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PRZEDMOWA I

PRZEDMOWA

„Historia Żydów w Polsce” Teodora Jeske-Choińskiego to książką niezwykła, bo
kiedy się ją czyta, odnosi się wrażenie, jakby rzeczy, które opisuje autor, działy
się obecnie. Jak gdyby historia zatoczyła koło.

Przykładem niech będą ostatnie ataki na religię chrześcijańską, pożary kościołów
i świątyń na świecie, parady sodomitów, dewiantów i zboczeńców nawołujących
do ludobójstwa (aborcji), propagujących rozwiązłość i homoseksualizm, a więc
uwstecznienie się człowieka, niszczenie tradycyjnej rodziny, podkopywanie solid-
nych, trwałych i zdrowych związków międzyludzkich, bezczeszczących przedmioty
kultu, parodiujących obrzędy kościelne, ale także pełna nienawiści i pogardy
nagonka na duchownych.

Wspomnijmy o łapownictwie urzędników, skorumpowanym sądownictwie polskim,
żydolubstwie klasy rządzącej i działaniu władz na szkodę społeczeństwa polskiego;
o publicznych prowokacjach i antypolskiej propagandzie szerzącej się po kraju,
osłabiającej jedność Polaków; o ośmieszaniu patriotyzmu i kultury Słowian,
a przede wszystkim o nie mających końca oskarżaniach skierowanych pod adresem
Polski i Polaków za niemieckie (hitlerowskie) zbrodnie wojenne, w celu wywołania
w narodzie polskim poczucia winy i potrzeby zadość uczynienia Żydom.

Wszystkie te elementy stanowią, jakby odzwierciedlenie tego, co się już dawniej
wydarzyło, a czego dowiadujemy się z tej książki.

Wydana równo sto lat temu „Historia Żydów w Polsce”, bo w roku 1919, nie tylko
ukazuje chronologicznie dzieje Polski i Żydów w Polsce, ale przede wszystkim
przedstawia psychologiczny portret Żyda. Autor obnaża czytelnikowi żydowską
duszę, obłudę, szachrajstwo, niszczycielską lichwę i niepohamowaną chciwość,
oraz dążność do jednego – panowania nad światem.

Czy nie tego właśnie pragną Żydzi? – panować nad światem i przysposobić sobie
gojów do służby? Gojów, czyli wszystkich nie-Żydów, a których nazywają „mą-
drzy” rabini: bydłem, małpami, zwierzętami, istotami bez duszy czy demonami
w ludzkich ciałach.

Chociaż innowiercy mają postać ludzką, mimo to są tylko małpami w po-
równaniu z człowiekiem (tj. Żydem). (Talmud)

Tymże dla nich przecież jesteśmy. . .

Inną kwestią, na którą zwraca uwagę czytelnikowi autor książki, są sposoby,
w jaki Żydzi dorabiali się majątków, jakimi posługiwali się technikami, jaką
strategię stosowali w handlu i polityce, i jakim wartościom etycznym i moralnym
hołdują. Przyjrzawszy się tym sposobom, technikom i wartościom, porównując
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je ze światem chrześcijańskim, a nawet starożytnym, pogańskim, autor otrzymał
całkowite przeciwieństwo, rażący kontrast pomiędzy „narodem wybranym” i całą
resztą cywilizowanego świata.

Kłamstwo, chytrość, szachrajstwo, brak jakichkolwiek hamulców etycznych czy
moralnych względem gojów (nie-Żydów), nuchrów (chrześcijan), czy akumów
(poganie), drapieżność połączona na przemian z fałszywą uległością i poddań-
stwem, przebiegłość i przewrotność są dla Żydów naturalnym, zdawałoby się
zrośniętym z nimi na stałe instrumentem szybkiego wzbogacania się kosztem
wykorzystywanych bezlitośnie istot ludzkich.

Stawia to pod wielkim znakiem zapytania cały dotychczasowy dorobek Żydów.
Stawia w niekorzystnym świetle cały naród żydowski, uważający się za lud
przez Boga wybrany, a który dopuszczając się przestępstwa, niszczył i grabił
przez wieki cywilizację postępu. Czy wobec tego nie byłoby uczciwe z naszej
strony wystawić synom Izraela rachunek za poniesione straty moralne, duchowe
i materialne?

W ostatnich latach dostrzegamy wiele materiałów dowodzących pochodzenia
obecnie żyjących Żydów. Dzielą one Żydów na co najmniej dwie grupy: Aszke-
nazyjczyków (Chazarowie) i Sefardyjczyków, i wg badających tę kwestię osób,
nie są oni rzeczywistymi, biblijnymi Izraelitami (Hebrajczykami), potomkami
Abrahama, lecz „przebierańcami”. Przyjęli oni judaizm, podszyli się pod prawo-
witych Izraelitów, i pod marką bogobojnego ludu tworzą nieprawdziwą historię,
kłamliwą rzeczywistość, pasożytują na emocjach i uczuciach gojów.

Co więcej, są i tacy, którzy mają odwagę twierdzić, że Żydzi nie są wyznawcami
Boga Starego Testamentu, lecz czcicielami szatana. Biorąc pod uwagę fakt,
że Talmud (zbiór ksiąg), jest kompilacją, interpretacją Pisma Świętego, czyli
tłumaczeniem tegoż pisma na pokrętny, rabinowski sposób, głoszącym rasizm,
szerzącym wrogość do nie-Żydów, a nawet stawiającym się z rabinami ponad
Bogiem, zarzut ten staje się wielce prawdopodobny. . . Bo zdaniem uczonych
w piśmie „Bóg czerpie z Talmudu wiedzę, a jak zachodzi potrzeba, radzi się
«mądrych» rabinów”. Narzuca się wobec tego mimowolnie pytanie: „Czy to jest
w ogóle religia, czy raczej sekta?”.

Dodajmy do tego miksu Kabałę z jej wielobóstwem. Zaprawmy go heksagramem
(zwanym gwiazdą lub tarczą Dawida), którym się Żydzi identyfikują, a który
składa się z dwóch trójkątów równobocznych, i zobaczmy cóż one znaczą, o czym
mówią, jaki niosą w sobie przekaz.

Pierwszy skierowany do góry reprezentuje ogień, pierwiastek męski (ciało i ma-
terię); drugi do dołu – wodę, pierwiastek żeński (płaszczyznę duchową); razem
wskazują na akt seksualny, stosunek płciowy, i pojednanie się przeciwieństw –
jak yin i yang, jak Bóg i szatan. To jednak jeszcze nie koniec. W heksagramie
zawarty jest numer bestii: 666. Sześć zewnętrznych trójkątów, sześć punktów
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wyjściowych i sześć linii tworzących sześciokąt1. Wszystkie te elementy składają
się na „Pieczęć Salomona”, króla żydowskiego, który pod koniec życia oddawał
się kultowi wielu bogom:

Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym
i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego,
jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sy-
dończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc
tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu,
jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi,
bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi,
ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej
narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.

(Biblia Tysiąclecia, Ks. Królewska, 11:4-8)

Z której bądź strony spojrzymy na heksagram, „Pieczęć Salomona, „Gwiazdę (tar-
czę) Dawida”, symbol ten, nie jest niewinnym znakiem ludzi wierzących w Boga,
lecz pogańskim symbolem seksualnego zjednoczenia i reprodukcji. Był częścią
rytuałów szatana, „kultu seksualnego”, i symboli starożytnego BAALIZMU –
zmysłowej religii Nimroda i Semiramidy2.

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

(Biblia Tysiąclecia, Ap. św. Jana, 13:18).

Tak zwana „Gwiazda Dawida” zyskała popularność jako godło judaizmu, kiedy
została przyjęta jako symbol ruchu syjonistycznego w 1897 r. Symbol ten uważany
był przez wiele lat za niezwykle kontrowersyjny. Kiedy zakładano państwo
Izrael w 1947-1948 roku, toczyło się wiele dyskusji na temat tego, czy powinien
zostać użyty na fladze. Dziś „Gwiazda Dawida” jest powszechnie uznawanym
symbolem żydostwa, lecz trudno doprawdy uwierzyć, że „naród wybrany”, lud
uważający, iż podchodzi od Boga, nie wiedział o jego prawdziwym znaczeniu.
A jeśli wiedział, dlaczego wybrał jeden z najpotężniejszych symboli starożytnego
świata, używany w magii, czarach, w czarnoksięstwie i okultyzmie? Używanym
przez króla Salomona, po tym, jak zwrócił się ku pogańskim bożkom i czynem
swym rozgniewał Boga.

Dlaczego „naród wybrany” znając tę historię z Tory, wiedząc, jak bardzo kontro-
wersyjnym jest symbolem, mimo wszystko przyjął ten odpychający, pogański
symbol? Czy zrobił to świadomie? Czy przyjmując „Pieczęć Salomona” na swoje
godło, definitywnie wyparł się Boga? To tylko luźne pytania, lecz pytania, które
się same cisną na usta, albowiem wydaje się niemożliwym, żeby naród oczytany

1 Codex Magica.
2 The Gods of India, Alain Danielou.
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w Piśmie Świętym, studiujący od wielu, wielu pokoleń „Święte Księgi”, popełnił
głupią omyłkę godną pogańskiego profana.

Muszą Żydzi również znać ten fragment Biblii:

Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozba-
wicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach
i pod drzewem zielonym. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery
ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie
ich imię na tym miejscu.

(Biblia Tysiąclecia, ks. powt. prawa, 12:2-3)

I teraz wracamy do stwierdzenia co niektórych osób, że Żydzi nie są prawdziwymi
Izraelitami (Hebrajczykami). W przeciwnym razie, jako lud bogobojny, oddany
bezgranicznie Bogu i słuchający Jego rozkazów, nie przyjąłby pogańskiego
symbolu za godło3.

Ale idźmy jeszcze dalej i przyjrzyjmy się słowom Jezusa Chrystusa, który w No-
wym Testamencie, w ewangelii wg św. Jana, mówi niezwykle istotne słowa,
rzucające pełniejsze światło na kłamstwo podszywających się pod Judejczyków
Żydów:

W odpowiedzi rzekli do niego:
— Ojcem naszym jest Abraham.
Rzekł do nich Jezus:
— Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abra-

hama. Teraz próbujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział
prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny
ojca waszego.

Ale sprawdźmy jakiego „ojca waszego” ma na myśli Jezus?

Rzekli do niego:
— Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga.
. . .
— Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej

nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego
ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy
3 Gwoli sprawiedliwości, krążą różne wyjaśnienia, dlaczego sześcioramienna gwiazda

– pogański symbol okultystyczny – został przyjęty przez „nowoczesne” państwo Izrael?
Jedną z nich podajemy: W XIX wieku został przyjęty jako herb rodzinny lub tarcza
przez rodzinę Rothschildów. Rothschildowie kupili wiele nieruchomości w Izraelu, od
Turków i Arabów, i byli wśród głównych zwolenników ruchu syjonistycznego w pierwszych
dziesięcioleciach. Wpływ Rothschildów i ich wsparcie finansowe Izraela doprowadziły
naród żydowski do przyjęcia tak zwanej „Gwiazdy Dawida” jako własnego symbolu
narodu. Mimo wszystko nie uznajemy tego wyjaśnienia. To tak jakby wybierać pomiędzy
Bogiem a Rothschildem. Czyżby Rothschild okazał się większym bogiem?



PRZEDMOWA V

w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą
i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie.

— Kto z was udowodni mi grzech? — [To bardzo mocne zdanie
wypowiedziane przez Jezusa jest wyzwaniem dla Żydów, którzy nie byli
w stanie udowodnić mu kłamstwa, dlatego mówi dalej:]

— Jeżeli prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga,
słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.

(Biblia Tysiąclecia, Ew. św. Jana, 8:39-47)

Nie ma chyba dobitniejszego, tak jasnego fragmentu w Nowym Testamencie,
w którym Jezus wprost mówi do Żydów, że są dziećmi szatana:

Wy macie diabła za ojca.
Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.

Zostawmy jednak tę kwestię. Nie jest naszym zadaniem dowodzenie tego, komu
w istocie służą Żydzi i czemu to robią. Nie będziemy również zagłębiać się
w tematykę pochodzenia współczesnych Żydów. Nie obchodzi nas czy są to
Aszkenazyjczycy, czy Sefardyjczycy, czy może jeszcze jakieś inne plemię. Niech
się głowią nad tym fachowcy. Zgadzamy się jednak z każdym, kto twierdzi, że
prawdziwi Izraelici, ci prawdziwie wierzący w Boga, a nie kultywujący złotego
cielca „przebierańcy”, i których jest stosunkowo niewielu, są w tym przypadku
narodem pokrzywdzonym, bo wrzuconym do jednego worka z oszustami.

Możemy im co prawda współczuć, ale dopóki tę kwestę nie rozwiążą badacze
i poszukiwacze prawdy, dopóki sami poszkodowani nie zabiorą głosu w tej sprawie,
nie staną odważnie przeciwko kłamstwu i nie wytkną palcami zbrodniczego
plemienia, musimy się bacznie przyglądać. Obserwować „naród wybrany”, abyśmy
się pewnego dnia nie obudzili na własnej ziemi, lecz w obcym kraju.

Teodor Jeske-Choiński

Polski intelektualista, pisarz, publicysta i historyk, krytyk teatralny i literacki
oraz autor terminu „pozytywizm”, ale przede wszystkim wielki patriota i nie-
zwykle odważny człowiek, który jako jeden z nielicznych pisarzy swojego czasu
miał odwagę głośno pisać na temat Żydów. Krytykować i obnażać ich słabości.

Inne znane książki Teodora Jeske-Choińskiego poruszające tematykę Żydów to
między innymi:

Żydzi na tułactwie (1884); Neofici polscy (1904); Syonizm w oświetleniu antyse-
mity (1904); Żydzi oświeceni (1910); Poznaj Żyda (1912); Legenda o mordzie
rytualnym (1914); Program i metoda Żydów (1914); Żyd w powieści polskiej
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(1914); Dokąd dążą Żydzi (1918); Historia Żydów w Polsce (1919); Co Żydzi
robili w Polsce (1920); Rząd Żydowski (1920).

Był także autorem wielu powieści historycznych, takich jak: Gasnące słońce
(1895); Ostatni Rzymianie (1897); Tiara i korona (1900), która to przyniosła
mu międzynarodowy sukces. Jest twórcą trylogii Błyskawice (1907), Jakobini
(1909) i Terror (1911), gdzie ukazał moralny upadek ówczesnej Francji, który
był przyczynkiem rewolucji francuskiej.

Powieści poświęcone tematyce polskiej to między innymi: Trzeźwi (1885); Na-
rwańcy (1888); Różycki (1903); Po złote Runo (1892); O mitrę hospodarską
(1904) itd.

Był autorem bardzo płodnym i pisał nie tylko w języku polskim, co mu często za-
rzucano. Bronił tradycyjnych wartości, krytykował ludzi zepsutych, niemoralnych,
odrzucających własne dziedzictwo kulturowe, religię i tradycję.

Sam o sobie pisał, że jest anty-Żydem. Nie potwierdzamy jednak tej samoopinii.
Na pewno był patriotą, widział niebezpieczeństwo dla Polski płynące ze strony
żydostwa, rozumiał doskonale, że nie jest możliwe roztopienie się narodu żydow-
skiego w narodzie polskim, gdyż oni tego nie chcą. Chcą być państwem w państwie,
narodem niezależnym, z własną, odrębną kulturą, religią, przekonaniami i tak
dalej. A więc pozostać obcym, wrogim organizmem w strukturze państwa, który
z wolna, acz skutecznie pożre swojego gospodarza, przeżuje go, strawi i wypluje.

W opinii prof. Israela Bartala (Uniw. Hebrajski w Jerozolimie), język publicystyki
Jeske-Choińskiego na temat Żydów przypominał to, co pisali autorzy syjoni-
styczni; przypisywanie J. poglądów antysemickich jest przesadą – nie atakował
on Żydów bezpośrednio, nie oskarżał o wyimaginowane zbrodnie czy spiski;
stosunek pisarza do Żydów nie miał też podtekstu rasistowskiego; jego poglądy
sprowadzały się do przekonania o konieczności obrony własnej odrębności (na
polu gosp. i kulturalnym) przed nadmiernym wpływem społeczności żydowskiej,
której duch obcy jest cywilizacji chrześcijańskiej4.

W zasadzie zgadzamy się z opinią prof. Israela Bartala, oprócz pierwszego zdania,
zrównywającego Teodora Jeske-Choińskiego z syjonistycznymi autorami. Otóż
autor „Historii Żydów w Polsce”, niejednokrotnie polemizuje z nimi w swoich
książkach i publikacjach, zarzucając im nieprawdziwość faktów, jak i nieobiek-
tywność. Zatem stwierdzenie, że pisze podobnie jak oni, jest naszym zdaniem
krzywdzące dla autora.

Czytając „Historię Żydów w Polsce”, należy mieć na uwadze również i to, że
autor jest człowiekiem żyjącym wśród Żydów, stykającym się z nimi na co dzień,
że żył w czasach, w których w Polsce mieszkały miliony Judaitów, i widok
chałaciarzy, lichwiarzy czy wszelkiej maści wzbogaconych mechesów, nie był mu
obcy.

4 Encyklopedia Białych plam, tom 9, 2002.
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PRZEDMOWA VII

A zatem są to nie tylko zebrane dane historyczne, ale również jego własne
spostrzeżenia. Nie ma sensu również doszukiwać się w jego biografii jakichkolwiek
powiązań z nazizmem czy hitleryzmem, gdyż urodzony 27 lutego 1854 roku
w Pleszowie w woj. Poznańskim, zmarł 14 kwietnia 1920 roku w Warszawie,
a więc na długo przed II wojną światową, a nawet dojściem do władzy Hitlera.

Pomimo wielkiego dorobku pisarskiego oraz tłumaczeń jego książek na wiele
języków i dużej poczytalności, Teodor Jeske-Choiński został ostatecznie skazany
na zapomnienie. W czasie socjalizmu komunistyczna władza wyklęła autora,
wycofując jego książki z bibliotek publicznych i obejmując cenzurą.

Dziś możemy się domyślić, dlaczego to zrobiono. Również nie ma wątpliwości,
dlaczego po upadku systemu komunistycznego pozostał wciąż autorem mało
znanym i „niechętnie” nagłaśnianym. Po prostu pozostawił po sobie olbrzymi
materiał historyczno-dowodowy, który dla władzy zarówno komunistycznej, jak
i pokomunistycznej, prożydowskiej stanowił i stanowi nie lada problem.

Pamiętajmy, że naród oczytany, naród znający swoją prawdziwą historię, to
naród, którego nie da się oszukać, który nie da zrobić z siebie idioty, który będzie
walczył o swoją wolność i niezależność.

Dlatego czytajmy jak najwięcej, uczmy się historii, rozbudzajmy w dzieciach
i młodzieży patriotyzm i nie wierzmy propagandzie partiokracyjnej, albowiem
dopóki będą rządzić partie, plutokraci, korporacje i Żydzi, cierpieć będą Polacy
i miliony ludzi na całym świecie.

— Precz z krzyżem, precz z „białą gęsią”! — Tak ryczała hołota
żydowska, czarni bundyści, 30 października 1905 r. w Warszawie. . .

W rewolucji warszawskiej (1904-1908) brali działacze żydowscy czynny,
ruchliwy udział, podburzając, szczując socjalistów chrześcijańskich na
kapitalistów polskich. Sztandar polski, Białego Orła, obryzgiwali śliną
i błotem, nazywając go „białą gęsią”, którą trzeba usunąć.

Tymi wstrząsającymi dla każdego Polaka słowami zapraszam Państwa w imieniu
Haman Underground, L.A.W.P. i Bicz Boży do lektury niniejszej książki. Odda-
jemy głos autorowi, Teodorowi Jeske-Choińskiemu, dziękując mu za wytrwałość
w propagowaniu prawdy o Żydach, oddając mu cześć i wskrzeszając go tym
e-bookiem5.

Radomir Gelhor

5 W 2018 roku, „Historię Żydów w Polsce”, Teodora Jeske-Choińskiego, w wersji
papierowej wydał dom wydawniczy Ostoja. Zachęcamy czytelników do doposażenia
swoich domowych biblioteczek w tę pozycję.
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Rozdział 1

Koniec państwa żydowskiego

Spadł na Jerozolimę grom okrutny. Serce państwa żydowskiego otoczyły
żelazną obręczą legiony „łagodnego” Tytusa, syna imperatora rzymskiego,
Wespazjana. Straszną była ta obręcz. Odcięła ona Jerozolimie dowóz
żywności, skazała mieszkańców na śmierć głodową. Broniła się wprawdzie
załoga żydowska z bohaterską rozpaczą straceńców, ale to bohaterstwo nie
ocaliło jej. Głód był silniejszym od jej brawury. Przyszła chwila, w której
obrońcy Jerozolimy odżywiali się mięsem dzieci i trupów.

„Łagodny” Tytus nie był łagodnym dla Jerozolimy. Rozbił ją na puch,
nie omijając świątyni Jehowy (70 r. po Chr.). Zapalczywość jego nie po-
wstrzymała miłość dla Bereniki, pięknej Żydówki, siostry króla Agryppy I.
Kochał się w niej, ale nie miał litości dla jej ziomków. Przeszło milion
Żydów zginęło w tej okrutnej wojnie.

Zgasło na lat tysiące państwo żydowskie, zaczęła się włóczęga (diaspora)
po wszem świecie. . .

Włóczęga nie była nowością dla Żydów. Zaczęli oni od koczownictwa,
nie przestali być koczownikami aż do naszych czasów.

Gdzie się pierwsi Żydzi osiedlili na dłuższy pobyt, trudno wiedzieć, hi-
storia ich bowiem zaczyna się dopiero od Mojżesza. Co się przedtem działo,
zasłoniły mgły przedhistoryczne. Wprawdzie opowiadają księgi mojżeszowe
o wędrówkach trzech „patriarchów”: Abrahama, Izaaka i Jakuba (około
2000 r. przed Chr.), nauce jednak nie udało się dotrzeć do źródła prawdy.
Być może, że istnieli rzeczywiście owi „patriarchowie”, ale także być może,
iż są oni tylko postaciami legendowymi ludu koczowniczego. Wiadomo, że
początek wszystkich narodów ginie dla nauki we mgle legend i Unitów.

Wędrowali koczownicy żydowscy z miejsca na miejsce, szukając żywno-
ści dla siebie i swoich licznych trzód. Opowiada „Genesis”, że Abraham
zajął nasamprzód pastwiska w okolicach miasta Ur., stamtąd posunął
się do Babilonii, z Babilonii do Mezopotamii, do Paddan-Aram. Jego
potomkowie przeszli do Kanaan, z Kanaan wrócili do Egiptu, do Goshen,
z Egiptu przenieśli się na stałe do Palestyny.

Zdobycie Palestyny przez Żydów zamyka legendy Izraela, a otwiera
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jego właściwą historię. Znalazł się w Egipcie prawdziwy „patriarcha”,
wódz energiczny, rozumny, oddany duszą i sercem swojemu narodowi.
Tym wodzem był Mojżesz. Nie tylko urodzonym wodzem był, lecz także
uczonym, wychowanym w szkole kapłanów egipskich.

Wiadomo, że kapłani egipscy wyprzedzili wiedzą i kulturą wszystkie
inne narody. Grecja, późniejsza nauczycielka Europy, drzemała jeszcze
w majakach legend i mitów, kiedy Egipt dotarł już do wyżyn nauki. Zna-
komitych astronomów, chemików, fizyków, mechaników, biologów, lekarzy
i myślicieli wydał. Nie tylko do tajemnic przyrody zaglądał ze skutkiem,
lecz badał także tajniki duszy ludzkiej.

Nie dla całego jednak narodu zagłębiali się kapłani w tajnikach duszy
ludzkiej; nie wypuszczali rezultatów swoich badań poza mury świątyń.
Mówi Julian Ochorowicz w swoim dziele „Wiedza tajemna w Egipcie”:

“ Do świątyń egipskich wcale nie dopuszczano ludu i nie odbywały się
w nich nabożeństwa publiczne w rodzaju naszych. Tylko kapłani mogli
przebywać w ich wnętrzu i tylko najwyżsi z nich oraz król, mieli prawo
odchylania zasłony, pokrywającej świętą arkę i jej tajemnicze emble-
maty. . . Nauka i religia odcięte były od tłumów, a natomiast najściślej
połączone z sobą. Uczonymi byli tylko kapłani, a kapłanami przeważnie
uczeni. Jeśli i dziś jeszcze mówimy, że kapłan jest pośrednikiem między
ludźmi a Bóstwem, to wyrażenie to było ścisłym i bezwzględnym tylko
w tej głębokiej starożytności, kiedy lud sam nie miał nawet pretensji do
bezpośredniego wyzwania Bóstwa i całą sprawę porozumiewania się ze
światem nadziemskim pozostawiał kapłanom. Tym zaś bynajmniej nie
chodziło o to, aby lud znał ich tajemnice.

Po mądrość jeździli do Egiptu znakomici mężowie greccy: Tales, Demo-
kryt, Pitagoras, Solon, Plato i inni. Nie wszystkich dopuszczali kapłani
do swoich tajemnic, a tych, którym pozwolili czerpać ze źródła ich wiedzy,
skrępowali przysięgą milczenia. Uczniom nie wolno było zdradzać wiedzy
nauczycieli.

Te tajemnice kapłanów egipskich odnosiły się prawdopodobnie do ich
teologii, niedostępnej dla tłumu. Wykazały badania najnowsze, iż uczeni
egipscy byli monoteistami, że wierzyli w duszę ludzką, w jej dalsze życie
po śmierci ciała i w sąd ostateczny. Potwierdzają to pisma, zawarte w zwo-
jach papirusu, przechowane przez historyków greckich, i różne egipskie
teksty religijne. W jednym z takich ocalonych papirusów, znajdujących się
w Turynie, modli się jakiś kapłan:

“ O Boże, który jesteś budowniczym świata, Ty nie masz ojca, bo po-
chodzisz z samego siebie. . . Ty żywisz wszystko, co stworzyłeś. . . Niebo
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i ziemia słuchają praw, które im nadałeś. . . Chwalimy Boga, który nad
głowami naszymi rozpiął niebo z wszelkimi gwiazdami, który rozłożył kraje
na ziemi i oblał je wielkim morzem.

W innym tekście egipskim czytamy:

“ Bóg jest jeden i jedyny i nikt inny z Nim nie istnieje. Bóg jest jeden,
który stworzył wszystko. Bóg jest duchem, duchem utajonym, duchem
duchów, wielkim duchem Egipcjan, duchem boskim. Bóg jest i był od
początku; istniał od dawna i był wówczas, gdy nikt inny nie istniał. On
istniał, gdy nic innego nie istniało, a co istnieje, On stworzył po swoim
przyjściu do bytu. Jest On ojcem początków. Bo jest jeden i wieczny. On
jest wieczny i nieskończony i trwa na wieki, na zawsze. Trwał On od
wieków niezliczonych i trwać będzie na wieczność całą. Bóg jest bytem
utajonym i nikt nie poznał jego postaci. Nikt nie był zdolny do odtworzenia
Jego podobieństwa. Jest On utajony dla bóstw i ludzi, jest tajemnicą dla
stworzeń swoich. Żaden człowiek nie wie, jak Go poznać. Jego imię ukryte;
Jego imię jest tajemnicą dla Jego dzieci; imiona Jego niezliczone; nikt
liczby ich nie zna. Bóg jest prawdą i żyje prawdą i nią się karmi. On
królem prawdy, On trwa w prawdzie, On tworzy prawdę i wykonuje ją
we Wszechświecie. Bóg jest życiem i żyje się tylko przez Niego. On daje
życie człowiekowi i On wdycha w jego nozdrza tchnienie życia. Bóg jest
ojcem i matką, ojcem ojców i matką matek. On rodzi, lecz nigdy nie był
zrodzony: On stwarza, lecz nigdy nie był stworzony. On sam siebie rodzi
i stwarza itd.

Trudno odtworzyć plastyczniej Boga. Myli się więc, kto nie wierzy
w monoteizm kapłanów egipskich. Ukrywali oni swoją tajemną mądrość
przed ciemnym ludem, mniemając, że człowiek nieokrzesany nie jest zdolny
wznieść się do wyżyn uczonego myśliciela i zrozumieć istotę Twórcy i Pana
świata. Nie dopuszczali tłumu do swoich misteriów, ale nie zapomnieli
o obowiązkach kapłana, którego zadaniem jest opieka nad duszą nieuświa-
domionych.

Uczyli oni lud moralności, a uczyli go rozumnie i skutecznie. Etyka
ich, ustalona w „Księdze Umarłych” (około 3000 r. przed Chr.) zdumiewa
uczciwością, prawością i dobrocią serca. Grzechem według niej jest:

“ Czynić źle drugim, przeciążać służbę pracą, straszyć, zubożać, drę-
czyć, unieszczęśliwiać, krzywdzić niewolników, głodzić, płacz wywoływać,
popełniać gwałty, powodować ból serca, krzywdzić wdowy; zabijać lub
rozkazywać podstępnie zabójstwo, ranić, szkodzić choremu, oddalać mleko
od ust niemowlęcia; kłamać, oskarżać drugich, być przewrotnym, naciskać
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szalę przy ważeniu towarów lub używać fałszywych gwichtów, oszukiwać
bogów w ofiarach; okradać świątynie, brać za wielką zapłatę lub umniejszać
ją drugim, kraść bydło na pastwisku, unosić cudzą własność; oddawać
się nierządowi, uwodzić kobietę zamężną, skalać się, szkodzić samemu
sobie; pożerać własne serce (namiętności), zapalać swoje usta (unosić
się), wprawiać w ruch swoje usta (obżarstwo i plotkarstwo), gniewać się
bez powodu, zamykać uszy na prawdę, chełpić się, być leniwym i opie-
szałym, próżnować, wydawać sąd pośpieszny, przesadzać w mowie; być
despotycznym i działać wyłącznie według własnych widoków (egoizm);
pobudzać panów do gnębienia niewolników; wzywać Boga, zaklinać, po-
gardzać Bogiem przed obliczem Jego; buntować się, przekraczać prawo;
rzucać uroki na króla i ojca.

Cnotą zaś jest:

“ Żyć prawdą; zjednywać sobie Boga miłością; głodnemu dać chleba,
pragnącemu wody, nagiemu odzienie, a łódkę temu, który jej nie ma;
składać ofiary bogom i zmarłym; mieć czyste serce, usta i ręce.

Julian Ochorowicz twierdzi, że w etyce egipskiej, w „Księdze Umarłych”,
znajdują się najwyraźniej sformułowane przykazania, „których część póź-
niej ogłosił Mojżesz Żydom, zastosowawszy je do warunków uciekającego
z Egiptu ludu i do potrzeb z jego charakteru wynikających”.

Nie byłoby nic dziwnego, gdyby Mojżesz czerpał ze źródeł wiedzy
egipskiej. Był przecież mężem Egipcjanki, Sefory, córki kapłana, i jako zięć
i uczeń egipskiego mędrca, miał dostęp do tajemnic jego wiedzy.

Mądrym, oświeconym, energicznym, był niewątpliwie wódz egipskich
Żydów, co mu pomogło litować się nad ich niedolą. Wiedza egipska nie
odżydziła go. Żydem się urodził i Żydem umarł.

Ziomkowie jego nie mieli nad Nilem przyjemnego życia. Przywykłszy
jako koczownicy do swobodnych wędrówek z miejsca na miejsce i do lekkich,
nietrudzących zajęć (pasterstwo), stracili w państwie faraonów wolność.

Władcy egipscy zapędzili ich do ciężkich robót w kamieniołomach, co
się ich lenistwu nie mogło podobać.

Egipcjanie nie lubili Żydów, czego dowiadujemy się z opowiadań egip-
skiego historyka, Manetho. Mojżesz, szczery patriota żydowski postanowił
wydrzeć swój naród ze szponów niewoli. Co postanowił patriotyzm, to
dokonał mocny charakter energicznego wodza, poparty wiarą w pomoc
Jehowy (Jahwe).

Dwa cele wykreślił sobie Mojżesz: wyzwolenie Żydów z niewoli egip-
skiej i oczyszczenie ich wiary z bezmyślnego bałwochwalstwa. Wolność
przywrócił dzieciom Izraela, jak wiadomo, bardzo zręcznie i szybko, wypro-
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wadziwszy je z Egiptu na bezpieczną pustynię. Ale oczyszczenie koczow-
ników z bałwochwalstwa chwiało się długo. Czterdzieści lat poniewierał
się genialny wódz ze swoim ciemnym, półdzikim jeszcze, wszelkiej kultury
pozbawionym ludem, na pustym półwyspie dokoła góry Synaj i nie zdołał
go nagiąć do posłuszeństwa. Co on rozpoczął, dokończyli dopiero później
Ezdrasz i Nehemiasz.

Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, a jego lud modlił się
przed Złotym Cielcem, którego mu Aaron ulepił – tańczył dokoła niego
i biesiadował. Nie dziw, że się posłaniec boży rozgniewał na tę hałastrę,
gdy zeszedł z góry i nie dziw, że „wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je
pod górą” (Ks. Wyjścia. 32:19).

Mojżesz nie doczekał się zdobyczy Palestyny, obiecanej Izraelowi. Wy-
zionął szlachetnego ducha na pustyni przed wejściem do „ziemi obiecanej”.

Umarł, ale żyje dotąd – nieśmiertelny, szanowany nawet przez inno-
wierców. Znakomici ludzie nie umierają nigdy. . .

„Ziemię obiecaną” zdobył następca Mojżesza, Jozue, Syn Nuna, około
1450 r. przed Chr. Niecałe jednak państwo podbił. Niektóre prowincje
Palestyny (właściwie Filistyny) nie poddały się najeźdźcom i utrudniły im
rządy nad całą „ziemią obiecaną”. Ammonici, Moabici, Midianici, Ama-
lekici, Filistyni i Amoryci kąsali nowych władców ze wszystkich stron,
szarpiąc ich bezustannie. Ammonici, Midianici i Filistyni wygarbowali
Żydom skórę kilka razy.

Zdawałoby się, że nowi władcy narzucą pokonanym narodom swoją
wiarę. A stało się wręcz przeciwnie. Księgi Sędziów skarżą się bezustannie
na bałwochwalstwo Izraela. Zewsząd otaczały zdobywców znacznej części
ziemi kananejskiej drobne narody, przewyższając ich kulturą. W porówna-
niu z prastarymi mieszkańcami Palestyny, byli koczownicy izraelscy barba-
rzyńcami. Olśniła ich wysoka kultura Filistynów, Moabitów, Amorytów
itd., oślepił ich blask tej kultury babilońsko-asyryjskiej, uczącej ich rzeczy,
o których nie mieli pojęcia (rolnictwa, budownictwa, rzemieślnictwa, han-
dlu, literatury). Zlawszy się z prastarymi mieszkańcami zdobytego kraju,
przesiąkli Żydzi ich pojęciami, łączyli się z nimi mieszanym małżeństwem
i hołdem dla ich bożków.

Nie mogło się to oczywiście podobać wyznawcom Jehowy.

“ I powstali inni, którzy nie znali Pana i uczynków, które czynił z Izra-
elem. I czynili synowie Izraela złe przed oczyma pańskimi i służyli Baalom.
I opuścili Pana Boga ojców swoich, który je był wywiódł z ziemi Egip-
skiej, i poszli za cudzymi bogami, za bogami, które mieszkały około nich,
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i kłaniali się im i ku gniewu pobudzili Pana. Opuszczając go, a służąc
Baalom i Astartom. (Ks. Sędziów, 2:10-13)

“ I wzbudził Pan Sędzię, którzy ich wyzwalali z rąk pustoszących; ale
i tych słuchać nie chcieli, cudzołożąc z bogami cudzymi i kłaniając się im.
Prędko opuścili drogę, którą chodzili ojcowie ich; a słysząc przykazania
Pańskie, wszystkie rzeczy przeciwne czynili. (Ks. Sędziów, 2:16-17)

“ A synowie Izraelowi do starych grzechów, przyczyniając nowe, czynili
złe przed oczyma Pańskimi i służyli bałwanom, Baalom i Astartom i bogom
syryjskim i syjońskim, i moabskim i bogom Ammonickim i filistyńskim,
a opuścili Pana i nie służyli mu. (Ks. Sędziów, 10:6)

“ Nie odłączył się lud Izraelski, kapłani i Lewici od narodów ziem i od
obrzydliwości ich (czytaj: bałwochwalstwa), to jest od Kananejczyków
i Chetejczyków, i Peryzyjczyków, i Jebuzejczyków i Ammonitów, i Moabi-
tów, i Egipcjan, i Amorejczyków. Bo brali córki ich sobie i synom swych;
i pomieszali nasienie święte z ludźmi ziem; ręka też książąt i urzędu w tym
przestępstwie pierwsza była. Teraz tedy i córek waszych nie dajcie synom
ich i córek ich nie bierzcie synom waszym i nie szukajcie pokoju ich
i szczęścia ich aż do wieku. (Ks. Ezdrasza, 9:1-2, 12)

Jehowa miał kłopot z Żydami aż do Ezdrasza i Nehemiasza. Służyła
Mu bez wątpienia pewna grupa Izraelitów według przepisów Mojżesza,
większość jednak wolała tańczyć dokoła Złotego Cielca i Astarte. Nawet
Lewici brali udział w kulcie pogańskim.

Daremnie przypominał Jehowa swoim „ulubionym, wybranym dzie-
ciom” zawarte z Nim przymierze. Przerażeni groźbą Pana wracali Jego
wyznawcy na pewien czas do swoich obowiązków; lecz ochłonąwszy ze
strachu, bili znów pokłony bałwanom egipskim, babilońskim i asyryjskim.
Niemiecki uczony, Scholz, wylicza w swoim dziele o bałwochwalstwie („der
Goetzendienst”) cały legion bożków, czczonych przez Żydów z epoki po
mojżeszowej.

Po śmierci Jozuego zajęli się rządem zdobytych części Palestyny tzw.
sędziowie (szofetim). Rządzili oni aż do 1055 r. przed Chr., nie umie-
jąc okiełznać waleczności niewygodnych sąsiadów. W 1070 r. przed Chr.
zgromili Filistyni Żydów pod Afek-Tabor.

Nie sędziów potrzeba było Żydom, jeno odważnych, zdolnych wojowni-
ków. Znalazł się w narodzie wojownik nieustraszony. Był nim Saul, który
zasiadł pierwszy na tronie królewskim (1055 r. przed Chr.). Był to mąż
stworzony do wojny. Energiczny, odważny, przytomny na polach bitew,
szczery wyznawca zakonu mojżeszowego, skromny w koronie królewskiej,
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i czysty w obyczajach. Napadnięty przez ruchliwych Filistynów, oddał
im wet za wet, pobił ich na głowę. Amalekitów wziął na obronę. Krótko
jednak trwało jego zwycięstwo. Filistyni nie mogli strawić swojej klęski.
Więc rzucili się znów na Żydów i zwyciężyli ich pod górą Gilboa. W walce
tej zginął Saul razem z trzema synami (w 1033 r. przed Chr.).

Miejsce jego na tronie królewskim zajął Dawid, syn Isaja (Jessego)
z Betlejem z pokolenia Judy, innego typu mąż. Tak samo odważny, jak
Saul, był od niego przebieglejszym. Umiał połączyć brawurę wojownika ze
sprytem dyplomaty, jakbyśmy się dziś wyrazili. Zmysłowi politycznemu
zawdzięczał koronę, która należała się nie jemu, lecz jednemu z synów
Saula. Służąc w wojsku pierwszego króla, windował się szybko w górę.
Z żołnierza stał się komendantem straży przybocznej Saula, z komendanta
mężem królewny, z męża królewny królem w osiem lat po śmierci swojego
poprzednika. Jako wojownik pobił: Filistynów, Amalekitów, Edomitów,
Moabitów, Ammonitów, Syryjczyków z Damaszku i resztkę Amorytów.
Jako gospodarz państwa zabrał Amorytom ich gniazdo, gród Syjon, który
uczynił stolicą Judei, nazwawszy go nasamprzód miastem Dawida, a potem
Jerozolimą – ozdobił Jerozolimę wspaniałym pałacem – stworzył skarb
państwowy – zorganizował kult religijny. Niezwykłych zdolności odmówić
mu nie można. Udało mu się nawet rozbitą na kilkanaście części „ziemię
obiecaną” złączyć w jednolitą całość. Umarł w 993 r. przed Chr.

Berło odziedziczył po nim jego i Batszeby syn, Salomon, tak samo
sławny, jak ojciec, ale w innym kierunku. Dawid budował państwo ży-
dowskie, a Salomon polerował je kulturą starszych narodów. Zbudował
wspaniałą świątynię, której dotąd Żydzi nie posiadali, zbudował nowy
pałac królewski, fortecę, magazyny, koszary dla żołnierzy, stajnie dla koni,
wiejskie wille, wodociągi, oberże dla obcych, wędrujących kupców; zakładał
ogrody, popierał sztukę i literaturę – słowem, cywilizował nieokrzesany
naród żydowski. Nie Żydzi pracowali pod jego batutą, lecz mistrzowie
sąsiednich państw, głównie Fenicjanie, znakomici kupcy, architekci i cieśle.

Wystawnie, bogato żył Salomon, przepychem się otoczył, nie szczędząc
pieniędzy. Dużo kosztował go harem. Kobiety lubił. Oprócz żon służyło
mu mnóstwo niewiast różnych narodowości. Tak się rozkochał w owych
„damach dworskich”, iż zapomniał o obowiązkach wyznawcy Jehowy.

Opowiadają księgi królewskie:

“ A król Salomon rozmiłował się niewiast cudzego rodu mnogich i córki
faraonowej, i Moabitek, i Ammonitek, i Idumeitek, i Sydonitek i Hetejanek.
– I miał żon jako królowych siedemset, a nałożnic trzysta i odwróciły
niewiasty jego serce. – A gdy już był stary, skażone jest serce jego przez
niewiasty, że się puścił za cudzymi bogami i nie było serce jego zupełne
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z Panem Bogiem jako serce Dawida, ojca jego. – Ale chwalił Salomon
Astartę, boginię Sydońską i Molocha, bałwana Ammońskiego. – Zbudował
tedy Salomon Zbór Chamos bałwanowi Moab na górze, która jest przeciw
Jeruzalem i Molochowi bałwanowi synów Ammon. (III, ks. królewskie,
XI. 1, 3, 4, 5, 7)

Salomon zeszedł z tego świata (w 953 r. przed Chr.), sławny, uwielbiany
do dzisiaj przez Żydów. Chlubą ich był, bo ucywilizował ich, wzbogacił
i złączył w jedno, dobrze zorganizowane państwo.

Niedługo cieszył się Izrael swoim jednolitym państwem. Zaraz po śmierci
Salomona zaczęły się kłótnie pomiędzy Judaitami a Izraelitami. Izraelici,
liczniejsi i zdolniejsi od synów pokolenia Judy, twierdzili, że im należy się
panowanie nad całym narodem. Judaici, dopiero przez Dawida i Salomona
rozsławieni, nie chcieli ustąpić z zajętego stanowiska. Spory skończyły
się powtórnym rozłamem „ziemi obiecanej” na dwie części, na królestwa:
izraelskie i judajskie.

Tak utalentowanych, wybitnych władców, jakimi byli Saul, Dawid
i Salomon, nie wydał już naród żydowski aż do niewoli asyryjskiej i babi-
lońskiej. Gasła powoli siła obu królestw (izraelskiego i judajskiego) a z nią
razem Zakon Mojżeszowy. Daremnie nawoływali prorocy (mniej więcej od
roku 800 przed Chr.) Żydów do posłuszeństwa dla Jehowy. Lud izraelski
i judejski wolał bałwochwalstwo.

Jeremiasz przepowiadał:

“ I pójdą miasta judzkie i obywatele Jeruzalem i będą wołać do bogów,
którym ofiary czynią, a nie wybawią ich czasu utrapienia – bo wedle liczby
miast twoich byli bogowie twoi, Judo, a według liczby dróg jerozolimskich
nastawialiście ołtarzy sromotnych, ołtarzy na mokre ofiarowanie Baalom”.
(Jeremiasz, XI, 13)

Nie mylił się prorok. Królestwo izraelskie zniszczył asyryjski król,
Salmanazar VI, do szczętu (726 r. przed Chr.), a judajskie babiloński
Nabuchodonozor (586 r.). Obaj najeźdźcy zabrali do swoich państw kwiat
narodu żydowskiego, zostawiwszy na miejscu tylko ubogi proletariat. Na-
buchodonozor zrabował świątynię Jerozolimską.

Kwiat Izraela i Judy poszedł w niewolę. . . Spełniła się groźba Jehowy. . .

“ Dam pokój na granicach waszych, będziecie spać, a nie będzie, kto by
przestraszał. Odejmę złe zwierzę, a miecz nie przejdzie granic waszych.
Będziecie uganiać nieprzyjaciół waszych i upadną przed wami. – A je-
śli mnie nie usłuchacie i nie zachowacie wszystkich przykazań moich,
jeśli wzgardzicie prawa moje i sądy moje lekce poważycie, abyście nie
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uczynili tego, com ja postanowił i wniwecz obrócicie przymierze moje, ja
też wam to uczynię: Nawiedzę was prędko ubóstwem i gorącością, która
by pokaziła oczy wasze i znędziła dusze wasze. Próżno siać będziecie
siew, który od nieprzyjaciół obżarty będzie. Postawią twarz moją przeciw
wam i upadniecie przed nieprzyjaciółmi waszymi i będziecie poddani tym,
którzy was mają w nienawiści, będziecie uciekać, choć was nikt ganić nie
będzie. – I zatrę pychę zatwardzenia waszego. – Wniwecz pójdzie wasza
praca, nie da ziemia pożytku, ani drzewa nie dadzą owoców. – I puszczą
na was bestie polne, które by pojadły was i dobytek wasz i przywiodły
do trochy wszystko, a drogi wasze, żeby spustoszały. – Popsuję wyżyny
wasze i bałwany połamię. – Padniecie między obaliny bałwanów waszych
i będzie się brzydziła wami dusza moja. Tak bardzo, iż miasta wasze obrócę
w pustynię i spustoszę świątnice wasze i nie przyjmę więcej wonności
najwdzięczniejszej. – A was rozproszę między narody i dobędę miecza za
wami i będzie ziemia wasza pusta, a miasta wasze zburzone”. (III, Mojż.
XXVI, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 30, 31, 33)

Groźba Jehowy stała się ciałem. Nieposłuszni Żydzi stracili wolność.
Izraelici nie wrócili nigdy do Palestyny. Przewiezieni przez króla asyryj-
skiego do Medii, zlali się z obcymi ludami – zginęli na zawsze. Ostali się
tylko Judaici. Żydzi nazywają się dotąd niesłusznie Izraelem. Potomkami
Judy są i dlatego należy się im nazwa: judeus, juif, Jude, Żyd.

Niewola Judaitów w Babilonie nie była tak srogą, jak się ich później-
szym pisarzom zdawało. Nabuchodonozor obchodził się ze swoimi jeńcami
łagodnie. Wyznaczył im ziemię i nie pozbawił ich wolnych, swobodnych
ruchów. Syn jego, następca na tronie, Ewil-Merodach otworzył więzienie
judajskiego króla, Jojakina, i obchodził się z nim po królewsku, uprzejmie,
hojnie.

Język Babilonii i Judei były sobie bliskie, pokrewne. To powinowactwo
języków ułatwiło Żydom pożycie z babilończykami. Pomogła im także
wspólna wiara. Albowiem nie przestali być w niewoli czcicielami Baala
i Astarte. Poszliby niewątpliwie za przykładem pokolenia izraelskiego,
roztopiliby się w narodach chaldejskich, gdyby ich mocne ręce dwóch
energicznych i utalentowanych wyznawców Jehowy nie powstrzymały.

Runął potężny Babilon. . . Pobił go i zdobył perski król, Cyrus (538 r.
przed Chr.). Zasiadłszy na tronie pobłażliwy dla obcych narodów, pozwolił
wrócić jeńcom judajskim do Palestyny i zbudować nową świątynię. Był
tak życzliwym dla Żydów, iż oddał im wszystkie narzędzia salomońskiej
świątyni, skonfiskowane przez Nabuchodonozora i dał im eskortę wojskową,
aby mogli dotrzeć do swojej ojczyzny bez przeszkody. Namiestnikiem swoim
w Palestynie mianował Serubabela, wnuka króla Jojakina.
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Do pięćdziesięcioletniej niewoli babilońskiej wróciło pod komendą Se-
rubabela do Palestyny tylko 42 360 Judaitów. Bogaci kupcy żydowscy
zostali w stolicy Nabuchodonozora. Milej im było we wspaniałym, wesołym,
rozpustnym Babelu, aniżeli w zniszczonej, smutnej Jerozolimie. „Używali
życia” zwyczajem bogaczy. Część ich przeniosła się do nowej stolicy perskiej,
do Suzy, gdzie ich król, Artakserkses, gościnnie przyjął.

Wróciwszy do Palestyny, zabrali się Żydzi do odbudowania świątyni
jerozolimskiej. Robota ta trwała aż do 516 roku. W roku tym poświęcono
nową, drugą świątynię Jehowy.

Nowa jednak świątynia Jehowy nie podziałała tak na Judaitów, jak
się ich prawowierni lewici spodziewali. Widząc, że się Zakon Mojżeszowy
jeszcze chwieje, prosili o pomoc Ezdrasza i Nehemiasza, owych mężów
mocnych energicznych rąk, którzy mieszkali w Babilonii. Ezdrasz był
potomkiem arcykapłanów, Nehemiasz podczaszym króla Artakserksesa I.

Obaj ci mężowie byli wiernymi sługami Jehowy i szczerymi patriotami
żydowskimi. Zrozumieli oni, że obojętność Judaitów dla Jehowy musi
ich ostatecznie wymazać z karty żyjących narodów, zepchnąć w przepaść
nicości. I postanowili ratować swoich ziomków.

Ezdrasz ruszył 458 r. przed Chr. do Jerozolimy, zabrawszy z sobą
1600 mężów, razem z ich żonami i dziećmi. Włosy sobie rwali, gdy zastał
w stolicy Judaitów mnóstwo nieposłusznych zakonowi Mojżeszowemu.

“ A gdym usłyszał tę rzecz, rozdarłem płaszcz mój i suknię” – lamento-
wał – „i rwałem włosy na głowie mojej i brodzie, i siedziałem smutny.
I zeszli się do mnie wszyscy, którzy się bali słowa Boga Izraelowego dla
przestępstwa tych, którzy z niewoli wrócili; a jam siedział smutny aż do
ofiary wieczornej. (I Ks. Ezdrasz. IX, 3, 4)

Otrząsnąwszy się ze smutku, zabrał się Ezdrasz do roboty. Tłumaczył
Żydom znaczenie Tory i groził im za opór utratą majątku tak wymow-
nie i namiętnie, iż przekonał ich i zmusił do posłuszeństwa dla Zakonu
Mojżeszowego.

“ I puszczono głos w Judzie i Jeruzalem do wszystkich synów przepro-
wadzenia, aby się zgromadzili do Jeruzalem. – A wszelki, który by nie
przyszedł za trzy dni, według uradzenia książąt i starszych, będzie wszystka
majętność jego i sam będzie wyrzucony z gromady przeprowadzenia. –
Zeszli się wtedy mężowie Judzcy i Benjaminowi do Jeruzalem za trzy dni,
ten jest miesiąc dziewiąty, dwudziestego dnia miesiąca i siedział wszystek
lud na placu domu Bożego, drżąc dla grzechu i dla dżdżów. – I wstał
Ezdrasz kapłan i rzekł do nich: wyście wystąpili i pobraliście żony obce,
abyście przydali do grzechu Izrael. – A teraz dajcie wyznanie Panu Bogu
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ojców waszych, a uczyńcie upodobanie jego, a odłączcie się od narodów
ziemie i od żon obcych. – I odpowiedziało wszystko zgromadzenie i rzekło
głosem wielkim: według słowa twego do nas, tak się niechaj stanie. (I. Ks.
Ezdrasza, X, 7-12)

Żelazną ręką nieubłaganego wodza złamał Ezdrasz opór swoich prze-
ciwników, których było sporo w Jerozolimie.

Nehemiasz, mianowany przez króla perskiego na lat dwanaście paszą
(gubernatorem) Palestyny, przybył do Jerozolimy i zajął się odbudowaniem
zniszczonej stolicy Judaitów.

Jak Ezdrasz zrozumiał także on, że naród słaby, otoczony zewsząd
możnymi wrogami, jeżeli nie chce zginąć, roztopić się w potężnej fali
obcych żywiołów, powinien się od nich odciąć, zasklepić się w skorupie
swoich tradycji, swoich zwyczajów i obyczajów. By odciąć Żydów od
możnych sąsiadów, rozkazał Nehemiasz razem a Ezdraszem zerwać wszelkie
stosunki z innowiercami, odwrócić się od niech z pogardą, zrzec się żon,
wziętych z innych narodów i wypędzić je z domu z dziećmi, spłodzonymi
w małżeństwach mieszanych. Albowiem „Żyd powinien czuć się lepszym,
wyższym od swoich chwilowych panów”.

Przykro było Judaitom żegnać się z żonami i dziećmi; opierali się
oni czas jakiś, lamentując. By ich opór złamać, przypomnieli im Ezdrasz
i Nehemiasz ich „świętość”, ich „wybraństwo”. Wszakże obiecał Jehowa już
Abrahamowi wyższość nad innymi narodami:

“ A uczynię cię narodem wielkim i będę błogosławił i uwielbię imię
twoje i będziesz błogosławiony. Będę błogosławił błogosławiącym tobie,
a przeklnę te, które cię przeklinają, a w tobie błogosławione wszystkie
narody ziemie. (I, Mojż. X II, 2, 3)

“ Podnieś oczy twoje i spojrzyj z miejsca, na którymś teraz, na północ
i na południe, na wschód i na zachód. Wszystką ziemię, którą widzisz,
tobie dam i nasieniu twemu aż na wieki. I uczynię nasienie twoje jako
proch ziemi. (I. Mojż. X III, 14, 15, 16)

“ I rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i dam potomkom
twoim wszystkie te krainy. I będą błogosławione w nasieniu twoim wszyst-
kie narody ziemie. (I. Mojż. XXVI, 4)

A do Mojżesza mówił Pan:

“ Wyście sami widzieli, com uczynił Egipcjanom i jakom was nosił na
skrzydłach orlich i wziął sobie. Jeżeli słuchać będziecie głosu mego i strzec
umowy mojej, będziecie mi własnością ze wszech narodów, albowiem moja
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jest wszystka ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem
świętym. (II. Mojż. XIX, 4, 5, 6)

“ Strzeżże się, abyś snać nie stanowił przymierza z mieszkańcami ziemi
onej, do której ty wejdziesz, żeby to nie było sidłem pośrodku ciebie.
(Exodus)

“ A poddał je (narody) Pan, Bóg twój, iż je porazisz; tedy wytracisz je
do szczątku, nie będziesz brał z nimi przymierza, ani się zlitujesz nad
nimi. Ani się spowinowacisz z nimi, a córki swej nie dasz synowi jego
i córki jego nie weźmiesz synowi swemu”. (Deuteronomium). „Albowiem
ludem Świętym Panu, Bogu twemu i obrał cię Pan, abyś mu był za lud
osobliwy ze wszystkich narodów, którzy są na obliczu ziemi.

Nie szczędząc wymowy i zapału, przekonali Ezdrasz i Nehemiasz swoich
ziomków, że są nasieniem świętym i narodem osobliwym, wybranym, że
zawładną całym światem, jeżeli będą posłuszni Staremu Zakonowi. Żydzi
uwierzyli w końcu w ich obietnicę i poddali się ich rozkazom. Pozbyli się
żon, pochodzących z innych ludów, i ich dzieci, nawrócili się do przymierza
z Jehową, utworzyli jednolity, zwarty naród, odcięty od bałwochwalców.
Działalność proroków nie była już potrzebna. Judaici stali się prawowier-
nymi wyznawcami Jehowy i służyli Mu gorliwie.

Zwrot ten ocalił Żydów, wydobył ich z bagna bałwochwalstwa, zlał
ich w jedną rodzinę, trzymającą się kupy. Uwierzyli oni w swoją świętość,
osobliwość, wybraństwo i spoglądali odtąd z pogardą na wszystkich inno-
wierców. Mieli się za jedyny bogobojny naród na świecie, co potwierdza
Talmud.

Uratował ich powrót do Zakonu Mojżesza, stworzył ich niezwykłą,
podziwu godną solidarność i wytrwałość, ale śmieszna arogancja „świętego
nasienia i osobliwego, wybranego narodu” nie osłodziła im życia, czego
Ezdrasz i Nehemiasz nie przewidzieli.

Wróciwszy do Zakonu Mojżeszowego, mieli się Żydzi za najmądrzej-
szych mędrców świata. Nie wiedzieli, że uczeni kapłani egipscy uprzedzili
ich o kilka tysięcy lat i że genialny Mojżesz kształcił się w tajemnej
szkole nadnilowego państwa. Czego ich Mojżesz nie nauczył, to dopełniły
ludy, mieszkające dawno przed najazdem Jozuego w Palestynie i wysoko
kulturalni Babilończycy, Asyryjczycy, Syryjczycy i Fenicjanie. Przyswoili
sobie dużo od owych kulturalnych narodów.

Mniema się zwykle, że Syria była po wszystkie czasy kolebką plemion
semickich. Nad Tygrysem i Eufratem przebywali w istocie Semici, ale
tylko jako najeźdźcy, zdobywcy, albo koczownicy. Wchodzili i wychodzili,
panowie i ginęli zwyciężeni, ustępując ciągle jeden drugiemu. Ludnością
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rdzenną, autochtoniczną, nie byli w Syrii wcale długogłowi Semici, jeno
krótkogłowi Hetyci, rasa zupełnie obca Semitom. Hetyci, plemię rolnicze
i kupieckie, nieruszające się z miejsca, nielubiące włóczęgi, uprawiali ziemię,
budowali domy, okręty, mosty, kanały i handlowali.

I w ziemi Kanaan mieszkali Hetyci. Od nich to nauczyli się koczujący
Żydzi sztuki pisania i czytania, uprawy zboża, wina, budowy stałych
siedlisk i kupczenia.

Oprócz pracowitych Hetytów zastali Żydzi w Palestynie także pracowi-
tych Amorytów, rasę jasnowłosą, niebieskooką, która przybyła dawno przed
Jozuem do ziemi kanaańskiej. Była to rasa aryjska czystej krwi. Z niej
pochodził Goliat i znakomici wojownicy Judei; z niej rekrutowali Dawid
i Salomon swoje gwardie. Amoryci bili się na wojnie, budowali miasta,
uprawiali rolę, winnice tak samo, jak Hetyci, z którymi żyli w przyjaźni.
Ich dziełem była Jerozolima, zwana aż do Dawida miastem amoryckim.

Zlew trzech głównie krwi: semickiej, hetyckiej i amoryckiej skleił Żyda
po reformie Ezdrasza i Nehemiasza. W kombinacji tej przeważa pierwiastek
hetycki, badania bowiem uczonych XIX. wieku naszej ery (A. H. Sayce’a,
Osburne’a, Flindersa, Petrie, Pickeringa, Beddoe’go, Prunera, Bey, W.
Dybowskiego, I. Majera, I. Kopernickiego, innych podróżników i antro-
pologów), wykazały w dzisiejszym narodzie żydowskim tylko 5 procent
typów czysto semickich, dziesięć procent mieszańców z domieszką krwi
amoryckiej (jasne włosy, jasna cera, niebieskie oczy), typów zaś hetyckich
(krótkie głowy, czarne włosy, ciemna cera, długie, garbate nosy, skłonność
do otyłości) aż pięćdziesiąt procent. Na resztę, trzydzieści pięć procent,
składa się mieszanina różnorodna, powstała przez łączenie się z różnymi
narodami.

Tak znacznego procentu przymieszki obcej krwi nie mogło być w żyłach
Judaitów za czasów Ezdrasza i Nehemiasza. Mogłoby być pomiędzy nimi
dużo odbitek typu hetyckiego i amoryckiego, bo ocierali się ciągle o swoich
mistrzów i żenili się z ich córkami, ale tylko tych dwóch typów. Inne typy
przybyły prawdopodobnie dopiero po zburzeniu Jerozolimy przez Tytusa.
Wiadome, że Żydzi, rozproszeni po całym świecie, jednali sobie gorliwie
prozelitów i zmuszali jeńców wojennych różnych narodów do judaizmu.

W każdym razie była już niezawodnie w pokoleniach Judy i Benjamina
znaczna ilość mieszańców po powrocie z niewoli babilońskiej, skoro Ezdrasz
i Nehemiasz, ratując odrębność swojego ludu, kazali wypędzić z domu
i kraju wszystkie żony i dzieci, niepochodzące z czystej krwi semickiej.
Wszakże otarł się niewątpliwie nawet król Salomon o „nieczystą krew
gojów”, bo matka jego, Batszeba, była przed małżeństwem z Dawidem
żoną Hetyty, Uriasza, a jego małżonki i metresy były innowiercami. Ernest
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Renan dziwił się, że Salomon nie przypomina w niczym właściwości rasy
semickiej (Salomon ñ’ententait rien à la vraie vocation de sa race).

Wrócili Judaici z łaski Cyrusa do „ziemi obiecanej”, ale nie władali nią
już samodzielnie. Po upadku Persji w 332 r. przed Chr. stali się poddanymi
Aleksandra Wielkiego. Po śmierci tego sławnego króla-wojownika rozka-
zywali im jego wodzowie, łakomi władzy. Gdy i ci runęli, pochwyciły ich
żelazne ręce Rzymian. Mieli wprawdzie pod rządami Romy swoich królów,
ale byli to tylko królowie tytularni, zależni od namiestników rzymskich.
Ostatni ich król, Agryppa II, wzięty do niewoli, umarł nad Tybrem po
zwycięstwie „łagodnego” Tytusa.
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Talmud ratuje Żydów

Zdawałoby się, że ostatnie klęski zmiotą raz na zawsze Żydów z karty Azji
i Europy.

Omylili się ich pogromcy. . .
Żydzi istnieją dotąd i nie przestali być Żydami z czasów drugiej świątyni,

chociaż rozproszyli się po całej kuli ziemskiej.
Do włóczęgi przywykli potomkowie nomadów. Nie wszyscy wracali

z niewoli asyryjskiej, babilońskiej i macedońskiej do Palestyny. Jedni,
przylgnąwszy do zwyczajów i obyczajów swoich ciemięzców, nie mieli
ochoty narażać się na powtórne napady sąsiednich państw; inni, kupcy,
opuszczali dobrowolnie ubogą ojczyznę, nazywaną niesłusznie „krajem
mlekiem i miodem płynącym”, szukając sutego zarobku w miastach por-
towych, rozrzuconych po obu stronach Śródziemnego morza, co im nie
przeszkadzało uważać się za prawowiernych poddanych Jehowy. I w Egipcie,
gdzie mieli w Heliopolis własną świątynię, handlowali, i w Syrii, Macedonii,
Grecji, Ilirii, na wyspie Cyprze, Krecie itd.

Nie waleczność żołnierska, nie przebiegłość polityczna lub kupiecka
ocaliła Żydów, lecz. . . księga. Ta księga (raczej zbiór ksiąg) nazywa się
Talmudem.

Jakże może zbiór ksiąg skupić rozproszonych po całej kuli ziemskiej
włóczęgów i trzymać ich na obroży posłuszeństwa i solidarności? Może,
jeśli treść ksiąg wsiąknie w duszę nieszczęśliwego narodu i stanie się jego
kierownikiem, wodzem. A treść Talmudu wsiąkła w duszę Żydów.

Po powrocie z niewoli babilońskiej założyli w Palestynie „uczeni w pi-
śmie” mnóstwo szkół dla wiernych. Chodziło im o uświadomienie religijne
całego narodu, którego znaczna część zapomniała o Zakonie Mojżeszowym.
Wykładali, komentowali pięcioksiąg Mojżesza, dopełniając go ustnie po-
dawaną tradycją. Mojżesz podawał ją Jozuemu, Jozue swemu następcy
i tak dalej z kapłana na kapłana, z nauczyciela na nauczyciela. Nad tym
dopełnieniem Tory pracował cały legion różnego rodzaju uczonych żydow-
skich przez kilkaset lat. Nagromadziło się tyle materiału, iż trzeba go było
koniecznie uporządkować. Wprawdzie wytworzyła się Sekta (saduceusze),
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która nie była zwolenniczką przeróbki pięcioksięgu, zadowalając się tekstem
Tory, ale mocniejsi od nich, liczniejsi faryzeusze postawili na swoim, sklecili
nowe „pismo święte”.

Uporządkowanie nowego „świętego pisma”, jak je faryzeusze nazwali,
zaczął rabi Johanan ben Sakai, uczeń Hillela, członek synedrionu jerozolim-
skiego i ulubiony nauczyciel. Stało się to dopiero po zburzeniu Jerozolimy
przez Tytusa. Przed Tytusem oblegał Jerozolimę jego ojciec, Wespazjan
(68 r. po Chr.), wódz legionów Nerona, następca szalonego imperatora.
Johanan ben Sakai, obawiając się w stolicy Judei o swoje życie, ratował
się fortelem. Udał umarłego i kazał się zanieść poza mury miasta do obozu
rzymskiego. Ten fortel zabawił Wespazjana.

— Czego chcesz ode mnie? — zapytał sprytnego Żyda.
— Byłbym ci wdzięczny. . . — odpowiedział Sakai – gdybyś mi pozwolił

założyć w Jabnie (Jamnia) szkołę.
Wespazjan, nie przeczuwając, że z jednej szkoły mogą wyjść setki, z któ-

rych każda stanie się ogniskiem agitacji żydowskiej, przychylił się do prośby
przebiegłego nauczyciela. Johanan wyzyskał dobrotliwość rzymskiego wo-
dza, założył w Jabne oprócz Szkoły synedrion, ustanowił najwyższy sąd
(Bet din) i, porządkując materiał talmudyczny, wykładał Torę z pomocą
siedmiu tannaimów.

Żydzi, wypędzeni z Jerozolimy, mieli w Jabne punkt oparcia, tym
więcej, że ich Johanan pocieszał, ucząc:

“ Judaizm nie zależy wcale od miejsca i nie potrzeba mu do wytrwa-
nia przy Jehowie i tradycjach narodowych ani Jerozolimy, ani świątyni
Salomona. Gdziekolwiek będziecie, wszędzie możecie sobie zbudować świą-
tynię i czcić w niej Jehowę, a nawet tam, gdzie by wam nie pozwolono
sprawować ofiary przy własnym ołtarzu, możecie zastąpić obrzędy wiarą
i dobrymi uczynkami.

Johanan wytyczył Żydom drogę i środki do wytrwania w wierze przod-
ków wśród obcych narodów.

Nie zdążył uporządkować materiału talmudycznego. Umarł przedwcze-
śnie w 80 r. po Chr. Co on rozpoczął, to prowadził dalej rabi ben Akiba,
ale i jego pracę przecięła niespodziewana śmierć. Akiba zginął podczas
rewolucji Bar Kosiby. Zamordowali go żołnierze rzymscy. Miejsce jego zajął
rabi Meir, a po Meirze rabi Jehuda ha-Nasi („święty”), który przeniósł
główną szkołę i synedrion z Jabne do Seforis, skąd się jego wnuk przesiedlił
do Tiberias. Rabi Jehuda zakończył pracę nad pierwszą, główną połową
Talmudu (około 200 r. po Chr.). Razem z nim zamilkli jego pomocnicy –
„tannaimowie”.
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Komentarze tannaimów, zamknięte przez Jehudę, wyczerpały całą tra-
dycję. Nie wolno było odtąd Żydom, chociażby najuczeńszym, komentować
dalej Tory. Tę pierwszą połowę Talmudu nazwano „Miszną” („wykład”,
„powtórzenie”). Ale wolno było wykładać Misznę, czym się zajęli „amo-
raimowie”, pośledniego gatunku nauczyciele, którzy nabazgrali znów tyle
podkomentarzy, iż trzeba było powtórnie uporządkować drugą połowę
Talmudu. Tej żmudnej pracy, podjął się rabi Achai ben Huna i dokonał jej
około 500 r. po Chr. Dodatek do Miszny nazwał „Gemarą” („zakończeniem”,
„zamknięciem”), a obie połowy „Talmudem”, czyli „Nauką”.

Na tym kończy się robota reformatorów. Zjawiła się jeszcze tylko liczna
gromada przepisywaczy Talmudu, tzw. sabure’ów.

Miszna jest skrystalizowaną tradycją narodu żydowskiego, wywodzącą
swój początek od Mojżesza, rozszerzoną i pogłębioną przez tannaimów,
Gemara zaś stanowi dopełnienie Miszny, czyli szczegółowy wykład jej
dogmatów i praw, komentowanych i popularyzowanych przez amoraimów.
Miszna stała się „Księgą świętą”, w którą nakazano „wierzyć tak samo, jak
w objawienie Jehowy”. Znaleźli się nawet zeloci talmudyczni, stawiający ją
wyżej od Starego Testamentu. Uczyli oni:

“ Biblia jest jako woda, a Talmud jako wino. – Ci, którzy badają Zakon,
spełniają coś na kształt cnoty, co jednak jeszcze cnotą nie jest; ci, którzy
zagłębiają się w Misznie, wykonywają cnotę i otrzymują za to nagrodę; ci
w końcu, co ślęczą nad Gemarą, pełnią cnotę najwyższą. – Człowiek, który
wraca od zasad Talmudu do Tory, nie może być szczęśliwym. – Słowa
Talmudu są milsze od słów Biblii. – Ten, kto czyta Biblię bez Miszny
i Gemary, jest jak ktoś, co nie wierzy w Boga. – Grzechy przeciwko
Talmudowi są cięższe od grzechów Biblii.

Rabi Menachem twierdzi, że nawet „sam Jehowa radzi się uczonych
w piśmie”. – Rabi Bechai zaręcza, że „słowa rabinów są żywego Boga
słowami”. – „Słowa pisarzy są milsze od słów proroków, a zwyczajna
rozmowa mędrców (rabinów) równa się całemu Zakonowi.

Widocznie chcieli zeloci talmudyczni być mądrzejszymi od Mojżesza,
a nawet od Jehowy, bo kazali mu „radzić się uczonych w piśmie”.

Megalomania przewróciła im klepki w głowie.
Talmud był tak ogromną księgą, iż nie mógł go lud nieuczony strawić.

Przeto postarali się późniejsi uczeni żydowscy o zwięźlejszą redakcję. Rabi
Izaak Alfossi usunął (w 1032 r. po Chr.) z całości „świętej księgi” wiele
rzeczy niepotrzebnych, ale jego „Mały Talmud” nie zjednał sobie powszech-
nego uznania. Więcej powodzenia miał Mojżesz Majmonides, który napisał
czterotomowe dzieło pt. „Miszna-Tora”, przyjęte przez rabinów jako pod-
ręcznik (1180 r.). Dzisiejszy Talmud, używany przez Żydów współczesnych,
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pochodzi z 1576 r. i nazywa się „Szulchan Aruch”. Redaktorami jego byli
rabini: Józef Karo z Palestyny i Mojżesz Israel Isserles z Krakowa. Szulchan
Aruch różni się tym od poprzednich redakcji, że obejmuje tylko prawa,
obowiązujące wszystkich Żydów, podczas kiedy Alfossi i Majmonides po-
mieścili wiele formułek, niemających już w naszych czasach doniosłości
praktycznej.

Tysiąc lat pracowali tannaimowie i amoraimowie nad Talmudem. Co
Żydzi w tym czasie myśleli, co czuli, co cierpieli, czego pragnęli i spodziewali
się, wszystko to złożyli „uczeni w piśmie” w swej „Nauce” ku wiecznej
pamięci potomnych. Zrazu komentowali tylko Zakon Mojżeszowy, z cza-
sem jednak, gdy nadeszły trudne warunki polityczne, gdy imperatorowie
rzymscy przeszli ciężką stopą po narodzie „wybranym”, wtedy regulowali
także stosunek i Żydów do innowierców, do tzw. gojów.

Cały Talmud mieści się w 12 grubych tomach i dzieli się na 6 głównych
części. Główne części rozpadają się na 70 rozdziałów, zwanych traktatami,
z których każdy ma osobną nazwę. Traktaty zawierają 525 podrozdziałów,
obejmujących 4178 dogmatów i praw. Pierwsza, główna część, składa się
z 11 traktatów, druga z 12, trzecia z 7, czwarta z 10, piąta z 11, szósta
z 12.

Talmud ułożono tak, że postawiono zwykle zaraz po traktacie Miszny
dopełnienie amoraimów, czyli dodatek Gemary.

Gdy rabi Jehuda, zwany świętym, zamknął Misznę, wtedy ogłosili
kapłani Judzie: kto by się ośmielił nie wierzyć w księgi tannaimów, ten
będzie wyklęty. To samo obwieścili także amoraimowie po skończeniu
Gemary.

Znękany lud, pozbawiony wolności, nie szemrał, nie opierał się i poddał
się kornie rozkazom swoich nauczycieli.

Jak pająk oprzędza muchę pajęczyną, aby ją schwycić, tak oprzędli
także twórcy Talmudu wolę i duszę Judaitów. Albowiem Talmud jest nie
tylko wykładem czy powtórzeniem Tory, ale księgą, obejmującą całe życie
Żyda, jego stosunek do Boga i ludzi, do współwierców i innowierców – jest
księgą wyznaniową, ustawodawczą, polityczną i obyczajową, księgą tak
potężną, iż idzie ona za Żydem aż poza grób, do raju, gdzie „nieboszczycy
zagłębiają się w niej i dyskutują o jej traktatach z samym Jehową”.

Potęgę Talmudu uznali nie tylko Żydzi z czasów dawniejszych, ale
uznają ją dotąd nowocześni, już po europejsku wykształceni rabini, jak
szwajcarski rabin, dr Rubens, i niemiecki, Kroner, co potwierdzają francu-
skie Archives Israélites (XXV, 150), mówiąc: „uznajemy wyższość Talmudu
nad Biblię”.

Był on i jest w istocie dotąd mocarzem, bo prowadzi znaczną część
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Judaitów jeszcze dziś na swoim powrozie do celu, wytkniętego przez tan-
naimów.

Celem twórców Talmudu było ocalenie Żydów od zagłady, co się też
stało. Zginęły wielkie, potężne narody (Babilon, Asyria, Rzym), a mały
narodek, zdobywca małego państewka (Palestyna), żyje dotąd i nie myśli
umierać. Aby się nie zlać z innymi szczepami, a zostać sobą, odcięli się
Judaici murem chińskim od swoich pogromców. Potępić ich za to nie
można. Pozbawieni króla i państwa, swobód politycznych i społecznych,
a pragnący mimo to żyć po swojemu, musieli się zamknąć w sobie, w swojej
religii i dumnych marzeniach. Wszakże im to obiecał Jehowa panowanie
nad całym światem, wyniósł ich ponad wszystkie narody. Sponiewierani,
nieszanowani przez mocniejsze ludy, musieli sami o sobie myśleć i szanować
siebie sami. Talmud podniecał ich ambicję i łagodził ich żal po utracie
niepodległości. Przypominał on im ciągle, że są narodem „osobliwym”,
„wybranym”, „świętym” i że się im należy panowanie nad całym światem
nie dziś to jutro, i napominał ich, żeby byli cierpliwi, nie zrażając się klęską.
Pocieszał ich rabi Oszia:

“ Nie za karę zabrał Jehowa Izraelowi jego ziemię, oddając mu cały
świat, lecz dlatego, aby cały świat do Niego nawrócił. I pocieszał ich także
rabi Eleazar: Jako rolnik rozrzuca nasienie po całym polu, aby wydało
dobry owoc, tak rozproszył nas Jehowa po całym świecie, abyśmy wszędzie
prawdę Jego głosili.

Tak podnieceni i pocieszeni Żydzi, szli z otuchą na wszystkie strony
świata, czekając cierpliwie na spełnienie obietnic Jehowy i twórców Tal-
mudu.

Łatwo się domyślić, że Talmud nie odznacza się jednolitością kompozycji
i jednostajnością poglądów. Obok wielu przepisów dobrych, pomyślanych
głęboko, zawiera on mnóstwo dodatków bez wartości, stosownie do tego, czy
autorem tej lub owej części był człowiek światły, lub ciemny, utalentowany,
twórczy albo lichy kompilator i sofista. Drobiazgowe spory o właściwość
tej lub owej ceremonii, zapełniające chwastami znaczną część Gemary,
często także Miszny, nie pochodzą zapewne od zdolnych tannaimów. Amo-
raimowie nie odznaczali się wcale zmysłem krytycznym, podciągając każdy,
choćby najdziwaczniejszy „traktat”, pod wspólny mianownik tradycji bez
odróżnienia ziarna od plew.

Za wielu ludzi, za wiele różnego rodzaju inteligencji pracowało nad
Talmudem, by mógł być zwartym dziełem, owianym jednym duchem i zbu-
dowanym podług planu jednego mistrza. Drobiazgowe spory, wniesione
do Talmudu przez ciasnogłowych, pedantycznych, gadatliwych zelantów
i dialektyków, odnoszące się do tej lub owej ceremonii, do tego lub owego
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rytualnego i obyczajowego przepisu, zachwaściły „Księgę Ksiąg” przesub-
telną, bezwartościową kazuistyką. Stąd spotyka się w Talmudzie obok
myśli głębokich i rozumnych, obok wzniosłych obrazów i praktycznych
przepisów mnóstwo niepotrzebnego, śmiesznego gadulstwa. Dla przykładu
niech posłuży spór dwóch szkół, używających swojego czasu rozgłośnej
sławy.

„Miszna” (ósma Miszna, traktat Berachat).

“ Oto są spory między szkołą Szamaja i szkołą Hillela, odnoszące się do
porządku biesiady. Szkoła Szamaja uczy: naprzód błogosławi się dzień,
a dopiero potem wino. Ale szkoła Hillela twierdzi: naprzód błogosławi się
wino, a dopiero potem dzień. I Szkoła Szamaja uczy: naprzód umywa się
ręce, a dopiero potem napełnia się puchar. Ale szkoła Hillela twierdzi:
naprzód napełnia się puchar, a dopiero potem umywa się ręce. I Szkoła
Szamaja uczy: otarłszy ręce, kładzie się ręcznik na stół. Ale szkoła Hil-
lela twierdzi: na wysłanie. Szkoła Szamaja uczy: naprzód oczyszcza się
mieszkanie, a dopiero potem umywa się ręce. Ale szkoła Hillela twierdzi:
naprzód umywa się ręce, a dopiero potem oczyszcza się mieszkanie. Kto
się najadł i zapomniał, i nie pomodlił się, ten niech powróci na to samo
miejsce, uczy szkoła Szamaja, i niech się pomodli. Lecz szkoła Hillela
twierdzi: może się pomodlić na tym samem miejscu, na którym sobie
przypomniał, że zapomniał. A jak długo trzeba się modlić? Dopóty, dopóki
wnętrzności pokarmu nie strawią się itd.
Do powyższego sporu tannaimów (Miszna), dodali amoraimowie w Ge-

marze dopełnienie, rozbierając po: szczególe każde zdanie.
Gemara:
“ Przekazali nam rabinowie: spory między szkołą Szamaja a szkołą Hil-
lela, odnoszące się do biesiady, są: szkoła Szamaja uczy: naprzód błogo-
sławi się dzień, a dopiero potem wino. Bo dzień sprawił, że wino podano;
oprócz tego poświęcono już dawno dzień, a wina jeszcze nie przyniesiono.
Ale szkoła Hillela twierdzi: naprzód błogosławi się wino, a dopiero potem
dzień. Bo wino jest powodem modlitwy; oprócz tego błogosławi się wino
codziennie, a dzień niecodziennie, a gdy trzeba wybierać między codzienną
czynnością a niecodzienną, należy się pierwszeństwo zawsze codziennej.
“ Przekazali nam rabinowie: szkoła Szamaja uczy: naprzód umywa się
ręce, a dopiero potem napełnia się puchar. Bo gdybyś powiedział: naprzód
napełnia się puchar, a dopiero potem umywa się ręce, to zachodzi obawa,
że mógłbyś rękami zanieczyścić płyn, znajdujący się na zewnętrznej stronie
pucharu, a tym samem i puchar. A przecież powinny ręce zanieczyścić
puchar. Ręce bowiem są nieczyste tylko w drugim stopniu, a inaczej może
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stopień drugi sprowadzić trzeci stopień zanieczyszczenia, jak za pomocą
płynów. Ale szkoła Hillela twierdzi: naprzód napełnia się puchar, a dopiero
potem umywa się ręce. Bo gdybyś powiedział: naprzód umywa się ręce, to
zachodzi obawa, że płyny rąk mogłyby być zanieczyszczone przez puchar,
a tym samem mogłyby znów zanieczyścić ręce, a tylko puchar powinien
ręce zanieczyścić, żadne bowiem naczynie nie zanieczyszcza człowieka.
Jest tu mowa o naczyniu, którego strona zewnętrzna jest zanieczysz-
czona przez płyny, tak, iż strona wewnętrzna jest czysta, a zewnętrzna
jest zanieczyszczona przez płyny tak, iż strona wewnętrzna jest czysta,
a zewnętrzna nieczysta. Bo uczy nas tradycja: gdy płyny zanieczyszczą
naczynie, wtedy jest jego strona zewnętrzna nieczysta a wewnętrzna i brzeg
i ucho czyste. Gdy wewnętrzna strona uległa zanieczyszczeniu, to zanie-
czyściło się wszystko. O co spierają się? Szkoła Szamaja mniema: nie
wolno posługiwać się naczyniem, zanieczyszczonym na zewnątrz przez
płyny z obawy obryzgania, ale nie potrzeba się o to lękać, aby się płyn
rąk zanieczyścił przez puchar itd.

Rozumie się, że nie wszyscy twórcy Miszny i Gemary popisywali się
rozwiązywaniem łamigłówek. Byli między nimi niewątpliwie rozumni i szla-
chetni mężowie. Potwierdzi to garść sentencji, wyjętych z Talmudu w dziele
Seligmanna Grünwalda, pt. „Glaubens und Sittenlehren des Talmuds”. Na
przykład:

“ Rabi Jochanan ben Sakkai zapytał swoich pięciu bardzo zdolnych
uczniów, co uważają za dobroć, potrzebną człowiekowi? Pierwszy z nich,
rabi Elieser, odpowiedział: życzliwe oko. Drugi, rabi Jozue: być dobrym
przyjacielem. Trzeci, rabi Simon: posiadać wzrok, który widzi przyszłość.
Czwarty, rabi Joze: być dobrym sąsiadem. Piąty, rabi Eleazar ben Arach:
mieć dobre serce.

Na to rzekł Jochanan ben Sakkai:
— Słowa Eleazara podobają mi się najwięcej.

Rabi Elieser mówił:
“ Szanuj cześć sąsiada tak samo, jak swoją, nie unoś się gniewem, popraw
się w przededniu śmierci.

Kto bliźniego publicznie zawstydza, ten robi wrażenie mordercy.

Mówił rabi Chanina:
“ Wszyscy, którzy schodzą do piekła, wychodzą zawsze z niego z wyjątkiem
trzech: ten, kto cudzołoży, ten, co zawstydza publicznie bliźniego i ten, co
bliźniego oczernia.

Nie obrażaj cudzoziemca i nie męcz go, albowiem sam byłeś także na
obcej ziemi.
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Kto obraził kogoś drugiego niesłusznym podejrzeniem, ten powinien
go przeprosić.

Szanuj pieniądze cudze, jak szanujesz swoje.
Kto może bliźniemu pomóc modlitwą, a nie uczyni tego, jest grzeszni-

kiem.
Twoje tak ma być tak, twoje nie. . . nie.
Jehowa karze człowieka, który nie dotrzymuje słowa.

Rabi Simon, syn Gamalicha, uczy:

“ Trzy rzeczy podtrzymują świat: prawda, poszanowanie prawa i zgoda.
Prawda, sprawiedliwość i pokój niech rządzą w waszych domach.
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, ciemność

zamieniają w światło, a światło w ciemność.
Obłudnicy nie będą Boga oglądali.
Człowiek powinien być zawsze uprzejmym dla bliźniego.
Człowiek powinien połączyć rozum z bogobojnością; powinien być

uprzejmym dla swojego rodzeństwa, dla krewnych i bliźnich, aby go lubili
Bóg i ludzie.

Człowiek powinien być łagodnym i pobłażliwym jak miękka trzcina,
a nie twardym i dumnym, jak drzewo cedrowe.

(Lederer, Z. z S. i b. T. od str. 87-96):

“ Najlepszą niewiastą jest ta, która spełnia wolę swojego męża.
Dobra żona jest podarunkiem Boga, zła żona jest raną męża; przeto

oddal ją z domu, a rana wyleczy się sama.
Słowo znaczy tyle, co jeden talar, milczenie zaś tyle, co dwa.
Dobrze jest, gdy mędrzec milczy; o ileż jednak lepiej, gdy się głupiec

nie odzywa. Stoi napisane: gdy głupi milczy, uchodzi za mądrego.
Spokojnie panuje rozum w sercu mędrca, a głośno odzywa się to, co

mieszka w głupcu.
Kto się nie stara zbliżyć do mądrości, tego ona z pewnością nie będzie

szukała.
Jeśli chcesz od razu wszystko zagarnąć, nie pochwycisz nic; gdy się-

gniesz po rzecz mniejszą, weźmiesz ją zaraz.
Oszczerstwo jest grzechem, równającym się trzem największym zbrod-

niom: bałwochwalstwu, kazirodztwu i zabójstwu.
Następne cztery gatunki ludzi są nieznośne: pyszny żebrak, bogaty

kłamca, rozwiązły starzec i naczelnik gminy, który się wynosi ponad swych
podwładnych, a nic dla nich nie czyni.

Cztery gatunki ludzi nie oglądają nigdy oblicza Bożego: bezbożnicy,
kłamcy, pochlebcy i oszczercy.

Nie rzucaj śmieci do studni, z której raz piłeś (co znaczy: nie bądź
niewdzięcznym).
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Jest obowiązkiem każdego człowieka przyzwyczaić się do łagodności
i pobłażliwości.

Kto nie dotrzymuje słowa, równa się bałwochwalcy.
Kto swego bliźniego publicznie zawstydza, nie wejdzie do królestwa

niebieskiego.
O ludziach łagodnego serca, którzy nie upokarzają tych, co ich upo-

karzają, i nie łżą tych, co ich oczerniają, a działają zawsze z miłości do
Boga, znosząc radośnie wszystkie cierpienia, o tych mówi pismo: którzy
kochają Boga, są jako słońce na firmamencie.

Te i tym podobne sentencje, których w Talmudzie nie braknie, są
świadectwem jasnego rozumu i dobrego serca niejednego tannaima. Przypo-
minają one filozofię neoplatończyków i Ewangelię chrześcijańską. Gdyby te
sentencje były głównym rdzeniem Talmudu i odnosiły się do całej ludzkości,
należałoby podziwiać tolerancję Żydów, ich pobłażliwość i życzliwość dla
wszystkich innowierców, dla wszelkich „bliźnich” w ogóle. Ale te sentencje,
podkreślane gorliwie przez uczonych Judaitów naszych czasów, odnoszą
się tylko do „wybranego”, „osobliwego”, „świętego” narodu.

Rdzeniem, duszą Talmudu jest dusza żydowska, a ta dusza kocha,
uwielbia tylko siebie, swoich ziomków, omijając obce jej ludy. „Bliźnim”
jej jest Żyd.

W pojęciach prawowiernego Żyda, wychowanego przez tannaimów,
amoraimów i rabinów ma tylko on, jako ulubieniec Boga, jako Jego syn
„wybrany”, prawo do tytułu człowieka. Reszta narodów nie jest czło-
wiekiem. Ta charakterystyczna pycha, megalomania, zaprawiona goryczą
w miarę mnożących się niepowodzeń Judei, rosła i doszła do absurdu –
do nieprzejednanej nienawiści i pogardy wszystkich ras i religii. Według
megalomanów talmudycznych są „Żydzi Bogu milszymi od aniołów, są
najdoskonalszymi pośród narodów, jak serce jest najprzedniejszą częścią
członków ciała”.

Cały Talmud jeży się sentencjami i przepisami, ziejącymi nienawiścią
i pogardą wszystkiego, co nie pochodzi od Żydów.

“ Wy jesteście ludźmi, a reszta narodów nie należy do rodu człowieczego
— uczyli i uczą dotąd rabini swoich prawowiernych.

Nasienie nie-Żyda jest jako nasienie zwierzęcia (tylko Żydzi są nasie-
niem ’świętym’).

— Jestem człowiekiem, przeto nie mogę ożenić się z bydlęciem —
miał rzec Ben Sira, gdy mu Nabuchodonozor chciał oddać własną córkę
w małżeństwo.

Kto się nie poddał obrzędowi obrzezania i nie święci sabatu, nie może
być nazwany człowiekiem.
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Niewiasta żydowska nie powinna przebywać między poganami, o któ-
rych wiadomo, że pełnią nieprawości. I mąż niech się strzeże przed inno-
wiercami, którzy chciwi są krwi i zabójstwa.

Od pogan bierze się lekarstwo tylko dla zwierząt, nigdy dla siebie.

Rabi Meir przestrzega:

“ Nie chodź do golarni poganina, bo mógłby ci szyję uciąć.

Majmonides pisał:

“ Rabini ograniczyli bardzo spożywanie mięsa: tak, iż nazwali ścierwem
każde mięso, zgotowane przez innowiercę, choćby ten nie był nawet bał-
wochwalcą.

Ten sam mędrzec żydowski, zwany orłem, chlubą Żydów średniowiecz-
nych, mąż uczony i filozof, komentując traktat Aboda sara, mówi:

“ Jeśli się w pewnym domu między tysiącem innowierców znajdzie jeden
Żyd, a dom się ten zapadnie, wtedy trzeba gruzy z tego jednego Żyda
usunąć. Gdy się z całej liczby odłączy jeden człowiek, przechodząc do
innego domu, który się również zawali, wtedy trzeba także zwaliska uprząt-
nąć, bo ten jeden człowiek może być właśnie Żydem. Gdy się jednak
wszyscy z pewnego miejsca oddalą, przechodząc na inne, a tylko jeden
człowiek zostanie w domu, który go gruzami swoimi przykryje, wtedy nie
potrzeba w ruinach poszukiwać, bo trudno przypuścić, aby ten jeden miał
być właśnie Żydem.

W trakcie Aboda sara czytamy:

“ Gdy innowierca wpadł do studni, w której znajduje się drabina, wtedy
powinien Żyd ową drabinę wydobyć, mówiąc: nasamprzód wejdę na dach,
skąd sprowadzę moje dziecko, a dopiero ci ją oddam.

Ten sam traktat mówi dalej wprost:

“ Wepchnij go do otchłani i nie pomóż mu.

Talmud radzi bez ogródki wytępić wszystkich innowierców, bo prze-
cież rozkazywał Jehowa zniszczyć Madianitów, Amalekitów, Filistynów,
Amorytów itd. Istnieje nawet przepis, jak twierdzi prof. Rohling:

“ Najlepszego z niewiernych zabij.

Przerobiony później przez ostrożność na: „najlepszego z mężów”. Rabi
Izaak ostrzega:
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“ Nie wolno wam litować się nad innowiercami.

W księdze Jad Chazaka czytamy:

“ Zakazano wam litować się nad innowiercami.

Mojżesz Bar Majmon uczy:

“ Pięćdziesiątym naszym przykazaniem jest, abyśmy nie litowali się nad
innowiercami.

Gdy Żyd przechodzi obok świątyni innowierców, która się rozpadła,
powinien rzec: chwała Tobie, Panie, że zdruzgotałeś dom bałwochwalców.
Gdy przechodzi obok stojącego jeszcze domu goja, powinien zawołać: Bóg
zniszczy mieszkania pysznych.

Nie godzi się nawet, aby Żyd witał innowiercę.
Bóg stworzył świat tylko dla Żydów. Oni są owocem ludzkości, reszta

zaś narodów jest skorupą. Jedna dusza żydowska jest więcej warta przed
Bogiem niż wszystkie dusze innowierczego narodu.

Jak świat nie może istnieć bez czterech wiatrów, tak nie może także
istnieć bez Żydów. – Słonce oświeca ziemię, deszcz użyźnia ją tylko dlatego,
że na niej Żydzi mieszkają.

Innowiercy są w Talmudzie:

“ Koszami, do których się wrzuca słomę i gnój; mają oni tylko duszę
zwierzęcą.

Żydzi są ludźmi, albowiem dusze ich pochodzą od Boga, gojów zaś,
których dusze pochodzą od nieczystego ducha, można tylko świniami na-
zwać.

Chociaż innowiercy mają postać ludzką, mimo to są tylko małpami
w porównaniu z człowiekiem (tj. Żydem).

Wolno rzucić psu kawał mięsa, ale nie wolno dać go nuchrowi (chrze-
ścijaninowi), bo pies jest lepszym od nuchra.

Jest wielkim grzechem darować coś akumowi.
Nie wolno Żydowi bić bliźniego nawet wtedy, gdyby ten bliźni był

grzesznikiem, bo kto bliźniego uderzy, ten jest bezbożnym. Ale bliźnim
Żydowi może być tylko Żyd. Bić akuma nie jest grzechem. . . itp.

Nuchrami (obcymi), gojami (cudzoziemcami), akumami (czcicielami
planet, poganami) nazywają mędrcy talmudyczni innowierców. Nuchrami,
gojami, akumami są aż do upadku Judei: Egipcjanie, Babilończycy, Asy-
ryjczycy, Persowie, Kanaici, Filistyni, Amoryci, Adamici, Amalekici itd.
Następnie: Rzymianie, Germanowie, Słowianie i wszystkie w ogóle narody
chrześcijańskie.

Porównywając sentencje dodatnie Talmudu z ujemnymi, nie wiadomo,
jak zestawić te dwie różnice. Uczciwość, prawość, dobroć, skromność,
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podają sobie bratnie ręce z nienawiścią, z dziką, barbarzyńską bezwzględ-
nością, z diabelską podłością i na pół obłąkaną pychą, megalomanią. Jakże
połączyć te dwa kontrasty!

Nienawiść Żydów do ich pogromców można wybaczyć. Trudno żądać
od narodu pokonanego, zdeptanego, aby miłował swoich niepożądanych
panów. Cóż wart naród, który się nie oburza, gdy go mocniejszy skopie,
sponiewiera! Niedołęgą byłby, tchórzem. . . Tylko pies liże dłoń swojego
pana, tyrana. Nienawiść ludów zwyciężonych jest ich jedyną bronią. Bez
niej zmarnieliby. Ona to i duma podtrzymują niewolników na powierzchni
ziemi. Uczucia te nie zgadzają się wprawdzie z Ewangelią, ale istnieją
mimo to jako naturalne skutki przyczyn naturalnych.

Przebaczyć więc można Żydom ich nienawiść. I przebaczyć można
im także śmieszną megalomanię, wynoszącą ich na sam szczyt ludzkości,
w pobliżu Boga, który „zagłębia się w ich mądrości talmudycznej”. Wmówili
w nich przecież ich wodzowie i nauczyciele, że im jednym należy się
panowanie nad całym światem, że oni jedni mają dostęp do raju, albowiem
są „nasieniem świętym i wybrańcami” na tej ziemi. Niech się chełpią tym
zaszczytem ku humorystycznej uciesze: innych narodów.

Ale podłości, tryskającej obficie z traktatów talmudycznych tolerować
nie wolno. Żyd jest, według Talmudu, panem świata. Należą do niego: ludzie,
ziemie, domy, sprzęty, zwierzęta, złoto, srebro, słowem wszystko, co istnieje,
bo to wszystko stworzył Bóg tylko dla Izraela. Ponieważ innowiercy nie
posiadają praw do jakiejkolwiek własności, przeto wolno Żydowi rabować
ich mienie bez względu na drogi i środki, jakich do dopięcia swojego
celu użyje. Stąd: lichwa, krzywoprzysięstwo w sądach chrześcijańskich,
sprzedawanie goja (bez jego wiedzy) przez kahał pierwszemu z brzegu
szachrajowi, obdzieranie wierzyciela ze skóry bez litości, i różne nieprawości,
na, które „goj” codziennie patrzy.

Wielu twórców Talmudu skaziło Torę, pozwalając nawet bogobojnym
Żydom szachrować, wyzyskiwać, oszukiwać goja, czego sobie Mojżesz nie
życzył.

Zebrawszy wszystko, co się wyżej powiedziało o Talmudzie, dochodzi
się do następujących wyników:

1. Tanaimowie i amoraimowie (później: faryzeusze, rabini), posłuszni
programowi Ezdrasza i Nehemiasza, odgrodzili Judaitów od wszystkich
obcych im narodów, ocaliwszy w ten sposób ich odrębność narodową.

2. Wynieśli żydowską odrębność narodową do godności dogmatu.
3. Nauczyli Żydów nienawiści do wszelakich gojów.
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4. Cofnęli etykę mojżeszową do epoki „patriarchów”, w stosunku do
innowierców, pozwoliwszy ich okłamywać, oszukiwać, okradać itd.

5. Zamknęli Żydów w obręczy formalizmu, upstrzonego dziwacznymi
drobiazgami.

Talmud służył Żydom i nie służył. Służył im, bo ocalił ich narodowość;
nie służył, bo zohydził ich na całej kuli ziemskiej.
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.

BÓG, CZ. 1
Talmud naucza: Dzień ma 12 godzin, w pierwszych trzech siedzi Bóg i ćwiczy się
w zakonie, w drugich trzech godzinach sądzi; w następnych trzech godzinach żywi
świat cały; w ostatnich trzech siedzi i bawi się z Lewiatanem, królem ryb; w nocy
zaś, dodaje Menachem, ćwiczy się w Talmudzie. Wysoką szkołę, w której sam
Bóg uczy się z Aniołami w Niebie, odwiedza wedle Talmudu, także Asmodeusz,
król diabłów, który codziennie do niebios się wznosi i tam się uczy.

Co do Lewiatana, to objaśnia Talmud, że w paszczy jego zmieści się ryba 300
mil długa, dalej, ze Bóg dla tej olbrzymiej wielkości zabrał temuż Lawiatanowi
samicę jego, boby się świat zapełnił potworami ogromnymi, które by wszystko
zniszczyły; dlatego też wielki Bóg obrzezał samca, a samicę zabił, i nasolił ją na
ucztę dla sprawiedliwych w raju.

Zabawa z Lewiatanem trwała tylko do zburzenia świątyni (w Jerozolimie).
Od tego czasu już się Pan Bóg nie bawi ani też nie tańcuje więcej, jak to niegdyś
pierwszy rozpoczął taniec z Ewą, ustroiwszy ją wprzód i splótłszy jej włosy
w warkocze. Od zburzenia świątyni płacze Bóg ciągle, albowiem dopustem tym
zgrzeszył ciężko. Grzech ten tak bardzo ciąży na sumieniu Boga, iż przez trzy
części nocy siedzi i ryczy jak lew, i woła: „biada mi, iżem dozwolił spustoszyć
dom mój, spalić świątynię i wywieźć dzieci moje w niewolę. Od tego czasu nie
ma Pan Bóg na świecie miejsca nad 4 łokcie, chociaż go przedtem cały wypełniał
swoją osobą; a gdy go kto chwali, to potrząsa głową i narzeka: „błogosławiony
król, którego wielbią w domu jego; ale cóż się należy ojcu, który zezwala, aby
dzieci jego poszły w nędzę?”.

Aby skruchę Boga dobrze można pojąć, trzeba wiedzieć, że lew ten, którego
głosem Pan Bóg ryczy, pochodzi z lasu Elaj. Lwa tego chciał widzieć cesarz
rzymski; sprowadzono go więc, a gdy jeszcze 400 mil był oddalony od cesarza,
zaryczał tak, że wszystkie niewiasty w błogosławiony stanie będące poroniły,
i wszystkie mury w Rzymie się rozwaliły; a gdy się jeszcze znajdował w odległości
300 mil, zaryczał powtórnie, a ludziom powypadały zęby przednie i trzonowe,
cesarz spadł z tronu swego na ziemię i prosił, aby lwa odprowadzono nazad do
lasu.1

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Żydzi na wygnaniu

Rozproszyli się Izraelici i Judaici po Azji, Afryce i Europie. Diaspora ta
zaczęła się już na kilka wieków przed zwycięstwem Tytusa.

Rozsiedli się Żydzi w Syrii, Egipcie, Azji Mniejszej, Grecji, wybierając
sobie głównie większe miasta (Antiochię, Aleksandrię) i porty handlowe,
gdzie mogli prędzej i więcej zarabiać. Około roku 85. przed Chrystusem
pisał Strabon:

“ Trudno znaleźć miejsce na świecie, gdzieby Żydów nie było.
Z „ziemi obiecanej” wypędzała Żydów chciwość pieniędzy. Palestyna,

kraik mały i ubogi, nie mógł być terenem wygodnym dla spekulantów
kupieckich, tym więcej, iż Tora zabraniała chciwcom wyzyskiwać naród
„święty” i „wybrany”. Akumów, nuchrów, gojów pozwoliła oszukiwać i ob-
dzierać ze skóry, ale kabzy „syna Jehowy” nie wolno było dotknąć pod
groźbą klątwy.

Stosując się do przepisów Tory, oszczędzał Żyd „swojego brata” (czytaj:
Żyda), wynagradzając sobie „stratę” wyzyskiem „goja”. Bo przecież „goj
nie jest człowiekiem”. . . Nauczywszy się od Hetytów techniki kupieckiej,
zasmakowali Żydzi wkrótce po reformie Ezdrasza i Nehemiasza w handlu.
W wykopaliskach Niniwy, w bibliotece królewskiej, znaleziono dowody,
poświadczające przebiegłość kupiecką „świętego ludu”. Już wówczas byli
Żydzi zręcznymi wekslarzami, bankierami wzdłuż brzegów Eufratu. Mieli
nawet swojego Rothschilda. Żydowska firm Egibi panowała nad całym
rynkiem pieniężnym Azji Mniejszej.

Tym dobrowolnym wygnańcom ery przedchrystusowej nie uprzykrzali
życia „nuchry, akumy i goje”. Przeciwnie. . . Otwierali oni im chętnie bramy
swoich państw i obchodzili się z nimi po ludzku.

W Babilonii była kolonia żydowska państwem w państwie. Wniósł-
szy do skarbu królewskiego podatek (pogłówny i ziemski) rządziła się
jak we własnym domu. Na czele jej stał eksilarcha, najwyższy sędzia
i kapłan wszystkich Żydów, rozproszonych po całej ziemi babilońskiej.
Księciem panującym (nassi) był. Godność tę ograniczono później. Władzę
nad Żydami podzielono na dwie części. Eksilarcha został kierownikiem
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spraw politycznych i cywilnych w ogóle, dział zaś wyznaniowy powierzono
drugiemu dygnitarzowi, zwanemu „gaon”. Trwało to do połowy II wieku
ery chrześcijańskiej, więc bardzo długo.

Tak samo życzliwie, gościnnie przyjęła dobrowolnych wygnańców Gre-
cja.

I pierwsi rycerze, imperatorowie, Cezar i Augustus, nie boczyli się
na nich, przyznali im wolność religijną (religio licita), nadali im prawo
rozporządzania własnym majątkiem i prawo sądzenia swoich ziomków
w sprawach cywilnych.

Właściwa, powszechna diaspora zaczęła się dopiero po zwycięstwie
Tytusa.

Pozbawieni „ziemi obiecanej” rozbiegli się Żydzi po całym świecie, na
wschód i zachód, na północ i południe.

Po co szli ci biedacy, wyrzuceni ze swojego gniazda?! Po co starali się
ocierać o różnego rodzaju akumów, nuchrów i gojów, których im Ezdrasz
i Nehemiasz rozkazali nienawidzić?

Po zwycięstwo z mieczem w ręku nie, bo miecze „gojów” były silniejsze
od ich broni. Po przyjaźń także nie, bo nakazano im gardzić wszelakim
innowiercą.

Więc czego chcieli od obcych im narodów?
Złota chcieli, jak najwięcej złota, którego im uboga Palestyna nie

mogła dostarczyć. Potrzebowali dużo złota, aby się mogli zemścić za swoją
krzywdę. Co nie potrafi kruchy, słaby miecz, to uczyni góra złota. Złoto
bywa często mocniejsze od miecza.

Nauczywszy się od Hetytów sztuki przebiegłego handlu, ruszyli wy-
gnańcy z otuchą na wędrówkę, przekonani, że zdepczą kiedyś „gojów”
i zasiądą na tronie całej kuli ziemskiej. Tak im przecież obiecywali ich
„uczeni w piśmie”.

Grupa Żydów, osiedlonych w Rzymie, rzuciła się z żarłocznością głod-
nego wilka na majątek innowierców, zajęła wszystkie rynki handlowe,
myszkowała po całej Italii, szukając najlepszych „geszeftów”. Bogatsi
kupcy wciskali się wszędzie, gdzie można było „dobrze zarobić”, recte
wyzyskać „głupich akumów”. Nie wahali się stukać do pałaców możnych
panów, do imperatorów nawet. Znaleźli się pomiędzy nimi tak zręczni, tak
przebiegli szachraje, iż umieli sobie zjednać łaskę cesarzy. Jeden z nich,
Stilus, był poufnym doradcą Nerona.

Szybko bogacili się kupcy żydowscy, złoto płynęło do ich szkatuł
szerokim strumieniem. Nie zwracali uwagi na ich niezwykłe powodzenie
możni panowie, ale ludność uboga odczuwała dotkliwie na swojej skórze ich
chciwość. Zrozumiało to kilku utalentowanych pisarzy rzymskich. Słynny
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mówca, Cyceron, piorunował w swoim „Pro Flacco” przeciw Żydom; Seneka,
Kwintylian, Stacjusz, Tacyt, Juwenalis nie byli ich wielbicielami. Filozof
Seneka nazwał ich zbrodniczym plemieniem (sceleratissima gens) i historyk
Tacyt mówił o nich:

“ Obyczaj Żydów jest niedorzeczny i brudny (judaeorum mos absurdus
sordidusque), żywią oni dla wszystkich innych wrogą nienawiść (adversus
omnes alios hostile odium).

Satyryk Juwenalis podrwiwał:

“ Żyd tylko swojemu współwyznawcy wskazuje drogę, lub daje wody do
picia.

Pierwszych antysemitów recte anty-Żydów rzym. wyprzedzili greccy
uczeni: stoik Posejdonios z Apamei i retor Apollonius Molon, nauczyciel
Cycerona.

Ale ani mędrcy greccy, ani rzymscy nie wiedzieli, dokąd Judaici dążą,
nie znali ich celów i pełnej psychologii. Dla nich był Żyd tylko chciwym,
brudnym szachrajem, uganiającym się za mamoną. Zdziwiliby się, gdyby
im ktoś powiedział, że wygnańcy, pozbawieni ojczyzny, mają siebie za
panów, a swoich pogromców za hetki-pętelki, że nie tylko o nagromadzeniu
góry złota marzą, lecz przede wszystkim o panowaniu nad całym światem,
co im złoto miało ułatwić.

Nie samym tylko handlem trudnili się Żydzi w diasporze.
Usiłując pomnożyć swój przetrzebiony naród, jednali sobie gorliwie

prozelitów i zmuszali służbę i niewolników do judaizmu. Rozproszeni na
cztery wiatry, uważali się za jednolity, zwarty naród, czym w istocie byli,
posłuszni rabinom, którzy rządzili Judą od reform Ezdrasza i Nehemiasza.

Uwielbiać należałoby tę karność Żydów, gdyby nieszczęsna megaloma-
nia nie ośmieszała ich i osłabiała.

Żyd niby mądry, przezorny, ostrożny, wzbogaciwszy się lub dorwawszy
się jakiegoś dygnitarstwa w obcym państwie, tracił i traci dotąd głowę, wy-
bucha jawną, czynną nienawiścią przeciw innowiercom. Za tę nierozważną
pychę płacił bardzo drogo, bo krwią i ruiną majątkową.

Pycha „osobliwych wybrańców” dochodziła czasami aż do obłędu, czego
dowodem szczególnego rodzaju rewolucja Żydów babilońskich.

Zachciało się rzymskiemu imperatorowi, Trajanowi, wskrzesić umarłe
państwo Aleksandra W. i złączyć je z Rzymem. Nie podobało się to
włóczęgom, rozrzuconym po ziemiach Azji Mniejszej, Egiptu i Grecji.
Głównie Żydzi babilońscy oburzyli się na Trajana i pokazali mu zęby. Było
im widocznie za dobrze w cudzym domu, uważali go już za swój, siedzieli
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w nim wygodnie, bezpiecznie, jak u „Pana Boga za piecem”. Gdyby umieli
rozważać spokojnie, nie wtrącaliby się do spraw nie swoich. Bo czymże oni
byli w porównaniu z Rzymem? Małym pieskiem, szczekającym na lwa. . .

Ale megalomania nie umie, nie chce rozważnie myśleć, miota się na
prawo, na lewo jak opętana, gdy jej ktoś zawadza.

Zamiast siedzieć spokojnie na cudzych śmieciach i czekać na wynik
wojny, zbuntowali Żydzi babilońscy swoich współwierców egipskich i grec-
kich przeciw Trajanowi.

Stała się rzecz niesłychana. Żydzi wpadli w furię, Bogu ducha winnych
obywateli Egiptu, Libii, Grecji, nieprzygotowanych do walki, napadali
i mordowali (116-117 r. po Chr.). Nie ominęli także Cyrenaiki i wyspy
Cypr. Na Cyprze zniszczyli stolicę Salaminę i zabili 240 000 Greków.
W padli w taką wściekłość, że kazali „gojom” walczyć w amfiteatrach
z dzikimi zwierzętami, że zdzierali skóry, którymi się okrywali, i pożerali
ich mięso.

Zanim imperator Trajan zdążył wysłać swoje legiony, zginęło mnóstwo
ludzi nie wiadomo po co, za co. Legiony rzymskie nadeszły i oddały Żydom
wet za wet, nie szczędząc oszalałych morderców.

Następca Trajana, imperator Hadrian, próbował „zasymilować” Żydów
łagodnymi środkami tolerancją i pobłażliwością. Próbował daremnie. Za-
miast dziękować za jego dobre chęci, odpowiedzieli mu „wybrańcy” nowym
buntem (133-134 r.). Nie chcieli się zasymilować z nikim. Byli przecież
jedynymi ludźmi na świecie. . . Wszystkie inne „podłe” narody powinny
padać do ich stóp. . .

Po raz wtóry spudłowali przemądrzy Judaici. Powstał między nimi
mąż odważny, ale nie rozważny. Bar-Kosiba, odgrywający rolę Mesjasza,
przecenił siłę swoich współwierców. Usiłował wydrzeć Judę z paszczy rzym-
skiej, bił się jak podrażniony tygrys, bronił się w zamku Betar z brawurą
legendowego Herkulesa, ale uległ przemocy. Wojska rzymskie zmogły go.
Zginął razem ze swoimi żołnierzami. Był on ostatnim bohaterem narodu
żydowskiego.

Imperator Hadrian, rozgniewany buntem Bar-Kosiby, zmienił swoją
politykę – stał się wrogiem Żydów. Obciążył ich przykrymi podatkami,
zburzył do reszty Jerozolimę i na jej miejscu wybudował miasto rzymskie,
Aelia Capitolina.

Nowa klęska nie nauczyła Żydów rozwagi. Nienawiść ich do innowier-
ców nie ustała, rosła w miarę postępu chrystianizmu, robiła wszystko, aby
podkopać działalność chrześcijan, podburzała przeciw nim imperatorów
rzymskich kłamliwymi denuncjacjami. Rette Jehuda wmówił w Antonina
Pobożnego, że chrześcijanie byli powodem zarazy (155 r.). Ta denuncjacja
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wywołała rozkaz imperatora wytępienia wszystkich „nazarejczyków” miesz-
kających w Rzymie. Nawet! Marka Aureliusza, cesarza-filozofa, który był
„poruszony obrzydzeniem do śmierdzących i wrzeszczących Żydów”, umieli
poszczuć na chrześcijan (177 r.). „Era męczenników”, czyli dziesięcioletnia
rzeź chrześcijan na rozkaz Dioklecjana (303 r.) była także ich dziełem.

Żydzi rzymscy zachowywali się w stolicy imperatorów; tak samo, jak
ich współwiercy w Babilonii. Trwało to aż do panowania Teodozjusza II,
który obezwładnił ich dalsze machinacje (438 r. usunął wszystkich Żydów
z urzędów państwowych – dopis. red.).

Cesarz Justynian, twórca Corpus Juris, władca rozumny, próbował
jeszcze zasymilować „naród wybrany”. Porozpędzał szkoły rabinów, zakazał
wykładu Talmudu i rozkazał wprowadzić do liturgii żydowskiej język
łaciński, albo grecki, mniemając, że w ten sposób okiełzna Żydów (532 r.).

Zawiódł się. Nie znał psychy i programu Judy. Żyd, obracany na
wszystkie strony, nie poddał się jego rozporządzeniom. Jakim przybył do
obcego państwa, takim został. . . upartym wrogiem kraju.

Szukając bezpiecznego schroniska, dotarła jedna grupa wygnańców
żydowskich do Hiszpanii, gdzie znalazła wygodny kącik. Przyjęły ich
gościnnie miasta, Granada i Tarragona, nie przeszkadzali im w robocie
Wizygoci, którzy zdobyli w 412 r. po Chr. ziemię iberyjską (półwysep
pirenejski) i Akwitanię (południową część Galii). Nowi władcy Hiszpanii,
wyznawcy arianizmu, bratali się z Żydami, z czego oni korzystali.

Jak w Rzymie, ubiegali się Żydzi także w Hiszpanii przede wszyst-
kim o mamonę; wyzyskiwali bez litości handel niewolnikami, przynoszący
znaczne dochody. I jak w Rzymie jednali sobie prozelitów i zmuszali
chrześcijańską służbę do judaizmu. Wzbogaciwszy się, wyciągali chciwe
ręce po zaszczyty, urzędy, po władzę. Trwało to aż do króla Rekkareda,
który zrzekł się arianizmu i przyjął katolicyzm. Król katolicki uważał sobie
za obowiązek bronić swoich poddanych przed nienasyconą żarłocznością
Żydów. Pozbawił ich urzędów, zakazał im świadczyć w sądach przeciw
chrześcijanom i nie pozwolił im handlować niewolnikami (589 r.). Jego
następca, król Sizebut, posunął się dalej. Wytrącił z rąk Żydów nie tylko
handel niewolnikami, lecz wszelki handel w ogóle. Nieposłusznych wypędził
z kraju (612-613 r.).

Jeszcze kilku królów wizygockich (Chintila, Rekeswind, Wamda, Erwig,
Egica) usiłowało okiełznać egoizm żydowski, ale trudzili się daremnie.
Wypędzeni jedną bramą z Hiszpanii Judaici, wracali drugą. By nie stra-
cić zysków z handlu, znosili cierpliwie drakońskie prawa chrześcijańskich
władców. Znany autor historii żydowskiej, Grätz, opowiada, że chodziło
im głównie o handel niewolnikami. Woleli przykrą poniewierkę niż stratę
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źródła obfitego zarobku. Miarka ich cierpliwości przebrała się jednak,
gdy król Egica, sprzykrzywszy sobie bezustanny opór, skonfiskował ich
majątki. Mszcząc się za tę krzywdę, sprowadzili Żydzi do Hiszpanii Maurów
(Arabów) i pomogli im w walce z Wizygotami.

Maurowie zwyciężyli (771 r.).
Wdzięczni za pomoc wynagrodzili Żydów hojnie. Oddali pod ich zarząd

Kordowę, Granadę, Malagę i kilka innych miast, i dopuścili ich do wysokich
urzędów.

Zaczął się teraz raj dla Żydów hiszpańskich. Kąpali się w zlocie i za-
szczytach. Chasdaj ibn Szaprut, Halewi ibn Nagrela, Józef, syn Halewiego
i inni notable żydowscy zasiadali w radzie mauretańskich kalifów, byli ich
ministrami.

Podobało się to Żydom bardzo. . . Ale ich zachowanie zaczęło się nie
podobać Maurom, narodowi uczciwemu, prawemu, który brzydził się sza-
chrajstwem, kłamstwem i intrygami. Znieść nie mogli, że Judaici, nale-
żący do rady kalifów, zamiast służyć całej ludności państwa islamskiego,
zajmowali się tylko swoimi współwiercami, sypiąc do ich szkatuły złoto
innowierców. Bunt ludzi (1040 r.) wypędził Żydów z „hiszpańskiego raju”
na pewien czas.

Zmiarkowawszy, że stracili na zawsze przyjaźń Maurów, podziękowali
Żydzi kalifom po swojemu za trzystoletnią opiekę. Jak umieli zdradzić
Wizygotów, swoich przez dłuższy czas dobrodziejów, tak zdradzili także
Maurów, którzy stworzyli dla nich „raj”. Poszczuli na nich kastylskiego
króla, Alfonsa VIII, pomagając mu do zwycięstwa pieniędzmi.

Zarobili sobie nowy „raj”. Alfons X, zdobywszy Sewillę, wynagrodził
ich za pomoc darowizną ziem pod uprawę roli i pozwolił im przerobić kilka
świątyń islamskich (meczetów) na synagogi. I nie szczędził im zaszczytów,
godności, posadził ich na krzesłach wysokich urzędów.

Ale i ten drugi „raj” nie potrwał długo. Znów zbuntował się lud,
wyzyskiwany przez bezlitosnych kupców i zmusił Alfonsa XII do odsunięcia
Żydów od władzy.

To samo mniej więcej co w Hiszpanii działo się także we Frankonii. Karol
Wielki lubił Żydów, nie znając ich psychy. Potrzebni mu byli w sprawach
finansowych i dyplomatycznych. Jednego z nich, jakiegoś Izaaka, wysłał
w 797 r. w poselstwie do kalifa Harun al-Rashida.

Sympatię Karola W. do Żydów odziedziczył jego syn, Ludwik. Nie tylko
lubił ich, lecz popierał nawet ze szkodą chrześcijan. Pozwolił im handlować
według ich metody, przeniósł jarmarki i soboty na niedzielę, aby nie tracili
jednego dnia w tygodniu, uwolnił ich od kar za oszustwa i lichwę. Podniecała
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go do tej dziwnej tolerancji jego żona, Judyta, zakochana w żydostwie.
Podniecał go także minister Bernhard.

Dwór cesarski zaraził się Żydami. Doszło do tego, że oni rządzili Fran-
konią i drwili z dostojników chrześcijańskich, czego dowodem porażka
Agobarda, biskupa liońskiego.

Biskup Agobard ochrzcił jakąś niewolnicę żydowską (827 r.), co przywra-
cało biednej dziewczynie wolność. Ten uczciwy syn chrześcijański przeraził
handlarzy, grożąc im utratą wielkich zysków. Księża bowiem katoliccy
mogliby naśladować biskupa i wydrzeć z ich rąk za pomocą chrztu „świetny
interes”. . .

Powstał alarm w koloniach żydowskich. Wychowańcy Talmudu wprawili
w ruch przeciw biskupowi dwór cesarski i urzędników sądowych. Jeden
z nich, jakiś Eberhard, przemawiał do Agobarda, jak do parobka, groził
mu karami.

Zuchwalstwo Żydów zwyciężyło. Sądy zabroniły biskupowi chrzcić
niewolnice. Tak się dworacy rozmiłowali w „geniuszu” handlarzy, iż jeden
z nich, szlachcic i ksiądz katolicki, Bodo, zrzucił z siebie krzyż i przeszedł
do wiary talmudystów (838 r.).

Dotknięty do żywego biskup zaczął wojnę z Żydami. Ciskał z kazalnicy
pioruny na nich, napisał przeciwko nim traktat pt. Insolentia Judeorum
(pycha Żydów). Był pierwszym anty-Żydem we Frankonii.

Obawiając się skutków polemiki biskupa, starali się wrogowie „gojów”
zepchnąć go z wysokiego stanowiska księcia kościoła, co im się także udało.
Słabego charakteru cesarz Ludwik uległ ich żądaniom, strącił Agobarda
z tronu biskupiego.

Drogą dziada i ojca poszedł także Karol Łysy, syn Ludwika i Judyty,
bronił ulubieńców swoich przodków, ale był ich ostatnim protektorem.
Uczeń Agobarda, Amolo, powołał do walki z Żydami cały kler i lud.

Tu kończy się trzeci „raj” narodu „osobliwego”, a zaczyna się jego
piekło – prześladowanie średniowieczne, niemieckie: hep, hep. . .

Gdyby imperatorowie rzymscy, królowie wizygoccy, kalifowie mauretań-
scy i cesarze frankońscy wiedzieli, dokąd Żydzi zmierzają, nie otworzyliby
dla nich bram swoich państw. A gdyby Żydzi zrozumieli, że w cudzym domu
należy zachowywać się przyzwoicie, spokojnie, uczciwie, nie krzywdząc
gospodarza i jego otoczenia, żadnemu „gojowi” nie przyszłoby na myśl
znęcać się nad wygnańcami, pozbawionymi własnego dachu.

Ale władcy rzymscy, wizygoccy, mauretańscy i frankońscy nie znali
celów narodu „osobliwego”, bo nie czytali Talmudu, ukrywanego starannie
przez rabinów, a Żydzi nie umieli okiełznać swojej pysznej megalomanii
i powstrzymać swojej zachłannej chciwości. Zachowywali się wprawdzie
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wszędzie na początku ostrożnie, odgrywali rolę szczerych i posłusznych
przyjaciół, badając słabe strony swoich dobrodziejów, węsząc, czy można
co zarobić. Dopiero gdy się przekonali, że nietrudno wyzyskać głupich,
niepraktycznych „gojów”, rzucali się gromadnie na łup pożądany. W miarę
jak łup ich rósł za pomocą lichwy i handlu niewolnikami, zadzierał wzbo-
gacony Żyd głowę, stawał się nieznośnym arogantem, wydrwiwał jawnie
wiarę „gojów” i traktował ich jak krnąbrnych parobków, gdy udało mu się
wdrapać na wysoki szczebel jakiegoś urzędu.

Chciwość i niemądra arogancja Żyda były pierwszym źródłem jego
nieszczęścia. Sam stał się sprawcą tego nieszczęścia.

Historyk niemiecki, Otto Henne-Am Rhyn, autor dzieła pt. „Historia
kultury żydowskiej” (Kulturgeschichte des Judenthums), broniący Żydów,
gdzie się tylko dało, skarży się jednak:

“ Trzeba by się litować nad tym biednym narodem, gdyby się nie wiedziało,
że prześladował sam okrutnie innowierców, ilekroć się do tego sposobność
nadarzyła.

Niestety, najgorętszy przyjaciel Żydów musi przyznać, że jego klienci
byli zawsze autorami wszelkich zaburzeń antyżydowskich. W najtrudniej-
szych czasach myśleli oni tylko o korzyściach pieniężnych, a gdy się im
cokolwiek lepiej powodziło, nie wystarczało im nigdy równouprawnienie
z chrześcijanami. Chcieli być koniecznie kastą uprzywilejowaną „wybraną”,
za co też niejednokrotnie pokutowali.

Znienawidzeni w Europie zachodniej i środkowej, ruszyli kupcy żydow-
scy ku północy, do ziem słowiańskich, gdzie ich jeszcze nie znano.
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Pierwsi kupcy żydowscy w Polsce

Nowoczesnym historykom żydowskim, piszącym po polsku (Ludwikowi
i Maksymilianowi Gumplowiczom, Ignacemu Schipperowi i in.) przyszło do
głowy, że Żydzi byli już za czasów pogańskich „panami” ziem-polskich, bo
jakiś Żyd zasiadał na tronie polskim. W głowie przewróciło im niezwykłe
przez pewien czas powodzenie Żydów w państwie Chazarów.

Wiadomo, że Chazarowie (Kozarowie) mieszkali w III w. po Chr. po-
między Kaukazem a morzem Kaspijskim. W IV wieku utracili wolność,
zwyciężeni przez Hunów i Bułgarów; w VII zrzucili z siebie jarzmo i zdobyli
nowe ziemie nad morzem Azowskim; w VIII rozszerzyli swoje państwo aż
do Dniepru i Oki. Byli do 731 r. poganami.

I do Chazarii trafili Żydzi. Zręczniejsi spomiędzy nich otoczyli króla Bu-
lana, służyli mu na dwóch łapkach jako tłumacze, lekarze i bankierzy. Tak
umieli koło niego chodzić, iż zjednali sobie w nim nie tylko przyjaciela, lecz
nawet wielbiciela. Przekonali go, że judaizm stoi wyżej od bałwochwalstwa
i namówili go do przyjęcia wiary żydowskiej.

Król (chakan) Bulan stał się gorliwym wyznawcą Zakonu Mojżeszowego,
a za jego przykładem poszła znaczna część Chazarów.

Czwarty „raj” Żydów. . .
Nie trwał on znów długo, bo książę kijowski, Swiatosław, pobił Chaza-

rów (965 r.), a jego następca, Włodzimierz, który przyjął wiarę chrześci-
jańską, zniszczył ich państwo na zawsze (1019 r.).

Żydów chazarskich narzucają wymienieni historycy żydowscy Polsce
przedchrześcijańskiej. Według nich zdobyli Chazarowie Ruś, Czechy, Mo-
rawy, Polskę i wysyłali do Polski swoje wojsko żydowskie. Owi Żydzi
chazarscy mieli wywrzeć na Polaków taki wpływ, iż nakłonili wielu z nich
do judaizmu. Mieli oni także nauczyć Polaków sztuki uprawiania roli.

Tych nowin nie mogą pisarze żydowscy poprzeć dokumentami historycz-
nymi, bo żaden z komentarzy przed 1000 r. po Chr. nie mówi o judaizowaniu
Polski pogańskiej i o talencie rolniczym włóczących się po całym świecie
kupców.

I o legendę, która posadziła na tropie Żyda, jakiegoś Abrahama Pro-
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chownika, dostarczającego wojsku prochu, potrącili pisarze żydowscy,
twierdząc, że „ów mityczny Żyd niekoniecznie jest osobą bajeczną”, czyli,
że mógł być księciem polskim.

Nie mogąc się powołać na dokumenty historyczne, wzywają pisarze
żydowscy lingwistykę na pomoc. Poznańska wieś, Kozarz, ma przypomnieć
Chazarów, krakowska wieś Kawiory Kabarów, gałąź narodu chazarskiego.
Różne wsie: Żydów, Żydowo, Sidowo, Żydowska Wola, Żydatycze itp. mają
świadczyć, że wsie te należały do prastarych Żydów. Imiona biblijne: Dawid,
Srul, Samson, Abraham, Judyta, używane przez chrześcijan aż do 1600 r.
mniej więcej mają potwierdzić zmieszanie się Żydów z Polakami, czyli
pokrewieństwo z nimi.

Na te argumenty odpowiedział zręcznie i rozumnie Antoni Marylski
w swoich „Dziejach sprawy żydowskiej w Polsce” przypomniawszy Gumplo-
wiczom i Schipperowi „Słownik języka polskiego”, który nazywa Kozarza
Koziarzem, Koźlarzem, Kozopasem, a Kawior Kałużą, lub Kawiorkiem,
czyli po staropolsku gawiorkiem, co znaczyło dawniej: mały snopek słomy,
służący do zatykania dziur w dachu.

Co do imion biblijnych, używanych dawniej przez chrześcijan, można
odpowiedzieć: bo im się tak podobało. Podoba się także Żydom i Żydówkom
z tzw. lepszej sfery dekorować się imionami chrześcijańskimi.

Chaim albo Josek przezywa się Józefem, Moszek Maurycym, Salomon
Zygmuntem, Hitler Hilarym, Lewi, Lewek Leonem, Rachmil Romualdem,
Lajbuś Leopoldem, Ruwin Romanem, Izrael Julianem, Fajwel Fabianem,
Markus Maksymilianem, Icek Ignacym, Nusyn Nikodemem albo Hipo-litem,
Rebeka Barbarą, Dwojra Dorotą, Hana Fryderyką, Cerka Cecylią, Bluna
i Brucha Bertą, Rasza i Ruchla Różą, Fajga Felicją, Frojda Franciszką,
Kacha Heleną, Sara Salomeą, Lea Leokadią itd. – nikomu z Polaków
i chrześcijan w ogóle nie przyjdzie na myśl odmawiać im narodowości
żydowskiej.

Śmiesznym jest przerabiać Aryjczyka na Semitę dla takiego lub owego
imienia. Nie takie albo owakie imię przyłącza człowieka do jakiejś narodo-
wości, tylko jego rasa i charakter. Wystarczy spojrzeć na Żyda i Słowianina,
aby wiedzieć, do jakiego plemienia należą.

Historycy żydowscy, piszący po polsku, usiłują widocznie odurzyć
polskiego czytelnika dziecinnymi argumentami, wmówić w niego, że był
kiedyś, już za czasów pogańskich, uczniem i wielbicielem Judaitów; z czego
ma wynikać, iż Żydom należy się w Polsce szacunek i wdzięczność.

Sztuka ta jednak nie udała się Gumplowiczom i Schipperowi. Żaden
Polak nie wierzy w ich tendencyjne domysły.

Oprócz legendy o Prochowniku istnieje jeszcze druga legenda o jakiejś
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deputacji żydowskiej, proszącej w Polsce o przytułek. Autorami tej legendy
są: Leon Weyl z Leszna i jakiś niemiecki pisarz bezimienny w Berlinie
(1801 r.). Powtórzył ich opowieść historyk niemiecki, Herman Sternberg,
w swojej „Historii Żydów polskich za Piastów i Jagiellonów” (Geschichte
der Juden in Polen unter den Piasten und Jagiellonen). Opowiada on, że
w 893 r. przybyła do Gniezna, stolicy Leszka, deputacja Żydów hiszpań-
skich, mieszkających w Niemczech i błagała księcia o pozwolenie osiedlenia
się w Polsce. Deputację tę mieli składać rabinowie: Chiskija Sefardi, Akiba
Estremaduri, Emanuel Ascalani, Lewi Baccari i Natan Barceloni. Prze-
wodniczył jej rabi Lewi, który przemawiał do księcia polskiego po łacinie
tak mądrze i barwnie, iż zjednał sobie jego życzliwość dla Żydów.

Legendę tę powtórzył także Lelewel („Polska wieków średnich” już
przed Sternbergiem, bo 1846 r.). Pisze on: „po krótkim namyśle król Leszek
zadawał poselstwu pytania, a odpowiedzi zadowalały go mocno”.

Dialog Leszka z deputacją żydowską miał być następujący:
Pytał się Leszek:

1. Jaką religię mają Izraelici!
Odpowiedział mu główny delegat żydowski:

— Wierzą w niewidzialną, wiekuistą, wszechmocną, niepodzielną Istotę,
która wszystko stworzyła i utrzymuje.

2. Co sądzą o duszy?
— Że nieśmiertelna.

3. Czy czują się odpowiedzialnymi przed Bogiem, gdy drugiemu złe wy-
rządzą?

— Bez wątpienia; najmniejsza obraza ludzkości bywa skarconą.
4. Kiedy kto w mniemaniach różni się, jeśli za człowieka jest poczytany?

— Wszystko, co myśli i mówi, jest człowiekiem i jako człowiek uważane
być ma.

5. A kiedy ów człowiek waszych dogmatów i obyczajów nie uznaje?
— Ludzkie tylko sprawy do człowieka należą, a reszta zostawiona Bogu;
On sądzi.

6. Jakeście sobie poczynali z obcymi, co w ojczyźnie waszej osiadać chcieli?
— Tak jak Bóg i ludzkość wymagała.

7. Co mówicie, Bóg? Jestże co o tolerancji w zakonie waszym?
— Wiele i mnogo. Jeśli wolno przytoczyć wyrazy: „będzieli przycho-
dzień mieszkał na ziemi waszej, a będzie przebywał między wami, nie
urągajcie mu. – Ale niech będzie między wami jako obywatel i będziecie
go miłować, jako sami siebie, boście i wy byli przychodniami w ziemi
egipskiej” (Levita XIX, 33, 34).

Autorowie tej legendy zapomnieli, że Żydzi IX wieku po Chr. byli
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wychowańcami nie Tory i Starego Testamentu w ogóle, lecz Talmudu,
który uczył ich nienawiści do wszelkich innowierców i żądał bezwzględnego
posłuszeństwa w stosunkach do „gojów”, czemu się Juda poddała. Jeśli
więc deputacja istniała rzeczywiście, zmyślili rabini tolerancję i miłość dla
innowierców.

Zapomnieli także lub nie wiedzieli autorzy legendy, że Leszek nie mógł
rozumieć łacińskiej przemowy rabina Lewiego, ani jego odpowiedzi, bo
w czasach przedchrześcijańskich nie znał nikt w Polsce języka łacińskiego,
wprowadzonego dopiero przez cudzoziemskich kapłanów do polskich, kato-
lickich szkól katedralnych i klasztornych.

Niby uczone i bogobojne, a w rzeczywistości dyplomatyczne odpowiedzi
delegacji żydowskiej na pytania Leszka miały oddziałać na niego tak
przekonywająco, iż przyjął wiecznych koczowników całym sercem i nie
tylko pozwolili im osiedlić się na ziemi polskiej, ale nadał im nawet przywilej
(905 r.), zapewniający im: wolność handlu, własne sądownictwo, swobodne
wyznawanie ich religii, opiekę przeciw rycerstwu itd. Dokument ten nie
istnieje. Miał on zginąć podczas wojny Polski z Niemcami (1049 r.).

Tę samą legendę o deputacji żydowskiej w Polsce przedchrześcijańskiej
powtórzy mutatis mutandis Żyd niemiecki, S. J. Agnon w „Księdze o Żydach
polskich” (Das Buch von den polnischen Juden, Berlin 1916 r.). Warto
posłuchać, co i jak opowiada ta dziwaczna opowieść. Oto ona:

“ Widział Izrael, że nie może już dłużej wytrzymać ze swoimi siepa-
czami (Frankowie). Wtedy poszedł na drogi i rozglądał się i pytał o ślady
świata, o drogę prawdziwą, którą miał pójść, by mógł znaleźć dla siebie
spokój. I oto spadła z nieba kartka: idźcie do Polski!. . . I poszli do Polski
i podarowali królowi całą górę złota i przyjął ich król z wielkimi honorami.

Opowiada rabi, autor „Ręki ojca pokoju” („Die Hand des Friedens
Vaters”), że:

“ Dzieci Izraela, które przyszły, aby zamieszkać w Polsce, zachowywały
się wdzięcznie, uprosiwszy modlitwą deszcz, bo inaczej byliby się ka-
płani pogańscy wahali przyjąć je w państwie swoim. – I oto jest historia
o deszczu. – W roku 4653. przybyli z państwa frankońskiego posłowie
Izraela. I byli to rabi Jecheckich Sephardi, rabi Alkiba Estremadura, rabi
Emanuel z Askalon, matematyk rabi Lewi Bochri, mówca i rabin Natanuel
z Barcelony. Wszyscy przybyli do miasta Gniezna, gdzie książę Leszek
z domu Piastów był, król polski, aby wyprosić u niego przytułek dla swoich
braci, dla Żydów, w jego kraju, kraju polskim. Bo mieszkali w państwie
Franków i nie znaleźli tam przytułku. – I przemawiali do niego:

— Ty znasz całą nędzę, jaka na nas spadła. Nasi przodkowie przy-
byli do Frankonii i siedzieliśmy tam dużo dni, i ludzie krzywdzili nas
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i naszych przodków, i oto jesteśmy w Gnieźnie, aby wyprosić u ciebie
przytułek; chcemy, prosimy, mieszkać w twoim kraju, ale chcemy służyć
naszemu Bogu; chcemy pilnować rozkazów króla, ani na prawo, ani na
lewo nie chcemy ich omijać dopóty, dopóki duch z niebios będzie nad nami
i poprowadzi nas prosto do naszego kraju.

I książę siedział w świątyni swoich bożków i był na nich łaskawy.
I odpowiedział rabinowi, Lewi Bochriemu, przywódcy mówiących:

— Czekajcie trzy dni, potem odpowiem wam słowami, jakimi mnie
bogowie natchną.

I przyszli do Leszka kapłani pogańscy i rzekli:
— Kim są owi mężowie u ciebie?
Wtedy mówił Leszek do kapłanów pogańskich:
— Przysłał mi ich Izrael.
Wtedy odrzekli kapłani Leszkowi:
— Nie pozwól im przybyć do twojego państwa, jeżeli ich modlitwa nie

sprowadzi w czasie właściwym deszczu.
I rano trzeciego dnia wstał Leszek i rzekł do posłów Izraela:
— Oto państwo moje leży przed wami, osiądźcie tam, gdzie najlepiej

waszym oczom i chcę z wami zawrzeć przymierze pokojowe, i będziecie
siedzieć sobie bezpiecznie w Polsce, i macie sprowadzić na ziemię deszcz
w czasie właściwym, deszcz błogosławieństwa z waszą modlitwą.

Wtedy odpowiedzieli posłowie Izraela i rzekli:
— U Boga jest pomoc.
I on zawarł z nimi przymierze pokojowe i nadał im dobre prawa,

z którymi można żyć. – I opuścili księcia z przywilejami w ręku. – I wrócili
do swoich braci i opowiedzieli wszystko, co ich spotkało. – I rzekli:

Powstańmy i idźmy, bo widzieliśmy tę ziemię bardzo dobrą. I serce
tych, co siedzą na tej ziemi, nie jest złem dla nas. Boga niebios nie znają,
boją się swoich bożków, ale wierzą także, że Bóg Izraela może pomóc
swoim synom.

I cała gmina podniosła głos. . . głos wielki, jak następuje:
— Chwała Bogu, który swojemu ludowi, Izraelitom, dał przytułek.
I synowie Izraela opuścili państwo frankońskie i przyszli, aby się

zabezpieczyć w cieniu królów polskich. Stamtąd przynieśli z sobą mowę
niemiecką i obyczaje Izraela. I Izrael siedział bezpiecznie, jako błogosła-
wieństwo w środku kraju. I służyli Bogu swoich przodków, a ziemia dawała
im dochód.

Barwnym stylem Biblii posłużył się Agnon. Narzucił on Polsce przed-
chrześcijańskiej liczną imigrację żydowską, ale nie chazarską, jak chcą
Gumplowicze i Schippery, lecz niemiecką.

Po czyjej stronie prawda? Zdaje się, że obie strony fantazjują. Jak
legenda o Żydzie Prochowniku, wybranym na tron polski, należy także
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druga legenda (o deputacji żydowskiej za czasów Leszka) zaliczyć do
utworów fantazji literackiej.

Słusznie mówi Aleksander Kraushar w swojej „historii Żydów w Polsce”:

“ Mimo tych wszystkich przypuszczeń istnienie wzmiankowanego przy-
wileju Leszka uważać należy za zupełnie wątpliwe. W ogóle i podanie
o przybyciu Żydów do Polski za tego księcia nie jest pewnym i udowod-
nione, bo nawet dziejopisarze poważniejszego nastroju (kalibru) period,
poprzedzający panowanie Mieczysława I, liczą do czasów bajecznych.

Przesiedlając Żydów gromadami do Polski już za czasów przedchrze-
ścijańskich i zabezpieczając ich gospodarkę na obcej ziemi uciskającymi
przywilejami, chcieli się widocznie Weylowie, Sternbergi, Gumplowiczowie,
Sehippery, pochwalić potęgą „wybranego” narodu. Gdyby Żydzi gospo-
darowali w Polsce, jak we własnym domu już przed XI w., wiedziałby
o tym niezawodnie minister mauretańskiego kalifa, Abduramana III, Żyd
Chasdaj ibn Szaprut (około 915-970 r.), który śledził uważnie los swoich
współwyznawców, rozproszonych po całym świecie i zajmował się szczerze
ich dolą i niedolą. Nie zapomniał on w swoich korespondencjach o Czeskiej
Pradze, gdzie zbierali się kupcy żydowscy na targowisko wymienne, ale
o Polskę nie potrącał.

Nawet Żydzi chazarscy, mianowani przez Gumplowiczów i Schipperów
panami przedchrześcijańskiej Polski, nie dotarli do granic ziemi lechickiej,
gdy ich upadek państwa chazarskiego zmusił do emigracji. Osiedlili się
w Kijowie, gdzie założyli nowy ośrodek swojego rzemiosła – handlu.

Być może, że jacyś przedsiębiorcy, handlujący w Czechach, zaglądali
do Polski przedchrześcijańskiej, wyławiając z niej towar żywy i martwy,
ale nie na stały pobyt, jak chcą historycy żydowscy, jeno tylko przejściowo.
Być może także, że założyli w ziemi lechickiej stacje handlowe (emporia,
faktorie) i osadzili w nich swoich faktorów. Kiedy się to stało, nie wiadomo.

Pierwsze szachrajstwa żydowskie w Polsce rozwiały się w mgławicy
epoki przedchrześcijańskiej.
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Pierwszy liczny najazd kupców
żydowskich na Polskę

Nie mylił się Lelewel, mówiąc: Żydzi „zagnieździli się w Polsce ze szwargo-
tem Aszkenaza (Niemca)”.

Po śmierci Karola III Prostaka (929 r.), syna Ludwika Jąkały, prawnuka
Karola W., zgasł urok Żydów we Frankonii i Niemczech. Sprzykrzyła
się Frankom i „Aszkenazom” żarłoczna chciwość i zuchwała arogancja
narodu „osobliwego”. Zaczęła się w ich państwach epoka prześladowania
niewygodnych intruzów.

Żydzi niemieccy, zwąchawszy, co się święci, szukali dla siebie bezpiecz-
nych schronisk. W lasach i bagnach obszernych ziem północnych Słowian
można się było zaszyć i szachrować swobodnie bez obawy.

Około 1000 r. (data niepewna) zaczęli się Żydzi tłoczyć do Polski
większymi gromadami. Z każdym rokiem pomnażały się ich kolonie.

Wiedząc, że „czarodziejska moc złota zmiękczy serca”, jak się historyk
żydowski, Graetz, wyrażał, przekonawszy się z doświadczenia nabytego
w Hiszpanii, Frankonii i Germanii, że złoto toruje drogę do zaszczytów
i władzy, rzucili się w Polsce nieproszeni przybysze do rabunku. Albowiem
metodę ich handlu można nazwać tylko grabieżą.

Upodobali sobie głównie handel niewolnikami, bo ten „towar” przyno-
sił najobfitszy zysk. Żydzi czescy np. „zarobili” na tym „towarze” takie
ogromne sumy, iż cala Europa zazdrościła im ich majątków.

Handel niewolnikami nie był w owych czasach nowiną. Określił go
doskonale Karol Szajnocha w swoim zajmującym dziele pt. „Lechicki
początek Polski” w rozdziale „Niewola średniowieczna”. Pisze on między
innymi:

“ Nim chrześcijaństwo nauczyło ludzi poczytywać się za jedną powsze-
chną rodzinę bliźnich, miała tylko mniejsza połowa rodu ludzkiego godność
i prawo człowieczeństwa, większa była tylko rzeczą, zwierzęciem. Tę więk-
szą, upośledzoną połowę stanowił niewolnik. Wszystkie państwa starożytne
stały na niewolnictwie.

Liczba niewolników była w Grecji i Rzymie wielokrotnie wyższą od
liczby wolnych. Toć i za czasów chrześcijaństwa nie od razu zmienił się
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ten stosunek. Już chrześcijaństwo z dziesięć wieków istniało, a niewola
łupieżyła jeszcze uporczywie po odleglejszych stronach kościoła. Z tym
większą uporczywością grasowała ona w świecie pogańskim. I grasowała
tym obojętniej, im mniejszą w porównaniu wyrządzała mu krzywdę. Bo
życie ludzkie było w pogaństwie o wiele mniej cenne, miłe, o wiele tań-
sze. Jakkolwiek jaskrawym wydaje się to powiedzenie, jest ono przecież
prawdziwe.

Nie tylko brak moralności chrześcijańskiej, lecz tysiące innych przy-
czyn razem czyniły życie poganom nieskończenie trudniejszym do znie-
sienia. – Lada choroba albo kalectwo robiły chorego ciężarem szczupłemu
a ubogiemu społeczeństwu, które samo nie miało środków do życia, a le-
czyło głównie guślarstwem. Lada mór wytępiał całą drobną społeczność,
lada głód zmuszał ją jako wilka z lasu uciekać ze swoich pustkowi, chronić
się w strony żyźniejsze, zaprzedawać się tam w niewolę. Stąd powstało
z czasem wiele dzikich zwyczajów, które dzisiaj wydają się okrucieństwem,
a wówczas były ulgą. – Popełnił-li ktoś występek, a nie miał z czego
zapłacić kary pieniężnej – szedł w niewolę. Zapożyczył się ktoś, a nie był
w stanie zwrócić – płacił wolnością. Rozbił się komuś statek, a morze
wyrzuciło go żywcem na cudze brzegi – czeka go tam niewola.

Głównym procederem wojny ówczesnej było porywanie jasyru. Wpadli
i wzięli mnogo luda – powtarza się na każdej karcie wojennych dziejów
północy. – W czasie niskiej ceny towaru, po wojnie albo w głodzie można
było dostać niewolnika za bochen chleba, Wtedy przedsiębiorczy kupiec
północny nabywał go za bezcen na Łotwie lub w Słowiańszczyźnie i płynął
z nim do krajów muzułmańskich, gdzie mu złotem płacono. Jeśli przy-
padkowo nie powiódł mu się tam handel, tedy stały otworem Niemcy,
Anglia, Irlandia. Wszystkie te kraje znane są z długoletniego handlu
niewolnikami.

Istniał handel niewolnikami aż pod koniec średniowiecza. Wenecja,
Rzym, Raguza, Verdun, Lion, Praga Czeska były głównymi targowiskami
tego ohydnego rzemiosła.

Do bandy owych „przedsiębiorczych kupców północnych”, nabywają-
cych niewolnika za bochen chleba, a sprzedających go za złoto, należeli
oczywiście Żydzi. Prowadzili oni z Polski jeńców wojennych i niewojennych
biedaków, proletariuszy najwięcej do Hiszpanii, Afryki i Azji. Dużo musiało
być tych nieszczęsnych ofiar chciwości, skoro arabski; imam (przełożony,
nauczyciel, kapłan) Ibn Haukal opowiadał w swojej „Księdze podróży”
(976 r.):

“ Kraj Słowian jest tak wielkim, iż na wschód dostarcza niewolników
Korassanowi, na zachód zaś Andaluzji. Andaluzyjczycy zakupują ich w Ga-
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licji, we Francji, w Lombardii i Kalabrii, aby ich uczynić eunuchami, po
czym wywożą ich do Egiptu i Afryki.

Mało było Żydom, że kupowali niewolników za „bochen, chleba, a sprze-
dali go za złoto”. Zdrowych jeńców zmieniali przed sprzedażą w eunuchów,
potrzebnych kalifom mauretańskim, bo eunuch był towarem droższym,
aniżeli normalny mężczyzna.

I tego było im jeszcze mało. Niewolników chrześcijańskich zmuszali do
judaizmu.

Kościół bronił chrześcijan przeciwko Żydom. Zakazał na konsyliach
w Reims (630 r.), w Chalons (650 r.), w Leptine (745 r.) sprzedawać
niewolników Żydom i poganom, ale jego powaga nie była widocznie jeszcze
w owym czasie tak silna, by mogła zmienić dobrą wolę w czyn. Konsylia
radziły, postanawiały, a Żydzi nie zwracali uwagi na ich rozporządzenia.
Woleli znieść jakąś karę, niż pozbyć się bogatego źródła złota.

Tu i owdzie znalazła się jakaś szlachetna dusza chrześcijańska, która
litowała się nad swoimi współwyznawcami, ale tych dusz było niewiele.
W Polsce należała do nich królowa Judyta, matka Bolesława Krzywoustego.
Wielu niewolników ocaliła spod jarzma żydowskiego (†1085 r.).

Znaczne zyski z handlu niewolnikami nie nasycały żarłoczności Żydów.
Złota, coraz więcej złota! było ich hasłem po zburzeniu Jerozolimy. Do
podłego ludokupstwa dołączyli jeszcze nikczemną lichwę.

Ten ich nowy sposób bogacenia się odnosi się tylko do innowierców.
Albowiem ich święte księgi nie pozwalały im łupić członka narodu „wybra-
nego”. Nakazywała im druga księga mojżeszowa (Exodus, XXII, 25):

“ Jeśli pieniędzy pożyczysz ludowi memu ubogiemu, który mieszka z tobą:
nie będziesz mu przynaglał, jako wyciągacz, ani lichwami uciśniesz.

Uczyła ich trzecia księga mojżeszowa (Levitieus, XXV, 36, 37):

“ Nie weźmiesz lichwy od niego ani więcej niżeś dał, bój się Boga twego,
żeby, żyć mógł twój brat przy tobie. – Pieniędzy twoich nie dasz mu na
lichwę i zboża nad zwyż nie będziesz wymagał”. – Nie pożyczysz bratu
twemu na lichwę pieniędzy ani zboża, ani żadnej innej rzeczy. . . .

Ale obcemu. . . (Deuteronomium, XXIII, 19, 20).

Ale obcemu” znaczy: nie wolno ci wyzyskiwać Żyda (brata); natomiast
wolno ci wytrząsnąć z kieszeni innowiercy ostatni grosz.

O co stary Testament potrącił lekko, to dopełnił wyraziście Talmud.
Oto „etyka” Talmudu w stosunku do innowierców, głównie do chrześci-

jan:
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“ Pieniądze goja są własnością bez pana, więc kto chce, temu przysługuje
prawo zawładnąć tymi pieniędzmi.

Wolno goja oszukać, okpić i nie zapłacić mu długu.
Dobrze jest, gdy można gojowi coś świsnąć.
Żydowi, który okradł goja, wezwanemu przed sąd gojski, wolno krzy-

woprzysięgać, jeśli nie chce się przyznać do przestępstwa.
Pozwala się oszukiwać gojów, gdyż powiedziano: z czystym bądź czy-

stym, a z rozpustnym bądź rozpustnym.
Innych (tj. chrześcijan) nie tylko dozwala się oszukiwać, lecz powinno

się to czynić.
Wszelki podkup, wszelka zemsta i podejście dozwala się Żydom wzglę-

dem chrześcijan.
Dozwolone jest oszukaństwo na całym świecie przeciw niewiernym.
Zabrania się pożyczać gojom bez lichwy.
Bóg rozkazał brać lichwę od goja i tylko lichwą pożyczać mu będziesz.

Nawet gdy goj jest pożytecznym dla nas i wtenczas należy go przyprawiać
o straty.

I tak dalej, i tak dalej. . .
Takich „praw” talmudycznych, podszczuwających Żydów na innowier-

ców, wyłuskał z Miszny i Gemary niemiecki pisarz, dr Justus, w swoim
„Żydowskim zwierciadle” (Judenspiegel) sto, a potwierdził je znawca „mą-
drości tannaimów i amoraimów” profesor praskiego uniwersytetu, dr August
Rohling („Żyd talmudyczny” – der Talmudjude i „Moja odpowiedź rabinom”
– Meine Antworten an die Rabbiner, 1883 r.).

Nadziany tymi „prawami” i różnego rodzaju wskazówkami przesiąkł
Żyd od czuba do pięt nienawiścią do innowierców. Co się tylko dało, chwytał
łapczywie, bez litości i bez rozwagi. Bez rozwagi, bo „goje”, wyzyskiwani
przez kilkaset lat, nauczyli się w końcu ostrożności i umieli się bronić
przeciw hienom kupieckim.

Znalazł się w narodzie żydowskim mąż rozważny, ostrzegający swoich
współwyznawców przed zemstą „gojów”. Mojżesz hen Majimuni (Majmoni-
deis), urodzony w Kordowie w 1135 r., lekarz i filozof, bardziej oświecony
od wszystkich ówczesnych rabinów, radził:

“ Trzeb karmić ubogich bałwochwalców razem z ubogimi Izraela – dla
utrzymania spokoju; nie brońcie także bałwochwalcom zbierania kłosów,
pozostałych na polach, i ziół, rosnących na urwiskach – dla utrzymania
spokoju; należy odwiedzać chorych bałwochwalców i grzebać ich umarłych
– dla utrzymania spokoju.

Do tej rady jednak dołączył Majmonides:

“ Prawidła te odnoszą się tylko do czasów, w których Izrael żyje w niewoli.
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Czyli, był takim samym gojożercą, jak pierwszy lepszy handlarz żydow-
ski – on, myśliciel, zwany „orłem”. Przestrogi jego zresztą nie poskutkowały.
Nikt ich nie słuchał.

Żydom, którzy wtargnęli do Polski gromadnie około 1000 r., pomógł
w ich niecnej robocie charakter nowego gospodarza.

Polacy pierwotni, rozrzuceni na szerokich ziemiach zdała od miast,
których nie lubili, osiedleni głównie w lasach małymi grupami, przywykli
do skromnego życia. O mamonę się nie ubiegali, zadowoleni tym, co im
natura dawała – płodami lasu, jezior, rzek i pasieki. Skromność w jedzeniu,
mieszkaniu i stroju nie uczyła ich oszczędności. Bezustanne obcowanie z na-
turą wyrobiło w ich duszy pogodę. Mówi o nich Maciejowski w „Dziejach
pierwotnych Polski i Litwy” słusznie:

“ Dziecinnym był umysł Słowianina, który wiecznie okazywał się pacho-
lęciem, który od kolebki aż do grobu bawił się śpiewem, muzyką i tańcem.
Niezmienna pogoda umysłu, pocieszająca się w chwilach ciężkich dzie-

cinnym frazesem „jakoś to będzie”, wytrwała w Polsce do dziś.
Polak gościnny, hojny, dobrotliwy, brzydzący się chciwością, był świet-

nym łupem dla kupców żydowskich. Łatwo takiego optymistę oszukać,
okraść, wywieść w pole, odrzeć ze skóry.

Do tej dobrotliwości i nieopatrzności pierwotnych Polaków należy jesz-
cze dodać brak zmysłu krytycznego, który by wnikał w duszę nieproszonych
przybyszów. Wizygoci, Maurytanie, Frankowie, Niemcy zdążyli już w owych
czasach dotrzeć do tajemnic żydowskiego kupca, a pierwotni Polacy nie
mieli jeszcze sposobności przypatrzyć się z bliska. Umiał się Żyd maskować,
odgrywać rolę życzliwego, poczciwego przyjaciela dopóty, dopóki nie uczuł
w obcym kraju mocnego gruntu pod stopami.

Jak się Żydzi zachowywali w Polsce po dziesiątym stuleciu naszej ery,
nie wiadomo, nie było bowiem w owym czasie pisarzy polskich, którzy by
przekazali potomkom wiadomości o manewrach narodu „osobliwego”.

Sztuki pisania nie znali pogańscy Polacy aż pod koniec X wieku. Dopiero
chrześcijaństwo, przyjęte przez Mieczysława I (966 r.), otworzyło im bramę
do skarbów kultury. Nowa wiara pod wodzą biskupa Jordana (Niemca)
założyła mnóstwo szkół katedralnych i klasztornych, z których wyszli
pierwsi uczeni. Było tych uczonych na razie niewielu. Albowiem ze szkół
korzystali tylko ci, którzy chcieli się poświęcić służbie Bożej. Przyszłych
księży polskich przygotowywali kapłani cudzoziemscy, ucząc ich głównie
języka łacińskiego.

Pierwszym kronikarzem w Polsce był zakonnik Marcin, zwany Gallem,
Francuz czy Włoch, bo nie wiadomo, z której części Europy pochodził
i skąd przybył w końcu XI stulecia nad Wartę. Od niego to dowiadujemy
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się o szlachetności i dobroci królowej Judyty, opiekunki niewolników chrze-
ścijańskich, poniewieranych przez Żydów (multos Christianos de servitute
Judaeorum suis facultatibus redimebat).

Pierwszym znakomitym autorem polskim, piszącym po łacinie, był
Wincenty Kadłubek (ur. w drugiej połowie XII wieku w ziemi sandomier-
skiej), biskup krakowski, um. 1223 roku. W kronice swojej dotknął on
Żydów piórem krytycznym, czego mu Gumplowicze i Schippery nie mogą
przebaczyć. „Butą” nazywają jego prawdomówstwo.
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Klęska Żydów w Europie
południowej, zachodniej i środkowej

Nowa wielka klęska spadła mai Żydów.
Nie martwa, pogrzebana „złota, wieczna, święta” Roma cisnęła po

raz drugi na nich niszczące gromy wojny, lecz chrześcijańska Europa
południowa, zachodnia i środkowa.

Przeliczyli się Żydzi, lekceważąc „głupich gojów”. Siedząc przez szereg
stuleci w cudzych domach, jakby w swoich własnych, robili, co im się
podobało. A podobało im się głównie pozbawiać innowierców złota, srebra
i wszelakiej mamony. Handel niewolnikami pospołu z lichwą nasypał do ich
kabz tyle mamony, iż uważali się za właścicieli majątków „gojskich”. Nie
tylko się wzbogacili, lecz umieli się także wślizgiwać do zamków i pałaców
cesarzów, królów i książąt tak zręcznie, iż powierzano im dygnitarskie
urzędy. Żyd Chasdaj ibn Szaprut (915-970 r.) był ministrem kalifa Abdu-
ramana III, Samuel Halevi ibn Nagrela, doradcą króla Granady, Habusa,
i jego następcy, Badisa (1027 r.). Ministrem Badisa był także syn Samuela,
Józef ibn Nagrela (†1066 r.).

Nie tylko arabscy władcy hiszpańscy posługiwali się Żydami, lecz także
chrześcijańscy. Król kastylski, Alfons VI (†1109 r.) ufał więcej Abramowi
ben Lizak, nadwornemu lekarzowi, sekretarzowi i posłowi, aniżeli swoim
ziomkom. Alfons VII (1126-1157 r.) mianował Jehudę ibn Ezra księciem
(nassi) i ochmistrzem królewskim, Alfons VIII (1166-1214 r.) przyjmował
na swoim dworze bogatych Żydów i kochał się w Żydówce, Racheli, zwanej
Formozą, co oburzyło szlachtę kastylijską. Alfons II Aragoński sprzyjał
Żydom. Sprzyjał im także, jak się wyżej powiedziało, dwór frankoński od
Karola W. począwszy aż do jego prawnuka.

Nie tylko złoto i srebro sypało się zewsząd na Żydów. Zaszczyty i wy-
sokie urzędy dekorowały ich pełne szkatuły i podniecały ich megalomanię.
Tak się rozwydrzyli, iż zapomnieli o obowiązkach gościa w cudzym domu.
Drwili jawnie z wiary chrześcijańskiej, nazywając ją bałwochwalstwem,
urągali krzyżowi Chrystusa Pana, obrażali kapłanów i biskupów katolickich.

Przebrali miarkę. . .
Nie cesarze, królowie i możni panowie chrześcijańscy rozpoczęli walkę
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z Żydami, lecz wyzyskiwany przez nich proletariat. Wyzyskiwali oni wpraw-
dzie także władców i wielmożów, ale władcy i bogaci panowie nie odczuwali
ich szachrajstw tak dotkliwie, jak to odczuwał ubogi lud. Potrzebując, gdy
się zbroili na wojnę, kredytu u bankierów żydowskich, zamykali królowie
i wasale oczy na ich handel lichwiarski. Łupy wojenne ułatwiały im zwrot
pożyczek.

Odzierany ze skóry, oszukiwany ubogi lud miejski i wiejski, znienawidził
Żydów i mścił się za swoją krzywdę. Gdzie się tylko dało, brał szachraja
za łeb i bił go, co się zmieściło. Były to jednak burdy uliczne, trwające
krótko. Poturbowany dopiero Żyd wylizał się z ran i handlował dalej po
swojemu.

Właściwa walka z Żydami, w której brali także udział cesarze, królowie,
książęta i rycerze, zaczęła się dopiero razem z wojną krzyżową (od 1096 r.).

Wojny krzyżowe nazywają liberalni krytycy wybrykiem fantastycznych
awanturników. Nie fantazja awanturnicza pchnęła krocie wojowników z Eu-
ropy południowej, zachodniej i centralnej na wschód, do Palestyny, lecz
brutalna zniewaga pielgrzymów chrześcijańskich, udających się do grobu
Chrystusa.

Nic w tym dziwnego, że wierny, bogobojny chrześcijanin chciał mo-
dlić się na grobie swojego Zbawiciela i złożyć hołd miejscu, w którym
spoczywały Jego zwłoki.

Szły przed rokiem tysięcznym tłumy pielgrzymów z krajów chrześci-
jańskich na daleki wschód, nie licząc się z przeszkodami, jakie ich spotkać
mogły na nieznanej im niebezpiecznej drodze. Cześć należy się ich bogo-
bojności i odwadze.

Dopóty Arabowie panowali w Palestynie, stały bramy Jerozolimy otwar-
te dla chrześcijan. Rycerskie plemię pozwalało im modlić się bez przeszkody
na grobie Chrystusa.

Gdy jednak Turcy Szeldziukowie, dzicy, barbarzyńscy, zawładnęli byłym
państwem żydowskim, zmieniło się położenie. . . Potworny kalif, Hakim,
rozkazał zabierać pielgrzymom ich mienie, bić ich i kapłanów chrześcijań-
skich podczas nabożeństwa, i niszczyć kościoły katolickie.

Na to barbarzyństwo patrzał własnymi oczami bogobojny pustelnik,
Piotr z Amiens. Widział, jak żołdactwo tureckie wpadało do kościoła
katolickiego podczas mszy św., jak, usiadłszy na ołtarzach, obrzucało
księży obelgami, a czcigodnego patriarchę wlokło za włosy po ziemi.

Taka brutalność musiała rozkrwawiać serce nie tylko Piotra z Amiens,
ale wszystkich pielgrzymów, którzy byli świadkami tego okrucieństwa.

Wróciwszy do swojej ojczyzny, obchodził Piotr z Amiens wszystkie
wioski i wzywał lud do walki z plemieniem, które znieważa religię chrześci-



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

65

jańską, jej kapłanów i pielgrzymów. Przemawia do chłopów i rzemieślników
tak gorąco, iż rozniecił w ich duszach płomień nienawiści. Zemścić się,
zemścić za zniewagę grobu Zbawiciela i poniewierkę naszych kapłanów
i pielgrzymów, ukarać tych zbójów! – rozległo się po całej Francji. Lud
ruszył się wielką gromadą, gotów do walki z wszystkimi wrogami chrystia-
nizmu. Opuszczał swoje chaty, żony, dzieci i leciał na oślep bez zapasów
i dostatecznego uzbrojenia na wschód przez ziemie niemieckie (1096 r.).
Prowadzili go Piotr z Amiens i ubogi rycerz, Walter von Habenichts.

Ukaranie wrogów chrystianizmu zaczęła się od Żydów. Wyzyskiwany,
oszukiwany, ubogi lud rzucał się po drodze bez litości na pijawki, wysysa-
jące jego ciężką pracę, jego krwawicę. Do francuskich chłopów przyłączyli
się niemieccy. W Trewirze, w Wormacji, kolonii, Regensburgu i Moguncji
padło tysiące Judaitów. Bronił ich w kolonii biskup Hermann III, ukrywając
ich w sąsiednich miastach, ale trudził się daremnie. Rozniecona nienawiść
tłumu nie zwracała uwagi nawet na dobre serce szlachetnego biskupa.
Pierwsi krzyżowcy odnaleźli ukrytych Żydów i wymordowali wszystkich.
Ale ich spotkał ten sam los. Nie udała się im bezmyślna wyprawa wojenna
bez odpowiedniego uzbrojenia i zasobów. Legli prawie wszyscy; niewielu
z nich wróciło do domu.

Właściwie wojna krzyżowa zaczęła się dopiero w 1099 r. Widząc, co
się dokoła niej dzieje, ruszyła się także szlachta. I ona przecież była
chrześcijańską i ona miała obowiązek bronić grobu Zbawiciela i ukarać
tych, którzy obrabowywali, męczyli pielgrzymów i znieważali chrystianizm.

Nie tłum chłopski szedł teraz na wschód, lecz rycerstwo, obyte z wojną,
uzbrojone doskonale, zaopatrzone suto w potrzebne wojsku zapasy. Tę
pierwszą dobrze przygotowaną wyprawę krzyżową prowadził Gotfryd z Bo-
uillon, książę Niższej Lotaryngii, rycerz waleczny, szlachetny i znakomity
wódz. Dotarł on do Jerozolimy w 1099 r. i zawładnął nią po ciężkich
walkach z mahometanami. Całe rycerstwo ogłosiło go jednogłośnie królem
Jerozolimy, ale on nie przyjął tego zaszczytu, bo „nie chciał nosić korony
królewskiej tam, gdzie Chrystus Pan nosił koronę cierniową”.

Cierniowa korona Chrystusa Pana i Jego okrutna śmierć podnieciła
także w rycerstwie nienawiść do Żydów. I ono zaczęło prześladować po-
tomków morderców Zbawiciela.

Osłabia pycha „narodu wybranego” na kilka wieków w południowej,
zachodniej i środkowej Europie. Nie oszczędzali Żydów: Włosi, Hiszpanie,
Francuzi, Anglicy, Niemcy i Czesi. Wprawdzie zasłaniali ich tu i owdzie
przed nienawiścią chrześcijan królowie i książęta, potrzebujący ich pieniędzy
(niemiecki cesarz, Henryk IV, sycylijski król Roger, angielski król, Ryszard
Lwie Serce, austriacki książę Fryderyk, kastylijscy królowie, Alfons VI,
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VII, VIII i X), ale tych protektorów żydowskich nie słuchali ich poddani.
Było zresztą niewielu tych ukoronowanych protektorów.

Cesarz Henryk Święty, łagodnego serca władca, przypatrywał się obo-
jętnie rozruchom antyżydowskim, bo jakiś „prozelita żydowski pisał za jego
panowania paszkwile na chrześcijaństwo”. Wolnomyślny cesarz, Fryderyk
Barbarossa, nienawidził Żydów, bo „wynoszą się ponad inne narody”. Król
czeski, Wratysław, groził Żydom, gotującym się do ucieczki spod jego
ostrych rządów: „nagimi przybyliście do mojego kraju i nagimi wyjdziecie”,
co znaczyło, że odbierze im ogromne sumy złota i srebra, zarobione handlem
niewolnikami i lichwą w Czechach. Papież Eugeniusz III kasował długi za-
ciągnięte u Żydów, bo „wybrali lichwą dawno kapitał z procentami”. Opaci
Bernard z Clairvaux i Piotr z Clugny uczyli chrześcijan z ambony omijać
Żydów i nie zawierać z nimi umów handlowych. Nauczyli także francuskiego
króla, Ludwika VII, czuwać nad bezpieczeństwem jego poddanych.

— Nie pozwalaj ludowi swojemu zabijać Żydów, ale czuwaj nad jego
dobrobytem, znieś lichwę – prosił Piotr z Clugny.

Król zastosował się do jego rady i powstrzymywał gwałtowność rozgo-
ryczonych tłumów.

Na niewiele jednak przydała się wstrzemięźliwość króla Ludwika VII.
Król nawoływał lud do rozwagi, a lud zabijał Żydów.

Zaciętym wrogiem Żydów był francuski król, Filip August. Kazał on
jednej soboty zamknąć ich w synagogach i uwięzić (1180 r.). Uwolnił
ich dopiero wtedy, gdy złożyli do jego skarbca znaczną sumę pieniężną.
Zabronił im żądać zwrotu pożyczek, danych chrześcijanom z procentem
lichwiarskim. Gdy nie chcieli się poddać jego rozkazom, wypędził ich
z kraju.

To samo działo się w Anglii za panowania Jana Bez ziemi (1211 r.).
Trzystu rabinów wywędrowało z Francji i Anglii do Palestyny.

Począwszy od wojny krzyżowej aż do reformacji Lutra, byli Żydzi
kozłem ofiarnym wszystkich innowierców. Prześladowali ich chrześcijanie,
muzułmanie i wyznawcy Zorostra. Bili ich chłopi, mieszczanie, krzyżowcy
(chrześcijańscy), dokuczali im Persowie, Turcy i Arabowie. Co kilkana-
ście lat powtarzały się pogromy na całym obszarze ziemi południowej,
zachodniej i środkowej Europy. W Niemczech i Austrii doszło do tego, że
władcy, broniąc ich przed nienawiścią motłochu, mianowali ich „własnością
skarbu” (Kammerknechte), niewolnikami monarchów. Lecz i ta opieka im
nie pomogła. Lud nie szanował „pachołków” cesarzów, królów i książąt
i bił ich, ograbiał, mordował.

Rzecz dziwna! Wyrzucani jednymi drzwiami wracali Żydzi drugimi.
Zgromieni, nie śpieszyli się do Jerozolimy (oprócz rabinów), choć modlili
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się codziennie o powrót do Palestyny, lecz przyczajali się gdzieś w pobliżu
aż do uspokojenia rozruchu. Gdy nienawiść „gojów” ostygała na pewien
czas, wślizgiwali się wszystkimi szczelinami do miast lub krajów, z których
ich wypędzono, bogacąc się znów w krótkim czasie. I nabiwszy kieszeń,
zapominali o strachu pogromowym, i nadymali się, jak poprzednio.

Całe dzieje narodu żydowskiego w wiekach średnich można ująć w ram-
kę kilku słów: chrześcijanie i inni innowiercy wypędzają Żydów, a oni
wracają; ograbiają ich, a oni bogacą się po raz drugi, trzeci itd.

Walka chrześcijan z Żydami w wiekach średnich była właściwie tylko
samoobroną gospodarzy danych krajów z obcymi intruzami. Bo cóż by się
stało, gdyby narody nieżydowskie patrzały obojętnie na robotę mistrzów
w wyzyskiwaniu „gojów”? Zeszłyby na dziady, byłyby niewolnikami, pa-
chołkami nieuczciwych kupczyków. Już w XII stuleciu należało pół Francji
i pół Londynu do synów ludu „wybranego”.

Gdyby narody nieżydowskie nie przerywały od czasu do czasu zbrodni-
czego handlu Żydów, nie należałaby już dziś do „gojów” ani jedna piędź
ziemi, ani jeden dom, ani jedno drzewo, ani jeden kamień, o czym lud
„osobliwy” marzy, dąży według nakazów i recept Talmudu.

Na tego rodzaju „wdzięczność” za gościnne przyjęcie obcych koczowni-
ków nie może się zgodzić żaden naród. Wszystkie edykty przeciw żydowskie
skarżą się: „bo uciskają, niszczą ludzi ubogich”.

Okrutne były pogromy we Włoszech, Niemczech, Francji i Anglii, ale
okrutna była także nędza wyzyskiwanych przez Żydów biedaków.

Mądrymi nazywają się Żydzi. Czy tak?
Każdy inny naród porzuciłby haniebne rzemiosło, gdyby go ono tyle

kosztowało, gdyby musiał za nie ciężko i często pokutować. Bo na cóż
przydały się Żydom owe olbrzymie fortuny, kiedy pierwszy lepszy pogrom
zniszczył owoc ich długiej a podłej pracy? Nie byłoby rozumniej wyrzec
się złych, nieszlachetnych pożądań i zlawszy się ze swoimi dobrodziejami
żyć spokojnie bez obawy o straszne, krwawe jutro?

Może przyszłoby do wzajemnego porozumienia się chrześcijan i Żydów,
gdyby zła polityka monarchów i wielmożów i uparty fanatyzm rabinów
talmudycznych nie przeszkodziły.

Niektórzy cesarze, królowie, książęta łudzili się, że pozyskają dla siebie
wierną służbę przebiegłych intruzów i nawrócą ich do wiary chrześcijańskiej.
Przeto opiekowali się Żydami i nie zwracali uwagi na metodę ich handlu.
Nie znali zresztą psychy wychowańców Talmudu. Uczciwsi, szlachetniejsi
spomiędzy nich zaczynali zwykle od łagodności, od tolerancji, zanim im
doświadczenie zdradziło tajemnice handlarskiej duszy żydowskiej.

Obojętni lub egoiści, chciwi brali od Żydów pieniądze, sprzedawali drogo
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każde ustępstwo. Byli nawet tacy, którzy widzieli chętnie na swoich dworach
żydowskich finansistów, nikt bowiem nie umiał tak zręcznie i przebiegle
wyławiać z worków poddanych miłego grosza, jak oni. Demoralizowali
Żyda słabi lub chciwi władcy, demoralizowali go także jego nauczyciele
i wodzowie – rabini.

Gnani po całym świecie rabini, nie przestali być „królami” swojego
narodu, jak ich Talmud nazywa. Prawowierny Żyd był im posłuszny jak
piesek. Obawiał się ich strasznej klątwy.

Rabini podburzali Żydów bezustannie przeciw innowiercom, karmiąc
ich trucizną nienawiści i pychą wyłączności. Nie rozumieli oni, nie chcieli
rozumieć, że chrystianizm pokonał raz na zawsze religie narodowe. Za-
sklepili się w Talmudzie i nie posunęli się ani o krok naprzód. Czas szedł,
śpieszył się, biegł szybko, a oni stali na tym samem zawsze miejscu, nie
ruszając się, dziwiąc się tylko, że stary a mimo to wiecznie miody Kronos
depcze ich, zdążając po karkach do nowych form myśli.

Na głowy rabinów spada w znacznej części krew żydowska, przelewana
obficie w wiekach średnich.

Nikt nie pochwali brutalnych pogromów, ale nikt też nie potępi samo-
obrony okradanego narodu.

Niech Żyd zrzuci z siebie podłe szachrajstwa i niemądrą megalomanię
„wybrańca”, niech będzie synem nowych czasów, zamiast mamutem z 460 r.
przed Chrystusem, a nienawiść „gojów” i nienawiść jego zgaśnie.
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Rozdział 7

Żydzi pod opieką rządu polskiego

Kipiała Europa południowa, zachodnia i środkowa nienawiścią do Żydów,
a Polska przygarniała ich w tym samym czasie życzliwą ręką do swojego
łona. Włosi, Hiszpanie, Anglicy, Niemcy i Czesi bronili swojego mienia
i swojej religii, a Polacy przypatrywali się obojętnie gospodarce przybłędów.
Ta obojętność przekreśla mniemanie Gumplowiczów i Schipperów, twier-
dzących, że przodkowie ich mieszkali stale liczną gromadą już w Polsce
pogańskiej. Gdyby bowiem tak było, mieliby nasi przodkowie dość czasu
do zbadania charakteru Żydów i ich celów.

To samo, co się stało w chrześcijańskiej Europie południowej, zachodniej
i środkowej na kilka wieków przed wojną krzyżową, działo się także w Polsce
po roku tysięcznym. Przyjęto większe gromady Żydów gościnnie, nie po-
dejrzewając ich o nieuczciwą, drapieżną spekulację i pogardę innowierców.
Jak wszędzie umieli oni zamydlić tak zręcznie oczy władców i wielmożów
polskich, iż zjednali sobie ich opiekę i przyjaźń. Nie oszczędzali pieniędzy,
gdy ich rządowi było potrzeba, wiedzieli bowiem, że „złoto miękczy serca”.
Łatwiej aniżeli gdzie indziej udawało się im „miękczyć serca” słowiańskie,
znane z dobrotliwości. I jak wszędzie, zaczęła się także w Polsce nieprzyjaźń
między narodem rdzennym a przybyszem nie od góry, lecz z dołu.

I nasi władcy i wielmoże nie odczuwali na swojej skórze skutków lichwy
i szachrajstwa żydowskiego, ale ubodzy czuli na sobie dotkliwie drapieżną
rękę już w XII wieku, czego się dowiadujemy od Wincentego Kadłubka. Lud
zaczął szemrać, młodzież szkolna była Żydom nieprzychylna i zabierała się
do ich bród i grzbietów. Nie były to jednak krwawe walki ludu niemieckiego,
francuskiego i angielskiego z wyzyskiwaczami, lecz tylko burdy żakowskie.
Mimo to podnieśli Żydzi takie larum, iż rząd rozkazał „wichrzycieli” sro-
dze ukarać. Za pobicie jakiegoś Żyda skazali sędziowie krakowscy żaków
szkolnych aż na taką karę, na jaką zasługują świętokradcy. Domyślał
się Naruszewicz, że Żydzi posmarowali ręce sędziów suto denarami, bo
dołączył do opowieści Kadłubka następującą uwagę:

“ Żydowska hałastra z dawna po kraju zagnieżdżona, znajdowała u tegoż
sądu przedajnego wsparcie i obronę.
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Krytyczne uwagi Kadłubka, odnoszące się do gospodarki Żydów, nazwał
Maksymilian Gumplowicz („Początki religii żydowskiej”), butą duchowień-
stwa katolickiego, a ta „buta” była tylko echem rosnącego w Polsce w XII
stuleciu uświadomienia ubogiego ludu i wezwaniem do samoobrony przeciw
chciwości lichwiarzy. Każdemu przecież narodowi przysługuje prawo obrony
swojego mienia.

Uświadamiał się powoli lud polski, a władcy i wielmoże politykowali
na swoją korzyść. Bez denarów żydowskich nie mogli się obyć. Potrzeby
państwowe zmuszały ich do pobłażliwości dla bankierów żydowskich, co
działo się także w innych państwach. Królowie angielscy, Jan Bez ziemi
i Henryk III, kazali lichwiarzom opłacać suto swoją pobłażliwość; cesarz
niemiecki, Henryk IV, nadał im pożądany dla nich przywilej, nie mieszając
się do ich spraw religijnych, pozwalał ochrzczonym przeciw ich woli wracać
do judaizmu; Fryderyk I Waleczny (1244 r.), Ottokar czeski (1254–1255 r.)
i Bela IV węgierski (1251-1256 r.) nadali im także przywileje. Za ich
przykładem poszedł nasz Bolesław Pobożny, z tą tylko różnicą, że jego
mentorowie zagraniczni nie bronili ludowi rozprawiać się po swojemu z jego
pijawkami, a nawet, gdy im się sprzykrzyła zależność od spekulacji Żydów,
wypędzić ich ze swojego państwa (np. Jan Bez ziemi), książę polski zaś
nie cofał swojego postanowienia – dotrzymał danego słowa.

Bolesław Pobożny, książę kaliski (1221-1279 r.), nadał Żydom (dnia 16
sierpnia 1264 r.) następujący przywilej:

1. Naprzód ustanawiamy, aby o pieniądze, albo o którąkolwiek rzecz
tak ruchomą, jak nieruchomą, albo in causa criminale, która
dotyczy się osoby albo rzeczy żydowskiej, żaden chrześcijanin
nie był dopuszczon przeciwko Żydowi ku świadectwu jedno
z chrześcijaninem a z Żydem.

2. Jeśli chrześcijanin Żydowi trudności zadaje, twierdząc, że fanty
zastawił, a Żyd tego przy, a chrześcijanin prostym słowom ży-
dowskim nie chciałby wierzyć, tedy Żyd na tak wielką rzecz
przysiągłszy, jako jest obwinion, będzie wolen.

3. Jeśli chrześcijanin zastawi Żydowi zakład, twierdząc, iż w mniej-
szej sumie zastawił, niż Żyd zna, tedy przysięże Żyd sobie dany,
a na co przysięże, chrześcijanin nie ma się wzbraniać jemu
zapłacić.

4. Jeżeli Żyd, nie wziąwszy do siebie świadków, powie, iż chrześcija-
ninowi pożyczył jakiego zakładu, a on tego zaprzeczy, a takową
rzecz chrześcijanin przez swoją własną przysięgę się odwiedzi.

5. Żyd wszystkie rzeczy, którekolwiek mu przynoszą, może w za-
stawę brać, którymkolwiek imieniem byłyby zwane, nic się nie
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pytając, wyjąwszy szaty krwią zmoczone i kościelne aparaty,
których żadnym obyczajem nie ma przyjmować.

6. Jeśliby chrześcijanin zadawał Żydowi trudności, iż zakład u Żyda
zastały jest mu ukradziony, albo gwałtem wzięty, Żyd niech
przysięże na on zakład, iż, biorąc onę zastawę, nie wiedział być
kradzioną, albo komu wydartą, ale to włożywszy w przysięgę,
w czym jest zakład takowy i zastawiony, a gdy to uczyni, chrze-
ścijanin będzie mu powinien lichwę zapłacić, która w tym czasie
urosła.

7. A jeśli Żyd przez przygodę ogniową albo przez złodziejstwo, albo
przez gwałt, jaki straci rzeczy swe z zakładu zastawionymi, a to
będzie wiadomo, a chrześcijanin przed się, który zastawił, jemu
trudności zadaje, Żyd własną przysięgą chrześcijanina odbędzie.

8. Jeżeli Żydowie między sobą niezgodę albo wojnę, jaką wzruszą,
sędzia miasta naszego żadnej zwierzchności prawa niech sobie
nad nimi nie przywłaszcza, ale my tylko albo wojewoda albo
sędzia (żydowski) ten sąd odprawiać będzie; a jeśli występek na
osobę żydowską ściąga się, tedy takowa rzecz osobie naszej ku
sądzeniu będzie zachowana.

9. Jeśli chrześcijanin Żydowi którymkolwiek sposobem ranę zada,
wtedy obwiniony nam i naszemu wojewodzie niech winę zapłaci,
która ma być do skarbu naszego obrócona, wedle tego; jako może
sobie łaskę naszą przejednać, a onemu rannemu niech zapłaci
za leczenie ran i za nakłady, jako prawa ziemi naszej potrzebują
i ich powinność niesie.

10. Jeśli chrześcijanin Żyda zabije, słusznym sądem niech będzie
karany i wszystkie dobra jego ruchome i nieruchome w naszą
moc niech przypadną.

11. Jeśli chrześcijanin Żyda uderzy, wszakże tak, iż krwie nie rozleję,
tedy ten, który uderzył, ma być przez wojewodę pociągnion
według zwyczaju ziemi naszej. A jeśli pieniędzy nie będzie mógł
mieć, tedy takowy za ten uczynek będzie, jak słusznie rzecz jest,
karan.

12. Gdziekolwiek Żyd przez nasze państwo pojedzie, żaden jemu
trudności jakiej, albo przykrości, albo obciążenia niech nie czyni,
a jeśli kupiec, albo rzeczy jakie powiezie, z których do jakie ma
przyjdź, przez wszystkie miejsca ceł Żyd niechaj nie płaci innego,
jedno, które jest powinne cło, tak, jako płaci każdy mieszczanin
onego miasta, w którym Żyd na ten czas mieszka.

13. Jeżeli Żydowie, wedle zwyczaju swojego, którego z umarłych
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swych albo z miasta do miasta, albo z powiatu do powiatu, albo
z ziemie do ziemie poprowadzą, chcemy, aby nic przez pisarze
nasze z nich nie było wyciągano, a jeśli pisarz co wyciągnie,
chcemy, aby był jako rozbójca karan.

14. Jeśli chrześcijanin cmentarz albo groby żydowskie jakkolwiek
rozsypie, albo gwałtem najedzie, chcemy, aby wedle zwyczaju
ziemie naszej i praw był ciężko karan, a wszystkie rzeczy jego
niech do skarbca naszego będą obrócone, jakowebykolwiek były.

15. Jeśli kto zuchwale będzie ciskał na szkoły żydowskie, naszemu
wojewodzie dwa kamienie pieprzu ma zapłacić.

16. Jeśli Żyd sędziemu swemu w winie pieniężnej, którą wandel
zotwią, będzie znalezion być winny, kamień pieprzu winy, która
jest zdawna włożona, niech sędziemu zapłaci.

17. Jeśli Żyd przez rozkazanie swego sędziego będzie wezwań do sądu,
a za pierwszym pozwem i za wtórym nie przyjdzie, za obadwa
razy nieposłuszne winę, która jest zwyczajna starodawna, niech
zapłaci; a jeśli za trzecim rozkazaniem nie przyjdzie, winę, która
przynależy za to, niech przerzeczonemu sędziemu zapłaci.

18. Jeśli Żyd Żyda rani, winę sędziemu swemu, według ziemie naszej
zwyczaju, niech zapłaci.

19. Ustanawiamy, aby żaden Żyd nie przysięgał na Rodał ich, jedno
o wielkie sprawy, które się ściągają aż na 50 grzywien, albo kiedy
będzie przez nas wyzwań, a o mniejsze sprawy ma przysięgać
przed szkołą, u drzwi przerzeczonej szkoły.

20. Jeśli Żyd potajemnie będzie zabit, tak, iżby przez świadectwo nie
mogło być dowiedziono, a jeśli po dowiadywaniu będą mieć kogo
za podejrzanego, tedy my Żydom przeciwko temu podejrzanemu
będziemy pomagać sprawiedliwości według prawa.

21. Jeżeli chrześcijanin, na którego Żyda się rzuci gwałtownie rę-
koma, wedle tego, jako prawa ziemie naszej potrzebować będą,
niech karan będzie.

22. Sędzia żydowski żadnej sprawy na sąd niech nie przywodzi, która
się między Żydy zacznie, póki nie będzie przez skargę przedeń
przyniesioną. A Żydowie przy szkołach albo gdzie sobie obiorą,
niech będą sądzeni.

23. Jeśli chrześcijanin od Żyda wyprawi swój zakład, a lichwy nie
zapłaci, tej lichwy jeśli w miesiącu nie da, do owej lichwy niech
mu lichwa przybędzie.

24. Chcemy, aby żaden w domu żydowskim nie stawał.
25. Jeśli Żyd na dzierżenie imienia albo na listy dóbr nieruchomych
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pieniędzy pożyczy, a tego ten, którego rzecz jest, dowiedzie,
my ustanawiamy, aby Żydowi i pieniądze i listy zastawne były
odsądzone.

26. Jeśli który, albo która dziecię Żydom odwiedzie, chcemy, aby
takowi byli skazani jako złodzieje.

27. Zastaw, gdy rok i dzień u Żyda zostaje, staje się jego własnością.
28. Chcemy, aby żaden Żydów ku zapłaceniu zastawnych zakładów

w ich święto przyciskać nie miał.
29. Którykolwiek chrześcijanin gwałtem weźmie zastawę swą od

Żyda albo gwałt jemu uczyni, jako rozbójca naszego skarbu
niech będzie surowo karan.

30. Przeciwko Żydowi tylko w szkołach, albo gdzie bywają sądzeni
wszyscy Żydowie, prawem niech będzie czyniono, wyjąwszy nas
i wojewodę naszego, którzy możemy je przed się wyzwać.

31. Według ustaw papieskich imieniem Ojca naszego świętego srogo
rozkazujemy, aby na po tym żadni Żydowie, którzy są w państwie,
naszym, nie byli winowani, żeby używać mieli krwie ludzkiej,
gdyż wedle rozkazania zakonu od wszelkiej krwie strzymawają
się wszyscy Żydowie. Ale jeśli który Żyd o zabicie którego dziecię-
cia chrześcijańskiego będzie obwinion, ma być pokonan trzema
chrześcijany i trzema Żydy; a gdy będzie pokonan, tedy tylko
ma być karan winą, która zwykła naśladować za takim uczyn-
kiem dopuszczonym. A jeśli Żyda świadkowie przerzeczeni i jego
niewinność oczyści, tedy kaźń, którą Żyd miał podjąć za onę
potwarz, słusznie ma podjąć jego winujący.

32. Ustanawiamy, iż cokolwiek Żyd pożyczył, choć będzie złoto,
choć pieniądze, choć srebro, tedy tyloż ma mu być zapłacono,
abo zwrócono z lichwą przyrosłą.

33. Chcemy, aby Żydowie konie wszystkie, jakiekolwiek będą, mogli
brać w zastawę, ale jawnie we dnie. Jeśliby który koń u Żyda
ukradziony przez którego chrześcijanina, był znalezion, Żyd ma
się przysięgą oczyścić, mówiąc, iż takowego konia jawnie i we
dnie za takowe pieniądze, jak wiele dał, miał za zastawionego
i miał go za nieukradzionego.

34. Toż zakazujemy, aby mincarze, w państwie naszym będący, nie
śmieli Żydów z fałszywymi pieniędzmi albo z innymi rzeczami,
sami przez się okrom posła naszego, albo wojewody naszego,
albo przez uczciwych mieszczan i jakimkolwiek sposobem za-
trzymywać albo imać.

35. Ustanawiamy, jeśli Żyd który, przymuszony wielką potrzebą
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w nocy będzie wołał, a jeśli sąsiedzi chrześcijanie zaniedbają dać
mu pomocy słusznej, aniby przyszli na wołanie jego, każdy sąsiad
jego chrześcijanin trzydzieści szelągów niech będzie powinien
zapłacić.

36. Ustanawiamy, aby Żydowie przedawali i kupowali wszystkie
rzeczy wolne i chleba niech się dotykają, jako chrześcijanie,
a którzy tego zakazować będą, winę wojewodzie zapłacą.

Ten przywilej ogłosił w czasopiśmie „Jutrzenka” Gumplowicz w skró-
ceniu, omijając słowo „lichwa”, a powtórzył go Aleksander Kraushar w „Hi-
storii Żydów w Polsce”.

Lepszego daru od tego przywileju nie mogli się spodziewać Żydzi, miesz-
kający w księstwie Bolesława Pobożnego. Cała Europa znęcała się w XIII w.
nad ich współwyznawcami, a książę polski podał im rękę życzliwą i zakrył
ich przed nienawiścią swoich poddanych. Pozwolił im handlować z pełną
swobodą (art. 12, 36) – „brać wszelkie zakłady, którymkolwiek imieniem
byłyby znane” (oprócz okrwawionych sukien i kościelnych aparatów, art.
5) – uprawiać lichwę (art. 32) – nie troszczyć się o to, czy zastawy były
ukradzione lub gwałtem wzięte (art. 6) – bronić się w sądzie w razie skargi
chrześcijanina przysięgą, że „nic o tym nie wiedzieli” (art. 6, 7, 33) –
dał im wolność religijną i własnych sędziów, co ograniczało świadczenia
chrześcijan, oskarżonych lub skarżących, albo nawet je nie dopuszczało.
Karał surowo chrześcijan, bijących się z Żydami, lub niepomagających im
w jakimś nieszczęściu.

Chrześcijanina, który zabił Żyda, Bolesław Pobożny karał nie tylko
według prawa swojej ziemi, lecz pozbawił go całego mienia ruchomego
i nieruchomego. Nawet o umarłych Żydach nie zapomniał, nie miał nic
przeciwko temu, gdy zwłoki ich wędrowały tam, gdzie się ich rodzinie
podobało, chociażby do Palestyny. Słowem, wziął w szczególną opiekę
synów Judy i zabezpieczył ich byt na ziemi swojej rodzajem autonomii.

Nie podobało to się oczywiście ludowi, wyzyskiwanemu przez lichwiarzy.
Nienawiść do nich wzmagała się ciągle, mnożąc burdy antyżydowskie.

Rozumny i uczciwy Polak dzisiejszy, który nauczył się już psychologii
Żydów, zapyta zdziwiony po przeczytaniu przywileju Bolesława Pobożnego:
co spowodowało tego księcia do takiej niezwykłej tolerancji?

Odpowiedź na to prosta:
Bolesław Pobożny nie znał duszy żydowskiej i nie miał wyobrażenia

o zamiarach i celach wodzów pokolenia Judy, nie wiedział nawet, że tacy
wodzowie istnieją i że trzymają swój lud żelazną ręką żelaznej woli. Gdyby
znał duszę żydowską i zamiary wodzów Judy, nie zrównałby wiecznych
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koczowników ze swoimi poddanymi i bronił ich przeciw słusznemu gniewowi
chrześcijan, których rozmyślnie krzywdzili.

By znać duszę żydowską, spaczoną kilku niewolami (egipską, asyryj-
ską, babilońską, rzymską), trzeba zbadać Talmud, który ulepił nowego
Żyda po niewoli babilońskiej i stworzył jego wodzów. Tymi wodzami byli
i są dotąd „uczeni w piśmie”, kapłani Jehowy, nasamprzód faryzeusze,
a potem rabini, tzw. królowie. Opętali oni wolę swojego ludu tysiącami
nakazów i zakazów, i przepoili jego duszę nieubłaganą nienawiścią do
wszelakich innowierców. Dążąc do panowania nad całym światem, nie
tylko pozwolili oszukiwać, okradać, niszczyć, zabijać „gojów”, ale nawet
wprost nakazywali te zbrodnie, aby przyśpieszyć zgubę „bałwochwalców”.
Niepotrzebnie wzywał wojewódzki sąd kaliski Żydów do oczyszczenia się
przysięgą w sprawach karnych z chrześcijanami, bo Talmud pozwalał im
krzywoprzysięgać, gdy nie mieli ochoty przyznać się do kłamstwa lub
jakiego występku. Krzywoprzysięstwo ułatwiali im ich sędziowie żydowscy,
tak samo talmudyści, jak oni.

Talmudu nie znał jeszcze w owych czasach świat chrześcijański. Nie
mógł go znać także Bolesław Pobożny razem ze swoimi wojewodami. Nie
było więc Żydom trudno otumanić go i nadużyć do ich celów.

Oto pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego książę kaliski otoczył
Żydów staranną opieką, szkodząc nierozmyślnie swojemu narodowi.

A druga odpowiedź ma pytanie?. . .
I druga odpowiedź jest prosta. . .
Bolesław Pobożny był Słowianinem, a w piersi Słowian bije dobre

serce, litujące się nad cudzym nieszczęściem. Dużo już klęsk zawdzięcza
Słowiańszczyzna swojemu przedobremu sercu i swojej nieopatrzności. Nie
hańbi to jej, bo dobroć serca nie hańbi nikogo, owszem zasługuje na dyplom
szlachetności. Nie hańbi, ale szkodzi, niestety, ludziom dobrym i uczciwym,
a toruje dla chciwych łotrów drogę do dobrobytu.

Jeszcze jedna, trzecia odpowiedź na pytanie. . .
Bolesław Pobożny miał małe księstewko (kaliskie), a duże, rozległe

zamiary. Wojował z Krzyżakami i margrabim brandenburskim, do takiej
zaś krwawej roboty potrzeba obfitej mamony. Wojna zjada górę pieniędzy.

Tej złotej i srebrnej góry nie było w skarbcu kaliskim, bo sprzątnęła ją
chciwość ludokupców i lichwiarzy. Do nich więc trzeba było udawać się po
brzęczącą zapomogę.

Żydzi umieli wyzyskać wojenne kłopoty księcia. Nie ukrywali przed
nim swoich napęczniałych worków, sypali denarami na zawołanie rządu,
przez co zjednali sobie zapewne jego tolerancję. „Złoto miękczy serca”. . .
drwili.
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Zdaje się, że na redakcję przywileju Bolesława Pobożnego wpłynęli
także Żydzi, na co zwraca uwagę Antoni Marylski. Albowiem w tym
przywileju znajdują się paragrafy, na które by się pobożni chrześcijanie nie
zdobyli. Jednak nie ludokupcy i lichwiarze podsunęli autorom przywileju
to, co im było potrzebne, jeno ich wodzowie, ich rząd.

Zdawałoby się, iż rząd żydowski znikł po zburzeniu Jerozolimy i roz-
proszeniu Żydów po całym świecie. Myli się, kto tak przypuszcza. Władze
żydowskie nie zgasły razem z państwem plemienia Judy, żyły jeszcze długie
lata i żyją dotąd.

Pierwszym rządem żydowskim na wygnaniu był, jak wiadomo, długo
trwający eksilarchat babiloński (aż do połowy V stulecia po. Chr.). Po
upadku tego eksilarchatu ukrył się rząd tak mądrze, iż trudno go znaleźć.
Przez jakiś czas urzędował w Bagdadzie, potem prawdopodobnie w Hisz-
panii, Frankonii, Niemczech, czyli w państwach życzliwych z początku
dzieciom Judy, a obecnie (zdaje się) w Paryżu, środowisku masonerii.

W skład rządu żydowskiego wchodzą rabini, gdyż oni tylko mają
się za uczonych, mądrych, za urodzonych, przez Jehowę naznaczonych
władców. Są władcami bezwzględnymi, tyranami, żądają od ludu ślepego
posłuszeństwa, karzącego za krnąbrność strasznymi klątwami.

Od czasu do czasu zjeżdżają się najwybitniejsi rabini to tu, to tam
i obradują nad potrzebami swojego narodu w danej chwili. Co obmyślili
i postanowili, rozsyłają po całym świecie, wszędzie, gdzie się jakaś kolonia
żydowska znajduje. Juda, spętany Talmudem, wierzący w jego „boską”
mądrość, przyjmuje i wykonuje ich rozkazy i przestrogi bez szemrania.

Przerażeni podczas drugiej wojny krzyżowej (1147-1149 r.) skutkami
roznamiętnionej nienawiści do Żydów, zjechali się rabini francuscy na synod
i szukali sposobów załagodzenia nowej krwawej klęski. Było ich stu pięć-
dziesięciu. Zabronili oni Żydom kupować krucyfiksy, sprzęty i ornamenty
kościelne, szaty mszalne, modlitewniki, i pozywać współwyznawcę przed
sądy krajowe, chyba za zgodą stron obu, lub też, gdyby strona obwiniona
nie chciała stawać przed sądem żydowskim; zagrozili nieposłusznym wielką
klątwą. Ich przezorne postanowienia, usiłujące usunąć nieszczęście Żydów
podczas wojen krzyżowych, zgadzają się, tak wyraźnie z kilkoma artykułami
przywileju Bolesława Pobożnego, iż wolno wnioskować, że rabini kaliscy
wpłynęli na rozkaz swoich ukrytych przełożonych na redakcję przywileju
Bolesława Pobożnego.
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Duchowieństwo polskie a Żydzi

Czego nie dostrzegły lub dostrzec nie chciały władze świeckie, to prze-
niknęły władze kościelne. Idąc śladem nauki Chrystusa Pana, zwalczał
Kościół katolicki już w zaraniu swojego istnienia chciwość i podłość lichwy,
oparłszy się o Nowy Testament. Czytamy w Ewangelii:

“ I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to
dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie
tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność?
I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. – Wy
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i bę-
dziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych
i złych. (Łukasz, VI, 33, 34, 35; Biblia tysiąclecia. Wersja współczesna –
przyp. red.).

“ Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłą-
dowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.
(Łukasz, XVIII, 24, 25; Biblia tysiąclecia. Wersja współczesna – przyp.
red.).

I Stary Testament rozkazał swoim wyznawcom omijać lichwę i wspo-
magać ubogich bezinteresownie, ale odnosiło się to tylko do „braci”, czyli
Żydów, jak wiadomo, Nowy Testament zaś nie znał nienawiści do wszelakich
„gojów” i „akumów” i nakazał swoim wiernym miłować wszystkich bliźnich
bez względu na takie lub inne wyznanie.

Żydzi lubili cudze pieniądze już w czasach dawnych, co potwierdza
znakomity znawca ich działalności gospodarczej, niemiecki pisarz, Wer-
ner Sombart, w dziele „Żydzi i życie gospodarcze” („Die Juden und das
Wirtschaftsleben”, 1911 r.). Pisze on pomiędzy innymi:

“ Od chwili, jak znamy historię życia gospodarczego Żydów po wszystkie
wieki ich istnienia, widzimy, że pożyczanie pieniędzy na procent odgrywa
niezmiernie ważną rolę w ich życiu gospodarczym. Towarzyszy ono społe-
czeństwu żydowskiemu we wszystkich fazach jego rozwoju, zarówno w epoce
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niepodległości narodowej, jak w epoce rozproszenia. I zawsze spotykamy
Żydów, jako wierzycieli. Tak jest przynajmniej od ich powrotu z Egiptu.
Nic nie odgrywa w traktatach talmudycznych tak ważnej roli (zwłaszcza
w różnych Babach obok studiów nad Torą), jak interes pożyczkowy. Pogląd
rabbich (zapewne byli oni w wielu wypadkach głównymi kredytorami),
wypowiedziany w decyzji rabina (ostatniego Amorejczyka) co do brania
procentu od obcych, jest wprost, jak gdyby uznaniem monopolu lichwy
dla rabinów i jest pełen rozważań nad interesami pieniężnymi. – W okre-
sie rozproszenia rozwija się widocznie jeszcze więcej interes pożyczkowy.
Papirus oksfordzki świadczy, jak szczegółowo uregulowane były stosunki
pieniężne Żydów w diasporze egipskiej na 400 lub 500 lat przed Chrystu-
sem. – W epoce wpływów helleńskich i Rzymu Cezarów widzimy, że bogaci
Żydzi udzielają pieniędzy królom i niższym warstwom ludowym. W każdym
razie mówi się już wtedy w świecie rzymskim o „szachrajach żydowskich”.
Podobną opinię szachrajów i lichwiarzy „ze krwi” mieli również i w cza-
sach, poprzedzających Islam u Arabów, którym pożyczali na procent. Wielu
z nich występuje też od razu w świecie zachodnio-europejskiej kultury w roli
pożyczających pieniędzy. Spotykamy ich już u królów z dynastii Merowin-
gów w charakterze zarządzających interesami i finansami. W Hiszpanii
zaś, gdzie ich działalność najmniej była skrępowana, widzimy, że ludność
szybko się zadłużyła u nich.

Nikt nie zaprzeczy, iż od czasu wojen krzyżowych udzielanie pożyczek
stanowi główne zajęcie Żyda. Możemy zatem stwierdzić, iż od czasu, jak
posiadamy pewne wiadomości o życiu gospodarczym Żydów, widzimy,
że handel pieniędzmi odgrywa w nim wybitną rolę. – Wielki już czas,
aby zanikła baśń o tym, że Żydzi zmuszeni zostali w wiekach średnich,
szczególniej zaś od wojen krzyżowych, do zajmowania się udzielaniem
pożyczek, ponieważ zamknięto im dostęp do innych zawodów. O mylności
tej konstrukcji historycznej przekonywuje nas dostatecznie trwająca dwa
tysiące lat aż do wieków średnich historia obrotów pożyczkowych. Ale to,
o czym mówi dziejopisarstwo oficjalne, nie jest zbliżone do prawdy nawet
w stosunku do europejskiego średniowiecza i do nowszych czasów. Wszakże
i tu Żydzi nie mieli zamkniętego dostępu do wszystkich innych zawodów
z wyłączeniem lichwy, a jednak zajmowali się najchętniej pożyczaniem
na zastaw. (przekład polski Dra fil. Melanii Brokmanowej)

Do gromady nowoczesnych anty-Żydów nie należy Werner Sombart.
Broni on tylko, jako doskonały znawca działalności gospodarczej Żydów
mienia chrześcijan, wyzyskiwanych przez naród „wybrany”, „osobliwy” od
blisko 2000 lat. Więc można mu wierzyć.

Lichwa w czasach dawniejszych była tak żarłoczną i okrutną, iż rujno-
wała w krótkim czasie każdego, kto się dostał w jej szpony. Aż do 300%
i więcej dochodził ów szatan chciwości.
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Szkodliwość lichwy zrozumieli bardzo dobrze św. ojcowie Kościoła (Am-
broży, Hieronim, Augustyn), papieże i biskupi. Już na soborze w Arles
(314 r.) i pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325 r.), i na soborze
w Akwizgranie (789 r.) potępił Kościół lichwiarzy. Potępiły ich także dalsze
sobory za papieży: Aleksandra III (1159-1181 r.), Urbana III (1185-1187 r.),
Innocentego III (1198-1216 r.). Pierwsze sobory ostrzegały przed lichwą
tylko kler. Z czasem jednak odnosiły się ich rozporządzenia do wszystkich
wiernych w ogóle. Na soborze laterańskim (1139 r.) grożono lichwiarzom
„infamią i wszystkimi z nią połączonymi karami, a mianowicie utratą
praw do swobodnego stanowienia testamentu i pozbawieniem pogrzebu
chrześcijańskiego, w razie śmierci bez poprzedniego zadośćuczynienia”.

Do dwóch celów dążyły rozporządzenia soborów i papieży – do obrony
mienia chrześcijan i do ustalenia w duszy wiernych moralności Ewangelii.
Czujność Kościoła poskutkowała. Aż pod koniec wieków średnich nie
plamili się wyznawcy Chrystusa lichwą.

Żydzi, których Kościół pominął, nie zwracając uwagi na ich plugawy
proceder, zatarli ręce z radości, uczuli się bowiem swobodniejszymi w robo-
cie handlarskiej, zadowoleni, że nie będą mieli konkurentów w ograbianiu
„głupich gojów”. Mogli tańczyć wesoło dokoła Złotego Cielca. . .

Zawiedli się jednak. Praktyczniejsi od kleru panowie świeccy Europy po-
łudniowej, zachodniej i środkowej powstrzymywali ich rozmach lichwiarski
uzbrojoną pięścią. Gdy im się sprzykrzył ich bezwstydny wyzysk, nakładali
na nich wysokie kontrybucje, konfiskowali ich suty „zarobek”, a nawet
wypędzali z kraju.

Którzy Żydzi nie mieli ochoty wracać do ich państw i dzielić się z nimi
„zarobkiem”, uciekali do Polski, gdzie mogli przez kilka wieków „pracować”
spokojnie i gdzie byliby zagarnęli niewątpliwie cały majątek swoich dobro-
dziejów, gdyby im duchowieństwo nie przeszkadzało w robocie. W trzy lata
po ogłoszeniu przywileju Bolesława Pobożnego zjechał się na konsylium
do Wrocławia kler polski (1267 r.) pod przewodnictwem kardynała Gwi-
dona i skarżył się na „przewrotność i nieobyczajność tej nowej plantacji
w organizmie chrześcijańskim”. Chcąc osłabić szczególny rodzaj żydowskiej
działalności gospodarczej, potępił lichwę i zabronił chrześcijanom pod
groźbą ekskomuniki, bratać się z ową „nową plantacją” i kupować w jej
sklepach artykuły spożywcze, „by Żydzi przypadkiem nie truli chrześcijan,
których uważają za swoich wrogów”. Zakazał także Żydom posługiwać się
niewolnikami, parobkami, mamkami chrześcijańskimi, i nie pozwolił im
brać udziału w urzędach polskich.

Drugi zjazd kleru polskiego, w Łęczycy (1285 r.), pod przewodnictwem



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

80 Rozdział 8. Duchowieństwo polskie a Żydzi

arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jakuba, rozkazał Żydom zwracać zastawione
u nich, z kradzieży pochodzące rzeczy.

Ostro wziął się do Żydów synod budeński (w Budzie, na Węgrzech)
w 1297 r. zabronił chrześcijanom handlować z Żydami, bratać się z nimi,
mieszkać pod jednym dachem i zawierać stosunki familijne. Nieposłusznych
karał zamknięciem dla nich wstępu do kościoła i otwierał im kościół dopiero
wtedy, gdy złożą kaucję i zobowiążą się „na drugi raz w rzeczach tych
nie grzeszyć”. I zakazał, „aby pobieranie danin, podatków, ceł i tym
podobne publiczne urzędowania w żaden sposób nie zostały puszczane
w dzierżawę Żydom, Saracenom, Arabom, schizmatykom, lub jakimkolwiek
innym, nienależącym do jedności wiary katolickiej”. Szczególnie zakazano
duchownym, aby się nie ważyli dochody swoich probostw i kościołów
sprzedawać Żydom albo w dzierżawę wypuszczać.

Synod budeński, obowiązujący także ziemie polskie, usiłował odciąć
chrześcijan od wpływu Żydów i obezwładnić ich szachrajstwa, oszustwa
i lichwę, obawiał się bowiem nie tylko zubożenia wyznawców Chrystusa,
lecz przede wszystkim ich zdemoralizowania przez wrogów chrystianizmu.
By odciąć wyraźnie Żydów od chrześcijan, przepisał dla nich osobny
przyodziewek, bo:

“ Ponieważ bardzo jest rzeczą niebezpieczną, aby Żydzi, których pobożność
chrześcijańska przyjęła i utrzymuje, nie różnili się od chrześcijan żadnymi
oznakami, aby z chrześcijanami w jednej mieszkali gospodzie, stanowimy
niniejszą konstytucję: aby wszyscy Żydzi obojga płci w ziemiach naszej
legacji nosili okrągły kawałek sukna czerwonego, przyszytego, jako znak
na piersiach po lewej stronie na sukni wierzchniej, którą zwykli nosić
na wszystkich innych sukniach, gdy wychodzą z domu, spacerują lub się
publicznie pojawiają.
Ta zmiana sukien żydowskich nie była wymysłem duchowieństwa pol-

skiego i węgierskiego, jeno naśladowaniem rozporządzeń konsylium late-
rańskiego w roku 1215. I nie chrześcijanie wpadli na ten pomysł komiczny,
lecz Arabowie, nienawidzący Żydów już przed nimi. I Arabowie, chociaż
pokrewni Żydom, nie mogli znieść ich lichwiarstwa i pychy. Almohadzi
i kalifowie mauretańsko-hiszpańscy (Omar, Almutawakkila, Abu Jusuf
Jakub Almanzur) wprowadzili tę „nową modę”. Różne były te dekoracje
Żydów. Mauretańscy władcy kazali się im ubierać w ciężkie suknie o długich
rękawach i w gruby zawój zamiast turbanu; Francuzi, Anglicy i Niemcy
przyszywali do ich płaszczów albo kapeluszy żółte płatki, a Węgrzy i Polacy
czerwone.

Te oznaki żydowskie nie były złośliwą szykaną niewygodnych przyby-
szów, jak twierdzą ich przyjaciele, jeno środkiem odróżnienia Żydów od
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chrześcijan i mahometan. Albowiem przebiegli Judaici udawali często, gdy
im to było potrzebne, islamistów w państwach mahometańskich, a kato-
lików w chrześcijańskich, jednając sobie w ten sposób klientów. Bywali
nawet między nimi zręczni komedianci, którzy przyjmowali pozornie chrze-
ścijaństwo w chwilach, zagrażających im klęską, a wracali czym prędzej do
wiary swoich przodków, gdy niebezpieczeństwo minęło. Najwięcej takich
zamaskowanych chrześcijan było w Hiszpanii. Zwano ich marronosami.

I postanowienia konsylium wrocławskiego (1267 r.), zabraniające Ży-
dom posługiwać się niewolnikami, parobkami i mamkami chrześcijańskimi,
i rozporządzenia zjazdu kleru w Łęczycy (1285 r.), rozkazujące im „zwracać
zastawione u nich i z kradzieży pochodzące rzeczy” – nie wytrysnęły z głów
naszego duchowieństwa. Uprzedziły je konsylia: awiniońskie (1208 r.),
lateraneńskie (1215 r.) i synod paryski, które obmyśliły to samo, czego
domagali się prałaci polscy i węgierscy.

Dobrze, uczciwie życzyło duchowieństwo polskie swojemu narodowi,
wydrzeć go chciało ze szpon nienasyconych niczym sępów, nauczyć go
poszanowania mienia bliźniego i odciąć od mistrzów oszustwa. Zasłużyło się
rzeczywiście, udało mu się bowiem obrzydzić swoim ziomkom wszelakiego
gatunku szachrajstwa. Aż do roku 1400 mniej więcej nie było w Polsce ani
jednego lichwiarza chrześcijańskiego.

Naród poddał się bez oporu rozkazom i zakazom duchowieństwa, ale
tylko naród. Władcy, potrzebujący ciągle znacznych sum pieniężnych, nie
zwracali uwagi na rozporządzenia konsyliów i synodów.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

BÓG, CZ. 2
Uprowadzenie Żydów w niewolę opłakuje Pan Bóg wedle Talmudu jako szczególną
i osobistą rzecz swoją, roniąc codziennie dwie wielkie łzy z takim łoskotem
morza, że odgłos stąd powstający słyszeć można od końca do końca świata;
nawet trzęsienie ziemi powstaje z tych łez upadku.

Dalej dowiódł księżyc Panu Bogu, że go krzywdą mniejszym stworzył od
słońca; więc musiał Pan Bóg wyrzec: „przynieście za mnie ofiarę błagalną, ponie-
waż zrobiłem księżyc mniejszym od słońca”. Pan Bóg nie może także się ustrzec
przed nierozwagą; jeżeli go gniew napadnie niespodzianie, to działa nierozważnie.
Nawet przysięgi nadużył Pan Bóg, albowiem wielką niesprawiedliwość potwierdził
Pan Bóg przysięgą, gdyż poprzysiągł, że żaden z Żydów wędrujących na puszczy
nie dostąpi żywota wiecznego; później jednak żałował tej przysięgi i odstąpił od
jej wykonania.

Zaprawdę Pan Bóg jest przyczyną grzechów na ziemi, ponieważ stworzył
złą naturę w człowieku, zrządzeniem swoim przeznaczył człowieka do grzechu,
i Żydów siłą przymusił do przyjęcia zakonu. Pojmujemy więc, że cudzołóstwo
Dawida i zbrodnie synów Eliego Talmud nie poczytuje za grzechy.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Zdemaskowanie Talmudu

Gwałtowna nienawiść do Żydów, która wybuchnęła we Francji i Niemczech
1096 r., była skutkiem dwóch przyczyn. Lud skarżył się bezustannie: Żydzi
wyzyskują, niszczą chrześcijan i plwają na ich wiarę.

Nierozważni czciciele Talmudu drwili w istocie z chrystianizmu, usiło-
wali podkopać jego powagę. Nie tylko namawiali chrześcijan do przejścia
na judaizm, lecz obrażali ich cześć dla Chrystusa Pana jawnie, publicznie.

Zdarzyło się np. w mieście Bray, w Szampanii, że jakiś chrześcijanin
zabił Żyda. Zamiast udać się po sprawiedliwość do sądów, powołała się
rodzina zamordowanego na prawo vendetty, będącej w owym czasie w zwy-
czaju. Hrabina Szampanii zgodziła się na ten odwet, pozwoliła powiesić
zabójcę bez sądu. Gdyby się rodzina zemściła zwyczajną vendettą, nikt by
jej tego nie wziął za złe. Ale Żydom zachciało się wyzyskać sposobność do
znieważenia chrześcijan. Więc odłożyli egzekucję na swoje święto „purim”,
przypominające im zwycięstwo, odniesione nad pierwszym anty-Żydem,
Hamanem, ministrem króla perskiego, Achasvera (480-465 r. przed Chr.).
Powiesili winowajcę brayskiego na krzyżu, ozdobionym cierniową koroną,
opluwszy w ten sposób Chrystusa, a sławili głośno biblijną Esterę i jej
wuja, Mardocheusza, którzy przyczynili się do zamordowania Hamana.
Król Achasver, rozkochany, jak wiadomo, w Esterze, nie wiedząc, że jest
Żydówką, pozwolił jej powiesić Hamana i wyciąć wielkie mnóstwo ludności
rdzennej, z czego się Żydzi cieszą dotąd na swoich corocznych „purimach”.

Co się Esterze i Mardocheuszowi udało w Persji, to opłacili Żydzi
francuscy drogo krwią. Gdy się bowiem król Filip August dowiedział
o znieważeniu krzyża Chrystusowego, udał się ze swoim wojskiem do Bray
i kazał spalić na stosie stu Żydów (1191 r.).

Na takie niemądre eksperymenty, obrażające religię chrześcijan, po-
zwalali sobie Żydzi dość często, co dowodzi, że nie mieli wyobrażenia
o polityce.

Do powyższych dwóch przyczyn wybuchu gwałtownej nienawiści do Ży-
dów przyłączyła się jeszcze trzecia, mianowicie, zdemaskowanie Talmudu.

Jakiś Żyd francuski, Donin czy Dunin, grzebał się w mądrości talmu-
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dycznej i znalazł w niej kilka „traktatów”, które mu się nie podobały.
Gdy zgłosił się do rabinów o wytłumaczenie mu niejasnych dla niego
paragrafów, żachnęli się „uczeni w piśmie”. Według ich pojęć bowiem był
Talmud „najświętszą księgą”, świętszą od Tory i Biblii w ogóle, i nie wolno
było żadnemu Żydowi wątpić o jego nieomylności. Każde jego słowo było
słowem świętym, nienaruszonym, niepodlegającym jakiejkolwiek krytyce;
nie rezonować powinien Żyd, choćby najmądrzejszy, jeno posłusznym
być powinien i wykonywać ściśle rozkazy i wskazówki Miszny i Gemary.
Rabini przywykli do posłuszeństwa ludu żydowskiego, tak się rozgniewali
na zuchwalstwo Donina czy Dunina, iż ukarali jego ciekawość klątwą.
Zamiast rozpaczać po klątwie, zemścił się Donin. Ochrzcił się, został
katolikiem, przyjął imię Mikołaja (około 1238 r.) i zwrócił uwagę papieża
Grzegorza IX na Talmud, na „księgę, która rozszerza niegodne wyobrażenia
o Bogu, zniesławia Chrystusa i Jego Matkę, i przeszkadza Żydom przejść
do chrystianizmu”.

Gromami z nieba spadła na rabinów denuncjacja Donina. Ukrywali
oni starannie Talmud, nie dopuszczali żadnego innowiercy do jego tajem-
nic, grozili wielką klątwą każdemu Żydowi, który by ośmielił się mówić
z chrześcijaninem o Talmudzie, wiedzieli bowiem, że mądrość „księgi ksiąg”
podrażni „gojów” jeszcze więcej.

Po denuncjacji Donina rozkazał papież biskupom skonfiskować wszyst-
kie księgi talmudyczne i wręczyć je do zbadania franciszkanom i dominika-
nom. Ówcześni jednak zakonnicy nie znali jeszcze języka hebrajskiego jak
w ogóle wszyscy uczeni chrześcijańscy. Pomógł im w tej robocie mściwy
Donin i nakłonił ich do zniszczenia Talmudu. Skutkiem jego krytyki był
rozkaz spalenia wszystkich ksiąg żydowskich (1239 r.). By ocalić swoje
księgi, posłużyli się Żydzi ich zwyczajną bronią: sypnęli mamoną, nie
oszczędzali sutych łapówek, jednając sobie w ten sposób pomoc łakomych
na pieniądze książąt. Tę ich korzystną zwykle dla nich metodę unicestwił
tylko jeden władca świecki, francuski król. Ludwik Święty. Wezwał on do
swojego pałacu Donina i czterech rabinów i zmusił ich do dyskusji religijnej.
Rabini zżymali się, mieli wstręt do tego egzaminu, wykręcali się na prawo
i lewo, ale musieli się w końcu poddać rozkazowi króla. Stanąwszy przed
obliczem monarchy, wyłgiwali się, jak się tylko dało. Pomiędzy innymi
tłumaczył się główny rabin, Jeckiel, że wszystko, co Talmud mówi o Jezusie
Chrystusie, nie odnosi się wcale do Niego, jak twierdzą złe języki, lecz do
jakiegoś innego Jezusa.

Nie udała się kłamliwa obrona Jeckiela i jego towarzyszy. Argumenty
Donina pobiły ich krętaninę. Ludwik Święty rozkazał spalić księgi talmu-
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dyczne, co się też stało. W 1241 r. spalono na rynku paryskim 24 wozy
Talmudu.

Nie udała się sztuka rabinom, ale nie udała się także Doninowi tak,
jak zamierzał. Wprawdzie lubowała się jego mściwość obrazem palących
się ksiąg w 24 wozach, jednak nie mieściły się wszystkie Talmudy. Żydzi
umieli znaczną ich część szybko i zręcznie pochować.

Nie tylko francuski ochrzta, Domin, dokuczył talmudystom, lecz także
trzej prozelici hiszpańscy, Fernando Martinez, piorunujący w Sewilli
w 1391 r. przeciw Żydom. Salomon Lewi (Paweł Burgensis) i Jozue Lorqui
(Hieronim de Santa Fe), którzy przewyższyli w nienawiści do judaizmu
wszystkich anty-Żydów chrześcijańskich. Ich to agitacja, w połączeniu
z działalnością dominikanina, Wincentego Ferrera, przygotowała: pogrom
Żydów hiszpańskich w XV w. Ich to głównie polemikom i podszczuwaniom
zawdzięczają „marronosy” okrutną katastrofę. Co zaczął król Ludwik
Święty, to dokonali oni.

Były to jednak tylko przejściowe ataki na Talmud, bo w wiekach XIII
i XIV nie umiał jeszcze nikt (oprócz rabinów) po hebrajsku. Dwieście jeszcze
lat minęło, zanim uczeni chrześcijańscy dotarli do ukrywanych tajemnic
„Miszny i Gemary”. Językiem hebrajskim zajmowali się dopiero uczeni
renesansu, włoski hrabia Jan Pico della Mirandolla i Niemiec Reuchlin,
a Talmud objaśnił dokładnie dopiero Andrzej Eisenmenger (ur. 1654 †1704),
profesor języków wschodnich w Heidelbergu, autor dzieła pt. Entdektes
Judenthum itd.

Mieli więc rabini żydowscy dużo czasu do wodzenia „gojów” za nos.
Oprócz papieża Grzegorza IX i króla Ludwika Świętego obeszli się

z Żydami surowo hiszpańscy królowie: Fernando III (kastylijski), Hayme I
(aragoński), król węgierski Andrzej (1232 r.) i cesarz niemiecki, Fryderyk II.
Królowie hiszpańscy zabrali im na wyspach balearskich (na Minorce)
wspaniałą świątynię i znaczną część ich majątku. Król węgierski pozbawił
ich dzierżaw podatków, kopalni soli i wszelkich w ogóle urzędów, a cesarz
Fryderyk II, (†1250 r.), mąż uczony ponad swoją epokę, zajmujący się
medycyną i naukami przyrodzonymi, które czerpał z dzieł greckich i arab-
skich – odciął pierwszy Żydów od chrześcijan, zamknąwszy ich w osobnej
dzielnicy swojego ulubionego miasta (Palermo) i stworzył w ten sposób
tzw. getto.

Znanych w historii anty-Żydów poparł papież Grzegorz IX, ale polecił
im szanować życie Żydów, zabronił mordować wrogów chrześcijaństwa.

W XIII wieku zmieniło się położenie Żydów gruntownie w Hiszpanii,
Francji, Niemczech i na Węgrzech, co im jednak nie przeszkadzało uprawiać
dalej lichwy.
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.

O ANIOŁACH
Niektórzy aniołowie pozostaną na wieki, a tych stworzył P. Bóg dnia drugiego;
inni zaś przeminą, a tych stworzył Pan Bóg dnia piątego. Dzisiaj jeszcze stwarza
Bóg nowe gromady aniołów; ci śpiewają Bogu na chwałę jego jedną pieśń, jak
uczy Talmud, i potem znowu w nic się obracają. Całą gromadę aniołów spalił P.
Bóg swoim małym palcem. Istotnie z każdego słowa, z ust Boga pochodzącego,
powstaje nowy anioł. Nad roślinami postawił Pan Bóg 21 tysięcy aniołów,
albowiem tyle jest roślin na ziemi.

Jarkemo nazywa się anioł nawałnicy, Michał jest księciem wody, Gabriel
ognia i dojrzałości owoców. Także miłość i nienawiść, życzliwość i łaska, bojaźń
i pokój, ptaki i ryby, wiatry, dzikie zwierzęta, lekarstwa, słońce, księżyc i gwiazdy
mają swoich osobnych aniołów, a rabini znają imię każdego. Dobrzy aniołowie
są – wedle „Orła Synagogi”, Majmonidesa – duszami ciał niebieskich, dlatego
gwiazdy mają rozum, aby pojmowały i poznawały wszystkie rzeczy. Głównym
zatrudnieniem aniołów podczas nocy jest sprawiać sen ludziom. Prócz tego modlą
się za ludzi i człowiek powinien ich wzywać, lecz aniołowie nie rozumieją – podług
Talmudu – ani syryjskiego, ani chaldejskiego języka, i dlatego nie powinien Żyd
przedstawiać swojej prośby w tych językach.

Ta nieświadomość aniołów ma natomiast pewną korzyść, albowiem Żydzi
mają osobliwą modlitwę, którą odmawiają po chaldejsku – jak Talmud twierdzi –
aby wyższość modlitwy nie wzbudziła zazdrości aniołów. Podług innych rabinów
rozumieją aniołowie wszystkie języki, lecz brzydzą się wyżej wspomnianymi,
i dlatego nie zwracają na nie uwagi.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Rozdział 10

Dalszy stosunek rządu polskiego do
Żydów

Kipiała bezustannie Europa południowa, zachodnia i środkowa bezlitosną
nienawiścią do Żydów aż do końca wieków średnich, kipiała także Azja
Mniejsza. Bili i wypędzali ze swojego państwa naród „wybrany” mahome-
tanie i wyznawcy Zoroastra, bili i wypędzali Włosi, Hiszpanie, Francuzi,
Anglicy i Niemcy. Najradykalniej obeszli się z Żydami Anglicy i Francuzi.
Anglicy, zabrawszy im prawie całe mienie, wydalili ich z granic swojej
wyspy (1290 r.), Francuzi wyrzucili ich ze swojego kraju po raz trzeci
(1391 r.), tym razem stanowczo, nie pozwalając im wracać do ich gniazd.
Daremnie stukał naród koczowniczy do bram Londynu i Paryża, daremnie
siał delegatów z pełnymi trzosami. Zacięli się Anglicy i Francuzi, nie dali się
przebłagać. Aż do dziś przebywa we Francji i Anglii bardzo mało Żydów.

Za przykładem Anglii i Francji poszła Hiszpania i Portugalia. Trzysta
tysięcy Żydów wypędził król hiszpański (1492 r.), a portugalski w cztery
lata później (1496 r.).

Większa ich część udała się do Niderlandów, Turcji i Palestyny, reszta
rozbiegła się po Włoszech, Niemczech i Polsce.

Kipiała nienawiść do Żydów w Azji i Europie, a rząd polski tulił ich do
siebie, obchodził się z nimi po ludzku i ułatwił im gromadzić górę złota. . .

Przywilej nadany Judzie przez Bolesława Pobożnego, nie zgasł z jego
śmiercią. Nawet tacy energiczni i mądrzy królowie, jak Władysław Łokie-
tek (1306-1333) i Kazimierz Wielki (1333-1370) poszli jego śladem, nie
przeszkadzając lichwie podkopywać mienia rdzennej ludności.

Łokietkowi nie można się dziwić, że nie powstrzymywał nienasyconej
chciwości Judy. Tyle się na niego sypało przeszkód, zanim mu się udało
zasiąść na tronie polskim, tyle trosk, bitew, zawiści i nienawiści wrogów
zakłócało jego spokój, tyle ciężkich, przykrych lat przeżył, iż nie miał
czasu do zajęcia się sprawami społecznymi, o których jego mądra głowa
w chwilach odpoczynku także myślała.

Ale Kazimierz Wielki?. . .
Mocny grunt przygotowała mu waleczność ojca, znakomitego wojownika

i energicznego władcy. Wziął on po rodzicu gotowe królestwo (1333),
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sklejone silną ręką z różnych księstw i księstewek; włożył na głowę koronę
bez przeszkód; był tak samo genialnym, jako jego poprzednik, ogarniał
bystrym okiem szerokie horyzonty, ale w innym kierunku.

Ojciec budował zwarte, jednolite państwo, syn cywilizował to państwo.
Ojciec tułał się po świecie, jako wygnaniec, poniewierał się w obcych
krajach, pił z kielicha goryczy – syn używał wytwornego życia w ozłoconym
gniazdku w bezpiecznym zamku swojego szwagra, króla węgierskiego. Ojciec
walczył bezustannie z brutalnymi wrogami – syn uczył się na dworze Karola
Roberta (Andegaweńczyka) wyższej kultury i sztuki rządzenia.

Wykształcony bardziej od ojca, lubujący się w nauce i sztuce, zabrał
się Kazimierz W. po objęciu tronu do cywilizowania swoich poddanych.

Pisze Michał Bobrzyński w „Dziejach Polski w zarysie”:

“ Wielkim stał się Kazimierz przez to, że, oszczędzając siły narodu
i wstrzymując się od bezużytecznych, wyniszczających wojen, umiał je do
pracy wewnętrznej skupić, umiał całemu narodowi w tej pracy jasną po-
chodnią swojego geniuszu i niezachwianą energią przodować. Przewodnic-
two to tym większym w oczach naszych go stawia, że do kierowania pracą
społeczną nie był wówczas monarcha polski obowiązanym. – Kazimierz
W. umiał się wznieść ponad swój obowiązek, ponad pojęcia współczesne,
poznał bystrym okiem, że poparcie, udzielone pracy społecznej, zwiększa
siły narodu, a tym samem i państwa. – Popierał Kazimierz W. przede
wszystkim zakwitający w miastach przemysł i handel, szukający sobie
dróg nie tylko na Rusi i w Niemczech, ale i na Węgrzech, we Włoszech,
Flandrii, Inflantach i w odległej Moskwie.
Słusznie Wielkim nazwany Kazimierz nie był jednak nieomylnym. Po-

pierając handel, który uprawiali głównie Żydzi, cieszył się, gdy wypędzeni
z Niemiec wyznawcy Talmudu napływali tłumnie do jego królestwa, przy-
jął liczną zgraję życzliwie i spodziewając się, że nowi przybysze podniosą
swoimi kapitałami przemysł polski i dochody królewskie.

By ich nie zrazić, potwierdził dla nich przywilej Bolesława Pobożnego
i wziął ich pod swoją osobistą opiekę (1334 r.).

Nie znając widocznie psychologii Żydów, ich zamiarów i celów, zawiódł
się Kazimierz W. Nie wiedział, że handel ich nie służy i służyć nie chce
nigdzie, w żadnym państwie, „gojom”, że dąży tylko do zniszczenia mie-
nia innowierców i panowania nad: całym światem, albowiem „jeden lud
powstaje, a drugi przemija, ale Izrael trwa wiekuiście”, jak uczy Talmud.

Że Kazimierz W. nie znał psychologii Żyda w 24. roku życia, nic
w tym dziwnego. W latach tych nie jest się doświadczonym, wytrawnym
psychologiem. Trzeba się długo i dużo przypatrywać cudzoziemcowi, aby
wniknąć w głąb jego duszy i charakteru.
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Dobrodziejem Żydów był Kazimierz W. Nie raczyli oni mimo to uznać
jego dobrotliwości słowiańskiej, nie dziękowali mu szczerze za korzystny dla
nich przywilej. Gniewał ich bowiem 25. paragraf owego przywileju. Za mało
im było wolności religijnej, handlowej i niezależności od sędziów polskich
w sprawach sądowych. Zachciało im się jeszcze zagarnąć dobra ziemskie
szlachty i rolników w ogóle. Rozkazał im przecież Talmud zagrabiać „gojom”
wszystko, co się na ziemi znajduje – żywe czy martwe. Ten „paskudny” dla
nich 25. paragraf przywileju Bolesława Pobożnego i Kazimierza W. nie
pozwalał im zagarniać dóbr nieruchomych. By się pozbyć tego hamulca
w pogoni za cudzym mieniem, skomponowali sobie jacyś nieznani „mędrcy
żydowscy” nowy przywilej, niby Kazimierzowski, puszczony dopiero po
raz pierwszy w obieg za Kazimierza Jagiellończyka. Poprawia on pomię-
dzy innymi paragraf 25. prawdziwego przywileju, pozwalając zabierać
nieruchomości. Nakazywał:

“ A gdyby zdarzyło się, że który ziemianin nasz, którego by dobra dzie-
dziczne, trzymał Żyd podług prawnej intromisji, podług dawnego zwyczaju
ziemskiego, tych dóbr nie wykupił, stanowimy, że po upływie trzech lat
następnych będzie mógł sam Żyd te dobra sprzedać, lub na swój dobrowolny
użytek obrócić, jak mu się lepiej i korzystniej zdawać będzie.
(par. 35)

Gdyby który z naszych ziemian, dłużny będąc jaką sumę Żydom za
obligiem lub zapisem w książkach, lub innym jakim sposobem, a umarł,
zostawiając dzieci małoletnie, Żydzi przez czas małoletności tych dzieci nie
mogą z dóbr wychodzić, lecz powinni tam pozostać według służących sobie
obligacji, a to dlatego, że Żydzi powinni mieć zawsze gotowe pieniądze na
wszelkie nasze królewskie potrzeby, jako poddani nasi.
(par. 37)

Mądrymi nie byli owi „mędrcy żydowscy”. Wysuwali swoich lichwiarzy
na stanowisko opiekunów sierot chrześcijańskich, jak gdyby polskie dzieci
nie miały po śmierci rodziców krewnych, lub przyjaciół ojca i matki. Nie
o opiekę nad sierotami chodziło fabrykantom rzekomego przywileju, jeno
o wygodną sposobność obłowienia się ich schedą i schlebiania królom.

Naiwnym trzeba być, aby się zgodzić na tego rodzaju wyzyski handlar-
skie, brudnym egoistą trzeba być, aby chcieć rujnować swoich ziomków na
korzyść przybłędów. A Kazimierz W. nie należał do gatunku naiwnych
i egoistycznych władców.

Nie ulega wątpliwości, że w latach młodzieńczych popełnił kilka błę-
dów, do których należy np. wydzierżawienie Żydowi Lewkowi żup wielkich
i bocheńskich, przynoszących „spekulantowi” ogromne dochody – oddanie
w jego ręce podatków miejskich i mennicy krakowskiej. Korzystając po
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żydowsku z tych złotodajnych źródeł, zebrał Lewek dla siebie tak ogromny
majątek, iż należał do najbogatszych w kraju. Uczciwym kupcem i urzęd-
nikiem nie był ów „bankier”, w razie bowiem przeciwnym nie skarżyłaby
się na jego nieuczciwość szlachta polska, a nawet udawała się po pomoc
do Rzymu, do papieża Bonifacego IX. Wiadomo, że Klemens z Kurowa,
ojciec późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego, prosił Ojca Św. o poparcie
w walce z „bankierem” krakowskim. Prośba poskutkowała. Papież „polecił
sprawę zbadać, a ewentualnie zabronić chrześcijanom stosunków z Lewkiem
pod grozą cenzur kościelnych” (Kutrzeba, „Stanowisko praw ne Żydów
w XV w.”).

Popełnił Kazimierz W. błąd młodzieńczy, oddawszy w ręce wyzyskiwa-
czy tak bogate źródła, jak saliny, mennice i pobory podatków, ale jego lata
młodzieńcze minęły, ustępując dojrzałym, wiek zaś dojrzały patrzy innymi
oczami na to, co się dokoła niego dzieje. Przypatrzył się Kazimierz W.
widocznie bardzo uważnie i bystro swoim „faworytom”, bo po przyłączeniu
Rusi do Polski „zamknął drogę na Ruś dla kupców obcych, niepolskich”,
mówiąc:

“ Swoimi ludźmi zdobyłem Ruś, tylko dla swoich ludzi i kupców chcę, by
była otwarta. Stanisław Kutrzeba, „Handel Krakowa w wiekach średnich”

Więc nie Kazimierz W. mógł zmienić przywilej Bolesława Pobożnego
na korzyść Żydów a niekorzyść rdzennej ludności, jeno ktoś inny, nieznany.
Tym innym, nieznanym, mógł być tylko Żyd, bo tylko Żyd ubiega się tak
natrętnie i obłudnie o cudzy majątek. Nawet współczesny Żyd, piszący po
polsku, dr Ignacy Schipper, uwielbia lichwę, mówi z dumą zwycięzcy:

“ Lichwiarz żydowski, pracujący nad rozwojem gospodarki kredytowej,
przygotowujący epokę kapitalizmu przez akumulację majątków i puszcza-
nie ich w obieg, rozsadzający tym samem podstawy ociężałej gospodarki
feudalnej – przedstawia w społeczeństwie średniowiecznym ferment po-
stępu, należy do owych homines novi, którzy snują doskonalszą i bardziej
skomplikowaną przyszłość.
Na pohybel takiemu „fermentowi postępu” i takim „nowym ludziom”,

ich to bowiem „geniusz” lichwiarski, szachrajski zdemoralizował całą Eu-
ropę, zniszczył w wielkich miastach etykę chrześcijańską, podniecił głód
rozpustnego życia – spowodował okrutną, wszechświatową wojnę (1914-
-1918 r.), która pochłonęła miliony ludzi i mnóstwo miliardów złota.

Bóg zapłać za taki postęp pijawek i drapieżnych zwierząt. . . Odwrócić
się od niego winien cały świat chrześcijański. . .

Pisarze żydowscy uwzięli się na wiarogodność owego drugiego, jakoby
Kazimierzowskiego, przywileju dla Żydów, kursującego w księgach histo-
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rycznych bez daty i podpisów członków rady królewskiej; L. Gumplowicz,
J. Schipper, M. Schorr, F. Bloch, nie chcą ustąpić od swoich twierdzeń.
Pisarze zaś polscy: Romuald Hube, Stanisław Kutrzeba, Eugeniusz Müller,
Antoni Marylski – dowodzą jasno, wyraźnie, że ten rzekomy przywilej jest
falsyfikatem.

Nie dość Żydom chwalić się niezwykłą tolerancją Kazimierza W. Po-
trzeba jeszcze ich próżności apoteozy Żydówki, Esterki, córki krawca,
zaspokajającej na pewien czas potrzeby seksualne króla.

W „Książce o Żydach polskich” (Das Buch von polnischen Juden), na
którą złożyło się 13 piór literatów żydowskich, urodzonych na ziemiach
polskich, nie zapomniano także o Esterze, czasowej metresie Kazimie-
rza W., nazwano ją „najpiękniejszą królową polską”, a króla jej „panem
i małżonkiem”(ihr Herr und Gemahl), co jeden z autorów (S. J. Agnon)
powtarza z lubością po kilka razy. Bogobojną, wierną, uczciwą żoną,
wzorem szlachetnej, czystej niewiasty, miała być według S. J. Agnona ta
„najpiękniejsza królowa polska”. Opowiada o niej legenda, że nie opuściła
jeszcze ziemi, że widać ją codziennie w ruinach pałaców Kazimierza W.,
bo:

“ Król, gdy umarła, kazał wyjąć jej piękne oczy i oprawić je w złoto
i drogie kamienie, a do raju nie wolno wchodzić bez oczu.

Ta „najpiękniejsza królowa polska” miała oddziaływać na swojego
„pana i małżonka”, jak wzmiankuje pod rokiem 1356 Długosz (ad preces
quoque praefatae Esther Jndae et libertates (Judalis) concessit).

Że Kazimierz W. lubił pieszczoty kobiet, wiadomo. Trzy żony miał:
Aldonę Annę Giedymianównę, Adelajdę Heską i Jadwigę Żagańską, córkę
księcia głogowskiego, Henryka V. Miał także kilka metres, pomiędzy
którymi upodobał sobie głównie Czeszkę, Rokiczanę i Żydówkę, Esterę.
Wiernym jednak adoratorem swoich kochanek nie był na czas dłuższy,
bo wolał zmianę, co podkreśla J. K. Kochanowski w swoim dziele pt.
„Kazimierz Wielki”. Nie odmawiał swoim małżonkom zbytku, budował dla
nich wspaniałe zamki, wątpić jednak należy, czyby je dopuszczał do spraw
królewskich. Zanadto samodzielny był i za mądry, by chciał ulegać radom
i intrygom politycznym niewiast.

Ze wzoru przywileju Bolesława Pobożnego korzystał także w 1388 r.
wielki książę litewski, Witold (Aleksander).
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.

O DIABŁACH, CZ. 1
W piętek wieczorem, o zmroku stworzył Pan Bóg diabłów, a ponieważ zaraz
nadszedł szabas, nie zdążył, aby im sporządzić suknię, tj. ciało. Według podania
innych rabinów nie dostali oni ciała za karę, ponieważ nie chcieli, aby człowiek
otrzymał ciało. Istotę diabłów stanowi zarówno ogień, jak i woda; niektórzy
stworzeni są z powietrza, inni z wody, a dusze ich są z materii, która się znajduje
pod księżycem i do niczego nie jest przydatną.

Niektóre diabły pochodzą od Adama, który przeklęty od Boga wzbraniał się
zbliżyć do Ewy, aby nie miał dzieci nieszczęścia; zjawiły się wtedy dwie diablice
i porodziły od niego nowych diabłów. Podług Talmudu płodził Adam przez
130 lat z Lilitą, znakomitą diablicą, tylko duchy, diabły i upiory nocne. Zresztą
i Ewa rodziła także przez 130 lat same diabły, była bowiem zniewoloną być żoną
diabłów. Podług Talmudu są diabli także płodni między sobą, mnożą się oni tak
jak i ludzie, jedzą i piją, jak i ludzie, a wielu z nich umiera jak ludzie.

Cztery niewiasty słynną jako matki diabłów; Salomon miał posiadać władzę
nad nimi, miał je zwać sługami swymi i do swych usług używać. Jedna z tych nie-
wiast diabelskich wychodzi, podług Talmudu, nocną porą, w czwartek i w szabas
z 180 000 diabłów, którzy mają moc niszczenia; niewiasta ta i córka jej są głównie
żonami diabła Sammaela. Lilit, jedna z tych czterech była nieposłuszną Adamowi,
swemu mężowi; musiała przyjąć karę, że codziennie 100 z jego dzieci umiera,
a zarazem także przyrzec, że małych dzieci, nad którymi ma władzę, na widok
trzech imion anielskich nie będzie zabijać. Lilit ryczy nieustannie w towarzystwie
480 aniołów zatracenia; inna zaś z tych 4 niewiast tańcuje nieustannie i wodzi
z sobą 479 złych duchów. Podobnie jak od Adama, powstają i teraz jeszcze
nieustannie nowe diabły (lecz opis tego jest zanadto obrzydliwy). Zresztą może
człowiek takie diabły zabić, jeżeli się np. podczas pieczenia placka wielkanocnego
mocno natęży. Ze śmiertelnych diabłów zabrał Noe kilku z sobą na arkę, aby ich
przy życiu utrzymać, aby ich pokolenie nie wyginęło.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Konkurenci Żydów polskich

Gospodarowali w Polsce Żydzi, gospodarowali także inni obcy przybysze.
Wiadomo, że wodzowi Mongołów, Czyngis-chanowi, zachciało się pod-

boju całego świata. Ten ambitny awanturnik rzucił się w 1224 r. nasam-
przód na Ruś i pobił kniazia Mścisława nad Kalką. Co on rozpoczął,
to dokonał jego następca, Batu-han, który ujarzmił w 1237 r. całą Ruś.
Załatwiwszy się z Rusią, posunęła się horda mongolska w 1241 r. do Węgier.
Toczyła się trzema szlakami, niszcząc wszystko po drodze. Jeden z tych
szlaków wił się przez Polskę, osłabioną w owym czasie, niezdolną wskutek
podziału kraju do jednolitej, zwartej obrony całego państwa. Wprawdzie
stawiała szlachta małopolska po bohatersku czoło dziczy mongolskiej,
bohaterstwo to jednak rozprysło się w bitwach z nielicznymi zastępami
żółtych diabłów. Pod Chmielnikiem legła na krwawym polu znaczna część
rycerstwa polskiego.

Posuwając się szlakiem polskim, spalili Tatarzy Sandomierz, Kraków
i Wrocław, a dotarłszy do Legnicy na Śląsku, pobili wojsko księcia Henryka
Pobożnego.

Spadały na Polskę gromy jeden po drugim. Było obowiązkiem Europy
południowej, zachodniej i środkowej pomóc swoim współwyznawcom, czego
domagali się papieże, ale Francja, Anglia i Niemcy były w XIII wieku
tak zajęte swoimi wewnętrznymi sporami, iż nie miały ochoty nadstawiać
karku dla północnych sąsiadów. Nie rozważyły, że i na ich karki mogła
lunąć nawała bezlitosnej dziczy.

Obyła się Polska bez ich pomocy. Padając, rozpryskując się, podno-
siło się rycerstwo polskie ciągle, stawiało Tatarom opór i wypędziło ich
w końcu ze swojej ziemi. Zasłużyło sobie na zaszczytny tytuł „przedmurza
chrześcijańskiego”.

Zwyciężyła Polska, ale to zwycięstwo groziło jej wewnętrzną ruiną.
Miasta, wsie, zamki, kościoły zniszczyli Tatarzy, zagrabiali wszystko, co
się tylko dało, wycięli mnóstwo rycerstwa i wzięli w jasyr, w okrutną
niewolę, krocie niewolników płci obojga. Zabrakło w kraju pieniędzy i rąk
do pracy. W trudnym położeniu znaleźli się książęta, pozbawieni środków
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do wygodnego życia i zatarcia: poniesionych strat. Trzeba było sprowadzić
do spustoszonych ziem jakieś nowe, pracowite ręce, które by pomogły
w odbudowie zniszczonego kraju.

Takie ręce pracowite znalazły się w Niemczech.
Obcym Polakowi nie był Niemiec już przed najazdem Mongołów. Posłu-

giwały się nim klasztory i zamki książęce. Ale i tych pierwszych imigrantów
niemieckich było za mało do wzmocnienia pracy społecznej.

Więc wysłali książęta polscy do ziem niemieckich werbowników (Niem-
ców, mieszkających już w Polsce), którym się udało namówić swoich
ziomków do wędrówki na północ. Trudności w tej robocie nie mieli werbow-
nicy, trafili bowiem na chwilę odpowiednią. Śmielsi, odważniejsi Niemcy,
niepewni swojego mienia i życia w ojczyźnie po bezładzie, wywołanym
bezkrólewiem po śmierci cesarza Fryderyka II Hohenstaufa, ruszyli ochoczo
do Polski, znanej w Europie jako bogate źródło sutego zarobku. Woleli
bogacić się na obcej ziemi bez przeszkód, aniżeli drżeć przed żelazną pięścią
niemieckich raubritterów, których bezkrólewie wydało.

Nie żałowali tej ucieczki z ojczyzny. Życzliwie i hojnie przyjęli ich
książęta piastowscy: Bolesław Wstydliwy, Bolesław Pobożny, Przemysław
I, synowie Odonicza, i następcy Ziemowita mazowieckiego. Dali im kawały
ziemi i samorząd, pozwolili im rządzić się swoim własnym prawem nie-
mieckim i (magdeburskim), zwolnili ich od wszystkich danin poddanych
polskich, zadowalając się szczupłym czynszem ziemnym.

Lepszego, wygodniejszego schroniska nie mogli znaleźć emigranci nie-
mieccy. Zabezpieczono im pełną wolność, niezależność i dano im za darmo
warsztat do pracy złotodajnej.

Próżniakami nie byli Niemcy. Podkasali rękawy i zabrali się do roboty.
Karczowali lasy, obsuszali bagna, uprawiali rolę, zakładali kolonie wiejskie
i ogrody, odbudowali zniszczone przez Tatarów miasta (Poznań, Kraków,
Sandomierz, Lublin, Płock, Kalisz). Jedna ich część osiedliła się po wsiach,
druga w miastach.

Dobrze im było na ziemi polskiej, dobrze także rządowi polskiemu.
Jedna tylko przeszkoda groziła rdzennej ludności klęską.

Niemcy, obdarzeni autonomią i prawem magdeburskim, które ich od-
cięło od kontroli sądów polskich, zostali Niemcami i zaczęli germanizować
swoich dobrodziejów. Gdyby nie energia Łokietka i Kazimierza W., byliby
zniemczyli lud polski, osiedliwszy się we wszystkich miastach i grodach.
Łokietek, szczery Polak i rozumny władca, rozbudził, jak mówi Lucjan Ta-
tomir („Król Kazimierz W.”) ducha narodowego, przez co złamał „pozorną
potęgę napływowej ludności niemieckiej”. Plan mądrego króla wzmocnił
i dokończył jego syn, Kazimierz W., zabroniwszy, pod karą konfiskaty dóbr
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odwoływania się do sądów zagranicznych i ustanowił w Krakowie najwyż-
szy apelacyjny dlategoż prawa trybunał, od którego wyroków w razach
nadzwyczajnych tylko wprost do króla apelować było pozwolone. Tym spo-
sobem przywiązał mądry król osadników niemieckich do kraju, w którym
osiedli, zerwał wszelkie ich związki z pierwotną ojczyzną i poddając ich
najwyższej władzy miejscowej, torował drogę przyszłemu ich zlaniu się
z narodem, kładąc zarazem tamę wywożenia znacznych sum z kraju za
procesy, prowadzone w Magdeburgu.

Zmartwili się na razie Niemcy tą reformą, która ich odcięła od pier-
wotnej ojczyzny, rozważywszy jednak, że nowa ojczyzna daje im wolność,
swobodę ruchów i obfity chleb, przestali się dąsać, pogodzili się z przewro-
tem i zaczęli się polonizować.

Nie wszyscy Niemcy zajmowali się tylko pracą rolną. Wielu z nich
wniosło do Polski różnego rodzaju rzemiosła, a nawet naukę i wytworną
sztukę. Część ich uprawiała w większych miastach handel, który przyniósł
im znaczne dochody. Mikołaj Wierzynek np. (po niemiecku nazywał się
Wirsing), Niemiec z ziemi nadreńskiej, dorobił się jako kupiec krakowski
tak ogromnej fortuny, iż mógł ugościć w swoim domu po królewsku aż
pięciu koronowanych władców. Prawym chrześcijaninem był niewątpliwie
ten znany w historii polskiej kupiec, inaczej bowiem nie wspominałby sam
Kazimierz W. o jego „uczciwych, znamienitych, chwalebnych zasługach
i naśladowaniu jego godnego postępowania”.

Kupcy pochodzenia niemieckiego dorabiali się znacznych fortun, ale nie
lichwą, lecz pracowitością i zręcznością. Katolikami wiernymi byli, a kato-
likom zabronił kościół szachrować lichwą, plamić się brudem bezczelnego
wyzysku.

Kupcy niemieckiego pochodzenia bogacili się handlem, jak się bogaci
w ogóle wszelaki handel, albo bez szkody dla narodu polskiego. Zarabiali
oni i zarabiał także cały kraj, dźwignąwszy się z ich pomocą z klęski,
zadanej mu przez Mongołów. Przestali być zresztą Niemcami. Wsiąkli
w Polskę, „wmieszali się” w jej bogate ziemie – stali się Polakami.

Powodzenie spolszczonych Niemców oburzyło oczywiście Żydów, wy-
trąciło bowiem z ich rąk znaczną część zarobku kupieckiego. Oni, Żydzi,
przybyli do Polski, aby pochłonąć cały jej majątek, a – konkurenci, nowi
kupcy, weszli im w drogę. Im nadał rząd polski wolność handlarską, a kon-
kurenci, ci „paskudni goje” przeszkadzali im w robocie lichwiarskiej.

Ci „goje” zgarniali im spod nosa zdobycze kupieckie, a oni. Żydzi byli
przecież, jak ich Talmud nauczał, panami całego świata. Psuli im kupcy
„gojscy” nie tylko ich handel, ale także ich plany polityczne, ich nadzieje
zawładnięcia szybko całą ziemią polską.
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Oburzyli się Żydzi na byłych Niemców, podstawiali im nogi, wydzierali
z ich rąk dobre „interesy”, nie spodziewając się, że ich machinacje mogą
się potknąć o vendettę.

Ta vendetta przyszła. . .
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Rozdział 12

Pierwsze krwawe rozruchy
antyżydowskie w Polsce

Słusznie zauważył Kazimierz Bartoszewicz w swoim „Antysemityzmie
w literaturze polskiej XV-X VII w.” (1914 r.), że:

“ Z natury rzeczy ludność rdzenna zawsze niechętnie widzi napływ obcego
żywiołu, przybywającego gromadnie, tym więcej, jeżeli goście ci osiadają
na stałe, i oddzieliwszy się murem chińskim od gospodarzy, ściśle zacho-
wują swą odrębność językową, polityczną, towarzyską i zwyczajową.

Każdy naród przypatruje się obcym gościom przez pewien czas z cieka-
wością, bada ich wygląd, zwyczaje i obyczaje, bo go to bawi, przyjmuje ich
nawet uprzejmie, gdy jednak zmiarkuje, że ci nieproszeni przybysze osie-
dlają się na zawsze w jego domu i zamiast być grzecznymi w obcym domu
i wdzięcznymi za gościnność, obwąchują szkatułę gospodarza i wyciągają
po nią chciwe ręce – zaczyna zerkać na nich z ukosa, zezem.

Było tak i w Polsce. Gdy fala żydowska zalewała ziemie polskie, gapiły
się na nią niewątpliwie ciekawe wioski i osady, później miasteczka, które
nie widziały dotąd czarnych brodaczów z nosami sępa, i uszami kłapoucha,
i nie słyszały nigdy chrapliwego, gardlanego, „wrzeszczącego nieznośnie
szwargotu”, jak się rzymski imperator-filozof Marek Aureliusz wyrażał.
Gapiły się i bawiły. Gdy się z czasem przekonały, że goście nie są, nie
chcą być gośćmi, lecz są po prostu szczególnego gatunku najeźdźcami,
atakującymi bez litości ich mienie i wypróżniającymi ich ubogie kabzy,
przestali się bawić dziwacznym widowiskiem, i zaczęli spoglądać na intruzów
zezem.

Dowodzi Karol Szajnocha, („Lechicki początek Polski”), że handel
niewolnikami, czyli ciałem ludzkim, nie był w owych czasach tak przy-
krym i bolesnym dla niewolników, jak się nam dziś zdaje. Jest w tym
połowa prawdy, ale w drugiej połowie słychać tragiczny lament nieszczę-
ścia. Albowiem serdeczny płacz sióstr, żon i dzieci szedł niezawodnie za
bratem, mężem lub ojcem, którego handlarze wlekli na krańce Europy
południowej, albo do Azji za to, że nie mógł zapłacić jakiegoś zaciągniętego
z biedy długu. Lituje się nad nieszczęściem swojego ziomka Zulus, Kafr,
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Hotentot. . . Dlaczegóż nie miałby się litować Słowianin, choćby pogański,
znany z dawien dawna z dobrego serca, nad nędzą swojego brata! Przecież
wykupywała królowa Judyta jeńców z pazurów żydowskich. Bez litości dla
niewolnika nie wyrzuca się garściami złota, aby mu przywrócić wolność.

Wyzysk lichwy i handel niewolnikami, zlawszy się w jedną całość,
musiał oburzyć na nieproszonych „gości” lud ubogi, a z tego oburzenia
musiała wytrysnąć żółć nienawiści. Z żółci zaś nienawiści wykluwa się
zwykle zemsta, zwana w wiekach średnich vendettą.

Lud ubogi zaczął się mścić na Żydach za swoją krzywdę, w czym
pomagała mu wesoła młodzież szkolna. Nie stało się to od razu. Minęło
przeszło sto lat, zanim się nowi dobrodzieje „wybranego świętego” narodu
rozpatrzyli w jego „świętości”, w której spostrzegli bezlitosny egoizm i chci-
wość. Działo się to samo wszędzie. I Egipcjanie, Babilończycy, Persowie,
Grecy, Rzymianie, Wizygoci, Maurytanie, Hiszpanie, Frankowie, Anglicy,
Niemcy, Czesi itd. potrzebowali kilku wieków, aby wniknąć w tajemnice
charakteru judajskiego i strząsnąć z siebie jego handlarską „nachalność”.

Kiedy się vendetta rdzennej ludności w Polsce rozpoczęła, trudno okre-
ślić z powodu braku źródeł historycznych. Wprawdzie potrącił najstarszy
kronikarz polski, cudzoziemiec Gallus (Gall Anonim), o Żydów, ale potrącił
ich tylko lekko, wielbiąc dobroć i hojność królowej Judyty, jej opiekę nad
chrześcijańskimi niewolnikami. Dotknął „wybrańców Jehowy” także mistrz
słowa, Wincenty Kadłubek, ale i on nie przekazał nam pełnego obrazu
psychy Judy, lecz zaznajomił nas tylko z pierwszą burdą antyżydowską,
która wybuchnęła, jak wiadomo, w Krakowie około 1200 r. (data niepewna).

Burda, czyli uliczna bijatyka żaków szkolnych z handlarzami żydow-
skimi jest jeszcze daleka od tzw. pogromu. Pierwszym pogromem nazwać
można wypędzenie Judaitów z Wrocławia (1219 r.), który należał w owym
czasie do Śląska Piastowskiego.

Aż do 1340 r. nie było w Polsce prawdziwych pogromów. Bywały
tylko przed ową datą od czasu do czasu bójki między chrześcijanami
a talmudystami, czego dowiadujemy się z przywileju Bolesława Poboż-
nego, nadanego, jak wiadomo, w roku 1264. Gdyby tych bójek nie było
na ziemiach polskich, nie ostrzegałby książę kaliski w owym przywileju
swoich rdzennych poddanych przed nimi i groził im srogimi karami za
zabójstwo „gościów”. Musiały więc istnieć tu i owdzie krwawe awantury
antyżydowskie.

Kronika oliwska opowiada, że w 1349 r. wycięto Żydów w całych
Niemczech i prawie w całej Polsce (dr Bałaban „Dzieje Żydów w Krakowie
i na Kazimierzu”).

Że Niemcy przetrzebili w owym czasie Żydów, wiadomo z ich dzieł



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

99

historycznych, w Polsce jednak nie słyszano nic o tej strasznej rzezi. Być
może, że Oliwa wygarbowała lichwiarzom porządnie skórę, czego nie można
nazwać „wyniszczeniem”.

Ostro do Żydów zabrał się Poznań. Statut wielkopolski żachnął się
w 1347 r. na lichwę żydowską, zmniejszył jej żarłoczny apetyt, albowiem
„złość żydowska” marzy o tym, aby „chrześcijany tylko w wierze, ale
także w bogactwie zawżdy poniżyła i skaziła” („Świętosław z Wojcieszyna”
1449 r.).

Widocznie nie zwracała chciwość żydowska uwagi na ten statut, bo
wyzyskiwała po swojemu ludność rdzenną i podkopywała rozmyślnie handel
kupców chrześcijańskich. W lat dwadzieścia potem (1367 r.) Poznań, sprzy-
krzywszy sobie bezprzykładne zdzierstwo „świętego” narodu, zemścił się
na nim za krzywdy swoje gwałtownym pogromem. Przerażona, wypędzona
ze stolicy Wielkopolski banda lichwiarzy udała się z petycją do króla,
Kazimierza W., a nie doczekawszy się jego poparcia, wysłała deputację aż
do Rzymu, do papieża. Kazimierz W. ochłonął już w owym czasie ze swojej
adoracji żydowskiej, przypatrzywszy się dobrze mądrym okiem witanym
z radością i pożądanym przed trzydziestu laty „gościom”.

Za przykładem Poznania poszedł Kraków. W 1369 r. skarżyli się kra-
kowscy kupcy chrześcijańscy na Żydów, że:

“ Uchylają się od kar, ukrywają złodziejów, chwytają tych, co im zawinili,
wymierzają sobie sami sprawiedliwość, postępują wrogo przeciw chrześci-
janom i dopuszczają się bezprawia”. (K. Bartoszewicz „Antysemityzm
w literaturze polskiej”)

Skutkiem tej skargi były Pogromy krakowskie, powtarzające się kilka-
krotnie.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

O DIABŁACH, CZ. 2
O przebywaniu diabłów powiada Talmud: niektórzy przybywają w powietrzu
i sprawiają ludziom sny; inni zaś siedzą na dnie morza i zniszczyliby świat cały,
gdyby ich stamtąd wypuszczono; inni nareszcie mieszkają w Żydach i są ich
grzechów przyczyną.

Wedle opowiadania Talmudu tańcują diabły także pomiędzy rogami wołu
z wody wychodzącego i między niewiastami, które z pogrzebu wracają. Chętnie,
powiada Talmud, przebywają diabły w pobliżu rabinów, albowiem sucha rola
pragnie deszczu; tak samo na drzewach, na każdym listku diabeł siedzi. Dwóch
słynnych diabłów, Asa i Asael mieszkają w ciemnych górach na Wschodzie; od
nich nauczyli się Bileam, Job i Jetro czarów, a Salomon panował przez nich
nad ptakami i wszystkimi diabłami, i zniewolił przez nich królową Sabę, że go
odwiedziła.

Ażeby uniknąć diabłów, nie powinien nikt podczas przybywającego lub
ubywającego księżyca chodzić po bezludnych miejscach, gdyż pozdrawiany ła-
two, mógłby być diabłem; rano trzeba sobie ręce umyć, gdyż nieczysty duch
na nieczyste siada ręce – i wiele innych niedorzeczności. Mamy pełne księgi
o zabobonie i czarodziejstwie żydowskich pisarzy; francuski profesor magii, Żyd
Elifas Lewi powiada, Talmud jest podstawą wszelkich czarów (magii). Podamy
tu nieco o niektórych wszelkich czarownikach Talmudu. Jeden z założycieli
Talmudu, mógł wedle podań tej księgi, zabiwszy człowieka stworzyć przez czary
innego. Ten sam wespół z innym rabinem stwarzali sobie (siłą czarów) co wieczór
trzyletnie cielę i zjadali takowe. Tak samo umiał jeden rabin talmudowski dynie
i melony zamieniać na jelenie i sarny. Rabbi Eliezer umiał zażegnywać pole, że
było pełne dyń. Rabbi Jannaj zamienił wodę w niedźwiadki, a kobietę w osła,
na którym pojechał na targ do miasta. Sam patriarcha Abraham trudnił się
czarodziejstwem i nauczył tegoż drugich; na szyi nosił drogi kamień, którym
zdołał wszystkich chorych uzdrawiać. Rabini Talmudu posiadali nawet taki drogi
kamień, którym nieżywe rzeczy ożywiali; jeden rabbi, opowiada Talmud, odgryzł
wężowi głowę, a gdy go dotknął tym kamieniem, to znowu ożył; nawet nasolone
ptaki dotykał tym kamieniem, a te odżywiały i odlatywały.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Rozdział 13

Dalsza walka z Żydami w Polsce.
(za czasów Jagiełły)

Przyszły razem z królem Władysławem Jagiełłą do Polski ciężkie czasy dla
Żydów. Tolerancja jego poprzedników od Mieczysława Starego począwszy,
aż do Kazimierza W. zaczęła się chwiać. Na ten przewrót złożyły się trzy
przyczyny: chrystianizm króla, antyżydowska agitacja kleru i bezustanne
skargi kupców i rzemieślników chrześcijańskich na chciwość Żydów.

Nowy król, świeży chrześcijanin, stał się gorliwym katolikiem, był
w istocie bogobojnym i nie znosił pod swoim berłem żadnej obrazy wiary
Chrystusowej. Nie był zresztą już przed chrztem w duszy poganinem, bo
jego matka, Juliana, greko-chrześcijanka, przygotowywała go niewątpliwie
do zmiany wiary pogańskiej na chrześcijańską.

W 1399 r. nadeszła z Poznania do Krakowa wiadomość, połączona
ze skargą, że „Żydzi wykradli i zbezcześcili hostię”. Dotknięte do głębi
mieszczaństwo poznańskie (chrześcijańskie oczywiście) rzuciło się z furią
na „zuchwałych bluźnierców” i poturbowali ich srodze.

Pisarze żydowscy nie wierzą w tego rodzaju znieważanie świętości chrze-
ścijańskich, nazywają skargi „gojów” obskurantyzmem. Gdyby się jednak
wsłuchali uważnie w głosy oburzenia średniowiecza, może by przestali drwić
z „obskurantyzmu katolickiego”. Bez przyczyny nie powtarzaliby chrześcija-
nie owych czasów bezustannie: „Żydzi plwają na naszą wiarę!” A nie tylko
Żydzi owych czasów. Wszakże jeszcze Mojżesz Mendelssohn (†1786) niby
oświecony, nieprzesądny filozof, wyrażał się pogardliwie o chrystianizmie
w swoim najlepszym dziele pt. „Jerozolima, albo o religijnej potędze w ży-
dostwie” („Jeruzalem oder über religiose Mach im Judenthum”), ośmielił
się zestawić Chrystusa Pana z Józefem Frankiem, szarlatanem, a Henryk
Heine nazywa chrześcijaństwo „ciężką zaraźliwą chorobą”. („Przyczynek
do historii religii i filozofii w Niemczech”); („Zur Geschichte der Religion
und Philosophie in Deutschland”, 1834 r.).

Jeśli takie dwie żydowsko-niemieckie „gwiazdy”, błyszczące na firma-
mencie nowoczesnej nauki i poezji, jak Mojżesz Mendelssohn i Henryk
Heine, nie mogły się zdobyć na uczciwą, przyzwoitą tolerancję wzglę-
dem innowierców, czegóż można by się spodziewać od średniowiecznych
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talmudystów, przepojonych nienawiścią wszystkiego, co się odnosi do
chrystianizmu? Nic dziwnego, gdyby im się zachciało kraść hostie i kłóć je
z pogardą.

Nieszczęsna megalomania Żydów była źródłem różnego rodzaju obelg
i podłości, miotanych na „gojów”. Wyrastały im zawsze i wszędzie rogi,
gdy zmiarkowali, że im jakiś obcy dobrodziej sprzyja i pozwala robić, co
im się tylko podoba. W Polsce urosły im rogi prędko pod życzliwą opieką
władców.

W Poznaniu za prędko, bo dowiadujemy się od Łukaszewicza („Obraz
tor. stat. Poznania”), że osiedli w stolicy Wielkopolski dopiero w drugiej
połowie XIV w. Pisze on:

“ Mieszkańcy, zniewoleni przyjąć niemiłych sobie przybyszów, wyjętych
spod jurysdykcji magistratu, wyznaczyli im na mieszkanie osobną ulicę,
zwaną Sukienniczą, i stawiali rozmaite zawady, aby lud ten nie rozszerzał
się i z czasem nie pochłonął całego handlu, a tym samym nie podkopał
pomyślności chrześcijan.
Wybrawszy sobie Poznań na wygodne schronisko dopiero pod koniec

XIV w., powinni byli Żydzi rozpatrzeć się uważnie w swoim nowym otocze-
niu i przypomnieć sobie, jak się w niemieckim domu zachowywać. Albowiem
w Poznaniu mieszkali w owym czasie głównie kupcy i rzemieślnicy nie-
mieckiego pochodzenia, polonizujący się dopiero, nie przesiąkli jeszcze
słowiańską dobrotliwością. A z Niemcami żartów nie ma. Torują sobie oni
od razu pięścią drogę, gdy im ktoś nieproszony zawadza. Wiedzieli przecież
o tym Żydzi poznańscy z doświadczeń osobistych i swoich przodków,
których Niemcy mordowali, albo wypędzali z ziem germańskich, zacząwszy
od wojen krzyżowych. I wiedzieli, że Niemcy nie pozwalali ograbiać się
lichwiarzom i „pluć” talmudystom na ich wiarę, na katolicyzm.

Jeśli wiadomość o zbezczeszczeniu hostii zgadza się z prawdą, co nie-
nawiść „osobliwego narodu” do gojów mogła uczynić – nie okazali Żydzi
„nadzwyczajnego rozumu”, którym się ciągle chełpią.

Wiadomość o zbezczeszczeniu hostii oburzyła także Kraków. Dużo krwi,
w Poznaniu i Krakowie, kosztowała Żydów ta „rozmyślnie pokłóta hostia”,
jak opowiada tradycja owych czasów.

Coś podobnego stało się także w dwa lata potem (1401 r.) w Głogowie
na Śląsku, gdzie spalono za zniewagę wiary chrześcijańskiej kilku Żydów
na rynku.

Poprzednicy króla Jagiełły nie dopuścili do takich krwią ociekają-
cych „tumultów”, a on patrzał na nie spokojnie i nie karał przestępców
chrześcijańskich. Zamiast stanąć po stronie Żydów, jakby to Bolesław
Pobożny i inni władcy uczynili, rozkazał w Poznaniu na tym miejscu, na
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którym znaleziono sponiewieraną hostię, zbudować kościół „Bożego Ciała”
z klasztorem (1406 r.). Kościół ten stoi dotąd nietknięty.

Rokiem feralnym dla Żydów krakowskich był rok 1406. W roku tym
bowiem spalono fałszerza pieniędzy. Pisze Długosz:

“ Żyd jeden krakowski, nazwiskiem Feter, schwytany i przekonany o pod-
rabianie pieniędzy książąt śląskich i puszczenie ich między pieniędzmi
królewskimi, skąd wielkie ciągnął zyski, Rzeczypospolitej zaś zrządzał
szkodę, skazany został wyrokiem sądowym na taką karę, że w koronie,
wysadzonej pieniędzmi, między którymi powtykano fałszywe, przez niego
podrobione, oprowadzany był po rynku i ulicach miasta Krakowa, przy
czym woźni obwoływali jego zbrodnię, a potem spalono go na stosie.

Fałszowanie pieniędzy nie było nowiną w owych czasach. Chętnie
trudnili się Żydzi tym procederem wszędzie, gdzie osiedli, bo przynosił
im bardzo znaczny „zarobek”. Od nich nauczyli się tej sztuki także podli
chciwcy wyznania chrześcijańskiego (w XIV w.).

“ Osobliwie moneta sfałszowana służyła za zwyczajny środek oszustwa”
– mówi K. Szajnocha („Jadwiga i Jagiełło”). – „Krążyło jej nader wiele
po rękach ludzkich. Gdy bywało, księża po zebraniu jałmużny odpustowej
otworzą skarbonkę kościelną, znaochodziło się ledwie nie w każdej setce
monet po kilkanaście fałszywych.

Straszne wrażenie zrobiła oczywiście na Żydach egzekucja Fetera, bo
wielu spomiędzy nich uprawiało ten sam proceder, ale jeszcze większy
strach wywołał tzw. mord rytualny.

Po pogromie żydowskim w Poznaniu i Krakowie zaniepokoił całą polską
Judeę drugi gwałtowny pogrom. Podniecił go ks. Budek, kanonik wiślicki,
doskonały kaznodzieja i wróg Żydów. Ogłosił on z ambony w marcu 1407 r.,
że Żydzi zamordowali jakiegoś chłopca katolickiego i ciskali kamieniami
w jakiegoś księdza, gdy szedł do chorego z wiatykiem.

Zatrząsł się cały Kraków chrześcijański. Mieszczaństwo także przeważ-
nie niemieckie, rzuciło się na Żydów i pastwiło się nad nimi. Bronił ich
wprawdzie Klemens z Moskorzowa, starosta krakowski, wraz z burgrabią
Litwosem, ale nie zdołał powstrzymać rozpętanej nienawiści. Mnóstwo
Żydów miało zginąć w tym okrutnym boju. Wielu z nich przyjęło ze strachu
chrystianizm (co opowiadają: Długosz, Bielski, Kromer), aby ocalić w ten
sposób nie tylko swoje życie, ale także mienie.

Byłożby w legendzie o mordzie rytualnym choć trochę prawdy?
Straszna ta legenda wije się czarną nicią poprzez długi szereg wieków,

od jutrzenki chrześcijaństwa począwszy aż do chwili obecnej. Wżarła się
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ona tak mocno w pamięć czy wyobraźnię ludu, iż każda baba wiejska
opowiada, że „Żydzi potrzebują krwi chrześcijańskiej do swoich maców”.

Z osobistości historycznych potrącił już biskup lugduński. Agobard
(wspominany powyżej †840 r.), o mord rytualny w swoich dziełach: „De
insolentia Judaerom” i „De Judaicis superstitionibus”.

Wiele mordów rytualnych, począwszy od roku 425, wylicza kardynał
Cezar Baronius (ur. 1538 †1607 r.), spowiednik papieża Klemensa VIII,
bibliotekarz watykański, twórca słynnych „Roczników Kościelnych” (Ana-
les Ecclesiastici), czerpiąc daty i nazwiska ofiar ze źródeł archiwalnych
Watykanu. Dzieło jego prowadzili dalej, jak wiadomo, bollandyści.

Wszystko jednak, co dawniejsi uczeni chrześcijańscy pisali o mordzie
rytualnym, nie miało wartości naukowych, było bowiem tylko nagą wzmia-
nką, o jakimś zasłyszanym gdzieś od kogoś fakcie. Żaden z nich nie umiał
wytłumaczyć celu tej dziwnej zbrodni, jeśli ona w istocie istnieje, i nie
umiał sobie zdać sprawy z jej przyczyny po prostu dlatego, że nie znał,
znać nie mógł tajemnic getta, niedopuszczany do niego. Wiadomo, jak
starannie ukrywali Żydzi swoje misteria przed czujnym okiem innowierców.

To nie chrześcijanie objaśniali tzw. mord rytualny, jeno sami Żydzi – ich
odszczepieńcy. Jak Talmud denuncjowali do władz chrześcijańskich, kościel-
nych i świeckich, Żydzi wychrzczeni, zanim się humanizm włoski i niemiecki
zabrał do ksiąg Judy, tak przysłużyli się swoim byłym współwyznawcom
neofici straszliwie, okrutnie, zdradzając tajemnicę mordu rytualnego. Jeśli
kłamali świadomie i rozmyślnie – spada odpowiedzialność za krwawe nieraz
skutki tego „odkrycia” na ich czarne sumienie.

Wezwany w 1475 r. przez podestę miasta Trydentu, Jan de Salis, jako
rzeczoznawca; w sprawie zamordowania przez Żyda dziecka chrześcijań-
skiego, Szymona, od lat sześciu wychrzczony Żyd, Jan z Feltro, złożywszy
przysięgę, oświadczył, co następuje:

“ W jakim celu potrzebują Żydzi krwi chrześcijańskiej, nie wiem; wiem
tylko od mojego ojca, że jego znajomi zabili temu lat 40, w Landhut,
w Niemczech, dziecko chrześcijańskie i wiem także, że mój ojciec wlewał
podczas świąt paschy do wina i do ciasta, z którego pieczono mace, trochę
krwi, utoczonej z zamordowanego chłopczyka; ojciec mój popryskiwał
przed rozpoczęciem biesiady świątecznej stół winem, zmieszanym z krwią
chrześcijańską, przeklinając przy tej ceremonii „gojów”.
I polski Jakub Frank, twórca sekty frankistycznej, ochrzciwszy się,

oskarżał Żydów przed władzą chrześcijańską o mord rytualny.
Najgorzej przysłużył się Żydom ochrzczony rabin Moldawa (ur. 1765).

Przeszedłszy na wiarę chrześcijańską w 30. roku życia, napisał w 1803 r.
w języku mołdawskim broszurę pt. „Koniec religii żydowskiej”, przełożoną
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na język grecki i arabski i wcieloną do dzieła znakomitego francuskiego
orientalisty, Achillesa Laurent, pt. „Relation historique des affaires de
Syrie depuis, 1840-1842 r.”.

Zdaniem byłego rabina Moldawa znają „misterium krwi” tylko rabini,
nauczyciele, uczeni i faryzeusze. Reszta nie wie o znaczeniu tej tajemnicy.

Według Moldawa posługują się uczeni i najprawowierniejsi spomiędzy
Żydów krwią chrześcijańską z trzech przyczyn. Jedni dopuszczają się mordu
rytualnego z nienawiści do chrześcijan, inni (magowie) posługują się krwią
chrześcijańską jako środkiem leczniczym, trzeci w końcu (kabaliści, mistycy)
ze strachu przed karą boską. Są bowiem rabini, którzy nie wiedzą na pewno,
czy Chrystus był lub nie był obiecanym przez Jehowę Mesjaszem. Jeśli był
Mesjaszem, trzeba Go przebłagać, złączyć się z Nim przez spożytą krew
Jego wyznawców. Krew ochrzczonego dziecka chrześcijańskiego, zmieszana
z żydowską, ma zastąpić chrzest.

Tylko jakiś kabalista, jakiś szczególnego rodzaju mistyk mógł się zdobyć
na taki cudaczny pomysł, jeśli Moldawa mówił prawdę. Według niego
strzegą uczeni żydowscy tak troskliwe „tajemnicy krwi”, że ominęli ją
rozmyślnie w swoich pismach. Istnieje ona tylko w tradycji, przechodzi
z ust do ust z ojca na syna i to tylko w rodzinach wybitniejszych. Jemu
powierzył ojciec tę tajemnicę dopiero w piętnastym roku życia i to pod
groźbą strasznej zemsty, gdyby ją zdradził. On jednak zmieniwszy wiarę
z przekonania, uważał sobie za obowiązek, jak zapewnia, ostrzec swoich
nowych współwyznawców przed nieludzką tajemnicą Żydów.

Spomiędzy pisarzy pochodzenia aryjskiego zajął się mordem rytualnym
szczegółowo uczony niemiecki, dr August Rohling, profesor starożytności
hebrajskich na Uniwersytecie Praskim. W swojej wzmiankowanej powyżej
broszurze pt. „Moja odpowiedź rabinom” („Meine Antwort an die Rabiner”,
1883 r.) twierdzi on stanowczo, że mord rytualny istnieje, że nie jest
legendą, lecz faktem. Powołując się na świadectwa: Jana z Feltro, Paola
Medici (wychrzczonego Żyda w XVII w.), Moldawa i Baroniusa, oparł
swoją argumentację głównie na aktach sądowych dwóch procesów na tle
mordu rytualnego (w Trydencie i Damaszku), znajdujących się w archiwach
watykańskich, o czym bollandyści, pisząc o tych zbrodniach, nie wiedzieli.

Wszystko, co mówili oskarżeni Żydzi na sądzie w Trydencie i Da-
maszku, zgadza się zupełnie z rewelacjami wychrzczonych rabinów. Szcze-
góły zbrodni zgadzają się z sobą w obydwu procesach, chociaż dzieli je
przestrzeń czasu bardzo znaczna, bo aż 400 lat.

Spomiędzy kaznodziejów i uczonych polskich w wieku XVI zajmowali
się mordem rytualnym: Piotr Skarga, Moiecki, Hubicki i Miczyński, a w cza-
sach nowszych, w XX w., znakomity hebraista Pranajtis. Pranajtis wierzył
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w mord rytualny, opierając się nie tylko na rewelacjach ochrzczonych rabi-
nów żydowskich, ale także na książce mistycznej „Zohar”. Nawet tajemnicę
techniki mordu rytualnego znalazł w tej księdze.

Miał i ma dotąd mord rytualny swoich oskarżycieli, miał i ma dotąd
swoich obrońców.

Nie wierzyli w mord rytualny: biskup fuldajski, Kopp, arcybiskup Erlau-
ski na Węgrzech, zakonnik O. Bonawentura i kilku pisarzy protestanckich.
Legendę o mordzie rytualnym zwalczał z namiętną swadą rabin paryski, L.
Vogue.

Czy mord rytualny istnieje albo nie istnieje, nie udowodniono dotąd
niezbicie, Żydzi bowiem, jak wiadomo, umieją się zręcznie bronić przed
sądami „gojów”.

Wolelibyśmy wszyscy, chrześcijanie i niechrześcijanie, dla honoru ludz-
kości, żeby ten mord był tylko legendą, jeśli jednak istnieje, to nie może
być za niego odpowiedzialny cały naród żydowski. Tego rodzaju potworne
pomysły mogły się wyląc tylko w głowach jakiejś grupy półobłąkanych
mistyków, kabalistów, słowem, jakiejś zwariowanej sekty.

I my, chrześcijanie, mieliśmy i mamy także dotąd swoich katarów,
ateuszów, satanistów i różnego gatunku narwanych buntowników przeciw
wierze prawdziwej. Mogą więc i Żydzi mieć swoich obłąkańców religijnych,
którzy, odpędzają od siebie strach przed karą Boską za fałszywą wiarę
przy pomocy „krwi chrześcijańskich dzieci”.

O tych „subtelnościach” nie wiedział oczywiście król Władysław Ja-
giełło, gdyż nie zajmował się nauką, ale, będąc żarliwym katolikiem, wierzył
we wszystko, co mu księża mówili. Oprócz kanonika Budka uczył go także
psychologii Żydów z ambony ksiądz Stanisław ze Skarbimierza, rektor
Akademii krakowskiej, i napominał go, aby „zrobił nareszcie z Żydami
porządek”. Tego samego domagał się kardynał-biskup, Zbigniew Oleśnicki,
mąż energiczny, uczony i waleczny (brał udział w bitwie pod Grunwaldem).
I Mikołaj Trąba wzywał króla na synodzie kalisko-wieluńskim (1420 r.)
do ratunku swoich ubogich poddanych, wyzyskiwanych, niszczonych przez
lichwę żydowską.

Król Władysław Jagiełło nie opierał się, czego dowodem statut Warcki
(1423 r.), który okiełznał chciwość żydowską. W statucie tym czytamy
pomiędzy innymi:

“ Żydowskie przewiarstwo, gdy chrześcijanom zawżdy jest przeciwne
i nieprzyjacielskie, chcąc poddanym naszym łaskawie podpomóc, zapowia-
damy, aby żydowie na listy pieniędzy nie pożyczali, ale tylko na zakłady.
Chodziło na razie przede wszystkim o to, aby wydrzeć ze szpon lichwiar-

skich chrześcijańską ludność ubogą, bo zamożna posiadała środki i siły
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przeciw chciwości żydowskiej. Żydzi, znając słabość ubogich, oplatali ich
głównie i dawali im chętnie pożyczki na goły podpis (na weksel), wiedząc, że
nietrudno będzie wyprocesować w sądzie należność, powiększoną szalonym
procentem. Wielmożom zaś, których sędziowie nie umieli zmuszać do
zwrotu pożyczonej sumy, bo mogliby za to „zuchwalstwo” oberwać po łbie
szablą, nie dawali ani grosza na „goły podpis”, lecz żądali zawsze jakiegoś
zastawu.

Ponieważ ubogich nie stać było na zastawy, bronił ich chude mienie
statut Warcki, zakazując Żydom dawać im pożyczkę bez zastawu.

Zakaz ten nie był miły Żydom, bo pozbawiał ich wielkich zarobków,
skleconych z drobnych sum kroci biedaków i wytrącał z ich drapieżnych
rąk znaczną część tego handlu, który najbardziej lubili. Ukochanym ich
handlem było bankierstwo już przed Chrystusem, jak wiadomo.

Mówi słusznie Karol Szajnocha („Jadwiga i Jagiełło”), że:

“ Największym zyskolubstwem i zdzierstwem grzeszyło bankierstwo
owych czasów. Będąc niejako ostatnim stopniem kupiectwa, jakoby ku-
piectwem gotowymi pieniędzmi, spoczywało ono wyłącznie w ręku Żydów.
Przywilejowały ich na to starodawne ustawy Kościoła chrześcijańskiego,
wychodzące z zasady, iż tylko praca żywi, wszelki zaś „pieniądz bezpłodnym
jest i martwym”. Stąd wzbroniono chrześcijanom wypożyczania pieniędzy
na procent, wzbroniono zwłaszcza lichwy, w ogólności wszelkiego handlu
gotówką, zostawiając go wzgardzonym od społeczeństwa niechrześcijanom.
Ponieważ zaś życie społeczne nie mogło się obyć bez podobnego przemysłu
finansowego, więc korzystali Żydzi chciwie z pomyślnej wzgardy, ubezpie-
czając im operacje lichwiarskie i żyli wyłącznie z pożyczek i procentów.

W walce z lichwą popełnił nasz chrześcijański idealizm błąd, bo nie
pozwolił korzystać z tego ohydnego rzemiosła tylko wyznawcom Ewangelii,
zostawiwszy talmudystom pełną swobodę w szachrajstwie pieniężnym.
Zostawiając lichwę Żydom, „wzgardzonym od społeczeństwa niechrześci-
janom”, rzucili mimo woli chrześcijan na pastwę owych „wzgardzonych
niechrześcijan”. Żydzi wyzyskali oczywiście z wielką radością ten idealizm
chrześcijański, w zasadzie uczciwy i szlachetny, ale niepraktyczny w życiu
na tej ziemi. Chrześcijański idealizm powinien był zaraz od początku
lichwiarskiej spekulacji w państwach katolickich obezwładnić przebiegłą
chciwość Judaitów, ale obowiązek ten zrozumiał w średniowieczu tylko
wielkoduszny Innocenty III (1218 r.). Wprawdzie zastosowały się w Polsce
do rozporządzeń znakomitego papieża sobory prowincjonalne (1267, 1331,
1340 r.), na te jednak zjazdy kleru nie zwracały uwagi najwyższe władze
świeckie (książęta, królowie), które zamiast obezwładnić zdzierstwo Ży-
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dów, pozwalały im wyciskać z chrześcijańskich dłużników roczny „procent
prawny” w wysokości 108%, czasami nawet aż do 300% sięgający.

Pierwszym królem polskim, życzliwszym dla swoich poddanych aniżeli
dla przybłędów, był Władysław Jagiełło. Gdyby pożył dłużej, niewątpliwie
oczyściłby Polskę z niepotrzebnych intruzów, coby ludności rdzennej wcale
nie szkodziło, bo spolonizowani kupcy niemieccy i ormiańscy, byli lepszymi
i uczciwszymi handlarzami od owej szarańczy.

Żydzi, wzięci za Jagiełły na łańcuch, ucieszyli się wielce, gdy się do-
wiedzieli, że wielki książę litewski Witold (Aleksander) nadał ich współ-
wyznawcom (1388 r.) te same przywileje, jakimi polski książę Bolesław
Pobożny, ustalił ich wygodny pobyt na ziemi lechickiej. Cieszyli się za
wcześnie. Albowiem Witold nie pozwolił nikomu wystrychnąć siebie na
dudka. Małego wzrostu, drobny, wiotki, nieozdobiony nawet męskim wąsem,
nie robił wrażenia energicznego władcy. Nikt by nie wierzył, że w tym
wątłym ciele kipi krew gorąca i mieszka dumna dusza urodzonego do
rządów księcia. Odważny i przytomny w boju, pogromca Krzyżaków pod
Grunwaldem, żwawy, czynny, energiczny na tronie litewskim, życzliwy,
hojny tak samo, jak jego brat Jagiełło, dla ubogich i swojego posłusznego
i uczciwego otoczenia, bezlitosny wobec łotrów i zbrodniarzy różnego kali-
bru (własną ręką zabijał przestępców) – był wzorem wodza, świadomego
swojego posłannictwa i obowiązków. Wykształcony bardziej od Jagiełły,
otarty o kulturę ówczesnej Europy zachodniej, umiał myśleć logicznie
i wnikać w dusze cudze.

Humorystą, drwinkarzem umiał być także.
Nie Żydzi wywodzili go w pole swoim sprytem szachrajskim, jeno on

wystrychiwał ich na dudków. Dawał im posady i dzierżawy, pozwalał im
na czas dłuższy rabować, co się tylko dało, a gdy zmiarkował, że nazbierali
górę złota z cudzych kieszeni, kazał źródła ich „zarobków” skontrolować,
wytaczał im proces i zabierał bez ceremonii ich sutą mamonę. Wypędziwszy
z urzędów i dzierżaw oszustów, wyzyskiwaczy, osadzał na wolnych miejscach
nowe pijawki i załatwiał się z drugimi wyzyskiwaczami tak samo, jak się
obszedł z pierwszymi.

Więc nie mieli Żydzi litewscy za jego panowania pociechy z nadanego
im przywileju Bolesława Pobożnego. Drwili z nich kronikarze, śmiejąc się:

“ Znaczyło to dozwolić gąbkom wsiąknienia, aby wyciskać nasiąkłe.

Po śmierci Jagiełły zasiadł na tronie polskim jego małoletni syn, Wła-
dysław III Warneńczyk, który nie miał czasu badać sprawy żydowskiej,
bo zginął w kwiecie wieku pod Warną w bitwie z Turkami i miejsce jego
zajął Kazimierz IV Jagiellończyk.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)
.

TAJEMNICE
Rabin Fabiusz z Lionu powiedział w swojej mowie w r. 1842: wiara żydowska
ma przed chrześcijańską i wszystkimi innymi pierwszeństwo, ponieważ nie ma
tajemnic; wszystko w niej to czysty rozum, pełny oświaty, u chrześcijan zaś
panuje zasada: rozum milczy, szaleństwo mówi (panuje).

Talmud opowiada między innymi następujące rzeczy, przy czym powyższe
opowiadanie można powtórzyć krócej: „Zebrawszy Bóg wszystek proch świata,
zrobił z niego bryłę, z której powstał człowiek, który był nasamprzód podwójny,
z dwiema twarzami, a którego Bóg przeciął na dwie połowy, aby mieć Adama
i Ewę”. Adam był tak wielki, że głową dotykał niebios, a gdy się położył, sięgał
nogami na koniec zachodu, a głową na koniec wschodu świata; zrobił Bóg dla
Adama otwór w niebiosach za pomocą którego mógł Adam cały świat oglądać.
Ale gdy Adam zgrzeszył, zrobił go Bóg małym, jak są zwyczajni ludzie.

Og, król Bazanu, o którym Biblia nadmienia, otrzymał imię swoje stąd, że
zastał Abrahama przy pieczeniu placka wielkanocnego (po hebrajsku ugga).
Podczas potopu świata ocalał Og z jednym nosorożcem, idąc obok arki (korabu)
Noego; woda bowiem około korabu była zimna, a reszta wrząca. Codziennym
pokarmem Oga było 2000 wołów i tyleż dzikiej zwierzyny, a napojem jego 1000
beczek (wina). Gdy Żydzi weszli do Bazanu, usłyszał Og, że obóz żydowski
obejmuje 3 mile. Wtedy wyrwał górę z ziemi i założył na swoją głowę, ale Pan
Bóg posłał mrówki na skałę – tej góry – a te wyjadły w środku dziurę, tak,
że góra spadła wokół szyi, na ramiona Oga. Zęby jego wrosły przez szczękę
w skałę tak, że nie mógł więcej wyciągnąć szyi swojej. Na to nadszedł Mojżesz,
pochwycił siekierę 10 łokci długą, podskoczył w górę na 10 łokci, uderzył nią
Oga po kostkach u nóg i zabił go. Wg tego samego opowiadania, Og mimo tego
dostał się żywcem do raju. Opowiada Talmud znowu dalej, że rabbi Jochanan
znalazł goleń, a uszedłszy 3 mile obok niego, nie doszedł do końca jego; ależ bo
goleń ten był Oga z Bazanu.

Talmud opowiada, ze Abraham tyle spożywał i wypijał, co 74 ludzi razem;
dlatego był tak silny, jak 74 mężów. Mimo to w porównaniu do Oga był on
malcem, bo gdy raz Ogowi ząb wypadł, z zęba tego zrobił sobie Abraham łóżko;
jednak sprzeczają się o to rabini, czy z zęba łózko, czy stołek zrobiony. Takich
tajemnic chrześcijanie istotnie nie mają ani w rzeczywistości, ani w wyobraźni.1

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Rozdział 14

Dalsza walka z Żydami za panowania
Jagiellończyków

Co rozpoczął Władysław Jagiełło, to zepsuł Kazimierz IV (1447-1492 r.),
sześć lat po objęciu przez niego tronu polskiego stanęła przed nim (1453 r.)
deputacja żydowska, prosząc go o przywrócenie Judzie przywilejów Bole-
sława Pobożnego i Kazimierza W. A nie tylko o te przywileje żebrali, lecz
także o zatwierdzenie drugiego jakoby Kazimierzowskiego przywileju, który
nadawał Żydom prawo zabierania majątków szlacheckich, gdyby
dłużnik nie mógł zaraz po upływie terminu uregulować długu. O to Ży-
dom bardzo chodziło, własność bowiem ziemska wysuwała lichwiarzy na
czoło społeczeństwa polskiego i zrównywała ich z rycerstwem. Ten drugi
jakoby przywilej Kazimierzowski był falsyfikatem, co dowiodła krytyka
historyczna, o czym wiedzieli już za czasów Kazimierza IV dwaj znako-
mici mężowie, Zbigniew Oleśnicki i Jan Długosz, nazywając ten falsyfikat
papierem „śmierdzącego zapachu”.

Daremnie przedstawiali ci dwaj mężowie królowi skutki jego zbytecznej
tolerancji dla Żydów, skutki, krzywdzące ludność rdzenną. Zamiast tak
rozumnego i utalentowanego kardynała i kanclerza, jakim był Oleśnicki,
słuchać, zatwierdził młody król wszystko, co mu jego faktor, lichwiarz
Fiszel, podsunął. Potrzebował widocznie pieniędzy żydowskich, czyli kre-
dytu lichwiarskiego. Musiał zapewne potrzebować ciągle mamony, bo
nie dawałby swojemu faktorowi w zastaw: „sreber stołowych albo nawet
atłasowej sukni królowej, nie gorzej w tej mierze od znanej nam tiary
papieża Urbana VI w częstej zastawie u wierzycieli” – jak opowiada Karol
Szajnocha („Jadwiga i Jagiełło”).

Tryumfowali Żydzi. . .
Rzucili się znów swoim zwyczajem z żarłocznością głodnego lisa na

mienie „gojów”. Łatwiej im było teraz wyzyskiwać i oszukiwać chrześcijan,
bo przywilej Kazimierza IV otworzył im wolną drogę do szachrajstwa. Nie
tylko pozwolił im zabierać wierzycielom dobra szlacheckie, lecz obdarzył
ich także własnym sądownictwem, zabezpieczył ich życie i mienie, zakazał
pozywać Żydów przed sądy duchowne, oskarżać ich o mordy rytualne
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i bezczeszczenie hostii, a nakazał chrześcijanom nie wstydzić się stosunków
z Żydami itd.

Przebiegłość żydowska wyziera z przywilejów, zatwierdzonych przez Ka-
zimierza IV. Któryś spomiędzy mądrych rabinów umoczył prawdopodobnie
rękę i rylec do pisania na pergaminie statutu.

Oburzony na króla Zbigniew Oleśnicki, wezwał na pomoc Włocha, św.
Jana de Capistrano, rozgłośnego w całej Europie kaznodzieję, walczącego
z niepospolitym darem wymowy z demoralizacją, jaka zaczęła w połowie
XV stulecia nadgryzać duszę chrześcijańską.

Właśnie w owym czasie jeździł Capistrano, franciszkanin, asceta, legat
papieża Mikołaja V, po Niemczech i Czechach, skąd mu było łatwo dotrzeć
do Polski. Prosząc go o pomoc, pisał do niego Zbigniew Oleśnicki między
innymi:

“ Jeżeli tylko pragniesz przypodobać się czemsiś Bogu, przybywaj tu co
prędzej, a będziesz miał zasługę, która za wiele innych stanie.

Capistrano stawił się w Krakowie dnia 28 sierpnia 1453 roku, przyjęty
owacyjnie przez duchowieństwo, szlachtę i mieszczan. Na czele tego tłumu
szli: królowa Zofia, wdowa po Jagielle i Zbigniew Oleśnicki. Zaledwie odpo-
czął trochę po dalekiej podróży, zabrał się do roboty. Na rynku z trybuny,
zbudowanej dla niego, kazał i wstrząsnął swoją piorunową wymową cały
Kraków aż do szpiku. Co mówił swoim językiem, tłumaczyli znawcy jego
wspaniałej łaciny słuchaczom na język polski. Mówił o upadku etyki chrze-
ścijańskiej, wzywał do powrotu do dawnej bogobojności, przestrzegał, aby
się chrześcijanie nie ocierali o Żydów, albowiem oni to głównie przyczyniają
się do demoralizacji wyznawców Chrystusa.

Nie mylił się. Żydzi wpłynęli w istocie na upadającą powoli moralność
chrześcijańską. Aż do roku 1400 mniej więcej brzydzili się polscy kupcy
katoliccy lichwą i wszelakim szachrajstwem w ogóle, a od roku 1400 zaczął
także im smakować „sutszy zarobek”. Podobno zagnieździło się lichwiarstwo
najwięcej na Mazowszu. Kler groził klątwą, a spekulanci nieżydowscy nie
zwracali uwagi na jego groźbę. Nauczyli się od Żydów kochać więcej grosiwo,
aniżeli cześć i cnotę.

Nie w Polsce zaczęła się demoralizacja. Uprzedziły ją Włochy, usuwając
powoli porządek średniowieczny, a z nim razem chrześcijańskie pojęcia
i chrześcijańską uczciwość. Republiki włoskie, pracujące przez „cały wielki
wiek” z niezwykłym wysiłkiem, wzbogaciły się nadmiernie. Trudniąc się
głównie handlem i przemysłem, zarzuciwszy całą Europę swoimi kantorami
bankierskimi i towarami, zgarniały tyle mamony, iż nie wiedziały w końcu,
na co jej użyć. Głównie Wenecja, Genua i Florencja opływały w złoto.
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Bezwzględnego szachrajstwa nauczyli się Włosi od Żydów już w po-
czątkach XV stulecia.

Z wielkim dostatkiem słabła energia możnego mieszczaństwa włoskiego,
gasły jego cnoty obywatelskie, republikańskie i żołnierskie. Bogacz gnu-
śniał, stawał się sybarytą, smakoszem życia, żądnym rozkoszy i blichtru
społecznego (godności, tytułów), piął się w górę. Z energią i cnotami
obywatelskimi uchodziły także cnoty ludzkie i rodzinne. Pojęcia etyczne
chwiały się, usuwane przez egoizm.

Wiedział o tym Jan de Capistrano i piorunował z ambon w różnych
miastach Europy. Piorunował także w Krakowie. Liczny tłum słuchał go
całą duszą. – król połykał także z zajęciem jego ogniste kazania, ale nie
przejmował się niemi wcale. Żydów, co mu znosili fury złota za procent
lichwiarski, nie chciał drażnić, obrażać.

Wysiłek przesławnego kaznodziei i pierwszego we Włoszech anty-Żyda
nie zniszczył przywilejów, nadanych narodowi „osobliwemu”.

Daremnie przekonywał Capistrano Kazimierza IV, że „wszystkie nie-
szczęścia i klęski królestwa pochodzą ze sprzyjania żydowskiej niewierności
i lichwie”. Więc żachnął się i groził królowi:

“ Strzeż się, aby cię za lekceważenie onych upomnień nie spotkała kara.
(K. Bartoszewicz: „Antysemityzm w literaturze polskiej” XV-XVII w.)

Opór króla obraził dumę Oleśnickiego – dumę, do której miał prawo,
był bowiem, jak twierdzi Szujski („Dzieje”):

“ Wielkim, największym czasu swego człowiekiem. Troskliwy pasterz
swojej owczarni podniósł jej byt materialny; energiczny i głęboko wi-
dzący polityk, strzegł pilnie interesu Polski; wykształcony, jak nikt inny
w ówczesnej Polsce, podniósł nauki i rozsławił wykształcenie za granicą.

Jeżeli kogo, to jego, wytrawnego męża stanu, powinien był Kazimierz
wezwać na radę, odnoszącą się do sprawy żydowskiej. Bo jeśli kto, to on
mógł mu wskazać drogę właściwą. Zamiast poradzić się słynnego kardynała
i dyplomaty, pośpieszył się syn Jagiełły z zatwierdzeniem przywilejów
żydowskich, prawdziwych i nieprawdziwych.

Przeto usiadł Oleśnicki do stołu, napisał i posłał królowi gorzki list,
który się dotąd przechował. Pisał po swojemu, ostro i mocno:

“ Najdostojniejszy Książę i Panie Miłościwy! Już lat siedem upływa, jak
Wasza Królewska Mość wszelkie zażalenia i skargi, które ja albo panowie
radni przed W. Kr. M. bądź w rzeczach kościelnych, bądź w sprawach
uciśnionych ludzi przynosili, nic tylko milczeniem zbywasz, lecz owszem
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kościoły, klasztory i biednych ludzi bardziej jeszcze uciemiężyć dopusz-
czasz. Teraz wszelako nie wszystko, lecz co najbardziej dojmuje, opowiem.
Dawniej W. Kr. M. z ujmą i obrazą religii pewnych przywilejów i wolności
Żydom udzieliłeś i niektóre swobody, jakoby przez króla Kazimierza im
nadane, które śp. rodzic Twój w mojej obecności, gdym sam tego był
świadkiem i samem te zmyślone przywileje czytał, lubo ujmowany wielą
darami przez Żydów, wzbraniał się potwierdzić i te W. Kr. M. zatwierdzi-
łeś, nie zniósłszy się ze mną, który wówczas w Krakowie bawiłem, ani
z panami rad, a co większa, na niektóre w nich punkta, wierze i religii
chrześcijańskiej przeciwne, przyzwoliłeś. Co z jaką obrazą Boga się stało,
jak sławę W. Kr. Mości przyćmiło, jak jest ludziom w obrzydzeniu, wiesz
dobrze od O. Jana de Capistrano. Nie chciej W. Kr. M. lekcej sobie
tego ważyć, ani rozumiej, iż w rzeczach wiary i religii chrześcijańskiej
możesz stanowić, coć się podoba. Nikt nie jest tak wielkim i tak potężnym,
żeby nie można mu się oprzeć, gdzie chodzi o wiarę. I dlatego proszę
i błagam, abyś W. Kr. Mość te tam przywileje i wolności odwołać raczył.
Pokaż W. Kr. Mość, że jesteś królem katolickim i usuń wszelki powód
do niesławy dla Twego imienia i do prawdopodobnych większych jeszcze
zgorszeń. (Aleksander Kraushar: „Historia Żydów w Polsce”).

Nawet tak szorstki, wprost niegrzeczny list nie skruszył oporu Kazi-
mierza IV. Niech sobie Oleśnicki mówi, co mu się podoba, a ja będę robił,
co się mnie podoba – myślał zapewne król.

Nie skruszył jego woli obosieczny rylec genialnego kardynała i polityka,
ale złamała go za to na pewien czas klęska wojenna. Wypadło mu wziąć
się za bary z Krzyżakami. Szybko pobiegł ze swoim wojskiem do Prus,
pod Chojnice, a jeszcze szybciej wrócił do Krakowa, uciekając z krwawego
pola (18 września 1454 r.), pobity na łeb i szyję.

Tę klęskę nazwali przyjaciele Oleśnickiego słuszną karą boską. Nazwała
ją tak samo szlachta, a za szlachtą mieszczaństwo.

Kazimierz Jagiellończyk, przerażony oburzeniem tłumu szlachty, zmiękł
nareszcie i poddał się żądaniom swoich przeciwników. Już w listopadzie
1454 r. odwołał swoją pobłażliwość dla Żydów w Nieszawie, cofnął nadane
im przywileje, skasował „listy wszystkie na wolności Żydom, w królestwie
naszym mieszkającym, nadane”.

Żydzi przykucnęli na pewien czas. Ocknąwszy ze strachu, zabrali się
znów do swojej roboty. Lekceważąc statut nieszawski, rabowali, co się dało.
W Małopolsce brali ponad 54%, w Wielkopolsce ponad 108%. Mało im
było tego „drobnego procenciku”. Z biedaków, potrzebujących koniecznie
zapomogi, wyciskali 240%, co potwierdzają akta sądowe. Umieli „omijać
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literę prawa” (dr J. Schipper: „Studia nad stosunkami gospodarczymi
Żydów w Polsce podczas średniowiecza”).

Pogromy nie ustawały w Polsce w XV stuleciu. Biła Żydów Bochnia
(1445 r.), bił ich znów Poznań (1447 r.), bili ich w Krakowie krzyżowcy, cią-
gnący przez Węgry do Turcji (1464 r.), poznańczycy (1464 r.), krakowiacy
(1477 i 1494 r.), lwowianie (1498 r.) i krakowiacy jeszcze raz (1499 r.).

Te pogromy polskie nie były prawdopodobnie tak krwawe i okrutne,
jak pogromy hiszpańskie, francuskie, angielskie, niemieckie i czeskie, gdyby
bowiem naśladowały wzory Europy południowej, zachodniej i środkowej,
powinny były wypędzić intruzów z kraju. Opowiada Bielski, że krzyżownicy
złupili i zamordowali w Krakowie (1464 r.) trzydziestu Żydów. Drobna to
liczba w porównaniu z ogromnymi stosami zabitych Judaitów i z tysiącami
banitów, uciekających w popłochu z Anglii, Francji, Niemiec i Czech.

Za miękką, za dobrotliwą, niezdolną do bezlitosnych gwałtów, jest
dusza polska. Wywąchali to Żydzi swoim dużym nosem prędko, zmiar-
kowali bezsilność hamujących ich rozpęd szachrajski ustaw (warckich
i nieszawskich). Sporadyczne, drobne pogromy (właściwie „tumulty”) nie
obrzydzały im ich rzemiosła. Przywykli do innych, krwawych, okrutnych
klęsk, do gromadnych rzezi i banicji, otrząsali się szybko z przejściowego
strachu i wracali do swojego „warsztatu”, do lichwy, oszustwa i kłamstwa.

Sama lichwa nie zadowalała ich chciwości. Przebiegli spekulanci wy-
szukiwali lekkomyślnych chłopców z domów zamożnych i wsuwali w ich
kieszenie pieniądze. Lekkomyślny i naiwny chłopiec podpisywał na „li-
ście” („wekslu”) niezwykłe procenty bez wiedzy rodziców. Zasmakowawszy
w pożyczce żydowskiej, która ułatwiała mu hulankę, brnął coraz głębiej
w bagnie długów. Niejeden z takich nierozważnych głuptasków przypłacał
swoją lekkomyślność bankructwem.

Ta metoda żydowska wyłudzania pieniędzy z kieszeni małoletnich
chłopców nie zgasła z czasem. Istnieje ona dotąd nie tylko w Polsce, lecz
także w całej Europie.

Wprawdzie czuwali rozumniejsi mężowie nad szachrajstwem żydowskim,
ale czujność ich nie powstrzymała żarłoczności Judy. Statut wielkopolski
zabronił bez skutku dawać małoletnim pożyczki i rozkazał sądom unie-
ważniać tego rodzaju spekulacje. Nic to nie pomogło. Lichwiarz żydowski
pracował dalej w tym kierunku. . .

Dwaj następcy Kazimierza IV, Jan Olbracht (1492-1501 r.) i Aleksander
(1501-1506 r.), nie sprzyjali Żydom. Znaczne długi, zaciągnięte u spekulanta
Fiszla, nie powstrzymały ich niechęci do lichwiarzy. Olbracht zatwierdził
statut nieszawski, a jego brat, Aleksander, poszedł dalej – naśladował
monarchów państw chrześcijańskich.
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Sprzykrzywszy sobie zależność finansową od natrętnych wierzycieli,
skorzystał z ówczesnej burzy antyżydowskiej, jaka, wypadłszy z Hiszpanii,
obiegła wichrem całą Europę, i wypędził z Litwy dekretem z 1495 r. wszyst-
kich Żydów, podległych jego wielkoksiążęcemu berłu. Ubodzy, niemający
nic do stracenia, przenieśli się do Polski, możniejsi zaś, wzbogaceni na
dzierżawach, poborach podatku, myt, na gorzelniach, soli, wosku i mostach,
zrzucili z siebie czym prędzej skórę prawowiernych talmudystów i przy-
odziali się w białe suknie neofitów. W ten sposób uratowali swoje znaczne
fortuny, które by dekret książęcy był zgarnął do skarbu państwa. Tylko
nazwiska wybitniejszych neofitów utrwaliły się w dokumentach. Jednego
z nich, Stanisława Oszejkę, nobilitował zaraz po jego chrzcie król Jan
Olbracht na prośbę brata, Aleksandra, z herbem Merawy (1499 r.), o czym
dowiadujemy się z „Kodeksu dyplomatycznego Rzyszczewskiego” (I. 1352).

W tym samym czasie ochrzcił się także Abraham (Abram) Józefowicz
(Ezofowicz), syn Joska Rachejewicza, najbogatszy Żyd litewski XVI stulecia.
Handlując skórami, solą i wódką, i dzierżawiąc podatki i myta, dorobił się
tak dużej fortuny, iż stał się Rothschildem litewskim. Nie tylko dygnitarze
koronni byli jego dłużnikami, lecz także królowie.

Energię w. księcia Aleksandra pochwalił Zborowski, kasztelan sando-
mierski. Wrogiem Żydów był także kardynał, Fryderyk Jagiellończyk.

Trzy pokolenia Jagiellończyków, od króla Władysława Jagiełły począw-
szy, aż do Aleksandra, walczyły z chciwością i przebiegłością żydowską,
o czym nie wiedział lub wiedzieć nie chciał Tadeusz Czacki. Pisał on
w swojej „Rozprawie o Żydach”:

“ Kupiec chrześcijanin nie sarkał na Izraelitę, a kiedy handel kwitnął pod
cieniem wolności, chrześcijanin w kościele, a Żyd w szkole błogosławił
niebo za jedną ojczyznę i za równą sprawiedliwość.

Trzeba nie znać działalności Żydów w Polsce albo być naiwnym optymi-
stą, by wierzyć w zgodne, przyjacielskie pożycie chrześcijańskich i żydow-
skich kupców. Z konkurencji przecież kupców chrześcijańskich z żydowskimi
wytrysnęła głównie krwawa nienawiść pogromów, raczej „tumultów”. Nie
„błogosławi się nieba za jedną ojczyznę i za równą sprawiedliwość”, gdy
się patrzy zezem na konkurenta i przywileje, które napełniają jego trzos.
Zamiast się modlić strona pokrzywdzona i spychana ze swojego stanowiska
przez nieproszonego współzawodnika, bierze go zwykle za łeb i nie szczędzi
pięści, drąga, kłonicy, czasami nawet broni. Tak działo się w wiekach
średnich.

Dziwić się nie można, że mieszczaństwo polskie (kupcy i rękodzielnicy)
walczyło namiętnie od czasu do czasu z Żydami, bo czuło, że zginie bez
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oporu. Słusznie zauważa Antoni Marylski („Dzieje sprawy żydowskiej
w Polsce”):

“ Ciosy, zadawane przez żydostwo naszemu mieszczaństwu są potężne.
Oparci o swoją międzynarodową organizację, o współwierców we Wro-
cławiu, Kaffie, Konstantynopolu, Genui, nieprzebierający w środkach
i intrygach, Żydzi od razu czynią walkę groźną dla kupiectwa polskiego.
Jeśli Polacy ją wytrzymali, zawdzięczają to rozrostowi i sile ówczesnego
stanu trzeciego.

Kto zna psyche żydowską i politykę Talmudu, ten wie bardzo dobrze,
dokąd zmierzali Żydzi w Polsce już w wiekach średnich. Dążyli po prostu
do zniszczenia majątku narodu polskiego, aby mogli nim zawładnąć. Ale
takich znawców „ideałów” żydowskich jest dotąd w Polsce niewielu.

Śmierć króla Aleksandra uszczęśliwiła Żydów. Albowiem jego następca,
król Zygmunt I (1506-1548 r.) zniszczył wszystko, co zbudowali trzej
królowie jagiellońscy. Zniszczył wprawdzie robotę swoich poprzedników
tylko na pewien czas, ale ten czas umieli Żydzi wyzyskać.

Zygmunt I, niepokojony ciągle kłopotami pieniężnymi, stukał bardzo
często do szkatuły możnego poborcy. Ezofowicz (Józefowicz) nie odmawiał
nigdy królowi pomocy, gdyż wiedział, że monarchowie posiadają – środki
– wynagrodzenia uprzejmości poddanych. Rachuby nie omyliły go, król
bowiem, woląc płacić urzędami, niż gotówką, o którą było u niego trudno,
otwierał dla cierpliwego wierzyciela coraz to inne, a coraz obfitsze źródła
dochodu. Oddal on Ezofowiczowi cło i sól w Koronie i Smoleńsku, myto
mińskie, mennicę litewską, komorę wileńską, brzeską, łucką, włodzimierską,
w końcu obdarzył go przywilejem na dwór hrynkowski i rozległe ziemie
w powiecie trockim. Zręczne, zabiegliwe ręce świeżego ochrzty wydobywały
z tych licznych źródeł wielkie mnóstwo złota, tak dużo, iż jego szkatuła
budziła zazdrość powszechną.

Nie zważał na tę zazdrość Zygmunt I, korzystając bezustannie z mądrej
powolności swojego poborcy. Nie tylko pozwalał mu się bogacić kosztem
swoich poddanych litewskich, ale przyozdobił nawet jego złoto herbem,
nobilitacją (1507 r.) i wysokim dostojeństwem. Bo kiedy Bohusz Bohowity-
nowicz zrzekł się w 1509 r. podskarbiostwa litewskiego, mianował Zygmunt
I Abrama Ezofowicza (Jana po chrzcie św.) podskarbim wielkim litewskim,
czyli po dzisiejszymi mówiąc, ministrem finansów. Świeżo ochrzczony
i nobilitowany Żyd, zwykły handlarz, dzierżawca myt i cel, zasiadł w ra-
dzie wielkoksiążęcej obok takich panów, jak: kniaź Konstanty Ostrogski,
Mikołaj Radziwiłł, Ostyk, Kierzgajłło, Jurej i Stanisław Hlebowicze, Jan
Zabrzeziński, Jan Sapieha i inni. Król pozbył się prawdopodobnie w ten
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sposób niewygodnych długów, a mądry finansista kupił sobie za pieniądze
najwyższą rozkosz wszystkich w ogóle wzbogaconych kupców – honory,
zaszczyty.

Od Abrahama Ezofowicza (Jana Józefowicza) wywodzą się Józefowi-
cze-Hlebiccy, herbu Leliwa. Legitymując się w 1805 r. przed deputacją
witebską, wyprowadzili swój rodowód od Wojciecha, syna Abrahama (Jana).
Tymczasem wiadomo, że Abraham Józefowicz nie miał syna Wojciecha,
w testamencie bowiem swoim z 1519 r. krótko przed śmiercią wymienił
tylko dwóch synów, Jana (Bazylego), Konstantego i córkę Marynę. Na
tym fakcie się opierając, wywodził Józef Wolff w swoim szkicu histo-
rycznym pt. „Żyd ministrem króla Zygmunta” od Abrahama Ezofowicza
nie Józefowiczów-Hlebickich, lecz Abramowiczów herbu Jastrzębiec. Że
Abrahama przyjęli do herbu Zabrzezińscy, którzy pieczętowali się Leliwą,
nie obala hipotezy Wolffa. W pierwszej połowie XVI stulecia zmieniano
herby i nazwiska dosyć często, zanim się ostatecznie ustaliły.

Abram Ezofowicz miał dwóch braci, Michela i Ajzyka, z których pierw-
szy był także nobilitowany (1525) i także z herbem Leliwa (przyjęty do
herbu przez Hlebowiczów). Od niego mogą pochodzić Józefowicze-Hlebiccy.

Oprócz dwóch Ezofowiczów nobilitował jeszcze Zygmunt I Żyda Izaczka
(15-07 r.), doktora medycyny, i wychrztę Stefana Fiszela (1507 r.), przy-
jętego przez Korabitów. I ten nowochrzczeniec musiał się królowi wielce
przysłużyć, otrzymał bowiem wielkopolskie starostwo powidzkie, od którego
utworzył sobie nazwisko „Powidzki” i stał się protoplastą domu Powidzkich
herbu Korab. Ten Stefan Powidzki, starosta, piastował później zaszczytną
godność wojskiego kruszwickiego. Ożeniony z Elżbietą Szmigielską, miał
z nią córkę Zuzannę, którą Metr. Kor. cytuje w 1550 roku jako żonę Jana
Sulikowskiego (zobacz „Herbarz Polski” Bonieckiego, tom V).

Chętnie otaczał się Zygmunt I Żydami, co się oczywiście szlachcie
i mieszczaństwu nie mogło podobać. Zmniejszył Żydom w Międzyborzu
„z powodu ich upadku” czynsz do 100 złp. rocznie (1511 r.); odnowił
Żydom poznańskim dawne prawa, pozwolił im nadto trudnić się wszelkiego
rodzaju handlem w mieście (1518 r.); postanowił Żydom poznańskim „dla
ich ulgi i na ich prośbę” ułatwić handel, biorąc od nich tylko 200 złp.
rocznego czynszu i to nie na ręce poborców, lecz starszych żydowskich
(1519 r.); rozkazał poznańczykom, „aby żadnych napaści i szkód miej-
scowym Żydom, jako poddanym królewskim i obywatelom miasta, nie
czyniono pod surową odpowiedzialnością, zachowując przy tym prawa
i przywileje im nadane” (1523 r.); od magistratu poznańskiego żądał, aby
nie dopuścił „pod zakładem obustronnym dziesięciu tysięcy grzywien i pod
karą śmierci żadnych gwałtów przeciw tamtejszej gminie” (1523 r.); zrównał
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„kupców żydowskich, osiadłych w Królestwie, z kupcami chrześcijańskimi
pod względem jednakowej opłaty cła, mostowego itd., od towarów przez
nich sprowadzonych” (1528 r.); „zapobiegając niesprawiedliwym względem
Żydom napaściom, o znieważenie najświętszego sakramentu i porywanie
dzieci chrześcijańskich”, wydał mandat, aby „Żydom miast Wielkopolski
pod zagrożeniem kar i niełaski starano się zachować ich prawa i spokojność,
oraz aby im podobnych zarzutów nie czyniono bez odwołania się do sądów
wyższych” (1531 r.); upoważnił Żydów wielkopolskich, aby sobie „sami
obierali doktora uczonego do synagogi poznańskiej, którego następnie król
potwierdzi” (1541 r.).

W tych poleceniach, rozkazach, zakazach, dekretach Zygmunta I, stre-
szczonych po polsku przez Mathiasa Bersohna („Dyplomatarjusz, doty-
czący Żydów w dawnej Polsce na źródłach archiwalnych osnuty”), brzęczy
i zgrzya spryt żydowski, żądający od „gojów” nie tylko pełnego równo-
uprawnienia, lecz także różnego rodzaju ulg i autonomii. Mathias Bersohn,
czerpiąc ze źródeł archiwalnych dekrety Zygmunta, przychylne Żydom,
ominął rozporządzenia im wrogie: Władysława Jagiełły, Aleksandra, Jana
Olbrachta.

Otoczony Żydami (Abraham, Michel i Ajzyk Ezofojwicze, Josek, dzier-
żawca ceł, Mojżesz Fiszel, Ossar, Raehle, Perecz, Izaczek, doktorowie
w synagodze krakowskiej i in.), opiekował się nimi Zygmunt I, czyniąc
zadość ich apetytom, szkodliwym dla chrześcijan.

Nie tylko król ulegał apetytom Żydów, lecz także urzędnicy dworscy.
Nie wszyscy oczywiście. Na każdym dworze panujących znajduje się zawsze
jakiś procent karierowiczów, ubiegających się albo o dostojeństwa, albo
o sute grosiwo. Takich ambitników lub chciwców uczepiło się mnóstwo
dobrego i hojnego serca Zygmunta I. Popierała ich i królowa, Bona Sforza,
tak samo ambitna i chciwa, jak oni. I Gdyby tak nie było, nie pisałby
Bielski w swojej kronice:

“ A też mieli krakowianie na nie (na Żydów) waśń o to, iż urzędnicy
zamkowi byli po nich za dary, tak, iż kiedy co Żyd uczynił, albo kra-
dzione rzeczy miał u siebie, dano mu pokój; zgoda Żydowi zeszło się
wszystko; jeszcze chrześcijanina karano, ale się im na ten czas oddało to
od chrześcijan sowicie.
Znaczy to: wolno było Żydom oszukiwać, okradać i rabować chrześcijan,

bo zasłaniali ich za łapówkę przed sprawiedliwością króla albo wojewody
urzędnicy dworscy. Zamiast Żyda, który umiał wyślizgiwać się ze zręczno-
ścią węgorza z rąk sądu kłamstwem, a nawet krzywoprzysięstwem, karano
często chrześcijanina, co kupców katolickich oburzało i wywoływało ich
zemstę (pogromy).
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Klęska finansowa groziła widocznie mieszczaństwu polskiemu około
1520 r., gdyż uważało w owym czasie za konieczne uszeregowywać się
w jedną zwartą falangę obrończą. Mieszczanie lwowscy zaczęli tę robotę.
Wysłali w 1521 r. wezwanie do wszystkich miast polskich, mówiąc między
innymi:

“ Słyszeliśmy, że i wy, panowie, niemało macie kłopotów z Żydami.
Prosimy was zatem, zechciejcie nas zawiadomić, czybyście razem z nami
nie mogli przedstawić na najbliższym sejmie u stóp tronu królewskiego
zażaleń w sprawie wolności Żydów a naszej opresji. Żywimy nadzieję,
że jedna wspólna akcja przeciw Żydom przyprawi ich o utratę swobód.
Zapewniamy was, jako nam na dobru mieszczaństwa naszego i całej
Rzeczypospolitej wiele zależy. (Łukaszewicz: „Obraz hist.-statystyczny
Poznania”)

Skarżył się Maciej z Miechowa około 1523 r., że:

“ Choćby chciał, nie mógł sejm polski nic złego zrobić Żydom, bo ujmowali
się za nim i ciągle król, panowie i szlachta. Zauważono, że żaden szlachcic
nie może się obyć bez Żyda.

Skarżył się zbyt przesadnie. Albowiem nie szlachta ujmowała się za
Żydami, lecz głównie książęta, królowie (z wyjątkiem Władysława Jagiełły,
Olbrachta i Aleksandra) i tzw. panowie, czyli dygnitarze koronni i miejscy,
wyzyskiwani najwięcej przez lichwiarzy. Tacy potentaci, jak: arcybiskup
gnieźnieński Mikołaj, wojewoda kaliski Sędziwój, krakowski Jan z Tarnowa,
wojewoda poznański Bartosz z Wissenburga, łęczycki Ligęza, kanclerz
Zaklika, kasztelani: z Sącza, Biecza, Wiślicy, Nakła – mieszczanie: Wie-
rzynkowie, Michał Czirla, Bochner, Hanko Reynolt, wójt tarnowski Jakusz
Stepkowicz, bocheński Stanisław, myślenicki Jan, wójt krakowski Gerhard
itd. (wymienieni w „Dziejach sprawy polskiej” A. Marylskiego) – posługi-
wali się nierozsądnie w potrzebie pieniędzmi żydowskimi, które wracały
do kabz szachrajów w dwójnasób.

W Poznańskiem sprzyjali Żydom Górkowie, Łukasz i Stanisław. Sprzy-
jali nie im, lecz ich skrzyniom, napełnionym złotem, które bardzo lubili,
chciwi, nienasyceni. Jako wojewodowie pobierali od Żydów corocznie pensję
(sto czerwieńców). Żydzi, zmiarkowawszy, że im tego za mało, nie szczędzili
im grosiwa. Opowiada Łukaszewicz, że robili wszystko, aby zjednać sobie
protekcję wojewodów. Witali ich iluminacjami swoich domów, pochleb-
stwami i panegirykami, drukowanymi na białym atłasie złotymi literami,
obsypywali ich bogatymi prezentami. Nie tylko wojewodów obdarowywali
suto, lecz także ich żony i dworzan.
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Tą przebiegłą hojnością zdobywali sobie prawo łupienia „gojów”.
Tu i owdzie znalazł się także jakiś szlachcic, nieumiejący obyć się bez

„swojego” Icka, Mośka, Abramka, Szai, ale takich naiwnych przyjaciół
Judy było niewielu. Liczna gromada szlachty połączyła się w sprawach
żydowskich z mieszczanami, stworzyła stronnictwo przeciw polityce króla
i jego doradców, co poświadcza sejm piotrkowski (28 grudnia 1521 r.).
Przyciśnięci do muru, król Zygmunt i dygnitarze państwa przez liczną
szlachtę, zgodzili się na zmianę dekretu, odnoszącego się do Żydów.

Nowy dekret obciął handel żydowski, wziął go na obrożę; posunął się
jeszcze dalej w 1532 i 1533 r., bo wypędził Judę z miast i przeznaczył mu
na stałe mieszkanie w getto, czyli osobną kwaterę poza granicą domów
chrześcijańskich.

Za przykładem sejmu z 1521 r. poszedł książę mazowiecki, Janusz.
Zamknął dla Żydów Starą i Nową Warszawę, pozwolił im mieszkać tylko
o dwie mile poza murami swojej stolicy. Dowiadujemy się od Mathiasa
Bersohna („Dyplomatarjusz” Nr 479), że król Zygmunt potwierdził na
prośbę mieszczan warszawskich dekret Janusza (1527 r.), bo w Warszawie:

“ Zdarzają się bardzo często kradzieże i inne czyny szkodliwe dla bezpie-
czeństwa i spokojności mieszkańców ze strony Żydów.

Jednemu tylko Żydowi, jakiemuś Mojżeszowi, dawnemu celnikowi, „k-
tóremu jeszcze za książąt mazowieckich” dozwolono posiadać swój dom
w Warszawie – pozwolił mieszkać w Warszawie wraz z żoną i dziećmi.

Zdawałoby się, że te nowe, ostre rozporządzenia rządu polskiego obrzy-
dzą nareszcie Żydom pogoń za mamoną i nauczą ich wdzięczności dla
narodu, który przygarnął ich gościnnie w chwili, kiedy ich wypędzano
zewsząd (z Anglii, Francji, Niemiec, Czech, Węgier, Hiszpanii, Portugalii,
Włoch), bez litości, zabierając im mienie, albo nawet życie, gdy stawiali
opór.

Stało się przeciwnie jak zwykle. Nie troszcząc się o dekrety królewskie
i sejmowe, szachrowali Żydzi dalej po swojemu, drwiąc z „gojów”, z czego
się pisarze żydowscy, piszący po polsku, cieszą. Nussbaum pisze:

“ Zatargi, jakie mieli w początku XVI w. z mieszczanami z powodu
konkurencji handlowej, nie były tak bardzo niebezpieczne, bo zawsze były
dla nich przystępne jarmarki, które mogli prawnie odwiedzać i wszelkich
handlo-obrotów dopełniać. Zresztą radzili sobie i bez jarmarków, umiejąc
zyskać dla siebie urzędników miejskich i szlachtę drogą okupu.

Majer Bałłaban jest zadowolony, że jego współwyznawcy, mimo zakazu
(1521 r.) „handlować nie przestali i potrafili wkrótce uzyskać jakiś nowy
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przywilej na wolny handel” – „że wyłamują się spod ograniczeń i mimo de-
kretów królewskich handlują nadal wszystko, jedni skrycie, drudzy jawnie”
– że i zakaz z 1537 r. „jak poprzednie i następne został tylko na papierze,
a Żydzi dalej handlowali”.

Schipper chwali się, że: „Ostre postanowienia dekretu z 1521 r. nie
zdołały wszelako złamać energii kupców żydowskich”, bo „używają wszyst-
kich swych wpływów i środków, aby unicestwić dekret”, że „lekceważą
dorywczy nabytek mieszczan i ufni na swe wpływy na dworze, utrzymują
dawne stosunki”.

Pisarze żydowscy umieją łączyć naukę z cynizmem. . .
Nie bez przyczyny byli Żydzi za czasów Zygmunta I „ufni na swe

wpływy na dworze”.
Wiadomo, że dwór Zygmunta I był w drugiej połowie jego panowa-

nia widowiskiem ciągłych intryg, przekupstw, a nawet skrytych zbrodni.
W miarę jak się król postarzał, rósł w Rzeczypospolitej wpływ jego mał-
żonki, przewrotnej, chciwej władzy i pieniędzy Bony. Córka Jana Galeaco
Sforzy, wnuczka Attendola, chłopa włoskiego z romańskiej wioski, Coti-
gnola, członka rodziny na pół bandyckiej, odważnego kondotiera, który
sobie pięścią utorował drogę do troniku małego państewka – zasmakowaw-
szy w rozkoszach władzy i korzyściach pieniężnych, starała się okiełznać
swojego małżonka, na razie jednak nie udała się jej ta sztuka. Uczciwy,
sprawiedliwy, hojny, dobrego serca król trzymał przez czas dłuższy jej ambi-
cję na obroży. Tymczasem więc, czekając na lepszą sposobność, napełniała
królowa swoje skrzynie złotem i srebrem – frymarcząc dygnitarstwami,
urzędami dworskimi, sprzedając je temu, kto dał więcej. Nie mogąc odra-
biać sama wszystkich „interesów”, otoczyła się ludźmi, podobnymi do niej
charakterem. Służyli jej najgorliwiej: Piotr Kmita Sobieński z Wiśnicza,
Latalski, Kirzycki i Piotr Gamrat, znany karierowicz. Kmita umiał siedzieć
na dwóch stołkach. „Jako urzędnik był zdziercą pierwszego rzędu” – mówi
o nim S. Gołębiowski („Czasy Zygmunta I”):

“ Postępowanie jego było brudne i nikczemne. Przeciw Żydom pobudzał
szlachtę, żeby ich z kraju wypędzić; przestraszeni, znosili mu kubany.
Mówi o nim bezimienny pisarz:

“ Oskubywał Kmita Żydów, podjudzając i podżegając przeciw nim po-
słów ziemskich, już to w celu powściągnięcia ich handlowej swobody, już
dla nowych zakazów, już to dla umniejszenia ich lichwiarstwa, już dla
przystrojenia ich w nową, dziwaczną odzież.
Oskubywał ich dobrze, gruntownie. Przerażona Judea zamykała mu

gębę furą mamony. Tadeusz Czacki pisze w swojej rozprawie o Żydach,
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że Kmita brał łapówki od Żydów, „aby bronił przywilejów ich na sejmie,
a od mieszczan, aby mówił przeciw Izraelowi”.

Nie tylko Żydów zmuszał do „zamykania mu gęby” workami złota, lecz
także mieszczan chrześcijańskich. Groził im wypędzeniem z dóbr ziemskich,
bo: „kto łokciem mierzy, albo wino sprzedaje, temu nie stanie odwagi do
obrony kraju” i przerażał ich nadaniem Żydom na sejmie pełnej swobody
handlowej, coby podkopało handel chrześcijański.

Przewrotności Piotra Kmity (ur. 1477 †1553) nie mogli się oprzeć ani
Żydzi, ani chrześcijanie, należał bowiem do grupy najbogatszych i najpo-
tężniejszych wielmożów polskich owego czasu. Był dziedzicem ogromnej
fortuny, wojewodą krakowskim i marszałkiem w. kor. Na dworze swoim
trzymał bandę uzbrojonej hałastry, gotowej na jego skinienie do krwawych
awantur. Pyszny, gwałtowny, waleczny nie znosił oporu nawet króla –
przebiegły, mądry umiał wywieść w pole ludzi uczciwych. Głupim nie
był, dużo świata widział. Jeździł po Europie, służył czas jakiś w wojsku
cesarza Maksymiliana. Gdy wrócił do kraju, odgrywał rolę mecenasa
nauki, wspierał: Bielskiego, Janickiego, Przyłuskiego i Orzechowskiego.
W duszy jego pomieszały się różne pojęcia. Lubił uczonych, a lekceważył
ich z fantazją bogacza; był w swoim domu gościnnym, hojnym, hulaszczym,
a słabych i ubogich odzierał ze skóry; dziś służył temu, jutro owemu, gdy
czuł się obrażony hojność połączał z chciwością, przyjaźń z nienawiścią,
kurtuazję pańską z brutalnością, pychę z lizaniem mocniejszej pięści itd.

Taki kameleon był królowej Bonie na rękę.
Polski „złoty wiek”, rzeczywiście złoty, bo stworzył naszą kulturę,

zaczął lekceważyć etykę chrześcijańską. Demoralizacja narodów zaczynała
się zwykle od „używania życia”, do czego potrzeba mamony. Kultura
wyciąga nerwowo ręce po złoto. Nawet ludzie zasłużeni stają się często
chciwcami. Taki np. Krzysztof Szydłowiecki (ur. 1467 †1522), kanclerz
w. kor., znakomity mówca, doskonały dyplomata, pracowity minister,
szczery patriota, nie brzydził się łapówką, chwalił się sam, że wziął od
cesarza Maksymiliana 80 000 dukatów, że dostawał podarunki od króla
węgierskiego, Władysława, że „kochali go w ten sposób inni chrześcijańscy
i pogańscy monarchowie” (Wapowski).

Jeśli taki Szydłowiecki mógł nie wstydzić się pobieranych kubanów,
jakżeż dziwić się chciwości chudopachołków, albo karierowiczów, pnących
się po drabinie dworskiej i urzędniczej do zaszczytów i majątków? Rój
takich łaknących „używania życia” karierowiczów otaczał brzękiem królową
Bonę. W roju tym było także mnóstwo Włochów, którzy przybyli do Polski
razem z córą Sforzów.

Niewesoły widok przedstawiał dwór krakowski po roku 1530. Rozdzielił
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się on na dwa stronnictwa; na przyjaciół króla i na zauszników królowej.
Na czele pierwszego stali: Jan Tarnowski, Piotr Tomicki i Jan Choiński,
znani z prawości; na czele zaś drugiego: Kmita, pyszny, ciągle zmienny
awanturnik i Piotr Gamrat, niecieszący się szacunkiem króla i uczciwych
dygnitarzy.

Piotr Tomicki (ur. w r. 1464 †1536), biskup krakowski i podkanclerzy
koronny, wychowaniec uniwersytetów: lipskiego, bonońskiego i krakow-
skiego, doktor obojga praw, znakomity dyplomata, mówca „rozumny”,
dobrodziej ubogich studentów) i Jan Choiński (1487 †1538), także biskup
krakowski, kanclerz wiel. kor., doktor obojga praw, „dobrze uczony” (jak
go nazywa Bielski), mecenas utalentowanej młodzieży, profesorów i pisarzy)
– dzierżyli mocną ręką pieczęcie koronne, potrzebne Bonie do frymarczenia
dygnitarstwami, urzędami dworskimi i do różnych innych szachrajstw.
Daremnie usiłowała chciwa królowa zjednać sobie w Tomickim i Choińskim
pomocników. Obaj Wielkopolanie, znani z prawdomówstwa i wstrętu do
wszelakiego brudu, niegoniący za złotem, nie dali się przekupić podarun-
kami i workami grosiwa. Dygnitarstw, urzędów nie pozwalali sprzedawać
„tym, co dają więcej”, co wywołało nienawiść Bony i jej popleczników.

Głównie Choińskiego nienawidziła córa włoskich kondotierów, recte
rabusiów i morderców, bo nie padał do jej stóp i nie poddawał się jej
zachciankom. Królowi służył i swojemu narodowi, a nie chciwej, złej,
przewrotnej kobiecie. Nie nęciły go nie tylko jej pieniądze, lecz pieniądze
w ogóle.

Jeszcze nie był biskupem i kanclerzem, jeszcze nie rozporządzał znacz-
nymi dochodami, a już znano go w Akademii krakowskiej jako dobro-
dzieja ubogich studentów. Wyszukiwał za pomocą profesorów zdolniejszych
uczniów i ułatwiał im ukończenie nauk. Józefa Strusia (Strutiusia), po-
znańczyka, wysłał około 1523 r. swoim kosztem do Padwy, co potwierdza
Sołtykowicz („O stanie Akademii krakowskiej”). Choć sam był potomkiem
jednego z najstarszych rycerskich rodów wielkopolskich, nie uważał na
tzw. gminne pochodzenie swych protegowanych. Nie urodzenia, lecz zdol-
ności i szlachetnego charakteru szukał. Na niego to sarkano na dworze
królowej Bony, że wprowadza do najbliższego otoczenia monarchy ludzi
„obskurnych”, że „przenosi dzieci mieszczańskie nad synów wojewodów
i kasztelanów”. Przyszło nawet z tego powodu na sejmie w 1535 r. do gło-
śnych pogróżek. Mimo to nie liczył się Choiński z samolubnymi żądaniami
partii dworskiej, co mu król Zygmunt pochwalał, bo nie przywiązywał sam
żadnej wagi do takiego lub innego pochodzenia, lecz cenił tylko osobistą
wartość człowieka. Jeszcze nie będąc kanclerzem, ale dopiero kierownikiem
kancelarii królewskiej (supremus, primus secretarius regiae majestatis),
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odkrył zdolności Marcina Kromera, syna mieszczanina z Biecza, uczącego
się w Akademii krakowskiej, i wziął go do siebie (1528 r.). Nie mogąc go
jako mieszczanina umieścić od razu w kancelarii królewskiej, używał go
nasamprzód osobiście do pióra, po dwóch latach jednak, przekonawszy
zazdrosnych dworzan o talencie swego protegowanego, mianował go, mimo
oporu z różnych stron, sekretarzem koronnym.

Nie na tym skończył. Będąc już biskupem, nasamprzód przemyskim,
a potem płockim, mianował Kromera kanonikiem i wysłał go swoim sump-
tem (1536) do Niemiec i Włoch dla dalszego kształcenia się.

W „Katalogu” biskupa Łętowskiego czytamy:

“ Był Tomicki z Choińskim, oba biskupami krakowskimi, niezaprzeczenie
najpiękniejszą ozdobą panowania Zygmunta Starego.
Reformatorowie kancelarii królewskiej, znakomici mówcy polityczni,

słynni w ówczesnej Europie mężowie stanu i biegli prawnicy, odznaczali
się oprócz tego obydwaj książęta Kościoła zaletami osobistymi, rzadkimi
za czasów królowej Bony, Kmity, Latalskiego, Gamrata i innych.

Corocznie zdążała uboga młodzież za pieniądze Tomickiego lub Cho-
ińskiego po światło do uniwersytetów zagranicznych, a było jej tak dużo,
iż cudzoziemcy pytali się z podziwem: cóż to za możni panowie, którzy
wychowują tylu ludzi?

Tomicki dawał każdemu, kto wyciągał do niego rękę po pomoc, a Cho-
iński wspierał tylko młodzieńców, odznaczających się wybitnymi zdolno-
ściami. Jemu to zawdzięcza kraj Marcina Kromera i Józefa Strusia, w jego
to szkole przygotował się Hozjusz do swej późniejszej, świetnej działalności,
z jego protekcji lub pomocy korzystali: Jędrzej i Stanisław z Łowicza,
Grzegorz z Szamotuł, Dantyszek, Tydemam Gize, Jan Tucholczyk i wiele
innych mniej znanych osobistości.

Jak wszyscy ludzie uczciwi, miał Choiński mnóstwo nieprzyjaciół. Za-
zdrość i podłość nie znoszą uczciwości i wielkoduszności. Jego wrogami
byli także Żydzi. Nienawidzili go, bo tamował im drogę do króla i zwalczał
ich chytrą chciwość. Oburzało go, że „intrygi Żydów sięgają aż do tronu”.
Anty-Żydem był, oczyścić chciał Polskę z „przewrotności i nieobyczajności
tej nowej plantacji w organizmie chrześcijańskim”. W aktach Tomickiego
(„Acta Tomiciana”) skarżył się na „królową, różnych panów i Włochów
dworskich, biorących pieniądze od Żydów”.

Kiedy burzliwa, niesforna już szlachta, okrywszy się pod Lwowem
sromem („Wojna kokoszą”) zjechała się w roku 1538 do Piotrkowa, podążył
tam także Choiński z królem. Na sejmie tym wnieśli kupcy krakowscy nową
skargę na Żydów, którzy, „obchodząc ograniczenia”, niszczą chrześcijan.
Gorący był ten sejm piotrkowski. Gwałtowne namiętności przemawiały.
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Stronnictwo Bony brało się za bary ze stronnictwem króla. Pierwsze broniło
swoich kubanów żydowskich, drugie stanęło po stronie kupców katolickich
i całego narodu, wyzyskiwanego przez talmudystów. Drugie zwyciężyło. . .

Uchwały o Żydach ukróciły ich apetyty. Odjęły im: targi po wsiach,
wolne kupiectwo we wszystkich rzeczach, cła i inne urzędy; kazały im cho-
dzić po ulicach w żółtych czapkach, nie pozwoliły im kupować ukradzionych
rzeczy, bo:

“ Zbytnia swawola i wielkość złodziei stąd rozmnożyła się, że złodzieje
mają rzeczy kradzione przedawanie przespieczne; której złej rzeczy, aby
się zabieżało, za radą panów Królestwa naszego i za żądaniem posłów
ziemskich skazujemy i skazaliśmy: iż jeśli Żydowie o rzecz skradzioną i do
nich przyniesioną zastępcę nie będą mogli, albo nie chcieli, do sądu o to
pozwani, karaniem szubienicy, jako ci, którzy są uczestnicy złodziejstwa,
niech będą karani.
W uchwałach o Żydach brał Choiński udział czynny jako kanclerz

wielki koronny, co było jego obowiązkiem. Żądał on po prostu wypędzenia
Żydów z Polski. Gromką mowę swoją przypłacił życiem. Dnia 11 marca
1538 r. runął nagle ma ziemię i zasnął na wieki.

Nie jakaś choroba zabiła go w kwiecie męskiego wieku, przybył bo-
wiem do Piotrkowa w pełnym zdrowiu, jeno jakaś zbrodnicza ręka jego
nieprzyjaciół.

Tydeman Gize, donosząc Dantyszkowi o zgonie Choińskiego, pisał:

“ Straciło Królestwo męża słynnego i potrzebnego, a my najlepszego
patrona, nie wątpię, że umarł więcej przez nienawiść niektórych, aniżeli
z choroby (Ita regnum illud clarissimo ac necessario viro, et nos patrono
optimo orbati simus; non dubito, illum magis inoidia querundam, quam
morbo aut fato peremptum.
Tego samego zdania byli później biskup Padniewski, Starowolski i in.
Nic by nie było w tym nadzwyczajnego, bo ludzie Renesansu („Odro-

dzenia”) znali się lepiej aniżeli współcześni zbrodniarze na skrytobójczych
sztyletach, truciznach i zasadzkach. Wiadomo, że świeżo upieczeni książęta
włoscy (recte kondotierzy) usuwali mordem każdego, kto zawadzał ich
zamiarom i egoizmowi. Lubili najwięcej truciznę. Borgiowie np. „ekspedio-
wali na drugi świat”, jak się Cezar Borgia z cynizmem szatana wyrażał,
„białym proszkiem miłego smaku”, który zabijał wolno, po dwóch dopiero
tygodniach, a Sforzowie posługiwali się płynem, zabijającym natychmiast.

Królowej Bonie, Włoszce i Sforzównie nie był obcy ów płyn, działający
piorunująco. A w Krakowie oblizywało jej ręce wielu Włochów, posłusznych
jej rozkazom.
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Należałoby się spodziewać, że bardzo surowe uchwały z 1538 r. poskro-
mią nareszcie lichwiarstwo. Jak zwykle, jak dawniej zawiedli się znów an-
tyżydowscy politycy. Zamiast poddać się prawom polskim, sklecili „uczeni”
żydowscy po łacinie broszurę pt. Ad guerellam mercatorum Cracoviensium
responsum Judaeorum de mercatura, (1539 r.), w której zadrwili ze swoich
konkurentów chrześcijańskich, mówiąc:

“ Niech kupiec chrześcijański nie zbytkuje, niech sprzedaje tanio, jak
Żyd, a każdy u niego kupować będzie.
Tylko intruzi pewni siebie mogli się zdobyć na tego rodzaju ironiczną

arogancję. Byli w istocie po śmierci Choińskiego pewni siebie, bo miejsce
jego zajęli zausznicy Bony.

Nie starzejący się król rządził teraz w Krakowie, jeno królowa, a ona
sprzyjała Żydom, raczej ich workom ze złotem, dostawianym zamkowi. Cóż
taką Bonę, przewrotną, chytrą, mogła obchodzić Polska? O sobie tylko
myślała, o swoich skarbach, gdy po śmierci małżonka będzie wracała do
Włoch. Niech się Żydzi bogacą kosztem ludności rdzennej, byle jej chciwość
nasycali. . .

Siedzieli więc znów Żydzi w Polsce, jak we własnym domu, i handlowali
po swojemu, drwiąc ze statutów i gróźb „gojskich”.

Stało się nagle coś, czego się dotąd chrześcijanie polscy nie spodziewali.
Bo oto dowiedziano się w Krakowie, że Katarzyna Malcherowa, żona
rajcy, osiemdziesięcioletnia staruszka, przeszła nagle na judaizm. Wezwana
przed sąd duchowny pod przewodnictwem biskupa, Gamrata, następcy
Choińskiego, nie tylko nie wyparła się swej nowej wiary, lecz broniła
jej publicznie, jawnie (1539). Nauczyli ją Żydzi gardzić chrystianizmem,
a przede wszystkim nie wierzyć w boskość Chrystusa Pana. Jej obronę
umieścił Łukasz Górnicki (ur. 1527 †1603) w swoich „Dziejach w Koronie
Polskiej”, a powtórzył ją Aleksander Kraushar („Historia Żydów w Polsce”).
Na stosie wyzionęła ducha za swoją upartą odwagę, na co słynny autor
„Dworzanina Polskiego” patrzył własnym oczami.

Nie koniec na tym. Marcin Bielski opowiada:

“ Żydowie tego czasu, widząc, iż się ludzie jęli o wierze swej chrześcijań-
skiej gadać i swarzyć, jakoby wątpiąc o niej, niemało chrześcijan u nas na
żydowską wiarę zwiedli i onych poobrzezowali; a żeby się tego nie kajali,
z Korony je do Węgier, a potem do Turek wysyłali.
Najwięcej prozelitów mieli Żydzi wyłowić na Litwie.
Król Zygmunt I, dowiedziawszy się o tej nowej robocie żydowskiej „kazał

wojewodzie i staroście krakowskiemu inkwizycję między Żydy czynić”, a do
panów litewskich posłał (1539 r.) list następujący:
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“ Zawiadomiono nas, jakoby niektórzy ludzie wiary chrześcijańskiej
z państwa naszego Koronnego Polskiego, z miasta Krakowa i innych miast
koronnych, przystąpili do zakonu żydowskiego i obrzezanie przyjęli, i że
ci ludzie z tutejszych miast naszych do Wielkiego Księstwa Litewskiego
wyjechali; inni wywiezieni zostali i po tamecznych miastach naszych
mieszkają, żyjąc w wierze żydowskiej i z tamecznymi obcując Żydami.

Zygmunt I wysłał razem z listem do panów litewskich swoich dwóch
dworzan, Antoniewicza i Jana Korczujsa, rozkazawszy im karać odszcze-
pieńców (neożydów) i oddać w ręce sądu agitatorów talmudystycznych,
łowiących prozelitów.

Nikt w Polsce nie przypuszczał, iżby Żydzi mogli się zdobyć na agitację
przeciwko Kościołowi, bo nikt nie znał w owym czasie ich utajonych dą-
żeń. Mniemano powszechnie, że polują tylko za pomocą lichwy, kradzieży
i oszustw na mamonę, że usiłują zniszczyć handel i przemysł chrześcijań-
ski, a omijają walkę z religią innowierców. Dziś wiemy, że jednali sobie
prozelitów zaraz po diasporze, starając się w ten sposób wzmocnić. Nawra-
cali Greków, Rzymian i Chazarów, przekonywali Hiszpanów o wyższości
judaizmu ponad wszystkie inne wiary, zmuszali kupionych niewolników
i sługi chrześcijańskie do odszczepieństwa i obrzezania.

W Polsce wstrzymywali się Żydzi z propagandą przeciw chrześcijańską
aż do 1539 roku. Dopiero gdy nad Wartą i Wisłą wybuchnęła anarchia
religijna, podniecona przez agitatorów reformacji Lutra i Kalwina, zabrali
się oni do roboty wywrotowej na swoją korzyść. Sztuka im się nie udała.
Król Zygmunt I, szczery katolik, unicestwił ich zamiary. Wielu z nich
uciekło ze strachu do Turcji, reszta zaś przykucnęła zwyczajem żydowskim,
czekając na koniec zawieruchy religijnej.
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Żydowskie państwo w państwie

Mówiło się w Polsce aż do 1600 roku głównie o lichwiarstwie Żydów, o ich
oszustwach i kradzieżach. Niewielu, nawet uczonych polityków, albo pisarzy,
zwracało uwagę na ich odrębną organizację, która odcięła ich od ludności
rdzennej.

Wiadomo, że Żydzi, wypędzeni przez Nabuchodonozora z Palestyny,
utworzyli w Babilonii własny rząd i rządzili sobą sami, płacąc za to
zwycięzcom tylko szczupły podatek ziemny. Rządy te, wzmocnione energią
i niezłomną wolą Ezdrasza i Nehemiasza trwały przez kilkaset lat, objąwszy
panowanie nad wszystkimi koloniami żydowskimi, rozproszonymi po całym
świecie.

Wiernym programowi Ezdrasza i Nehemiasza, wodzom żydowskim,
chodziło o to, aby „naród wybrany, święty” nie rozprysł na setki drobnych
odłamków, aby nie przestał być ludem jednolitym, odciętym na zawsze
odrębnością od innowierców.

Rząd żydowski, obezwładniony w Azji, przeniósł się do Hiszpanii, skąd
czuwał przez czas dłuższy nad wszystkimi koloniami swoich współwyznaw-
ców, a z Hiszpanii uciekł, zdaje się do Frankonii i Niemiec, bo tam odbywały
się rozprawy sanhedrynów w XIV stuleciu. Pod koniec tego stulecia udali
się reprezentanci Żydów polskich do Weissenfels w Saksonii na zjazd swoich
wodzów (na sanhedryn), zaopatrzywszy się na drogę w paszporty rządowe.
Na nic nie przydały się im te paszporty. Rycerstwo niemieckie rozpędziło
sanhedryn i część notablów żydowskich wymordowało, zabierając im cały
majątek.

Powitani tak okrutnie na ziemi saskiej, stracili Żydzi polscy ochotę
do wysyłania swoich przewodników na zjazdy sanhedryńskie do Niemiec.
Przeto utworzyli dla siebie własny rząd, co im nie przeszkadzało znosić się
w chwilach ważnych z sanhedrynami powszechnymi, ukrywanymi zręcznie
w Europie po klęskach pogromowych.

Na razie nie sklecili Żydzi polscy ze swoich wszystkich kolonii jednej
ogólnej całości, zadowalając się organizacją poszczególnych gmin. Z cza-
sem jednak złączyli te gminy w jednolite ciało, budując w ten sposób
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„państwo w państwie”. Podstawą tego państwa w państwie nie była tylko
lichwa i wszelkiego rodzaju chciwość, lecz głównie cele religijno-polityczne,
posłuszne programowi Ezdrasza, Nehemiasza i Talmudowi.

Chodziło budowniczym żydowskim owego status in statuo utrzymanie
swoich współwyznawców na obroży teokratycznej, aby obietnice Talmudu
nie spełzły na niczym. Lud żydowski powinien według jego mniemań być
Żydem niezmiennym – Żydem z czasów przedchrześcijańskich, nieubłaga-
nym wrogiem wszystkich „gojów” i „akumów”, jeżeli chce panować kiedyś
nad całym światem, co mu Talmud obiecuje. Do takiej roboty potrzeba
narodowi, niezdolnemu do rozprawy orężnej, fury złota, bo czego słaby
miecz nie dokona, to załatwi pieniądz. Przeto wolno „świętemu” ludowi
Jehowy łupić goja bez litości, oszukiwać go, okradać itd.

Mamon, zjednawszy sobie przychylność władców i wielmożów, pomógł
Żydom – oddał powoli w ich ręce sprawy polityczne, religijne, admini-
stracyjne, sądowe, handlarskie – słowem, pełną autonomię. Autonomia ta
chwiała się jeszcze jakiś czas to w prawo to w lewo, nadawana i kasowana,
co zależało od przekonań i potrzeb takiego lub innego króla i jego doradców.
Ustaliła się ona dopiero za Zygmunta Augusta.

Zanim się pełna autonomia żydowska sformowała i ustaliła, rządziły
gminami tylko kahały pod komendą tzw. starszych. Ci „starsi”, zajmu-
jący się głównie polityką, administracją i sądami, nie różnili się niczym
od „tyranów” miast greckich lub kacyków murzyńskich. Będąc nie tylko
rządcami gminy, ale równocześnie jej policją i sądem, rzucili do stóp swoich
za pomocą małej i wielkiej klątwy (cherem) wszystkich talmudystów.

Król Zygmunt I usiłował kontrolować działalność kahałów. W tym celu
wybrał spomiędzy Żydów Michała Ezofowicza, brata Abrahama, i mianował
go seniorem (naczelnikiem) żydowskim, nasamprzód na Litwie, a potem
w całym królestwie polskim (1514 r.). Nie podobało się Żydom zwierzch-
nictwo współwyznawcy, cieszącego się zaufaniem władcy „gojskiego”. Nie
chcieli mieć nad sobą czujnych oczu męża, który utrzymywał stosunki
z chrześcijanami. Michała Ezofowicza i jego następców bojkotowali, jak-
byśmy się dziś wyrazili, z taką przebiegłością, iż obrzydzili im godność
senioratu. W 1571 r. zgasł ten urząd.

Czym był i jest dotąd kahał, dowiedzieliśmy się dopiero od Jakuba
Brafmana, Żyda wileńskiego, ochrzczonego w 34 roku życia. Napisał on po
rosyjsku dzieło pt. „Książka o kahale” („Kniga kagała”, 1869 r.), której
ważniejsze wyjątki przetłumaczył na język polski lwowski anonim, K. W.

„Kniga kagała” potwierdza, że kahały polskie i litewskie trzymały się
ściśle nakazów i zakazów Talmudu. Co im Talmud przepisał, wykonywali
bez namysłu i oporu. A Talmud rozkazał, jak wiadomo, pomiędzy innymi
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łupić bez litości, chytrze i przebiegle, wszelkiego gatunku innowierców,
zniszczyć ich tak gruntownie, aby Juda mógł zapanować jak najprędzej
nad całym światem i skopać zwyciężonych gojów.

Czytamy w księdze Brafmana:

“ Na ogólnym zgromadzeniu wszystkich starszych przewódców i repre-
zentantów waszego miasta, za wspólną zgodą bez wszelkiego wahania się,
albo jakich krętactwach w kahałnej izbie wobec pełnej liczby członków
postanowiono: Sprzedać rabi Izaakowi, synowi Gerszona, prawo posia-
dania (eksploatowania) placu i szpitala, należącego do kleru Rekitskiego,
położonych przy końcu ulicy Kajdanowskiej; przy tym sprzedaje się prawo
eksploatacji niezabudowanego placu tutejszej gminy (mieszczaństwa),
przyległego do wyżej wymienionych: placu i szpitala. Prawo to eksploatacji
własności chrześcijańskich sprzedaje się Izaakowi, jego potomkom lub
innym pełnomocnikom, wskazanym w sukcesji, od centrum ziemi, aż do
wysokości niebios bez wszelkiego ograniczenia, za co rabi Izaak wniósł
do kasy kahału wyznaczoną należytość w całkowitości. To prawo od tej
chwili jest mu przyznane jako wieczyste i nieruszone, on zaś (Izaak) może
go odsprzedać w zastaw lub darować według swej woli. . . Wkłada się na
każdy kahał obowiązek bronienia praw wyżej wymienionego Izaaka i jego
następców lub pełnomocników w sposób, aby też prawa pozostały przy
nich i utrzymywały ich w cichości i spokoju. Każdy kahał, każdy Bet-Din
powinien stanąć w obronie praw Izaaka, przeciw każdemu, który by chciał
się wdzierać, w granice tych odstąpionych przez kahał posiadłości i chciał
zrobić uszczerbek prawom, jakie nabył rabi Izaak, syn Greszona. Każdy
kahał i każdy Bet-Din powinien prześladować takiego człowieka, zgiąć go
w łąk, przygnieść i kazać mu wrócić wszystkie straty i koszta, jakie mogły
wyniknąć z jakiejkolwiek szkody, wyrządzonej Izaakowi.
Czytając tego rodzaju dziwaczne kontrakty, zdawałoby się, że je skompo-

nował jakiś dowcipniś. Albowiem śmiesznym jest sprzedawać cudzy majątek
bez wiedzy i pozwolenia jego właściciela. A jednak to nie humorystyka,
lecz prawda!

Wiadomo, że Talmud mianował Żydów panami całego świata i pozwolił
im zabierać bez skrupułu mienie innowierców, o ile się tylko dało. Jakimś
„wolnym terytorium” albo jakimś „wolnym jeziorem” nazywał majątek
„gojów”. Posłuszne mu kahały wymyśliły dwa sposoby do wyzyskania
tego terytorium albo jeziora. Łupienie zamożnych chrześcijan nazwały
„hazaką” (władzą, prawem ), a wysysanie ubogich chrześcijan, nieposia-
dających żadnego majątku, metropją. Obowiązkiem hazaki było wydrzeć
z rąk innowiercy jego własność „jakim bądź sposobami”, meropji zaś
„zaćmienie biednego chrześcijanina”. Żyd, który „kupił” w kahale jakiegoś
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chudopachołka „zaćmiewał” swój „towar” w taki sposób, iż wypożyczał
mu pieniądze na lichwę, nasyłał mu swoich kompanów szachrajskich, bez-
czelnych oszustów, aby mu przyśpieszyli zniszczenie „klienta”. Ta obława
kończyła się zwykle nędzą, ruiną ofiary kahału.

Tę swoją zbrodniczą nienawiść do innowierców ukrywali oczywiście
talmudyści, wiedzieli bowiem, że ich zwariowaną megalomanię ukarałby
okrutny pogrom, gdyby się „goje” dowiedzieli, że kahał sprzedaje ich
pierwszemu lepszemu chałaciarzowi jak baranów, jak sprzęty. Długo nie
znali chrześcijanie tajemnic żydowskich, podkopujących ich dobrobyt.

Uzyskawszy pełną autonomię za Zygmunta Augusta, utworzyli Żydzi
zjazdy (synody) prowincjonalne i ogólne. Podzielili Polskę na „cztery kraje”,
na: Wielkopolskę, Małopolskę, Ruś Czerwoną z Podolem, Wołyń z Ukrainą
i Lublinem. Na synody te zjeżdżali się delegaci z Krakowa, Poznania,
Lublina, Lwowa i sześciu przez delegatów powołanych rabinów.

Synody te były najwyższą władzą Żydów polskich, ich rządem. A rzą-
dem tak energicznym, iż żaden prawowierny talmudysta nie śmiał oprzeć
się jego rozkazom. Żaden Żyd, choćby najwięcej pokrzywdzony przez kahał
lub zjazd delegatów, nie odważyłby się udać po sprawiedliwość do sądów
chrześcijańskich. Ukamienowaliby go jego współwiercy, zdeptaliby jak
robaka. Jedyną ucieczką przed tyranią kahałów i synodów było przejście
na łono chrystianizmu, ale i ten środek nie skutkował zawsze.

Rząd żydowski umiał chwytać swoich odstępców i uczynić ich potajem-
nie nieszkodliwymi. Tym się tłumaczy, że neofici wybierali sobie zwykle
na rodziców chrzestnych panów możnych, którzy by ich w razie potrzeby
mogli zasłonić przed fanatyzmem talmudystów. W całej historii Żydów
polskich odważyli się na bunt jawny tylko frankiści, ale i oni, zdruzgotani
zaraz na początku swojego odszczepieństwa wielką klątwą, nie chcąc zgnić
w więzieniach kahalnych, lub dać gardło, byli zmuszeni schronić się pod
opiekuńcze skrzydła krzyża.

Rząd żydowski był naprawdę rządem. Uchwalał podatki, kontrolował
handel i przemysł, dyktował praktyki kultu, zakładał szkoły, mianował
nauczycieli, sędziów, rozstrzygał w ostatniej instancji bez apelacji wszelkie
spory między rabinami, kahałami a stronami prywatnymi, ustanawiał
miarę i wagi – słowem porządkował całokształt życia swoich współwierców,
broniąc ich odrębność narodową, czyli program Talmudu.

Zawsze obłudni, przebiegli notable żydowscy starali się otumanić „go-
jów”, odgrywali kłamliwie rolę obywateli, posłusznych rządowi polskiemu.
Na zjeździe na przykład „czterech ziem” w roku 1581 w Lublinie zabronili
Żydom dzierżawić mennicę, żupy solne i pobór czopowego i zagrozili im
gdyby nie byli posłuszni rozkazowi synodu, klątwą:
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“ Będzie wyklęty i wykluczony z obu światów, będzie odłączony od wszel-
kich świętości Izraela; jego chleb będzie uważany za chleb poganina, jego
wino za sprofanowane, jego mięso jako mięso nie-Żyda, jego związki
małżeńskie za cudzołóstwo, pochowany będzie, jak osioł, itp.

Kłamali głosem piorunującym. Kłamali tak podstępnie, aby zamydlić
„gojom” oczy, aby odwrócić ich uwagę od działalności rządu żydowskiego.

Notable Judy przeklinali niby, potępiali swoich poddanych, a cieszyli
się, gdy się dowiadywali, że się ich „wyklęci” bogacili. Albowiem celem
ich obrad było osłabiać Polaków, a wzmacniać Żydów. Polska miała być
przecież jedną z tych ziem, które Talmud obiecał narodowi „wybranemu”.

Notable żydowscy przestraszali kupców, lichwiarzy, spekulantów, pobor-
ców, celników wielką klątwą, a oni, owi wyklęci, nie pozbawiali się swojego
rzemiosła, wiedząc, że ich władcy okpiwają „gojów”. By nie narazić swoich
władców na podejrzliwość anty-Żydów polskich, odgrywali także szachraje
rolę niewiniątek. Przyznaje pisarz żydowski, M. Schorr że:

“ Zamożni dzierżawcy (Żydzi) brali dzierżawę pod cudzą, chrześcijańską
firmą, lub przez pozyskanie wojewody, lub króla potrafili się uchylić od tych
zakazów i przy swych źródłach dochodowych utrzymać. Właśnie w tych
czasach spotykamy Żydów, jako bogatych dzierżawców żup i podatków.

Więc było Żydom w Polsce jak u „Pana Boga za piecem”. Nie czuli
wcale niewoli, wygnania, braku „świątyni”. Mieli po całym kraju mnóstwo
synagog. Jak za dawnych, dobrych czasów eksilarchatu babilońskiego, ko-
mentowali ich „uczeni” i dopełniali Talmud, wydawali egzegezy, komentarze,
suplementy, traktaty rabiniczne, zasypując nimi całą Europę.

Władza polska nie przeszkadzała im w zakładaniu szkół, w których
chowali swoje dzieci. W najniższych szkołach uczyły się dzieci czytania
i pisania, w wyższych wtajemniczano je w egzegezę ksiąg świętych.

Pozwoliła także władza polska Żydom zakładać hebrajskie drukarnie.
Sprowadzili oni (1530 r.) drukarzy włoskich do swoich drukarń w Krakowie,
Lublinie i innych większych miastach. Z oficyny Pawła Helicza (około
1540 r.) rozbiegły się po całym kraju setki egzemplarzy Talmudu.

Talmud był głównym źródłem uczoności rabinów polskich. Tylko w nim
siedzieli po uszy, czerpiąc z niego mądrość. Pogrążeni w kazuistyce i meta-
fizyce „Księgi Ksiąg” wpadli w dziwactwa kabalistyczne.

W ciasnym kółku kazuistyki i kabalistyki obracała się „nauka” Żydów
polskich. Zwróciło na to uwagę dzieło hiszpańskiego Żyda, Palkeiry, druko-
wane w Krakowie (1545 r.). Palkeira radził swoim współwiercom zająć się
także wiedzą świecką.
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Zrozumieli to notable żydowscy i, porozumiawszy się na synodzie,
rozesłali po całym kraju następującą odezwę:

“ Jehowa brzmi w urywku, ta odezwa ma liczne Sefiroty, Adam miał różne
doskonałości wypływy. Izraelita tedy na jednej tylko nauce przestawać nie
powinien. Pierwsza jest święta nauka, ale dlatego inne nie opuszczają się.
Najlepszy jest owoc rajskie jabłko, ale czyż dlatego mniej smacznego nie
mamy jeść jabłka? Wszystkie nauki nasi wynaleźli ojcowie i kto nie jest
bezbożny, znajdzie początek wszystkich umiejętności w księgach Mojżesza.
Co było waszą chwałą dawniej, wstydem teraz być może. Byli Żydzi
u królów na dworze, Mardochei był uczony, Ester była mądrą, Nehemiasz
był radcą perskim i lud wybawili z niewoli. Uczcie się, bądźcie użytecznymi
królowi i panom, a będą was szanować. Ile gwiazd na niebie, ile piasku
w morzu, tyle jest Żydów na świecie, jako gwiazdy, a każdy nas depcze jak
piasek. Król nasz jest tak mądry jak Salomon, tak święty jak Dawid, ma
przy sobie Samucha, drugiego prawie proroka. Patrzy on na wszystkich
ludzi jak na las ogromny. Rzuca wiatr różne nasiona drzew i nikt się nie
pyta, skąd najpiękniejsze drzewo ma swój pochód. Czemuż i z nas cedr
libański wśród tarniny powstać nie ma? (odezwa ta powtórzona z „Historii
Żydów w Polsce” Aleksandra Kraushara).
Nawet w takiej odezwie nie umieli się notable żydowscy pozbyć mega-

lomanii i kłamliwego pochlebstwa. Chełpili się, że ich ojcowie (przodkowie)
wynaleźli wszystkie nauki, a wiadomo, że ci „ojcowie” paśli jako koczow-
nicy trzody, jeszcze wówczas, kiedy kapłani egipscy utorowali już drogę
do tajemnic wiedzy. Króla polskiego nazywali „mądrym jak Salomon”,
bo potrzebowali jego łaski, a po cichu pluli zapewne na niego, na „goja”.
Potrzebując także opieki ówczesnego kanclerza, Samuela Maciejowskiego,
łaskotali jego ambicję tytułem „drugiego proroka”.

Zabawna odezwa. . .
Skoro tak uwielbiali królów i wielmożów polskich, mogli się nauczyć ję-

zyka polskiego. Mieli dosyć czasu, bo aż 500 lat. A mimo swojej „lojalności”
nie przestali używać zepsutego języka niemieckiego (żargonu).

Uczeni żydowscy XVI wieku pisali swoje dzieła albo po hebrajsku,
albo po łacinie i niemiecku. Nie uważali za potrzebne uczyć się w swoim
państwie języka „mądrego jak Salomon króla” i „drugiego proroka”.

Dobrze im było w tym „swoim państwie”, tak dobrze, iż poeci hebrajscy
sklecali rymy na cześć Polski. Jeden z nich zaczął swój poemat słowami:
„Polsko, królewska ziemio, w której od wieków żyliśmy szczęśliwie”.

Żyli wyznawcy Mojżesza szczęśliwie, ale tylko dla siebie, bo im ich
wiara nie pozwalała służyć „gojom”. Oprócz nich mieszkali w Polsce jeszcze
inni innowiercy, np. Mahometanie, którzy, przywykłszy do swojej nowej
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ojczyzny, pokochali ją szczerze i stali się jej wiernymi synami, za co ich
sejm lubelski (1569 r.) wyniósł do godności obywateli polskich.

Pobłażliwą, łagodną, tolerancyjną była Polska dla wszystkich obcych
gości, przygarniała ich do swojego łona, nie mieszając się do ich spraw
religijnych.

Słusznie pisał Lelewel („Polska, dzieje rzeczy jej”):

“ W czasie Unii Lubelskiej, wskutek której Mahometanie prawo obywa-
telskie otrzymali, gdyby Żydzi podobnego zapragnęli, nie mogliż do niego,
choć cząstkowie, choć chwilowo trafić? Talmud stał na zawadzie.
Talmud stał w istocie, jak wiadomo, potężnym murem między Żydami

a innowiercami, spętawszy ich niezłomną odrębnością.
Szlachetną, dobrotliwą była tolerancja polska, którą Antoni Choło-

niewski scharakteryzował doskonale w swojej broszurze pt. „Duch dziejów
Polski”. Uczy nas między innymi:

“ Oprócz autonomii terytorialnej zna Polska jeszcze autonomię obco-
plemiennych grup, niezajmujących nigdzie zwartego obszaru. . . Żydzi
mieli przez długie wieki w Polsce zupełnie samodzielną organizację swego
wewnętrznego życia, wyposażoną nawet w organy centralne. Dwa razy
w roku zbierały się sejmy żydowskie, osobno w Koronie i osobno na Litwie,
które składały się z przedstawicieli gmin wyznaniowych żydowskich i jako
najwyższa instancja załatwiały różne sprawy, objęte żydowską autonomią.
Sejmom tym przyznawać było prawo rozdziału według własnego uznania
podatków, jakie Rzeczpospolita ryczałtowo nakładała na ludność żydowską.
Posiadali Żydzi wreszcie własne sądownictwo. Żyd oskarżał Żyda tylko
przed sądem żydowskim. Dopiero gdy Żyda oskarżał chrześcijanin lub
odwrotnie, sprawa przychodziła pod sąd królewskiego wojewody.
Tolerancja polska, która wyprzedziła wszystkie inne państwa europej-

skie, zasługuje na uznanie, wolno jednak zapytać, czy tolerancja względem
Żydów była pożyteczna Rzeczypospolitej. Niemcy, Ormianie i Mahome-
tanie polonizowali się i szli ręka w rękę z Polską, a Żydzi, obdarowani
tak hojnie, nienawidzili swoich dobrodziejów, gardzili ich wiarą, wysysali
ich bez litości lichwą i oszustwem, podkopywali swoją metodą handlarską
ich etykę chrześcijańską, starali się przyswoić sobie ich mienie, słowem –
podstępnymi wrogami byli, czym są dotąd.

Za delikatnie wyraża się Chołoniewski, mówiąc, że Żydzi „okazywali
wobec gościnnego dla siebie państwa bardzo kruchą lojalność w chwilach
jego ciężkich terminów”.

Nie „kruchą” była ich „lojalność”, lecz nikczemną, ukrywaną nienawi-
ścią.
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Polscy pisarze i poeci antyżydowscy

Pierwszym polskim pisarzem politycznym, potrącającym także o sprawy
żydowskie, był Paweł z Brudzewa Włodkowicz, ale potrącił tak lekko, iż nie
wiadomo, czy można go nazwać anty-Żydem. W jego dziele politycznym
pt. „Tractatus de potestate papae et imperatoris” (około 1400 r.) czytamy:

“ Czy książęta chrześcijańscy mogą z posiadłości swoich wypędzać bez
grzechu Żydów i Saracenów, i zabierać ich mienie, i czy papież może to
panom świeckim nakazywać lub zalecać?.

Włodkowicz odpowiada na to pytanie:

“ Pan chrześcijański nie powinien bez sprawiedliwych przyczyn wypędzać
Żydów i innych niewiernych z ich własności lub zabierać im mienie.

Włodkowicz mniema, że „przyczyny sprawiedliwe powstają wtedy,
gdy Żydzi nie zachowują się spokojnie, albo też, jeśli grozi z ich strony
chrześcijanom niebezpieczeństwo”.

Że Żydzi nie zachowywali się spokojnie i że z ich strony groziło chrze-
ścijanom niebezpieczeństwo – powinien Włodkowicz, jako mąż uczony
i polityczny wiedzieć, bo ocierał się przecież ciągle o nich i patrzał badaw-
czymi oczami na ich lichwiarstwo, oszustwo i kłamstwo. Więc wyraźnym
pisarzem antyżydowskim nazwać go nie można.

Drugiemu pisarzowi politycznemu, znakomitemu statyście polskiemu
owych czasów, Janowi Ostrorogowi (ur. około 1420 †1501 r.) nie można
zarzucić chwiejności. Mówi on wyraźnie i silnie w swoim „Momunentum”:

“ Między Żydami a chrześcijanami także nie ma różnicy w ubiorach;
nierządnice nie różnią się niczym od żon prawych ani kat od innych ludzi.
Wypada więc, aby Żydzi nosili krążek czerwony, przyszyty do sukni, aby
nierządnice odróżniały się wstęgami i strojem głowy, a kat z mieczem,
woźny z laską niech zawsze chodzą. – Żydzi także używają prawa nie-
słusznego, iż wolno im brać lichwę, obce rzeczy dzierżyć i posiadać, nie
oddając ich, dopóki im właściciel nie wyliczy tyle, ile żądają. Niechże to
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prawo zostanie zniesione i uchylone. Jeżeli im ta wolność zostanie odjęta,
ustaną tym samem liczne kradzieże.

Następcy Ostroroga: Stanisław Zaborowski, Jodocus Jost Lodovicus
Decius (Dejcz) i Stanisław Orzechowski – mówią mniej więcej to samo, co
on, zwracając uwagę na lichwiarstwo żydowskie i demoralizację chrześcijan
– pierwszy w swoim traktacie „Tractatus quadrifidus de natura jurium et
bonorum regis” (około 1500 r.), drugi w historii pierwszych lat Zygmunta
I (1516 r.), trzeci w rozprawie „Respublica Polona” (1543 r.). Decius
obwiniał senatorów Rzeczypospolitej, że:

“ Ledwie który był, u którego by w domu Żyd potrzeb domowych nie
zawiadował.

A Orzechowski oskarżał urzędników i sędziów, popierających Żydów
za kubany, i poddał ostrej krytyce przywileje, nadane Żydom ku szkodzie
chrześcijan.

Namiętniej wystąpił przeciw Żydom Jakub Przyłuski w swoich statu-
tach (1553 r.), przyrównywał ich do:

“ Morowego powietrza, nazywał ich zawodowymi nieprzyjaciółmi reli-
gii Chrystusowej, bluźniercami, oszustami, fałszerzami pieniędzy, psami
zgłodniałymi itp. (K. Bartoszewicz; Antys. w liter, polsk.).

Według Czackiego („O Żydach i Karaitach”) miał Mikołaj Rej przewyż-
szyć nienawiść Przyłuskiego do Żydów, bo domagał się, aby chrześcijanie:

“ Wyplenili Żydów, by oni ich nie wyplenili.

Wiadomość ta jednak nie jest pewna, jak twierdzi K. Bartoszewicz, bo
szukał jej daremnie w Postylli.

Znał Żydów doskonale Sebastian Klonowicz, poeta, satyryk, doskonały
obserwator (ur. 1551 †1602). Poznał ich dobrze w Lublinie, gdzie urzędował
jako sędzia do spraw żydowskich. W swojej Victoria Deorum pisze:

“ Żyd lichwą ciąży wielkim miastom, dziwnymi siły dobija się podłego
zysku. Sprzedaje wszystko: handluje wodą, handluje powietrzem, handluje
pokojem, frymarczy sprzedajnym prawem. A wszędzie, gdzie się z handlem
wciśnie, przymili się panującym, aby zarzucić sieci zwykłego sobie obłowu.
Szarpią go i obdzierają urzędnicy, ale on ich nawzajem, bo nikt, celnik
nawet, nie ustrzeże się jego fortelów – tak wszystkich nawet nagle oślepić
może złoto. Otóż to Abrahama podobno jedyne potomstwo, naśladujące
święte i sprawiedliwe obyczaje przodków. – Oto Żyd bezwładny, ze świata
całego wygnany, łupiestwem nabywa skarby, które po miastach w wielkiej
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liczbie gromadzi, liczyć ich nie chce, mierzy je kupami, a jednak podły
drży, oddychać nie śmie, choć jego skrzynie duszą złoto niezliczone; nie
doda mu odwagi pieniądz, zgina spodloną głowę, nie śmiejąc podnieść
oczu. Nie zmieni bogactwo rodu, majątek uczucia, nie podniesie głowy,
opuszczonej tchórzliwie ku ziemi. (przekład A. Marylskiego)

Pogarda Żyda tryska z tej satyry. Pogarda ta powtarza się jeszcze
w Roxolanii Klonowicza, przełożonej na język polski przez Władysława
Syrokomlę.

Tu na przedmiejskich kałużach się wiodą
Chałupy Żydów, obdartych nędzarzy,
Każdy jak kozioł oszpecony brodą,
Z wieczną bladością na uściech i twarzy.
Niesfornym krzykiem wre ich synagoga,
Wrzeszczą w sto głosów modlitwę szabatu,
Ich ślepa ciżba urąga się z Boga
I prosi oto, co już dano światu.
Spytasz: przecz wilka w puszczać do owczarnie?
Co tutaj robi ów chytry ród węży,
Nieprawe zyski najłapczywiej garnie
I srogą lichwą ubogich ciemięży.
Wszak robak dębu nie wyniszcza razem,
Lecz go na próchno przygryza pomału,
Jak rdza się pastwi nad twardym żelazem,
Mól szkodzi sukniom, a pijawka ciału,
Tak Żyd włóczęga przez sztukę bezprawi.
W ciało społeczne wpije się i wzroście,
Nasze bogactwa pożre i przetrawi,
Pochłonie wszystkie kraju posiadłości.
Obaczą króle, skąd szkodliwa rana,
Rzeczpospolita jęknie poniewczasie,
Gdy krew z jej ciała będzie już wyssana
I wszelkie życie obumarłem zda się.
Zwróćmy oblicze od tego narodu,
Kląć się nie godzi – żegnajcie niewierni,
Wracajmy raczej do pięknego grodu,
Co się z daleka bieleje i czerni.

Charakter Żyda odtworzył także wierszem Jan Dantyszek, biskup
warmiński, znakomity dyplomata i poeta.

Pierwsi polscy pisarze i poeci antyżydowscy oburzali się głównie na
Żyda lichwiarza, oszusta, złodzieja, chciwca, omijając jego politykę i religię.
Znalazł się nareszcie autor, który spojrzał głębiej w duszę talmudysty. Był
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nim Benedykt Herbest, słynny kaznodzieja, rektor szkoły Lubańskiego
w Poznaniu, obrońca wiary (ur. 1531 †1593).

W liście swoim, wysłanym do kasztelana lwowskiego, Stanisława Her-
burta, nakreślił sylwetkę Żyda. Potrąciwszy, jak wszyscy antyżydowscy
pisarze polscy, o lichwę, kradzież i oszustwo, sięgnął do tajemnic Talmudu.
Nauczył się tego z jakiejś starej książki, napisanej przez ochrzczonego Żyda,
Hieronima de Sancta Fide. Neofita znał Talmud, odsłonił jego brudy i jego
nienawiść do chrześcijan. Pisał między innymi:

“ Naukę chrześcijańską w swym Talmudzie gorszą czynią (Żydzi) niż po-
gańska; Biblię sfałszowali i Ewangelie, gdzie mogą, palą. Pana Chrystusa
mają za największego na świecie złoczyńcę i w piekle w najplugawszym
smrodzie miejsce Jemu dają. Chrześcijańskie persony najchaniebniejsze
słowy mianują, obok naszych kościołów idąc, dom ten smrodliwy, powia-
dają, niechaj Bóg rozwali trzykrotnie w ciągu dnia, a nas przeklinają; nie
tylko zdradzić chrześcijanina, ale zabić na koniec, gdyby jedno mógł, za
ofiarę Bogu mają.
Więcej nie potrzeba, aby wiedzieć, dokąd Talmud prowadzi swoich

wyznawców. . .
Do tajemnic Talmudu dotarł także Jakub Górski (ur. 1525 †1585),

filozof, teolog, archipresbiter kościoła N. P. Marii w Krakowie. Poznawszy
w swojej podróży do Włoch ochrzczonego Żyda, Sykstusa Seneńskiego, po
chrzcie dominikanina, głośnego autora znakomitego dzieła pt. „Biblioteca
Sancta”, nauczył się czytać w duszy talmudystów. Albowiem w „Świętej
Bibliotece” nie zapomniał Sykstus Seneński o Talmudzie i umieścił w niej
szereg nakazów i zakazów twórców żydowskiej „Księgi Ksiąg”.

Wróciwszy do kraju, napisał Górski broszurę w dwóch językach, ła-
cińskim i polskim (Judex errorum – „Okazanie błędów”). Tekst polski
powtórzył K. Bartoszewicz w swoim „Antysemityzmie w lit. pols.”. Tekst
ten nie jest dziś nowiną, bo Talmud przestał być w naszych czasach księgą
tajemną. Kto się zajmuje w wieku XX psychologią żydowską, ten wie
bardzo dobrze, co Talmud zawiera. Ale w wieku XVI nie zaglądał nikt
w Polsce do „świętych ksiąg” Judaitów. Nawet broszura Górskiego, bardzo
potrzebna dla chrześcijan, nie podnieciła ciekawości szerszych mas ludności.

Ostrym krytykiem Żydów był Piotr Skarga. W swoich „Żywotach
Świętych” mówił o mordzie rytualnym.

Mateusz Bembus, jezuita (ur. 1567 †1645) walczył z różnymi „grzechami
polskiej korony”, do których zaliczył pobłażliwość (tolerancję) dla Żydów,
zarzucając głównie wielmożom i urzędnikom lekkomyślność i nieuczciwość.

Do tej egoistycznej tolerancji dołączył Piotr Gorczyn, średniej miary po-
eta, smutną wiadomość o „matkach chrześcijańskich, sprzedających Żydom
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własne dzieci”. W jego rymowanym obrazie polskich obyczajów w wieku
XVII („Zelus korony polskiej na złe dzisiejsze obyczaje”, 1618 r.) odezwała
się nienawiść chrześcijan Europy południowej, zachodniej i centralnej.

Niesłuszna rzeczesz wygnać je z królestwa,
A czemuż słuszna z hiszpańskiego państwa?
Słuszna i z innych słuszna i z naszego,
Uchodząc złego. . .

Śpiewał, domagając się wypędzenia Żydów z Polski.
Skarżył się na forytowanie Żydów:

Skąd do nas przyszli wygnani zbiegowie,
Cygański naród, brzydcy włóczęgowie,
Zaraza Polski i prędki upadek
Jeśli rozsądek
Synów koronnych w to prędko nie wstąpi,
Za którym brzydki Żyd z Polski ustąpi,
O, jakże szkody i nędze cierpimy,
Żaż nie widzimy?
Niechaj kto palec zakrzywi na Żyda
Niech żartem rzecze, żeś ty zła ohyda
Dostanie prędko Żyd sprawiedliwości
A bez trudności.
Żydowi wolno kupić chrześcijany
Wolno klin w łeb wbić, ma po sobie pany,
Musi zamilczeć nędzny chrześcijanin,
Lepszy poganin.
Wszystko Mamona pokrywa przeklęta,
Przed którą stęka sprawiedliwość święta,
Stąd plagi Pańskie w Polszcze zakwętnęły,
Cnoty zginęły.

„Przeklęta mamona pokrywała i pokrywa dotąd w istocie wszystko”
– psuła robotę anty-Żydów polskich, a ułatwiała Żydom szachrajstwo.
Prawie wszyscy pisarze polscy, zajmujący się sprawą żydowską, skarżyli się
na łapownictwo urzędników i na obojętność wysokich dygnitarzy. Walkę
z Żydami prowadzili głównie księża.

Księdzem, a właściwie „ministrem” (pastorem) Ariańskim, był Marian
Czechowicz, syn chłopa ze Zbąszyna Wielkopolskiego (†1613). Napisał on
dużą książkę i wydał ją w roku 1575:

“ Rozmowy christjańskie, które z greckiego nazwiska dialogami zowią, a ty
je nazwać możesz wielkim katechizmem. W których są rozmaite gadania
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o przedniejszych artykułach wiary chrystjańskiej: a z osobną o żydowskich
gadkach, którymi Pana Jezusa Chrystusa i Ewangelię wyniszczyć chcą.

Książka ta składa się z 13. dialogów, czyli „rozmów” nauczyciela z ucz-
niami. W jednym z tych dialogów twierdzi nauczyciel (Czechowicz), że
nie sposób nakłonić Żyda do przejścia na wiarę chrześcijańską, że trudniej
dokonać tego dzieła, niż u wilka od mordowania owiec, abo kota od
chwytania myszy oduczyć.

Czechowicz znał widocznie tyranię Talmudu, żydowskich synodów
i kahałów, inaczej bowiem nie wierzyłby w niezłomny opór talmudystów.
W dalszym ciągu swoich dialogów odmówił Zakonowi Mojżesza doskona-
łości i długiego trwania, oburzył się na „złość i zazdrość przeciw Panu
naszemu J. Chrystusowi” i polecił swoim uczniom „zaniechać Żydów”
a „odwrócić się do rozmów chrześcijańskich”.

Obszerniej malował ks. Przecław Moiecki stosunek Żydów do ludności
rdzennej w swoim dziele pt. „Żydowskie okrucieństwa, mordy i zabobony
przez ks. Przecława Moieokiego, opoczyńskiego i wolisborskiego kan. spi-
sane w Krakowie, w drukarni Jak. Liebeneychera roku Pańskiego 1589 r.”.

Moiecki gniewał się na Bolesława Pobożnego, twórcę przywilejów żydow-
skich i na Kazimierza W. (nazwał go polskim Aswerusem), że wzgardził
żoną swoją, Adelajdą, i postawił na jej miejscu Żydówkę Esterę i że
„tę szkaradę prawa pod imieniem księcia Bolesława, dawno przed tym
zmarłego, kwoli Żydom uknować kazał”. Jak wszyscy poprzedni pisarze
antyżydowscy, skarżył się i on na „niektórych panów”, którzy sprzyjają
Żydom i pozwalają się im wyzyskiwać, oddając im dzierżawy: ceł, myt,
żup, karczem, majątków itd. W mord rytualny wierzył, rozpisał się o nim
obszernie i nie taił się ze swoją pogardą Żydów.

Książka Moieckiego przeraziła Żydów. Obawiając się jej skutków, wy-
kupili znaczną część egzemplarzy.

Drogą Moieckiego poszedł Szymon Aleksander Hubicki, autor broszury
pt. „Żydowskie okrucieństwa nad Najświętszym Sakramentem i dziatkami
chrześcijańskimi Ku temu, przydana jest tychże zdrajców zbrodnia w Swi-
niarowie pod Łosicami popełniona, którą sądzono na Trybunale Lubelskim
Roku Pańskiego 1598”.

Hubickiego zajął głównie mord rytualny, któremu poświęcił cały roz-
dział.

Do gromady anty-Żydów należy także Achazy Kmita, pochodzący
ze Zrzenczyc kolo Bochni, waleczny rycerz (bił się pod komendą króla
Batorego), podżupnik żup bocheńskich, i poeta uwieńczony (poeta laure-
atus). Czytał dużo, badał psychę Żydów, ich wiarę i zabobony, znał język
hebrajski. Żydów uczonych i uczciwych lubił, a szachrajów i łotrów gromił:
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Ręce wasze pełne krwie niewinney y zdrady,
Nie pomoże wam Świętych Żywot y przykłady.
Przyszedł na ukazanie Abel niewinności,
A wasze pokolenie pełne srogiey złości;
Przyszedł na ukazanie Enoch wam czystoty,
A w was pełno niecnót i brzydkiey sromoty;
Przyszedł Noach na przykład wielkiey wam skromności
A wasze myśli pragną pomsty y srogości;
Przyszedł Abram pięknego uczyć posłuszeństwa,
A wasze obrażają Pana okrucieństwa.
Przyszedł Jakub, aby was pracey uczył znosić,
A wy lichwą, szalbierstwem lud trapicie dosyć.
Przyszedł Józef oddawać za złą rzecz dobremi,
A wy nas przeklinacie słowy brzydliwemi;
Przyszedł Jozue uczyć w nieszczęściu wytrwania,
A w was przeciw Bogu pełno jest szemrania;
Przyszedł Chrystus Zbawiciel stworzenia wszelkiego,
A wyście pogardzili i zabili Jego.
Jeszcze się i po dziś dzień nad ciałem pastwicie,
Którego dostajecie chytro. . .
Chytry jest Żyd jak lis, jak pies zdradą kąsza,
Ranę, którąć zadawa, pochlebstwem zatrząsza.
Bliźnim nam jest Żyd, Więc go pożałować trzeba,
Niechaj go dyabli wezmą, gdy nie chciał do nieba.

Jan Achazy Kmita (†1624 r.) napisał sześć broszur, odnoszących się do
Żydów:

1. „Proces sprawy Bocheńskiey z Żydami Najświętszey Eucharystiey Sa-
krament od Żydów i świętokradzców kupiony y cudownie okazany.
Przy tym dekret króla J. M. jako Żydzi bezbożni jawnie przekonani
y z Bochni dlatego wygnani. Kronikarzom potrzebny. Jana Achazego
Kmity urzęd. żup Bocheńskich”.

2. „Lament Żydów, wygnanych z Bochniey”.
3. „Ein Send Breief (czytaj: Brief = list) albo list od Żydów polskich

do Messyasza, który, jako Żydzi wierzą, w Raju siedzi, czekając czasu
przyjścia swego, w którym się zamyka o skargach, które za zbrodnie swe
cierpieli, o podarkach Messyaszowi posłanych, o przyczynie nieprzyj-
ścia Messyasza ich, o Historyach Thalmudzkich. Na urząd przełożył
z żydowskiego I. A. Canus a Mitikta honesta” (czytaj „Kmita”).

4. „Talmud abo wiara żydowska Jana Achacego Kmity. Nie tylko rabinom,
ale y nierabinom potrzebny, a pospólstwu krotofilny. W Krakowie roku
Pańskiego 1610”.
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5. „Jerycho nowe, w którym się ukazuie o dowodzie Messyaszowym, przy-
jeździe jego na pstrym ośle, groźbie pomszczenia się krzywd żydowskich,
wolnościach żydowskich y przyprowadzeniu Sorobora i Lewiasa na
przyjazd Messyaszów do Krakowa na plac”.

6. „Kruk w złotey klatce abo Żydzi w świebodney wolności Korony Pol-
skiey”.

Same tytuły broszur Kmity odsłaniają rodzaj jego talentu. Nie był
poważnym psychologiem i historykiem, lecz doskonałym humorystą, bawią-
cym się mrzonkami Talmudu. Znał widocznie tę „Księgę Ksiąg”, wiedział,
czym się Żydzi łudzą. Drwiąc z nich w „Jerycho nowem”, mówił:

Otośmy u Kaźmierza plac wielki kupili,
Gdzieśmy nowe Jerycho tych czas założyli.
Tu się Żydzi ze wszego świata zjeżdżać mogą,
Tu stacye przywozić, tu go (Messyasza) przywitają.
Smyki (chrześcijan) damy pościnać, studenty schwytamy
A Rybałty na szkołach wszystkie obrzezamy,
Kantory powołanem, okromia Gawary
I Albertusa żydka odświętej Barbary
Jezuitom i inszey księżey pokóy damy. . .
Bo my też pokój i wolność od nich mamy;
Szlachtę królmi poczyniem, my szlachtą będziemy,
Mieszczanie orać muszą, bo ich przymusiemy,
Teraz już się wypełnią słowa Jezaiego;
Będzie baran z wilkiem pił ze źródła jednego.
A cośmy ciotką świnię pierwey nazywali,
To teraz miłą ciotkę będziemy jadali.
Toż to były okowy na nas założone,
Żeśmy musieli cierpieć świnie niejedzone.
Taka wielmożność będzie króla żydowskiego,
Że się zmieści w Kraków z woyskiem wszystkim jego.
Z wielkim on grzmotem w Kraków i do Polski idzie,
Ośmdziesiąt tysięcy z nim trembaczów przyjdzie,
Bębenistów dwa i sto pięćdziesiąt tysięcy,

Humoru satyrycznego nie można Kmicie odmówić. Drwił z Żydów,
udając ich przyjaciela.

Sebastian Miczyński, astronom i filozof, autor „Zwierciadła Korony
Polskiej” w 1618 r., nie drwił z Żydów, lecz starał się skreślić ich charaktery-
stykę, którą znał bardzo dobrze, lepiej od swoich poprzedników. Pracowicie
i sumiennie badał psychologię Żyda, stosunki kupieckie w Krakowie i w in-
nych miastach, akta sądowe wertował i mnóstwo dzieł, potrzebnych mu
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do „Zwierciadła Korony Polskiej”. Talmud znał prawdopodobnie także, co
poświadczają rozrzucone tu i owdzie cytaty.

Oburzył się na wstępie na „wolnych synów”, którzy „hołdują bezecnym
Żydom, na wieczne niewolnictwo od Pana Boga danym” i na „synów
koronnych”, sprzyjających włóczęgom, i ubolewał nad tym, że rząd polski
otwierał dla intruzów różne źródła zarobku, skarżąc się:

“ U nas arendarz Żyd, lekarz Żyd, kupiec Żyd, mytnik Żyd, młynarz Żyd,
karczmarz Żyd, sekretarz Żyd, najwierniejszy sługa Żyd: owo zgoła we
wszystkim górę otrzymali. U nas, niestetyż, nikt nie większej wiary, tylko
Żyd.

Kolejno rozbierał Miczyński wszelakie wady, grzechy i zuchwalstwa,
zaczął od znieważania Najświętszego Sakramentu chrześcijańskiego i znie-
ważania obrazów świętych. Jakiś lubelski Żyd odważył się otłuc i wymazać
z podniebienia sklepu wymalowane imię Jezus, za co był skazany na
śmierć. Prawo jednak duchowne zlitowało się nad bezczelnością przestępcy
i zmniejszyło jego karę.

“ Ubrany w kapę surowego płótna, nie pokrywając jednak twarzy, po-
wrozami na krzyż i w pas związany, świecę laną smrodliwą na kilka łokci
wzdłuż w ręku zapaloną trzymając (a to znaczyło, iż za swój występek
ogniem miał być spalony), wodzony był od kościoła do kościoła po wszyst-
kim mieście: chorągiew przed nim czarna szła i imieniem Jezus, srebrnym
i malowana literami, przy której wielebny Ociec Piasecki, kaznodzieja
sławny zakonu pomienionego (Jezuitów); w trąbę przed nim trąbiono i przy
każdym kościele ten uczynek jego bezbożny obwoływano; a skończywszy
processyę w tymże sklepie, w którym to uczynił, powrozami go smagano.

Ta oryginalna kara przypomina zwyczaje XVI wieku.
Twierdzi Miczyński, że Żydzi demoralizowali chrześcijańskich robotni-

ków i rzemieślników, ciągnąc ich w niedziele i święta do swoich karczem,
co nie było wolno i upiwszy ich gorzałką, podniecali ich do „niecnoty
i wszeteczeństwa”.

Nie ominął także mordu rytualnego, powołując się na dzieło Moieckiego.
W dalszym ciągu pisał o nienawiści Żydów do chrześcijan, o ich szpiegostwie
i zdradzie na korzyść Turków i Rosjan, o ich purimie, czyli o radosnej
uroczystości na pamiątkę zamordowania przez króla perskiego pierwszego
anty-Żyda, znanego ze Starego Testamentu ministra Hamana (i rzezi
dokonanej na ponad 75 tysiącach niewinnych Persów, których uznali za
swoich wrogów – przyp. red.).
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W siódmej części swojego „Zwierciadła Korony Polskiej” zarzuca Mi-
czyński rządowi polskiemu tolerancję, która pozwala Żydom omijać statuty
koronne, tamujące im drogę do urzędów i dzierżaw polskich, albowiem:

“ Żydowie w takim ssą kochaniu u niektórych Panów, że o co się pokuszą,
wszystkiego dokażą. Przez arendy miast, wsi, ceł, myt, młynów, karczem,
Pany do szkody poddane do zniszczenia przywodzą.

Niszczą nie tylko ubogie mienie najętych robotników, ale nawet duszę,
bo Żydzi zmuszają chrześcijańskich nędzarzy do pracy w niedzielę i święta,
odciągając ich w ten sposób od kościoła i wiary.

Obszernie rozpisał się Miczyński o handlu w Polsce, zagarniętym przez
Żydów w wieku XVI. Z handlu przeszedł do rzemiosła, z rzemiosła do
oszustw i szalbierstw; z oszustw i szalbierstw do lekarstw, fabrykowanych
lub polecanych przez doktorów żydowskich.

Tak się Żydzi przestraszyli, ujrzawszy „Zwierciadło” Miczyńskiego, iż
kahał kazimierski udał się do króla Zygmunta III z prośbą o wycofanie tej
księgi z obiegu. Król, aczkolwiek nie lubił Żydów, uległ żądaniom swoich
doradców, zakazał drukować i sprzedawać „Zwierciadło”, jako „wywołujące
tumulty i napaści”.

„Zwierciadło” było w istocie zaciętym wrogiem Żydów i znakomitym
obrazem ich charakteru i dążeń. Nikt z dawniejszych polskich anty-Żydów
nie stworzył tak obszernego i wszechstronnego dzieła, nikt nie dowiódł tak
wyraźnie szkodliwości Judy na obcej ziemi.

Próbował dopełnić dzieło Miczyńskiego Sebastian Sleszkowski, lekarz
i sekretarz Zygmunta III (ur. 1576), ale nie dorósł do talentu pisarskiego
autora „Zwierciadła”. Książkę swoją pt. „Odkrycie zdrad, złośliwych cere-
monii, tajemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitey i straszliwych
zamysłów żydowskich” itd. (1621 r.) podzielił na dwie części, z których
pierwsza, czerpiąca ze „Zwierciadła” Miczyńskiego, nie dodała nic nowego.
Dopiero w drugiej dowiadujemy się czegoś nieznanego jego poprzednikom.
Jako lekarz z zawodu odmalował typ lekarza żydowskiego wieku XVII.
Pisał:

“ Żydzi na nieszczęście uczą się nauki lekarskiej, w której się tak biegłymi
udają, że ani Galenus, ani Hyppocrates nic nie ma mieć przed nimi.

Ci lekarze żydowscy łupią, jego zdaniem, swoich pacjentów z majętności
i ze zdrowia, co jest najłatwiejszym sposobem zabijania chrześcijan, bo
lekarza za to „urząd nie karze”. Sleszkowski twierdzi, że lekarze żydowscy
trują chorych „gojów”.
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“ Lekarz powinien chorego miłować, a jakże ma miłować chrześcijanina
ten, co go nienawidzi? – zapytuje. – Czasami zdarza się, że Żyd wyleczy
chrześcijanina, ale tylko wtedy, gdy mu to potrzebne. Lecz takiego pacjenta,
„co mu go niebezpieczno zabić, boćby inaczej po tym żadnego pacjenta do
siebie nie przyłudził, aby ich dziesięciu tym sposobem przywabiwszy, mógł
ze świata zgładzić.

Przyjemnym nie był ten szkic lekarza XVII wieku dla Żydów. Nie
można go jednak nazwać złośliwą nowiną, podejrzenie bowiem, spadające
na lekarzy żydowskich o zatruwanie pacjentów chrześcijańskich, krążyło
już przez całe wieki średnie w państwach europejskich. Papież Grzegorz
XIII, przypomniawszy sobie rozporządzenia swoich poprzedników, zakazał
chorym chrześcijanom wzywać lekarzy żydowskich (1581 r.).

Do charakterystyki lekarza żydowskiego dodał Sleszkowski projekt
urządzenia Żydów tak, aby nie byli szkodliwymi dla ludności rdzennej. Nie
udała, mu się ta próba. Słusznie pisze Kazimierz Bartoszewicz:

“ Nie można nazwać szczęśliwym pomysłu Sleszkowskiego, aby Żydów
zamienić na ludność rolniczą. Sam on czuł niebezpieczeństwo tego projektu,
kiedy go obwarowywał różnymi zastrzeżeniami. Nie pomógłby z pewnością
taki środek brutalny jak chrzest przymusowy (pomysł Sleszkowskiego).
Nietolerancja ta, niezgodna z duchem naszego narodu, wydałaby wprost
opłakane skutki, gdyby przypuścić, że Żydzi ulegliby sile. Z pewnością
przechowaliby w głębi duszy wierzenia i swą etykę, a tylko pogłębiłaby się
ich nienawiść do rdzennej ludności. Niebezpieczni ekonomicznie, staliby
się niebezpiecznymi politycznie.

Za wiele żądał Sleszkowski od Żydów. Naród próżniaczy i handlarski
nie wytrzymałby długo na roli, którą trzeba uprawiać w pocie czoła,
a wyznawca Talmudu, przytroczony do jego nakazów i zakazów, jak pies
w budzie, nie oderwałby się od łańcucha, swoich wierzeń. Nawet gdy przyjął
chrzest przymusowy, co uczynili ze strachu Żydzi hiszpańscy (marronosi),
nie przestałby być w duszy śmiertelnym wrogiem „gojów”. Tu i owdzie
znajdzie się wprawdzie jakiś szczery neofita, znużony dziwaczną mądrością
talmudystów, ale takich szczerych ochrztów niewielu. Juda nie ustąpi
„gojom” i „akumom”.

Sleszkowski łudził się daremnie. . .
Dwaj jeszcze polscy pisarze antyżydowscy zasługują na pamięć potom-

nych. Są nimi: Sebastian Petrycy, znakomity lekarz, i Szymon Syreński
(Syrenjusz), znakomity przyrodnik. Obaj zgadzają się w swoim sądzie
o Żydach na wszystko, co ich poprzednicy ogłosili.
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Wertując książki, broszury, listy, mowy polityków uczonych i księży,
spostrzegamy trzy gatunki antysemityzmu polskiego. Pierwszy, od Ka-
dłubka począwszy aż do Jagiełły, gniewał się tylko na niepotrzebnych
w kraju intruzów. Drugi, od Jagiełły do Zygmunta Augusta, oburzał się
na przywileje nadane Żydom przez Bolesława Pobożnego, Kazimierza W.
i Kazimierza Jagiellończyka, na lichwę i szkodliwość dla handlu polskiego,
na samolubną tolerancję, czyli pobłażliwość dygnitarzy koronnych („pa-
nów”). Trzeci sięgnął do tajemnic duszy żydowskiej, jej wierzeń i ukrytej
polityki. Kilku anty-Żydów polskich, szukających wiedzy poza granicami
kraju, nauczyło się języka hebrajskiego, co im otworzyło dostęp do ksiąg
„uczonych w piśmie” Żydów i do ich „świętego” Talmudu.

Na pierwsze dwa gatunki antysemityzmu polskiego nie zwracali Żydzi
uwagi, zadowoleni ze swoich przywilejów i cieszący się złotodajną lichwą
i handlem szachrajskim. Dopiero kiedy się dowiedzieli, że „goje” uczą się
hebrajszczyzny i wtykają nos w ich starannie ukrywane księgi, że węszą
ich psychę, ich wierzenia i zamiary, zrozumieli, iż tajemnice ich zbliżają
się ku końcowi i będzie im trudno kłamać dalej, odgrywać rolę „wiernych
obywateli” i przyjaciół narodu polskiego. Rabini struchleli, obawiając się
wypędzenia ich z Polski, w której mieszkali i gospodarowali przez pięćset lat,
jak w swoim własnym domu. Gorączkowo wykupywali książki i broszury:
Kmity, Miczyńskiego, Sleszkowskiego i innych. Zrozumiawszy, że teraz
trzeba być ostrożnym, rozesłał rząd żydowski w 1630 r. do wszystkich
rabinów polskich następujące ostrzeżenie:

“ Pokój naszym braciom z domu Izraelskiego! Ponieważ doszło do naszej
wiadomości, że wielu chrześcijan stara się nauczyć języka, w którym nasze
księgi święte są napisane, przeto nakazujemy wam pod karą wielkiej klątwy,
którą rzucamy na nieposłusznych, abyście nie pomieszczali w żadnym
nowym wydaniu Miszny i Gemary jakichkolwiek uwag, odnoszących się do
Jezusa z Nazaretu, mianowicie zaś zwracamy waszą uwagę na to, abyście
nie pisali nic, coby się Jego osoby tyczyło, czyby to było złe czy dobre,
byśmy z tego powodu nie byli narażeni na prześladowania, bo wiemy, co
ci ludzie bestialscy już zdziałali i jaką wiarę znaleźli u swoich. Bądźcie
więc ostrożni! Dlatego rozkazujemy wam opuszczać w nowych wydaniach
wszystkie ustępy, odnoszące się do Jezusa z Nazaretu, wypełniając miejsca
puste tym oto znakiem „O”. Rabini zaś i nauczyciele młodzieży wiedzą
dobrze, jak owe luki wytłumaczyć.
By odwrócić nienawiść „gojów” od prawowiernych talmudystów, oczy-

ścili żydowscy „uczeni w piśmie” w Polsce w XVII wieku Talmud z miejsc
dla nich niebezpiecznych, zostawiając wykład właściwy rabinom i mełame-
dom.
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Rabini polscy zastosowali się do rozporządzenia rządu żydowskiego,
wynagradzając sobie „oczyszczenie” Miszny i Gemary wypuszczeniem
pomiędzy Żydów wielkiego mnóstwa tajnych broszur, które obecnie Żydzi,
śmielsi już, odważniejsi z powodu zmienionych, sprzyjających im warunków,
skwapliwie przedrukowują.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

O BLIŹNIM, CZ. 1
Talmud naucza, że Żydzi są milszymi Bogu od aniołów. Kto Żydowi da policzek,
zawini tyle, jak gdyby boskiemu majestatowi dał policzek. Żyd jest cząstką
materialną Boga, jak syn jest cząstką istoty ojca, dlatego goj, który Żyda
bije, jest kary śmierci godzien. Gdyby Żydów nie było, nie byłoby żadnego
błogosławieństwa na ziemi; ani słońca, ani deszczu, dlatego też żadne narody nie
mogłyby istnieć na ziemi bez Żydów. „Różnica panuje przecież między rzeczami”,
rośliny i zwierzęta nie obejdą się bez opiekującego się nimi człowieka, „a jak
człowiek wysoko stoi ponad zwierzętami, tak Żydzi ponad wszystkimi narodami”.

Obcym, mówi Talmud, jest każdy nieobrzezany, a obcy i poganin jest jedno,
i to samo. Aby groby goimów (chrześcijan) nie plugawiły Izraela (grobów żydow-
skich), ponieważ tylko Żydzi są ludźmi, inne narody zaś mają własności zwierząt
(są rodzajem zwierząt). Talmud nazywa psami nie-Żydów, pisząc w Ex. 12, 16
o świętach żydowskich: „Są one ustawione dla Żydów, a nie dla obcych, nie dla
psów”. Komentarz Raschego, dodatek: „nie dla psów” – nie-Żydzi są tak psami,
jak też osłami.

Monachem (rabin) powiada: „Wy Izraelici jesteście ludźmi, reszta narodów
nie są ludźmi, bo dusze ich pochodzą od nieczystego ducha, dusze zaś Żydów
pochodzą z ducha świętego Boga”. Jakut pisze podobnie: „Żydzi nazywają się
ludźmi, bałwochwalcy (również chrześcijanie) pochodzą z ducha nieczystego
i zowią się świniami.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Upadek handlu polskiego w XVI
i XVII wieku

Skarżyli się mieszczanie i pisarze polscy w wieku XVI na bankructwo
handlu polskiego.

Skarżyli się słusznie. . .
Żydzi, korzystając z nadanych im przywilejów i pobłażliwości rządu

polskiego, opletli swoją siecią handlarską cały kraj. W większych miastach
(głównie w Krakowie) osiedlili się na mocnym dla nich gruncie zamożniejsi
kupcy żydowscy, a ubożsi ogarnęli mniejsze miasta i wsie.

Przybywało ich coraz więcej do Polski w wieku XVI i XVII z Niemiec
i Czech, i uprawiali handel po swojemu. Metoda ich nie miała nic wspólnego
z handlem chrześcijańskim. . .

Wychowani w szkole Hetytów (w Syrii), znakomitych kupców z epoki
przedchrześcijańskiej, trudnili się z zamiłowaniem handlem już wówczas,
kiedy jeszcze posiadali swoją „świątynię”.

Kupczyli, jak się wyżej powiedziało, w Babilonii, Asyrii, Persji, trzymali
w swojej chciwej garści cały handel wzdłuż wybrzeży Azji Mniejszej i zanie-
czyścili nawet jerozolimską świątynię operacjami handlarskimi. Wiadomo,
że Chrystus Pan wypędzał z niej szachrajów.

Właściwa jednak międzynarodowa działalność kupiecka Żydów zaczyna
się dopiero po klęsce Bar-Kosiby (133-134 r. po Chr.). Rozproszeni odtąd
po całym świecie rzucili się gromadnie do handlu, zrozumiawszy, że naród,
pozbawiony własnego władcy i domu, jest tylko o tyle wart, o ile posiada
znaczny majątek.

Wszyscy Żydzi stali się odtąd kupcami z wyjątkiem nielicznej garstki
„uczonych w piśmie”. Gromadki nielicznej, bo i „uczeni w piśmie” (mędrcy
talmudyczni, rabini itp.) nie gardzili handlem, umieli godzić uczoność
z geszeftem.

Gdy się skończył handel niewolnikami, trzeba było szukać nowych
źródeł obfitego zarobku. Część Żydów (głównie hiszpańskich) przeniosła
swoje apetyty do Ameryki. Bo oto trysnęły bogate źródła dla handlarzy.
Żeglarze chrześcijańscy odkryli nowe ziemie (Amerykę), niewyzyskane
jeszcze przez kupiectwo. Na ziemie te rzucili się łapczywie Żydzi hiszpańscy.
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Śmielsi z nich towarzyszyli nawet odważnym żeglarzom. Wiadomo, że na
okręcie Kolumba jechało kilku Żydów i że pierwszym Europejczykiem,
który dotknął stopą nowej ziemi, był Żyd, Ludwik de Torres.

Druga część Żydów (niemieckich i czeskich) nieprzywykła do podróży
morskich, wolała się skryć na ziemiach polskich, gdzie im było bezpieczniej.
Ta druga część nie zdobyła wprawdzie tak znacznych fortun, jakie zdobyli
jej współwiercy amerykańscy, ale zarobili tyle, iż mogli żyć dostatnio. Pisał
przecież Miczyński:

“ „Co się tyczy prywatnych bogactw” nie łatwo znaleźć „tak wielkiego
pana chrześcijańskiego”, który by się mógł zmierzyć z bogaczem żydowskim.
Żydzi ukrywali wprawdzie swoje skarby (srebro, złoto, drogie kamienie,
perły, diamenty, koronki itp.) przed chrześcijanami, ale w domu, w dzień
szabasu, stroją się jak magnaci w atłasy, sobole, adamaszki i obwieszają
się klejnotami.

Odnosi się to oczywiście tylko do zręczniejszych, rafinowanych kupców
żydowskich, głupsi bowiem spomiędzy nich nie zdobywali sobie znacznych
majątków. Po małych miastach i wsiach trudnił się proletariat żydowski
głównie szynkarstwem, zwabiając do karczem rzemieślników i chłopów, aby
upiwszy biedaków, mógł z nich wydrzeć ostatni grosz. Karczmy żydowskie
nie tylko wysączały z chłopa owoce jego ciężkiej pracy, ale demoralizowały
go także, wypaczały jego duszę.

Dlaczego ubiegają się z chciwością głodnego szakala Żydzi o mamonę,
wiemy już. Należy teraz zapytać, jakimi środkami zdobywa naród „wybrany”
znacznie szybciej od chrześcijan duże fortuny, dlaczego rośnie w ich ręku
pieniądz, jak ciasto na drożdżach?

Na pytanie to starał się odpowiedzieć Werner Sombart w swoim dziele:
„Żydzi a gospodarka społeczna” i zwrócił słusznie uwagę na różnicę
chrześcijańskiej metody kupieckiej i żydowskiej. Różnica ta była „skut-
kiem dwóch zasadniczo różnych poglądów gospodarczych, wychodzących
z dwóch zasadniczo przeciwnych sobie założeń”.

Przetłumaczywszy całą mądrą, uczoną argumentację Sombarta na język
przystępny dla szerszych mas, będzie ta „różnica poglądów gospodarczych,
wychodzących z dwóch zasadniczo przeciwnych sobie założeń”, wyglądała
tak:

“ Przeciętny kupiec chrześcijański był przez całe wieki średnie i nowsze,
aż do progu dziewiętnastego nie tylko kupcem, ale także chrześcijaninem,
jako chrześcijanin zaś stosował się do tomistycznej filozofii gospodarczej,
która go uczyła: jeśli posiadasz towary, możesz starać się o zysk uczciwy,
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lecz tak, aby to było po chrześcijańsku, aby sumienie twoje szwanku nie
poniosło i żebyś duszy swej nie ukrzywdził.

Na tej podstawie etycznej, wzmocnionej ustawami, oparty przemysło-
wiec chrześcijański starał się wytwarzać jak najlepszy, najtrwalszy towar,
a kupiec chrześcijański sprzedawać go po takiej cenie, żeby jemu przypadł
uczciwy zarobek, a odbiorca (konsument) nie był pokrzywdzony, wyzyskany,
oszukany.

Nie dość na tym.
Etyka chrześcijańska zabraniała przemysłowi i handlowi świadomą kon-

kurencję ku szkodzie innych wytwórców i sprzedawców. „Reguły kupców,
handlujących towarem” różnych narodów przypominają, bezustannie:

“ Nie odbijaj nikomu klientów albo kupców ani słowem, ani pismem i nie
czyń drugiemu nic takiego, czego byś nie chciał, aby tobie czyniono. . . Pod
karą utraty zakupionego towaru nie wolno nikogo odciągać od kupna albo
przez podwyższenie cen podnosić cenę towaru; nie wolno nikomu wdzierać
się do handlu drugiego lub też prowadzić swój handel tak gorliwie, że
miałoby to doprowadzić innych obywateli do zguby. . . Żadnemu krama-
rzowi nie wolno przeciągać klientów od cudzych straganów czy kramów
do swoich, ani też powstrzymywać ich od kupna za pomocą znaków albo
innych ruchów i gestów, a także przynęcać kupujących do straganów, albo
kramów swoich wspólników.

Ustawy zabraniały nie tylko podwyższania cen, lecz także obniżanie
ich w celach konkurencyjnych.

Na wszystkie strony broniła etyka chrześcijańska człowieka: wytwórcę,
sprzedawcę i spożywcę. Domagała; się ona dobrego, stałego towaru i takiej
ceny, żeby zadowoliła wszystkich trzech: wytwórcę, sprzedawcę i spożywcę,
bez szkody dla jednego z nich.

Tego rodzaju metoda, wykluczająca wszelki chytry spryt, podstęp, bez-
względność, chciwość, oszustwo, wytwarzała wprawdzie kupca ociężałego,
niemającego nic wspólnego z dzisiejszym „ruchliwcem”, lecz uczciwego.

Co Sombart nazywa poglądem feudalno-rzemieślniczym, jest po prostu
etyką chrześcijańską, zastosowaną do przemysłu i handlu. Rozumie się, że
nie wszyscy przemysłowcy i kupcy zachowali ściśle „Regulamin kupców
handlujących”. Ludzi złych, nieuczciwych, chciwych, przewrotnych wydaje
każdy naród w każdej epoce. Ogół jednak przemysłowców i kupców chrze-
ścijańskich nie wyłamywał się aż do XIX stulecia spod pojęć, zwyczajów,
obyczajów i ustaw długiego szeregu pokoleń i ta jego tradycja jest odpo-
wiedzią na pytanie: jakimi środkami zdobywają Żydzi znacznie szybciej od
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chrześcijan duże fortuny, dlaczego rośnie w ich ręku pieniądz, jak ciasto
na drożdżach?

Bo Żyd przewrócił od samego początku swojej działalności handlarskiej
metodą kupiecką do góry nogami. Naiwnym wydał się jego chciwości
pogląd „gojów”, ich „wytwórczość oraz handel, istniejący po to, aby odpo-
wiedzieć zapotrzebowaniu i to o ile możności jak najlepiej”. Na miejsce tego
„naiwnego” poglądu postawił on swój, mianowicie: „że jedynie wartość
wymienna towaru jest dla przedsiębiorcy czynnikiem decydującym, a więc
dla interesu kapitalistycznego obojętna jest jakość towaru” – czyli: nie
o dobroć towaru troszcz się, kupcze, jeno tylko o zysk, jaki z niego możesz
osiągnąć, im większy, tym lepszy.

Dziecinnym wydał się sprytowi żydowskiemu zakaz „gojów”, piętnu-
jący świadomą, rozmyślną konkurencję per fas et nefas. Przeciwnie! Jego
przebiegłość robiła wszystko, aby podkopać sąsiada, zabrać mu, wydrzeć
klienta. Przed drzwiami swojego sklepu wystawał, zapraszał kupujących,
wciągał ich za poły, za kołnierze, rozsyłał po mieście swoich faktorów.
Później, gdy drukarnie zaczęły pracować w całej Europie, rozgłaszał za
pomocą reklam afiszowych i dziennikarskich swój towar. Zabiegał, latał,
ruchliwy, pomysłowy w różnych sztukach i sztuczkach handlarskich, ceny
podwyższał i obniżał, stosownie do okoliczności, stary towar przerabiał
na nowy, zleżały odświeżał sztucznie, nie wstydził się nabywać towaru
ukradzionego, lub przemycanego, owszem, namawiał złodziei do częstej
kradzieży, a przemytników do „szmuglowania”. Omijał, słowem, świadomie
nie tylko pojęcia, zwyczaje i obyczaje danego narodu, wpośród którego
żył, lecz nawet jego ustawy i rozkazy.

Żyd bał się ciągle surowych, w wiekach średnich okrutnych ustaw, trząsł
się przed niemi ze strachu, dygotał, a mimo to nie oduczył się brudnego
szachrajstwa i szalbierstwa. Głód mamony był w nim silniejszy od jego
trwogi.

Gdy się do tej charakterystyki Żyda dołączy jego wyszlifowany na osełce
doświadczenia długiego szeregu pokoleń spryt handlarski, jego ruchliwość,
zabiegliwość i bardzo małe potrzeby życiowe (w jego okresie dorobku),
nie trudno odpowiedzieć, dlaczego w walce o mamonę zwyciężał kupców
chrześcijańskich.

I jeszcze należy dodać podwójną etykę talmudyczną, inną względem
Żyda, a inną względem innowiercy. Talmud pozwala, jak wiadomo, na
wszystko, na każdy środek, podkopujący, niszczący mienie: goja, akuma,
nuchry.

Z takim kupcem nie mógł walczyć przeciętny kupiec chrześcijański.
Jego prowadziło sumienie, ruchów zaś Żyda w stosunku do innowierców nie



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

155

powstrzymywały, nie krępowały żadne hamulce etyczne. Jego wiara i dusza
aryjska (kupca chrześcijańskiego – przyp. red.) nakazywały wytwarzać,
sprzedawać tylko towar dobry, solidny. Żyd zaś operował byle czym, tandetą,
polując tylko na szybki zarobek, choćby mniejszy, ułatwiający mu ciągły
obrót pieniędzmi. Wiadomo, iż wytwory wieków średnich i nowszych aż do
wielkiej rewolucji francuskiej (różne tkaniny, jedwabie, aksamity, makaty,
koronki, papiery, zegarki, naczynia, farby itd.) trwają dotąd.

Inaczej wytwory i towary żydowskie. . .
Przez całe wieki średnie i później (wiek XVI, XVII, XVIII) wije się

skarga:

“ Wszystkim wiadomo, jako dobru pospólnemu Żydzi nic nie przynoszą,
krom zła a zgorszenia.

Skarżą się cechy na ich tandetę, gildie kupieckie na ich nieuczciwą
konkurencję i obniżkę cen, sądy zaś na ich bezustanne oszustwa, „szwindle”
i rozmyślne omijanie ustaw. Paryski cech kupiecki nazywa ich (w. XVIII):

“ Osami, wdzierającymi się do ulów, aby pozabijać pszczoły, a później
z otwartych ich ciał wysysać miód.

Konkurencji z Żydami nie mogli złamać kupcy: hiszpańscy, francuscy,
niemieccy, a cóż dopiero polscy? Dobrotliwość, gościnność, pobłażliwość
dla obcych przybyszów, słowem, dobre serce narodu polskiego i wstręt do
szachrajstwa, ułatwiły Judaitom ich krecią robotę handlarską. Jakiś czas
bronił się handel polski ze skutkiem, nie dał się pobić intruzom, w końcu
jednak znużyło go bezustanne borykanie się z metodą żydowską i osłabł.
Już pod koniec wieku XVI byli Żydzi panami na rynkach polskich. Pomogła
im dużo nieopatrzna „tolerancja” władzy. Przywileje ich, rzucające ludność
rdzenną w ich szeroko rozwartą paszczę nienasyconych żarłoków, odnawiali,
powtarzali (z wyjątkiem trzech Jagiellonów) nasi królowie (Zygmunt Au-
gust, Stefan Batory, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał,
Jan III), do czego namawiali ich wysocy dygnitarze koronni. Nawet tak
mądry kanclerz, jakim był Jan Zamojski, nie powstrzymał rozmachu handlu
żydowskiego. W „Dyplomatarjuszu” M. Bersohna (1578 r., numer 163)
czytamy:

“ Tenże król (Batory) za wstawieniem się kanclerza Jana Zamojskiego,
dozwala Żydom w mieście Augustowie używać takich praw, jakie służą
innym mieszkańcom, chrześcijanom.

“ A na prośbę senatorów król (Zygmunt III) uwalnia Żydów poznańskich
od płacenia ceł przez lat cztery. („Dyplom.” numer 199, 1591 r.)
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Tak rozpieszczeni Żydzi mogli pokonać handel polski. . .
Najwięcej rozwydrzyli się Żydzi na Rusi i Ukrainie. Opętali szlachtę,

zajmującą się w owym czasie więcej polityką, sejmami, aniżeli swoimi
majątkami, podniecili ją do wyzyskiwania Kozaków. Doszło do tego, że
Judaici dzierżawili nie tylko dobra szlacheckie, lecz także cerkwie. Kto
z ludu kozackiego chciał ochrzcić swoje dziecko albo się żenić, musiał
zapłacić członkom „wybranego narodu” haracz. Nawet umierać i wędrować
po śmierci na cmentarz chrześcijański nie mógł bez pozwolenia dzierżawców
wyznania talmudycznego.

Ta chciwa, potworna arogancja Żydów oburzyła nie tylko uczciwych
„gojów”, lecz także żydowskiego historyka, Graetza, zaciętego wroga chry-
stianizmu. Pisze on:

“ Odeszła od nich (od Żydów) rzetelność i prawość, jak opuściła ich pro-
stota i zmysł prawdy. W oszukaństwie i przebiegłości znajdywali rozkosz
niby zwycięską radość. Uczyli szlachtę polską, jak upokarzać i poniewierać
gruntownie Kozaków, narzucali się im na sędziów i mieszali się do ich
praw kościelnych.

Taka obłąkana arogancja musiała wywołać nienawiść Kozaków do Ży-
dów. I stało się tak. . . Do dzisiaj pamiętają dzieci stepów swoją poniewierkę,
nie zapomnieli krzywd, doznanych za rządów żydowskich.

Wyssani do ostatniego grosza, traktowani jak bydlęta, wysłali Kozacy
poselstwo do Krakowa, do króla Jana Kazimierza, i prosili go, aby zdjął
z nich pęta żydowskie:

“ Nie szukajcie w prawach surowości przeciwko Żydom – przemawiało
poselstwo – ale pilnować należy, aby nie byli w mocy nas obdzierać.

Jan Kazimierz nie przychylił się do słusznych żądań Kozaków, za
co drogo zapłacił. Albowiem Kozacy, sprzykrzywszy sobie poniewierkę
z dwu stron, od Żydów i od bałamuconych przez nich szlachciców polskich,
wzięli się do broni. Wojna Kozaków z Polską zaczęła się pogromem Judy.
Strasznym był ten pogrom – dzikim, brutalnym, rafinowanym mordem.

Skopany, skrzywdzony Zaporożec, stał się hieną, tygrysem, szakalem.
Tysiące Żydów torturował bez litości i zabijał jak wściekłych psów (w Nie-
mirowie, Pilewcach, Zamościu, Tomaszowie, Turobinie, Tarnogrodzie, Bił-
goraju, Kroczniku, Łucku itd.).

Przeliczyła się znów megalomania żydowska. Już się zdawało, że opa-
nowała całą Sicz kozacką i Wołyń, i że będzie na zawsze władzą tych ziem,
gdy straszny, okrutny grom spadł na nią niespodzianie i zdruzgotał jej
niemądrą pychę. Z torbami, zrabowani przez Kozaków, uciekli z Zaporoża
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ci magnaci żydowscy, którym udało się ocalić życie. Nadzy przyszli nad
Dniepr, nadzy odeszli. . .
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

O BLIŹNIM, CZ. 2
Abranel: „Obca niewiasta, nienależąca do córek Izraela, jest bydlęciem”. Według
tych zasad muszą nie-Żydzi, a przede wszystkim odstępcy od wiary żydowskiej,
jakim wg podania Talmudu był Jezus; który do bałwochwalstwa poszedł i wielu
uwiódł, zrzec się tego, aby ich Żyd uznawał za bliźniego. Zatwardziały grzesznik
zasługuje na karę. Poganin, który nie stanie się Żydem, i chrześcijanin pozostający
wierny Chrystusowi, są wedle zapatrywania Żydów nieprzyjaciółmi Boga i Żydów,
przeto powiada Talmud: „Słowa Biblii: Bóg nie ma gniewu, odnoszą się tylko do
Żydów; zaś słowa: Bóg się gniewa, odnoszą się do innych narodów na ziemi”.

Imię góry „Synaj” oznacza – według Talmudu – że gniew zstąpił na narody
świata. Dlatego naucza: „To znaczy o wszystkich narodach, abyś im żadnej
nie wyświadczył łaski” – „Zakazane jest litować się nad człowiekiem niero-
zumnym”. Rabin Gerson: „Sprawiedliwemu nie przystoi, aby się litował nad
złymi”. Abarbanel powiada: „Jest niesłusznie okazywać miłosierdzie”. Wolno
zatem sprawiedliwym jako i krewnym Boga oszukiwać bezbożnych, ponieważ
jest napisane: „Bądź czystym względem czystych, a przewrotnym względem
przewrotnych”. Rabi Eliezer: „Jak murzyn pomiędzy wszystkimi stworzeniami,
tak Izrael pomiędzy narodami odróżnia się przez swoje dobre uczynki”.

Zabronione jest przeto Żydom, powiada Talmud, pozdrawiać bezbożnych;
perłą jest jednak słowo: „Bądź zawsze chytrym w bojaźni bożej (przebiegłym)”,
przeto pozdrawiaj także dla miłego spokoju i obcego, który nie jest Żydem,
aby cię cenił i abyś nie doznał żadnej przykrości. Beachi: „Obłuda jest tym
sposobem pozwolona, aby człowiek tj. Żyd, udawał grzecznego wobec bezbożnego
(tj. nie-Żyda), aby go szanował i zapewniał, że go kocha; jest to pozwolone,
jeśli człowiek tj. Żyd, tego potrzebuje i obawia się goima – (inaczej jest to
grzechem), albowiem Talmud naucza: pozwolona jest obłuda (Żydom) na tym
świecie przeciw Bezbożnym. Narody zaś świata, wszyscy nie-Żydzi, są bezbożni,
albowiem wszystkie ich dobre uczynki, jałmużny, które dają, wszelkie miłosierdzie,
które wyświadczają, poczytuje im się za grzech, gdyż czynią to oni tylko dlatego,
aby się przechwalać”.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Rozdział 18

Spory żydowskie i Kabała

Nie wszyscy Żydzi uwielbiali geniusz Mojżesza Majmonidesa (ur. 1135
†1204), którego jego zwolennicy nazywali „drugim Mojżeszem” i „orłem”.
Był on jak na owe czasy, znakomitym uczonym, lekarzem i filozofem.
Objechawszy dużo świata (Hiszpanię, Egipt, Azję Mniejszą itd.), rozszerzył
swoje poglądy na świat i ludzi. Filozofię grecką znal doskonale i przyswoił
sobie niektóre jej pojęcia, co mu nie przeszkadzało zostać gorliwym Żydem.
Nad swoją „Miszną-Torą” ślęczał dziesięć lat. Aby Talmud uprzystępnić
dla szerokich kół żydowskich, usunął z niego niepotrzebne chwasty i jałową
gadaninę przesubtelnych komentatorów.

Ta reforma Talmudu nie podobała się ortodoksom żydowskim. Ogłosili
oni Majmonidesa heretykiem. Na czele ortodoksów stanął Salomon z Mont-
pellier, tak zawzięty na „heretyków”, iż prosił nawet władze chrześcijańskie
o pomoc do ukarania „odszczepieńców”. Płacąc pięknem za nadobne, rzucili
rzekomi „odszczepieńcy” prowansalscy (w Lunel, Beziers, Narbonne) klątwę
na ortodoksów i wygarbowali im dobrze skórę.

Utworzyły się dwa stronnictwa religijne. Na czele grupy Majmonidesa
stanął Dawid Kimchi, a w imieniu ortodoksów prowadził walkę hiszpań-
ski Żyd, Nachmani, który zabronił swojej partii poddawać jakiejkolwiek
krytyce „nieomylnego, świętego” Talmudu i rozkazał jej bezwzględne po-
słuszeństwo dla rabinów.

Walka ta trwała dość długo, posługiwała się nawet ohydną zemstą.
Zwolennicy Majmonidesa oskarżyli swoich przeciwników przed sądem
inkwizycji chrześcijańskiej (około 1235 r.) o oszczerstwo, które w owym
czasie karano wyrywaniem języka. Dziesięciu wielbicieli z Montpellier
pozbawiono języka.

Chcąc załagodzić ten religijny spór żydowski, objeżdżał rabi Mojżesz
z Coucy Francję południową i Hiszpanię i wzywał współwierców do zgody
i powrotu do „wiary prawdziwej”. Był tak rozsądnym, iż nie przeklinał
poprawek Talmudu przez Majmonidesa, przeciwnie, chwalił „postępowego”
filozofa, stawiając go obok gaonów (wysokich dygnitarzy żydowskich).
Powoli udało mu się uśmierzyć zawieruchę religijną.
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Nie ze wszystkim jednak. . .
Około roku 1200 przypomniał sobie ślepy rabi Izaak z dwoma uczniami,

Asrielem i Ezdraszem, mistyczną naukę persko-macedońską, uprawianą
już przez Żydów w niewoli babilońskiej. W Talmudzie, głównie w księgach
Zohar, spotyka się ową naukę mistyczną, opracowaną podobno w jakiejś
jaskini przez Symona-ben-Johaja. Naukę tę nazwano „Kabałą” (Kabbalah)
albo „masora” (podaniem).

Pierwsi kabaliści żydowscy zajmowali się tylko Bogiem i stworzeniem
świata. Dopiero następcy ich dopełnili Kabałę egzegezami, moralnością,
filozofią, tworząc w ten sposób mistyczną filozofię religijną.

Według Kabały:

“ Unosi się Bóg ponad wszystko, ponad byt i myśl (En-Sof). Objawia się
On za pomocą tryskających z Niego promieni w formie dziesięciu „Sefi-
rów”, którym Kabała nadaje poszczególne imiona, stosownie do ich cnót.
Posługując się blaskiem Sefirów, może się Bóg objawić śmiertelnikom,
Sefirowie zaś mogą się przemienić w żywych. znakomitych, cnotliwych
ludzi, np. w żydowskich patriarchów i proroków. Dusze powinny być
w świecie duchowym przygotowane, bo mają zejść na ziemię a wejść
w ciała ludzkie, aby w tych ciałach mogły odbyć próbę cnoty. Gdyby nie
złożyły egzaminu cnoty, muszą wchodzić powtórnie w inne ciała. Dopiero
wtedy, gdy wszystkie do wędrówki po ziemi przygotowane dusze urodzą się
po ziemsku, może się także ukazać, dusza Mesjasza i przywrócić wolność
wszystkim, ciałem spętanym duszom. (Otto Henne am Rhyn, jak wyżej)

Kabaliści wierzyli w swoją moc cudotwórczą, ich wybitni przedstawiciele
(Mojżesz z Kordowy i Izaak Lurja) wmawiali w siebie, iż:

“ mogą wywierać na każdego człowieka wszelkie wrażenia z pomocą ta-
jemniczych nazwisk boskich, albo znaków, postu, gorliwej modlitwy i mogą
stać się niewidzialnymi i jasnowidzącymi. (Edward Żukowski – Judstwo)

Kabalistów poparł, czego się nikt nie spodziewał, dowódca hiszpań-
skich Żydów-ortodoksów, Nachmani, wyzyskujący sztukę czarnoksięską do
swoich celów osobistych. Za jego przykładem poszło mnóstwo ortodoksów
i nie-ortodoksów żydowskich i stworzyło silną sektę kabalistyczną.

Szeroką falą rozlał się kabalizm po całej Europie, zacząwszy od Hisz-
panii, Francji i Niemiec. A nie tylko sami Żydzi uczepili się Kabały, lecz
także chrześcijanie. Bawili się nią różnego rodzaju uczeni, badali ją: magicy,
alchemicy, astrologowie, czarnoksiężnicy itp., którzy pragnęli koniecznie
odkryć tajemnicę świata. Oprócz uczonych zajmowali się Kabałą przebiegli
szarlatani, dorabiający się, głęboką mądrością” i „nieomylnymi” wróżbami
znacznych majątków. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. . .
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Kabała stworzyła także kilku „Mesjaszy”, potrzebnych Żydom. Już
około roku 1280 odgrywał Żyd hiszpański (z Saragossy), Abraham ben
Samuel Abulafia (1240 †1291) rolę Mesjasza, proroka i cudotwórcy. Dru-
gim, głośnym „Mesjaszem” był Szabbatai-Cwi, albo Cewi (ur. 1626 †1676).
Poznawszy się z siedemnastoletnim Natanem Aszkenazym, zręcznym i zu-
chwałym oszustem, zaczął odgrywać rolę „Mesjasza”. W Jerozolimie, gdzie
przebywał czas pewien z owym Natanem, zabawiał się z nim kabalistyką.
Wywoływał duchy i chełpił się, że posiada moc rozkazywania wszystkim
duchom i że on jeden zbawi Judę. Oczarował do tego stopnia mnóstwo
zwolenników, iż szli za nim z psią uległością wszędzie, gdziekolwiek był.
W Jerozolimie, Aleksandrii, Salonice, Smirnie i w różnych innych miastach
oprowadzali go adepci po ulicach, przyodzianego w suknie królewskie
i obsypywali go sutą daniną, aby mógł żyć po królewsku.

W licznych podróżach towarzyszyła mu polska Żydówka, Sara, przeby-
wająca poprzednio u swojego brata to w Amsterdamie, to w Livorno.

Wesoły, hulaszczy „Mesjasz” nie mógł się podobać ortodoksom żydow-
skim. Wyklęli go rabini.

Wyklęty Szabbatai Cwi drwił ze srogiego „cheremu”.
Niedługo jednak trwała jego chwała i potęga. Wielki wezyr turecki,

sprzykrzywszy sobie jego kabalistykę, kazał go zamknąć w więzieniu, na-
samprzód w Galipoli, a potem w Konstantynopolu. I z więzienia drwił, był
mu nawet rad, bo prorok Daniel przepowiedział, że Mesjasz będzie prześla-
dowany. Chciał być uwięziony, aby jego powaga wzrosła. Siedząc w kozie,
bawił się doskonałe, hulał tam rozpustnie. O mamonę nie potrzebował się
troskać. Znosili mu ją jego wielbiciele pełnymi garściami.

Wiadomość o „prawdziwym” (?) Mesjaszu dotarła także do Żydów
polskich. Powitali ją radośnie, któryś bowiem z ich proroków wyznaczył
rok 1648, jako termin ukazania się „prawdziwego” Mesjasza.

— Mesjasz, nasz Mesjasz! — radowali się. — Przyszedł nareszcie i zrobi
nas panami całego świata.

Tak ta przepowiednia przewróciła polskim Judaitom głowę, iż stracili
ją zupełnie. Licząc na owe panowanie nad całym światem, obchodzili się
z ubogimi „gojami”, jak z wytartymi szmatami. Działo się to głównie na
Siczy i Wołyniu, a działo się tak niemądrze, iż wywołało wojnę kozacką.
Wiadomo, że jakiś Żyd, Zacharjasz Sabilenko, wydarł z rąk Chmielnickiego
żonę i majątek, co potwierdza Nussbaum w swoich „Żydach w Polsce”.
Obrażony ciężko i rozgoryczony Chmielnicki rzucił się nasamprzód z furią
na Żydów.

„Prawdziwy Mesjasz” nie ocalił swoich zwolenników, których było dużo
w Polsce. Sam wpadł w pułapkę.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

162 Rozdział 18. Spory żydowskie i Kabała

Przybył do niego z Polski znakomity kabalista, Nehemia, i przypatrzyw-
szy mu się z bliska i uważnie, wywąchał w nim kuglarstwo i oszustwo.

Gdy się o tym dowiedział sułtan turecki, postanowił zbadać „nadludzką
potęgę” Mesjasza; niezwykłą próbę wymyślił. Wezwał Sabbataja Cwi przed
swoje oblicze i rzekł:

— Jesteś-li prawdziwym Mesjaszem, to żadna broń nie dotknie ciebie;
aby się przekonać, czy jesteś posłańcem Allacha, każę wypuścić na ciebie
trzy zatrute strzały; jeśli cię nie zabiją, pokłonię się tobie. . .

Sprytny był sułtan, ale sprytniejszym od niego okazał się „Mesjasz”
Cwi. Zamiast stanąć do dziwacznej próby, zdarł szybko turban z głowy
jakiegoś dworzanina i wsadził go na swoją głowę, co znaczyło: przestałem
być Żydem, jestem Turkiem. . .

Szybka przytomność ocaliła Sabbataja Cwi. Sułtan był zadowolony,
cieszył się, że „Mesjasz żydowski” zrzucił z siebie mądrość talmudyczną,
a ukorzył się przed Koranem. . .

Zdawałoby się, że odszczepieństwo Cwi oczyści talmudyzm żydowski
z jego szalbierstwa kabalistycznego, ale stało się inaczej. Jego zwolennicy
nie przestali go uwielbiać i iść drogą, jaką im wskazał. Nawet jeszcze po
śmierci wierzyli w jego mesjanizm, pocieszając się tym, że umarł tylko
śmiercią chwilową, pozorną i wróci na ziemię, gdy będzie potrzebny.

Kabalistyka żydowska gasła powoli, jako odrębna sekta, ustępując
w Polsce miejsca innej nowej sekcie, zwanej chasydyzmem. Stworzyło ją
dwóch rabinów, Izrael Beszt z Międzyborza (1698-1759 r.), i Beir z Mię-
dzyrzecza (1700-1772 r.). Obaj byli wyznawcami księgi Zohar i Kabały,
uchodzący za cudotwórców (cadyków). Tym cudotwórcom przyszło na myśl
osłodzić życie byłym talmudystom. Więc zdjęli z nich jarzmo wszelkich
ascetycznych ćwiczeń i pozwolili im „podnosić ducha” wesołym życiem
z dobrym humorem. Nic dziwnego, że się ta reforma podobała Żydom,
terroryzowanym przez Talmud. Przeszedłszy do sekty, zwanej chasydim,
żyli sobie wesoło, często rozwiąźle, szczęśliwi, że można być chasydem
(pobożnym), a hulać co się zmieści. Ten pomysł cadyków zebrał ogromną
gromadę chasydów, istniejących dotąd w Polsce. Niezwykły „pietyzm”
żydowski wieku XVII i XVIII rozlał się z Polski szeroko, bo na Węgry,
Rosję i kraje Naddunajskie.

Głównym patronem tej dziwacznej sekty był Izrael Beszt. Dowiadu-
jemy się od Hilarego Nussbauma („Szkice historyczne z życia Żydów
w Warszawie”), że wmówił w swoich zwolenników, iż:

“ Przy pomocy hałaśliwego odprawiania modlitwy, wysilania się w natężo-
nych ruchach, kiwania i wstrząsania całym ciałem, zdolny jest przenikać
w nieskończoność. Dusza jego wtedy ulatuje w świetlane sfery, wznosi
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się w niebiosa, widzi oblicze Boga, wchodzi w rozmowę z aniołami i jest
w stanie za ich pośrednictwem, łaskę Bożą, szczęście, a głównie odwró-
cenie grożącego niebezpieczeństwa uprosić. Zalecał też swoim owieczkom
naśladować go w krzykliwym modleniu się, utrzymując, że modlitwa to
rodzaj małżeńskiego związku między człowiekiem a majestatem Boskim
i dlatego wymaga; fizycznego bodźca, cielesnego wstrząśnienia, co krzykiem,
ruchem, kiwaniem się i gestykulacją najłatwiej się osiąga

Dalej głosił, że:

“ Tylko przy wesołym usposobieniu, jak skakanie, śpiewanie, Maszczenie
itd., odprawiane modlitwy zagrzewają duszę i ciało, wzniecają płomień
modlitwy i mogą niechybnie łaski oblubienicy niebieskiej uzyskać.

Zabawna ta, krzykliwa, skacząca, kiwająca się, wstrząsająca całym
ciałem przy modlitwie, a hulająca poza modlitwą sekta. . .

Z tej dziwacznej reformy wykwitła dla cadyków cała góra złota. Albo-
wiem nie wolno się zbliżać chasydowi do cadyka bez datku, stosownie do
jego możności. Bogaty musi za audiencję u cudotwórcy płacić słono.

Chorzy i nieszczęśliwi chasydzi spieszą po zdrowie albo po uspokojenie
duszy do nieomylnego, według nich, cadyka i błagają go o wstawiennictwo
przed tronem Boga.

Cadyk radzi, obiecuje i zgarnia mamonę, potrzebną mu do utrzyma-
nia licznego dworu, którym się otacza, niby panujący książę. W białych,
jedwabnych sukniach chodzi i w sobolach. Swoją mądrość cudotwórczą
podtrzymuje i odświeża bezustannym odczytywaniem Zohara.

Najzaciętszym wrogiem chasydów był rabin wileński, Eljasz (1780-
-1797), mąż energiczny i nieugięty. Wypędził on chasydów z Wilna, a księgi
ich kazał spalić (1772 r.). Gdy jeden z przewodników nowej sekty, Jakub
Józef w Kohen, mowy swe wydrukował (1780 r.), wyklął go razem z innymi
rabinami.

W chwili, kiedy chrześcijaństwo nie znało już prześladowań religijnych,
wojowały z sobą dwa stronnictwa żydowskie (w Polsce) z namiętnością
nieubłaganych wrogów. Wielu chasydów powędrowało wówczas na Sybir
z łaski rabinów, którzy się za pomocą donosu pozbywali niemiłych im
przeciwników. Niejeden chasyd poszedł na Daleki Wschód jako – przestępca
polityczny, choć nie wiedział nawet, co to sprawa polityczna.

Ta nienawiść prawowiernych talmudystów nie złamała jednak oporu
chasydów.

Chasydzi zostali chasydami, nie zrzekłszy się narodowości i religii
żydowskiej.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

MESJASZ
1. Gdy nadejdzie Mesjasz – uczy Talmud – wtenczas ziemia rodzić będzie gotowe
placki i wełniane szaty, także i pszenicę, której ziarno będzie grubsze jak dwie
nerki największego wołu. Mesjasz przywróci Żydom władzę królewską, wszystkie
narody będą im służyły i wszystkie królestwa będą im poddane. Wtenczas każdy
Żyd będzie miał 2800 niewolników i 310 światów. Poprzedzi to jednak wielka
wojna, w której dwie trzecie części narodów wyginie, że Żydzi aż 7 lat będą
potrzebowali do spalenia zdobytej broni. Także i „Orzeł synagogi”, Majmonides
wierzy w ziemskie wszechwładztwo Żydów: że Żydzi zapanują nad całym światem.
– Starym nieprzyjaciołom Żydów wyrosną wtenczas z ust zęby na 92 łokcie długie.

Od wszystkich narodów przyjmie Mesjasz podarunki, tylko od chrześcijan nie.
Żydzi staną się wtenczas niezmiernie bogatymi, albowiem wszystkie skarby świata
dostaną się w ich ręce. Talmud powiada, że będą mieli taki skarbiec, iż 300 oślic
będzie potrzeba, aby uniosły klucze do bram i zamków jego. Wszystkie narody
przyjmą wtenczas wiarę żydowską, tylko chrześcijanie tej łaski nie dostąpią, ale
zostaną do szczętu wygubieni, ponieważ pochodzą od diabła.

2. Podczas gdy Żydzi talmudyści królestwo Mesjasza jak za czasów Zbawiciela
oszpecają ziemskimi urojeniami, ich Mesjasz doznaje takiego przyjęcia, że je
chrześcijanin nie może wypowiedzieć. Zaprawdę jest tego za wiele, że Żyd w chrze-
ścijańskich krajach publicznie może lżyć Zbawiciela mianem bałwana urodzonego
według Talmudu z wszeteczeństwa i cudzołóstwa. (Podług Talmudu trudnił się
Chrystus także czarodziejstwem i był bałwochwalcą).1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Wdzięczność Żydów polskich

Przyznają Żydzi, że Polska była w Europie jedynym państwem, obchodzą-
cym się z nimi stale po ludzku.

Stosunek królów polskich do Żydów jest:

“ tym więcej zastanowienia godnym – pisze dr Ludwik Gumplowicz
(„Prawodawstwo polskie względem Żydów”) – ponieważ zupełnie różny
od stosunku panujących do Żydów w innych państwach Europy, a szcze-
gólnie w Niemczech. Tam Żydzi uważani byli jako należący do majątku
cesarzów, byli dobrem kameralnym, servi camerae cesarza. Nie należeli
więc do narodu, nie wchodzili w skład jego; byli tylko prywatną własnością
panującego. – W Polsce było inaczej. W Polsce Żydzi stanowili klasę
narodu, do jego składu należeli jako część integralna, tak dobrze, jak
szlachta, chłopi, mieszczaństwo. Były to w Polsce klasy narodu, które
tym się od kast różniły, że łączenie się wzajemne prawie nie było zaka-
zane, a przejście z jednej do drugiej było możebne. Między tymi klasami
narodu Żydzi nie byli najpośledniejszą, stali bowiem zupełnie na równi
z mieszczanami, a w wielu względach nawet i wyżej.

Było tak w istocie w Polsce, w jedynym tolerancyjnym państwie euro-
pejskim od wieków średnich począwszy, aż do wielkiej rewolucji francuskiej.
Prześladowania innowierców dlatego, że wyznają inną wiarę, Polska nie
znała. Tak dobrze, wygodnie i bezpiecznie było Żydom w Polsce, iż zdawało
im się, że mieszkają w swoim dawnym państwie – w Palestynie. Potwierdza
to Ludwik Gumplowicz, gdy mówi:

“ Kahały polskie na czele z rabinami są tak szczególnym zjawiskiem
w swoim rodzaju, jak podobnego nigdzie i nigdy nie napotykamy. Są to
małe rzeczpospolite z prezydentami własnego wyboru na czele, a gdyby
kto patrzał na ich rządzenie się prawem własnym, prawem Mojżesza
i Talmudu, gdyby z zawiązanymi oczyma prowadzono go po niezliczonych
tych miasteczkach, z jednego kahału do drugiego, nie pokazując mu reszty
kraju, mniemałby się nie w Polsce, ale w Palestynie.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

166 Rozdział 19. Wdzięczność Żydów polskich

Trafnie odmalował L. Gumplowicz miasteczka polskie, zalane Żydami,
przypominające dotąd brudne, cuchnące osady Azji Mniejszej, ożywione
nieznośnym, obrzydliwym szwargotem, jak się imperator-filozof rzymski,
Marek-Aureliusz, wyrażał.

Słowem, państwem w państwie była organizacja Żydów w Polsce. . .
Za dobrotliwość i tolerancję religijną należała się Polsce od Żydów

wdzięczność.
Jak wyglądała ta wdzięczność żydowska?. . .
W wojnach nie brał Żyd udziału, co był jako wolny obywatel winien.

Wolał pożyczać ubogiemu rycerzowi pieniądze, potrzebne mu na zbroję,
broń, konie i jego ciurów, aby po powrocie z krwawego pola mógł szlach-
cica, niewynagrodzonego przez rząd jakimś beneficium, odrzeć ze skóry,
zdruzgotać go młotem lichwy.

Nie tylko rycerz ubogi płacił po wojnie Żydom znaczny „procent”, ale
płacili go często także możni panowie, a nawet królowie, gdy im zabrakło
gotówki na wyprawę wojenną.

Oto pierwsza „wdzięczność” Żyda, pijącego obficie z kielicha dobrotli-
wości słowiańskiej.

A druga?. . .
Na drugie pytanie odpowie handel polski, zniszczony żarłoczną chciwo-

ścią i nieuczciwością chytrego, przebiegłego szachraja. To samo potwierdzi
rzemiosło polskie, osłabione tandetą żydowską.

A trzecia „wdzięczność”?. . .
Na sejmach oskarżała szlachta Żydów, że „zawsze zwykli oszukiwać

młodych ludzi” – że ukrywają towary przemycane i rzeczy ukradzione.
Drobnostki w porównaniu z czwartą „wdzięcznością”.
Wiadomo, że wierszokleci hebrajscy uwielbiali „kochaną ojczyznę” –

gościnną Polskę. Ta „kochana ojczyzna” traciła jednak dla Żydów urok
w chwilach ciężkich, zagrażających wolności Polski. Praktyczni, sobą, swo-
imi tylko sprawami zajęci, starali się pozyskać przychylność potężnych
sąsiadów, którzy by mogli w razie zwycięstwa, stać się ich nowymi chlebo-
dawcami. Schlebiali Turkom, Rosjanom, Niemcom, Szwedom, a nie tylko
schlebiali, lecz służyli im jako szpiedzy, czyli byli zdrajcami „kochanej
ojczyzny”. Do Turcji zgłaszali się po pomoc już w XVI stuleciu. Ułatwił
im stosunki z padyszachem ich współwierca, João Miques (Joseph Nasi
lub Nassi). Wypędzony z Hiszpanii, udał się bogaty Żyd do Stambułu,
otoczony liczną świtą. Sułtan Sulejman przyjął go uprzejmie, a nawet
udzielił mu gościny we własnym dworze. Syn Sulejmana, Selim, wyniósł
banitę do godności księcia Naxios (1566 r.), nadawszy mu kilka wysp na
Morzu Egejskim. João Miques był przez długi czas powiernikiem i doradcą
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dwóch sułtanów, czyli właściwie rządcą państwa otomańskiego, nadto
uznaną, legalną głową Żydów przebywających w Turcji. Zawiedli się jednak
jego współwiercy polscy. Nie troszczył się on wcale o nich. O sobie tylko
i o swoim otoczeniu myślał, pomnażał swój i swojej rodziny majątek, co
przyznaje nawet, Grätz, żarliwy obrońca Judy.

Nie wszyscy Żydzi polscy pomagali wrogom złamać siłę polskiego rycer-
stwa. Byli między nimi mężowie uczciwi, np. Michał Ezofowicz, który rzucał
na zdrajców cherem (klątwę). Mnóstwo jednak szpiegów żydowskich mu-
siało być podczas najazdu Szwedów, kiedy Czarniecki kazał ich torturować
i wieszać wielkimi gromadami w różnych miastach, a kancelaria królewska
ogłosiła rozkaz, niepozwalający członkom „świętego” narodu opuszczać
swoich domów, „żeby do nieprzyjaciela były wiadomości donoszone”. Nawet
krakowscy Żydzi, tak bliscy tronowi polskiemu, sprzeniewierzyli się swoim
dobrodziejom, czego dowodem konfiskata ich majątków na rozkaz króla
Jana Kazimierza (1658 r.).

Widocznie byli Żydzi przekonani, że Polska kona już, umiera, że ją
szwedzkie miecze raz na zawsze zdruzgoczą, więc starali się zjednać sobie
życzliwość nowych panów.

I tym razem omyliła się niemądra polityka żydowska. . .
Nie koniec na tym.
Od Ludwika Glatmana, autora: „Szkiców historycznych” (Kraków,

1906 r.) dowiadujemy się o zrywaniu sejmów polskich (z rozdziału pt.
„Jak Żydzi zrywali sejmy”). Oddzieleni gettem i Talmudem od rdzennej
ludności, pozornie obojętni na sejmy polskie, śledzili oni z uwagą rozwój
naszego ustawodawstwa, o ile się ono odnosiło do ich interesów. Działo
się to prawdopodobnie od samego początku ich pobytu w Polsce, braknie
dotąd jednak źródeł naukowych, które by potwierdziły ten domysł. Ludwik
Glatman ilustruje faktami, cytatami tylko wiek XVIII.

Był to wiek bardzo podatny dla chciwości żydowskiej. Stare cnoty
rycerstwa polskiego gasły pod nieszczęsnymi rządami obu królów saskich,
Augusta Mocnego i III. Egoistyczna prywata wielmożów zdławiła obowiązek
obywatelski, zły przykład królów i ich otoczenia podminował rodzinę,
splamił jej czystość. W epoce, w której się cieszono – za króla Sasa jedz, pij
i popuszczaj pasa – nie mogło być mowy o surowych obyczajach przeszłości.
Gdzie się tylko je, pije i popuszcza pasa, tam potrzeba dużo mamony, a nie
wszyscy posiadali jej tyle, iżby mogli nasycić swoje hulaszcze apetyty.

Droga do przekupstwa otwarta. . .
Żydzi rozporządzali w wieku XVII i XVIII bardzo znaczną mamoną,

zagarnąwszy mimo praw, ustanowionych przez królów, kupcom chrze-
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ścijańskim cały handel miast i miasteczek. Stać ich było na opłacenie
nieuczciwości nieuczciwych, podłością podłych.

O nieuczciwych i podłych zawsze i wszędzie łatwo. Każda epoka wydaje
brudnych chciwców, łotrów bez Boga, sumienia i honoru, sprzedawczyków
i lekkomyślników, ocierających się o grzech, o zbrodnie nawet. A cóż
dopiero w chwilach moralnego gnicia? Wiemy wszyscy, jakie szeregi złodziei
i bandytów, cały legion spłodziły lata rewolucyjne (1905 r.), lata anarchii
etycznej, seksualnego zwyrodnienia, kultu ciała i pieniądza. Za kilka rubli
mordowali nasi bandyci sumiennego, uczciwego człowieka.

Wiadomo, że za panowania Augusta III, przez całe lat trzydzieści, do-
szedł do skutku tylko jeden sejm (pacyfikacyjny – 1737 r.). Wszystkie inne
padały – bezsilne, rozbite. Albowiem zawsze znalazł się jakiś przeambitny
magnat, mający na celu tylko swoje osobiste interesy, albo jakiś łotr, poseł
lub nawet senator, który wrzeszczał jak opętany, za pieniądze żydowskie:

— Liberum veto!
A jeden głos wystarczał do zerwania sejmu.
O co Żydom chodziło! O bożka ich oczywiście, o pieniądz, o Złotego

Cielca.
W ogólnym rozstroju politycznym i etycznym XVIII stulecia znaleźli się

mężowie uczciwi, prawi obywatele, którzy zdawali sobie dokładnie sprawę
z anarchii kraju. Było ich niewielu, ale byli. Ci uczciwi, prawi Polacy, nawo-
ływali do moralnego odrodzenia narodu i wzmocnienia państwa. Skarżyli
się oni między innymi, że:

“ Sejmy, duchem postronnych sąsiadów (dyplomatów ościennych) i Ży-
dów natchnione, ich pieniędzmi paradują; wielu pobiera pensje roczne
a ohydą polskiego imienia.
Bezpieczeństwo każdego państwa zależy od jego armii, armia zaś nie

może istnieć bez pieniędzy. Do wzmocnienia skarbu Rzeczypospolitej dążyli
rozumni i uczciwi obywatele XVIII w. A nie było trudno o wypełnienie kas
rządowych. Dość było podnieść stopę podatków (czopowego, szelężnego,
pogłównego, monopolu: tabacznego, tytoniowego, papierowego, młynowego
itd.), aby starczyło na wszystkie potrzeby państwa. Obliczono, że same
czopowe (opłaty z szynków) przyniosłyby rocznie 11 250 000 złotych.

Te szynki, młyny i różne monopole były w ręku Żydów. Oni sami
wnosiliby do skarbu corocznie przeszło 11 milionów złotych, czego ich
chciwość sobie nie życzyła.

Mieszkało w początkach XVIII stulecia na ziemiach polskich i litewskich
550 000 Żydów żonatych; powinni więc byli płacić pogłównego (licząc po
dukacie od rodziny) 4,5 miliona złotych, a płacili tylko 220 000. Ratując
swoje miliony, należące się słusznie skarbowi rządowemu, posługiwali się
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przekupstwem. Zbierali oni przed każdym sejmem 250 000 złotych na
kupienie głosów kilku posłów i senatorów. Te podłe sprzedawczyki rwali
za ich srebrniki sejmy, niwecząc zamiary, pracę rozumnych i uczciwych
obywateli, którzy znali źródło słabości Rzeczypospolitej.

Podniosłego ducha i dalekiego wzroku, patrzącego w przyszłość, sena-
tor, biskup kijowski, Samuel z Ossy Ożga, posłał do króla list (1740 r.),
zwracając jego uwagę na konieczność „aukcji wojska, porządnej i licznej
infanterii i dragonii sine quo nihil”.

“ Najjaśniejszy Panie. Nie tak się dziwuję postronnym potencjom, że nas
zawsze chcą widzieć bez porządku, boć z tego siła profitują, ale jako publica
fama volat, że Żydzi polscy siłą przeszkadzali przeszłemu sejmowi, iż nie
doszedł. Masz W. Kr. Mość Pan mój miłościwy moc i władzę panowania
swego zażyć nad tym chytrym narodem, zabieżeć tym inkonwenienciom.
Mnóstwo miast w państwie W. Kr. Mości inaczej się reperować nie
może; póki Żydzi handle wszystkie mieć będą, które wszystkie odebrali
katolikom przy protekcjach tak mało contribuen do ad aerarium wszystkie
omal miasta W. Kr. Mości posiadali ze złamaniem prawa i przywilejów,
nadanych chrześcijanom od królów, panów i antecesorów W. Kr. Mości.

Prawie jednocześnie ukazał się w druku list „Pewnego ziemianina do
pewnego przyjaciela”, w którym czytamy pomiędzy innymi:

“ Jasno każdemu, jak ten naród rozmnożony (Żydzi) po całym Królestwie,
szczęśliwsi niż nasi mieszczanie i nasi poddani, jak wszędzie znajdują
protekcję, jak przez swoje sztuki, szalbierstwa, zabieganie wszystkie handle
i sposoby do życia chrześcijanom odjęli, a jak mało płacą Rzeczypospolitej.

Na ten nieprawidłowy stosunek do ludności rdzennej zwrócił także
uwagę papież Benedykt XIV i wysłał do Polski list pasterski (1751 r.),
w którym przekazuje chrześcijanom, aby się:

“ Podczas dnia u Żydów sądnego do ucierania nosów, podczas pamiątki
tej, którą ci Żydzi Hamana odprawiają, służyć onymże Żydom nie ważyli.

I w liście tym ubolewał Ojciec Święty (jak pisze Andrzej Niemojewski
w swojej „Myśli Niepodległej”) nad rozpanoszeniem się Żydów w Polsce ze
szkodą ludności chrześcijańskiej, wytykał, iż Żydom wypuszczono w dzier-
żawę karczmy, folwarki, publiczne intraty, skutkiem czego dają się we znaki
chłopom:

“ Że ich oto ciężkich robót zmuszają, a nadto i kary na nich stanowią,
i częstokroć plagami nad ciałem ich się pastwią. Nadto, gdy z handlów,
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szynków i różnych zysków nazbierają pieniędzy, tedy je chrześcijanom
pożyczają na lichwę, przez co się dobra i fortuny wyniszczają.

Na rozkaz biskupów (Szembeka i innych) odczytywało duchowieństwo
polskie przez całe pół roku (1751 r.) list pasterski papieża na wszystkich
ambonach.

Znali więc bardzo dobrze Polacy wieku XVIII rolę, jaką Żydzi odgrywali
na ich ziemiach, wiedzieli, że są nie tylko obcymi dla spraw kraju i ludności
chrześcijańskiej, lecz wprost podstępnymi wrogami, podminowywaczami
Rzeczypospolitej, jej siły, jej potęgi, jej środków obrony – a mimo to
znaleźli się „szabesgoje”, co im za nikczemne srebrniki „ocierali nosy”, co
za plugawą łapówkę służyli ich celom, ich chciwości, ich handlarskiemu
sprytowi.

Świetny interes robili Żydzi na przekupstwie senatorów i posłów. Głosy
tych łotrów kosztowały ich 250 000 złp., a wsypywały do ich kieszeni
około 16 milionów. Żydzi, korzystając z protekcji szabesgojów owego czasu,
porastali w złote piórka, handlując nawet krwią ludności rdzennej.

Wiadomo, że król pruski, Fryderyk II, zwany Wielkim, potrzebował
dużo wojska, gdy wtargnął po śmierci cesarza Karola VI na Śląsk. Ży-
dzi, niegdyś handlarze niewolnikiem, dostarczyli mu z Polski część armii,
werbując na ziemi polskiej zdrowych, dorodnych żołnierzy, którzy wsiąkli
z czasem w naród niemiecki. Pod pozorem furmanienia, jak opowiada
Henryk Szmitt („Dzieje Polski XVIII i XIX w.”), wyprowadzali ludzi za
granicę, najwięcej do Prus, zmniejszając polską ludność kmiecą.

Spostrzegł to król polski i polecił na radzie senatu w 1744 r. starostom
granicznym nie przepuszczać Żydów poza granicę z ich furmanami chrze-
ścijańskimi. Uniwersał królewski z 1745 r. rozkazał „Żydów, schwytanych
na uczynku werbownictwa, karać wedle surowości ustaw”.

Rada senatorska radziła i rozkazywała, a Żydzi oparci o protekcję
szabesgojów, nie zwracali uwagi na rozkazy i groźby uczciwych członków
rady senatorskiej – szli dalej swoją drogą plugawą.

Oto wdzięczność Żydów. . . Za to, że Polska przygarnęła biedaków,
wypędzonych z państw Europy południowej, zachodniej i środkowej, za
to, że pozwoliła im bez przeszkody modlić się po swojemu, za to, że
obdarzyła ich nie tylko bardzo dla nich wygodnymi przywilejami, lecz nawet
autonomią – podziękowali jej lichwą, wyzyskiem, oszustwem, szachrajstwem
bez sumienia, demoralizowaniem chrześcijan słabego charakteru, arogancją,
nienawiścią, zdradą, rwaniem sejmów, wywożeniem ludności rdzennej poza
granicę kraju.

Tak odwdzięczyli się Żydzi dobrotliwej, gościnnej, tolerancyjnej Pol-
sce. . . A historycy żydowscy, piszący po polsku, cieszą się jawnie, bez



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

171

wstydu, że ich współwyznawcom udało się otumanić, oślepić „głupich
gojów”.

Sunt lacrimae rerum. . .
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

O WŁASNOŚCI
Ponieważ wedle Talmudu Żydzi i Majestat boski to samo oznaczają, przeto
Żydom należy się świat cały. Talmud: „Jeżeli Żyda wół przebodnie wołu cudzego,
to Żyd wolny jest od kary lub wynagrodzenia, ale jeśli wół obcego przebije wołu
Żyda, to obcy musi mu całą wynagrodzić szkodę, albowiem pismo powiada:
Powstał Pan Bóg i mierzył ziemię i oddał Izraelitom gojów; widział 7 przykazań
dzieci Noego, a ponieważ je nie dotrzymywali, powstał i oddał całe ich mienie
Izraelitom”. Rabii Albo i inni: Bóg nadał żydom władze nad majątkiem i krwią
wszystkich narodów. Wolno jest Żydowi wyrządzać krzywdy gojowi, ponieważ
napisane jest: „Nie czyń krzywdy bliźniemu twemu”, ale nie stoi tam napisane:
„Nie wyrządzaj krzywdy gojowi”. Obdzierać (obrabować) goja, powiada Talmud
powtórnie: jest dozwolone: „i nie będziesz uciskał robotnika z twych braci,
wyjąwszy obcych”. Rabbi Aschi, opowiada Talmud, widział winorośl z gronami
i rzekł do sługi swego: „jeżeli winorośl ta należy do goja, to przynieś mi winogron;
ale jeśli należy do Żyda, to nie przynoś”.

Przykazanie „nie kradnij” znaczy podług Majmonidesa, „orła synagogi”, aby
nie okradać żadnego człowieka tj. żadnego Żyda; a na innym miejscu dodaje,
że nie-Żyda okradać wolno. Całkiem słusznie podług zasady, że do Żydów cały
świat należy; w ten sposób kradzież nie jest więcej kradzieżą; a jeżeli zaś mimo
tego, jaki rabin – talmudysta – także wyrzeknie, że kradzież jest grzechem, to
musi przecież zawsze myśleć: „Żyd nie może kraść, on tylko bierze, co jest jego”
– naturalnie – o ile to jest w mocy jego, i jak daleko jego władza sięga. Rabin
może sam powiedzieć: „okradać goja i Żyda zarówno nie wolno”, ale musi przy
tym myśleć: „jeżeli o okradaniu goja może być mowa”. Rabin Pfeferkorn nie
mówi więc nieprawdę, pisząc: „Posiadłość chrześcijan uważa się podług zasad
Talmudu jako dobro opuszczone, jak piasek morski; pierwszy, który je zajmie
w posiadanie, jest prawdziwym właścicielem”.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Frankiści polscy

Zakotłowało się w gminach polskich talmudystów. Albowiem zjawił się
nowy „Mesjasz”, następca Sabbataja-Cwi, krytyk i wróg prawowiernych
rabinów.

W roku 1726 przyszedł na świat w Karolówce na Podolu syn Lejby,
karczmarza, i Racheli, pochodzącej z okolic Rzeszowa.

Reformatorowie religijni odznaczają się zwykle w latach dziecięcych
usposobieniem marzycielskim. Zamknięci w sobie, skupieni, nie biorą
udziału w hałaśliwych zabawach rówieśników, snując w cichości serca
złotą przędzą swojej przyszłej misji.

Nie tak syn Lejby i Racheli. Chłopiec nie lubił samotności, kontemplacji,
książki i nauki. Gwałtowny od maleńkości, zuchwały, odważny, zawadiaka,
fizycznie bardzo silny, urodził się raczej na awanturnika niż na misjonarza.
Już w latach chłopięcych zarysował się wyraźnie charakter późniejszego
wodza karnej rzeszy. Mały Jakub Lejbowicz, odrodziwszy się od swojej
rodziny, był przede wszystkim zuchwałym łobuzem. Nie przerażały go guzy,
nie zatrważała przewaga siły. Do każdej bójki stawał z animuszem atlety,
niepozwalającego pluć sobie w kaszę. Gdzie się dzieci biły, bił on najwięcej
i wysuwał się zawsze jako wódz na czoło walczącej gromady. Odwaga,
niezrażająca się żadnymi przeciwnościami, których mu życie awanturnicze
nie skąpiło, i chciwość władzy, żądza rozkazywania były głównymi cechami
jego charakteru. Pomogły mu one do zawładnięcia duszami prostaków.
Tłum idzie zawsze, jak wiadomo, za odważnymi i składa chętnie w ich ręce
swoje losy.

Śmiały chłopiec i „łobuz” urodził się oprócz tego z głową samodzielną
i ze zmysłem przedsiębiorczym. Dużo samodzielności dała mu jego gwiazda
szczęśliwa na drogę życia. Już jako chłopczyk drwił z zabobonów i przesą-
dów żydowskich, a jako młodzieniec lekceważył „Księgę Ksiąg” – Talmud.
Nie olśniewała go, nie onieśmielała powaga: „chachamów” (uczonych w pi-
śmie).

Starannego wychowania nie otrzymał Jakub Lejbowicz, kultury wyższej
nie dali mu rodzice. Nawet nie był uczonym w rozumieniu żydowskim, nie
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grzebał się w mądrości talmudycznej. Ojciec, nieznoszący jego swawoli,
obchodził się z nim surowo, po bat często sięgał, co gniewało babkę chłopca.
Staruszka, rozkochana w swoim wnuku, przeczuła jego świetną przyszłość,
bo ostrzegała energicznego Lejbę, mówiąc:

— Uważajcie pilnie, abyście dobrze to dziecko wychowali, bo nowa rzecz
przez niego wyjdzie na świat.

Chłopiec, który miał stworzyć „nową rzecz”, szedł zrazu utartą drogą
narodu żydowskiego. Spędziwszy pierwsze lata dziecięce na Podolu, udał
się w trzynastym roku życia razem z rodzicami na Wołoszczyznę do
miasteczka Faraon, stamtąd do Romanii, w końcu do Bukaresztu. Ojciec
umieścił go w jakimś sklepie i kazał mu ważyć pieprz, sól i różne korzenie,
a jego natura bójna, awanturnicza, rwała się do przygód i podróży. Przeto
pozbył się sklepiku drobnego kupca i zaczął handlować drogimi kamieniami,
jedwabiami, suknem itp. towarami, których trzeba było szukać po święcie,
o co mu głównie chodziło. Goniąc za tymi towarami, jeździł po miastach
wołoskich i tureckich, i dotarł aż do Smyrny. Jak każdego cudzoziemca,
przybywającego z Europy nazwali go Turcy Frankiem (Frenkiem), które
to przezwisko przylgnęło do niego na resztę życia, jako nazwisko.

W Smyrnie, gdzie Jakub Lejbowicz (Frank) przebywał czas dłuższy,
zwrócił na siebie uwagę jako hulaka, rozpustnik i awanturnik. Mówił sam
o sobie: „Byłem tam sławny przez moje życie swawolne”. Nie przypuszczał,
jadąc do Smyrny, że napije się tam ze źródła rozpusty, a potem narko-
tykiem sławy. Albowiem jeszcze w owym czasie żyła w Smyrnie pamięć
Sabbataja-Cwi, żydowskiego sprytnego mesjasza, który umiał przykuć do
siebie tłumy prostaczków, wierzących w jego posłannictwo boskie. Aczkol-
wiek od śmierci Sabbataja-Cwi minęło już przeszło siedemdziesiąt łat, nie
zapomniał Żyd smyrneński o jego sławie.

Opowieść o Sabbataju nie była obca Frankowi, doktryny bowiem zga-
słego „Mesjasza” znali wszyscy Żydzi, mieszkający w południowych pro-
wincjach Rzeczypospolitej polskiej. W Smyrnie mówił mu każdy kamień
o Sabbataju, każda ulica przypominała mu pseudomesjasza.

Ruchliwy umysł Franka chciał wniknąć w tajemnicę sławy Sabbataja,
chciał się dowiedzieć, w jaki sposób można zapanować nad tłumami i dla-
tego zanurzył się w mętne głębie Zory. Chwile wolne od zajęć kupieckich
poświęcił w 1750 r. badaniu kabały i praktyk okultystycznych. Nie przygo-
towany do takiej pracy korzystał niewiele z mistycznej gadaniny kabalistów
mimo pomocy chachama (mędrca) Issahara, sławnego sabbatejczyka. Nie
bardzo się tym martwił, że „niewiele z tego rozumiał, co czytał”, jak
się sam przyznawał, przekonał się bowiem wkrótce, że nie potrzeba być
wcale uczonym, aby panować nad najuczeńszymi w piśmie. Wystarczy być
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zręcznym, przebiegłym i energicznym, wystarczy umieć narzucić im swoją
wolę. A tę sztukę potrafił lepiej od kabalistów.

Opowiadał Frank, że ślęcząc nad tajemniczymi księgami, wyrobił sobie
taką sławę mędrca, iż znani uczeni żydowscy przychodzili do niego z prośbą,
aby im wytłumaczył niejasne dla nich miejsca. A on „lubo sam tych miejsc
nie rozumiał”, odczytywał je z taką swadą, iż oni je zaraz zrozumieli.
Sugestia działa często mocniej od logicznej argumentacji.

Pierwsza myśl „posłannictwa” błysnęła w jego głowie w roku 1752,
gdy do Smyrny przybył Żyd polski, rabbi Nah-mann (późniejszy Piotr
Jakubowski), który odmalował mu jaskrawym słowem ciężkie położenie
Żydów polskich, odciętych potajemnie przez agitację sabbatejczyków od
synagogi talmudystów.

Ożeniwszy się w 1752 r. z córką kupca nikopolskiego, Tobjasza, z uro-
dziwą Chaną, jeździł Frank lat kilka po Turcji, szukając różnych „mędrców”.
Dłuższy czas przepędził w Salonikach, gdzie sabbateizm, podtrzymywany
przez następców „Mesjasza”, kwitł jeszcze w pełni. Sława o jego „uczoności”
rozlała się szeroko i daleko, i przypłynęła do jego ojczyzny, do miasteczek
i wiosek podolskich. Jego ziomkowie, w znacznej części sabbatejczycy,
opowiadali sobie dziwy o jego mocy „cudotwórczej” i zapraszali go do
siebie.

Spodobała się pomysłowemu mózgowi Franka cześć jego ziomków i po-
stanowił odegrać rolę „Mesjasza” żydowskiego. Trzeba oderwać Żydów
polskich od synagogi talmudycznej i stworzyć dla nich coś nowego – kalku-
lował. Ze strzępów sabbateizmu zlepił jakąś domorosłą wiarę o „Trójcy
Świętej”, podlaną obficie sosem mądrości kabalistyczno-okultystycznej,
i z tą „nowiną” stanął w grudniu 1755 r. nad Dniestrem. Przepowiednia
jego babki zaczęła być rzeczywistością. . .

Rodzinna Karolówka była pierwszym miejscem na ziemiach Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w którym Frank rozpoczął swoją działalność „Mesjasza”
Z Karolówki udał się do Jeziorzan, następnie do: Kopczyniec, Dawidowa,
Buska, Rohatyna, Podhajec, Lanckorony, Chocima, Wielichowa, Zbierza
(Brzezia), Krzywcy, Żwańca, Satanowa, Zaleszczyk, Nadwornej, Iwania itd.,
zanosząc wszędzie „nowinę”, odrywając wszędzie Żydów od prawowiernych
talmudystów. Tłumnie otoczyli go ukryci i jawni sabbatajczycy podolscy,
witając w nim swojego wodza, proroka. Najserdeczniej przylgnęli do niego
Lejb i Eljasz Krysowie z Nadwornej (Krysińscy) i stary Zisa z Rohatyna
z synami (Wołowscy), najgorliwsi szermierze i krzewiciele frankizmu.

Frank przeceniał z początku swoje siły. Kontrtalmudyści, jak się jego
zwolennicy nazywali, gdyż odrzucili Talmud, byli kroplą w morzu pra-
wowiernych Żydów. Nie kilkuset zapalonym głowom wojować z krociami
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talmudystów, zorganizowanych doskonale, silnych samorządem, zapewnio-
nym im przez prawodawstwo polskie od czasów Bolesława Pobożnego.

Żydzi prawowierni nie mieli wcale ochoty przypatrywać się obojętnie
agitacji swoich odszczepieńców. Żydzi w ogóle nie byli nigdy i nigdzie
względnymi dla swoich apostatów. Gdziekolwiek rozporządzali środkami
do tłumienia herezji, czy w eksilarchatach babilońskich, czy w Hiszpanii lub
Niderlandach, tępili wybuchy samodzielności, nie przebierając w środkach.

W styczniu 1750 r. w Lanckoronie napadli, talmudyści kontrtalmudy-
stów, związali ich i dostawili do więzienia. Daremnie wstawiał się za nimi
rządca lanckoroński, Romanowski. Talmudyści, powołując się na swoje pra-
stare przywileje, żądali sądu na heretyków. Samego Franka, który postarał
się o poddaństwo tureckie, wypuszczono w trzy dni potem, resztę trzymano
pod kluczem. Sąd rabiniczny, potwierdzony przez Synod „czterech ziem”,
wyklął wszystkich frankistów i kazał ich chwytać, gdziekolwiek się pojawili.

W kwietniu 1756 r. ujęto Franka po raz drugi i związawszy go postron-
kami, osadzono w areszcie w Kopyczyńcach.

Inny, tkliwego serca, łagodniejszego usposobienia heretyk, byłby opuścił
ręce i poddał się sile przemożnej, ale Frank nie należał do tych natur, które
łamią się w przeciwnościach. Zamiast lamentować w kozie nad swoją
niedolą, rozmyślał nad tym, jak uwolnić siebie i swoich zwolenników spod
nieproszonej a nieprzyjemnej opieki talmudystów. Jego głowa trzeźwa
ogarnęła szybko położenie. Zrozumiała, że dopóki kontrtalmudyści nie
oprą się o jakąś siłę większą od żydowskiej, dopóki nie oderwą się od
synagogi jawnie, dopóty będą zawsze zwierzyną, ściganą i tępioną przez
talmudystów. W Polsce mocniejszymi od Żydów, bo większością panującą,
byli chrześcijanie. Do nich tedy, do chrześcijan, postanowił Frank przejść
razem ze swoją rzeszą. Myśl ta przyszła mu po raz pierwszy w więzieniu
kopyczynieckim. Zanim się jednak spełniło, co pomyślał, przyszły inne
wypadki, które jego plan odroczyły na jakiś czas.

Siedział wówczas na stolicy kamienieckiej biskup Mikołaj Dembowski,
wróg Żydów. Wypędził on ich w 1750 r. z Kamieńca Podolskiego. On to
uwolnił Franka i jego towarzyszy z więzienia.

„Mesjasz”, wydostawszy się z kozy, podniósł głowę śmiało. Przeczuł
w biskupie opiekuna przeciwników Talmudu i postanowił zemścić się z jego
pomocą na swoich prześladowcach. Oddam wam z czubem to, coście wy
mnie złego uczynili – groził.

Zemstę bardzo sprytną ukuł na rabinów podolskich. Zażądał mianowicie,
by stanęli z nim do dysputy, by go oskarżyli publicznie, dając mu możność
obrony głośnej. W ten sposób upiecze przy jednym ogniu dwie pieczenie
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i przeciwników swoich pognębi, wykazując wrogie usposobienie Talmudu
do innowierców, a działalności swojej nada rozgłos szeroki. . .

Odgadli rabini podolscy zamiary podstępnego przeciwnika. Przeto
bronili się przeciw dyspucie. Prawodawstwo było za nimi. Żaden inno-
wierca nie miał w Polsce prawa mieszać się do ich spraw wewnętrznych,
wyznaniowych. Mogli odmówić, co też uczynili trzykrotnie. Ale na tym
świecie stoi prawo zawsze po stronie mocniejszego. Biskup Dembowski był
mocniejszym od rabinów, zagroził im za dalszy opór karami, więc stawili
się z ciężkim sercem do Kamieńca Podolskiego w czerwcu 1757 r., aby się
rozprawić publicznie z odszczepieńcami, których chcieli zmiażdżyć. Był to
wielki cios dla talmudystów, a dla Franka pierwsze zwycięstwo.

Rozprawy toczyły się w języku hebrajskim, gdyż ani talmudyści, ani
ich przeciwnicy nie znali języka polskiego. Czynność tłumacza pełnił Jan
Chryzostom Białowolski, pisarz sądów wójtowskich w Kamieńcu.

Jak się Frank spodziewał, tak się stało. Wyrok sądu wypadł na nieko-
rzyść talmudystów.

Frankiści tryumfowali. . .
Co się działo w Europie zachodniej i środkowej już w XIII w., stało się

w Polsce dopiero w październiku 1757 r. Oto płonęły w miastach i mia-
steczkach podolskich liczne stosy, pożerające tysiące skazanych wyrokiem
sądu ksiąg Talmudu, jako „nie tylko doczesnego, ale i wiecznego ognia
godne”.

Frank pobił rabinów prawowiernych, zemścił się na nich straszliwie, ale
jego triumf był krótki. W kilka tygodni potem, w listopadzie tego samego
roku umarł nagle jego protektor, biskup Dembowski.

Gdy frankistom zabrakło możnego opiekuna, odetchnęli rabini i zatarli
ręce z wielkiej radości. Teraz oddadzą oni pięknem za nadobne. . . Wszakże
po ich stronie jest powaga prawa. . .

Z nienawistną gwałtownością rzucili się rabini na zwolenników Franka,
należących jeszcze do ich jurysdykcji, bo nie przestali być Żydami. Wydarli
im z rąk handel, odtrącili ich od bóżnicy, małżeństwa ich ogłosili za
konkubinaty, gdzie którego z nich mogli pochwycić, więzili go, znęcali się
nad nim bez litości.

Frank, zmiarkowawszy, że się karta odwróciła, usunął się na ziemię
turecką do Dziurdziewa, gdzie od pewnego czasu mieszkała jego rodzina.
Poszła za nim nienawiść talmudystów, żądna jego krwi, jego głowy. Byłby
dał niezawodnie gardło lub zgnił w jakiem więzieniu tureckim, bo trzosy
talmudystów podolskich znalazły drogę do samego sułtana, na dwór Pady-
szacha, gdzie nie było trudno za dobre pieniądze o wyrok śmierci, gdyby
nie jego giętka natura. Zasłaniając się przed zawziętością swoich nieprzejed-
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nanych wrogów, przeszedł na mahometanizm. W ten sposób bardzo prosty
zaszachował talmudystów. Mahometanie nie mieli teraz ani ochoty, ani
powodu do prześladowania swojego współwyznawcy za winy, popełnione
przeciw Żydom. Wkrótce potem (w styczniu 1758 r.) przyjęli także islamizm
z tych samych względów: Paweł Pawłowski, Piotr Jakubowski, Jędrzej
Dębowski i siedemdziesięciu kontrtalmudystów, mieszkających przy Franku
w Dziurdziewie.

Tak zakryty, bezpieczny już na ziemi tureckiej, pracował Frank nad
osłabieniem siły talmudystów. Trafili oni w Stambule do dworu sułtań-
skiego, trafi i on ze swojej strony w Warszawie do dworu króla polskiego. . .
– pocieszał się.

Echo sporu talmudystów i kontrtalmudystów podolskich doszło już do
Warszawy, gdzie znalazło uszy ciekawe. Otoczenie duchowne króla Augusta
III, czując w zwolennikach Franka przyszłych chrześcijan, nakłoniło króla
do poparcia odszczepieńców żydowskich, którzy zaczęli się zbliżać nauką
swoją do chrystianizmu, jak się zdawało.

Frankiści zrzucili z siebie mądrość Talmudu „niesłychanym przeciw
Bogu bluźnierstwem napełnionego”, uznawali jednego Boga w trzech oso-
bach nierozdzielnego, wierzyli, że świątynia jerozolimska nie będzie już
odbudowana i że nowy, oczekiwany przez Żydów Mesjasz już nie przyjdzie,
bo ostatnim Mesjaszem był ich dowódca.

W rok po dyspucie kamienieckiej (w czerwcu 1758 r.), wyszedł z ga-
binetu Augusta III dekret, który potwierdził wyrok biskupa Dembow-
skiego, talmudystów potępił, a kontrtalmudystów wziął pod szczególną
opiekę, wystawiwszy im list żelazny „naprzeciw zawziętości i usiłowaniu
którychkolwiek bądź osób, tudzież rzeczonych, niewiernych talmudystów
i otworzywszy im na rozcież bramy całej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Po raz drugi zwyciężył Frank talmudystów. Z wielkim pośpiechem wró-
ciła cała gromada jego zwolenników podolskich, którzy schronili się przed
mściwą czujnością prawowiernych rabinów na ziemi tureckiej, do Polski
i rozbiła obóz tymczasowy w trzech wioskach: w Uścieszku, Harmackiem
i Iwaniu. Sam wódz wiernej rzeszy przybył na Podole w grudniu 1758 r.

Stanąwszy teraz na pewnych nogach, opancerzony listem żelaznym
i łaskawą protekcją króla polskiego, zaczął Frank swoich wielbicieli organi-
zować. Chodziło przede wszystkim o środki do życia dla całej „kompanii”,
o chleb powszedni dla różnorodnej rzeszy, która przybiegła zewsząd do Iwa-
nia, aby słuchać nauki mistrza. Uważający wszystkich, bogatych i ubogich,
za swoje dzieci, urządził Frank rodzaj gminy komunistycznej.

“ Żadnej rzeczy nie będziecie mieli za swoją własną – przykazał –
wszystko, co posiadacie, oddacie do wspólnej kasy.
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I nikt nie oparł się temu rozkazowi. Bogaci powierzyli mienie swoje uczci-
wości wodza, ufając mu bezwzględnie. Tak wielki był wpływ „Mesjasza”,
tak serdecznie przylgnęli do niego kontrtalmudyści, iż kobiety zdejmowały
z siebie złote ozdoby, naszyjniki, bransolety, pierścienie i oddawały je
skarbnikowi „kompanii”.

Zabezpieczywszy w ten sposób swoich uboższych zwolenników przeciw
nędzy, pomyślał Frank o sobie. Był nieomylnym wodzem licznej gromady,
jej prawodawcą i prorokiem. Należało mu się wyróżnienie, jakiś splendor,
który by podniósł, wzmocnił jego powagę, jego stanowisko, uznanego wodza.
W tym celu otoczył się dworem męskim i żeńskim, wybrał z „kompanii”
najzdolniejszych „braci” i najładniejsze „siostry”, i nakazał im służbę
przy swojej osobie – miał swoich szambelanów, jeździł karetą poszóstną
i kazał siebie nazywać „panem”, a swoją żonę „panią”. Panem, władcą
absolutnym swoich uczniów został do śmierci. Tak nazywali go wszyscy
frankiści, mówiąc: „pan powiedział, pan rozkazał” itp.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Frank myślał ciągle o stworzeniu nowej
sekty, która by uznała go za proroka, za księcia panującego, w końcu króla.
Przykład Sabbataja-Cwi zapadł głęboko w jego ambitną duszę. Ale do
zbudowania nowej wiary potrzeba licznych wyznawców, a „kompania” rosła
bardzo wolno. Wprawdzie przybywali do Iwania, gdzie „pan” mieszkał,
sabbatajczycy tureccy, wołoscy i węgierscy, nie wszyscy jednak zostali przy
jego boku.

I ubóstwo „kompanii” powstrzymywało jej rozwój. Ten i ów frankista
rozporządzał większymi funduszami, ale zamożnych nie było między nimi
wielu, „pan” bowiem skarżył się ciągle, że „bogacze nie chcą wejść do
wiary”. Garnęli się do niego przeważnie ubodzy, prostaczkowie, olśnieni
urokiem jego niezwykłej osobistości z magnetyczną siłą jego energii.

Na początek starczyły ofiary, złożone przez zamożniejszych do wspólnej
kasy, by jednak utrzymać i nakarmić około tysiąca głów, potrzeba na to
obfitych środków. Kasa „kompanii” wypróżniła się, nędza zawitała pod
ubogie strzechy ubogich chat, zajmowanych przez frankistów. Trzeba było
na to ciężkie położenie radzić, ale jak? Pracą na życie zarabiać nie mogli
frankiści, prawowierni bowiem Żydzi zerwali z nimi stosunki, zamknęli im
wszelkie środki zarobku, szkodzili im na każdym kroku. Nie mogąc ich po
dekrecie króla polskiego dosięgnąć prawem, postanowili ich ogłodzić.

Zgłosić się do chrześcijan po zasiłek, po zapomogę, nie miał Frank
jeszcze żadnej podstawy, nie był bowiem dotąd chrześcijaninem. Wisiał
w powietrzu między wyznaniem żydowskim a wiarą Chrystusową.

Nędza rosła z każdym miesiącem. Już ludzie zaczęli chorować z głodu.
Nie było innego sposobu. . . Trzeba się było ostatecznie przyłączyć do
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panujących, do posiadających znaczne fortuny i życzliwych. Z Żydami
Franka i jego zwolenników nic nie wiązało, przeciwnie, dzieliła ich na
wieczne czasy nienawiść, chrześcijanie zaś wyciągali do heretyków rękę
przyjazną, pomoc obiecując.

Więc postanowił nareszcie „pan” – „pójść razem ze swoimi do wiary
chrześcijańskiej”. Zanim to jednak uczyni, zemści się jeszcze raz na swoich
prześladowcach, upokorzy ich, odda ich na pośmiewisko publiczne, ucieszy
swoje mściwe serce widokiem ich bezsilnej złości. By tego dokonać, oskarżył
talmudystów o uprawianie mordu rytualnego i obiecał dowieść tej zbrodni
w obliczu rabinów talmudystów. Nowej dysputy zażądał.

Zżymali się talmudyści, nie chcieli dysputować z odszczepieńcem, ale
zmuszeni do tego przez rząd polski, stawili się do Lwowa i kłócili się
z Frankiem aż trzy miesiące (latem 1759 r.).

Struwszy swoich wrogów długą dysputą, zatarł Frank z radości ręce
i rozkazał swoim ludziom przejść na katolicyzm.

Chrzest frankistów zaczął (się we wrześniu 1759 r.). Od września aż do
grudnia ochrzciło się we Lwowie około 500 kontrtalmudystów obojga płci.
Frank przyjął na chrzcie imię Józef.

Na tym powinien był Frank zakończyć swoją działalność. Wprowadził
swoich zwolenników do wiary panującej w Polsce, zabezpieczył ich raz
na zawsze przeciw nienawiści talmudystów, zapewnił im opiekę rządu
i możnych panów, ułatwił im walkę o byt, otworzywszy dla nich źródła
zarobkowania, zamknięte przez prawowiernych Judaitów.

Ale nie o to chodziło Frankowi. Jego natura urodzonego wodza, za-
smakowała w słodyczy panowania. Nie na to stał się chrześcijaninem, by
rozpłynąć się bez śladu w mowie nowej wiary, lecz na to, by rozkazywać
swojej „kompanii”. Po jego głowie fantastycznej chodziły plany bardzo
śmiałe, dalekie. Marzył on o osobnym, własnym państwie. Z tym marzeniem
pojechał do Warszawy, spodziewając się, że rząd polski uwzględni jego
projekty. Ale w Warszawie znaleźli się bystrzy i przenikliwi dygnitarze.
Podejrzanym wydał się duchowieństwu warszawskiemu neofita, który mimo
chrztu odprawiał ze swoimi zwolennikami jakieś tajemnicze obrzędy, nie
przestał być władcą swoich uczniów, opierał się rozproszeniu ich po całym
kraju i domagał się koniecznie osobnego kawałka ziemi na skrajach Rzeczy-
pospolitej dla siebie i całej „kompanii”. A gdy frankiści zaczęli rozpowiadać
dziwy o sile cudotwórczej „pana” i o jego boskim posłannictwie, demasku-
jąc go nierozważnie, wówczas odgadło duchowieństwo jego plany ukryte,
uwięziło go i stawiło przed sądem oficjała warszawskiego. Nie pomogła
tym razem „panu” jego giętkość, niepospolita przenikliwość, i dar padania
zawsze po kociemu na cztery łapy. Daremnie bronił się, odpowiadając na
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pytania sądu ze zręcznością znakomitego adwokata, Nie uwierzono w jego
obronę i skazano go jako kłamcę, jako wichrzyciela, na dożywotne więzienie
w twierdzy częstochowskiej.

Pewna część frankistów odpadła od „kompanii”. Jedni zostali we Lwo-
wie, inni udali się na Litwę i do miast królewskich. Główny sztab Franka
nie opuścił „pana” i poszedł za nim do Częstochowy. A gdy mu wypadki
polityczne przywróciły wolność (1773 r.), ruszyli z nim w świat, na tu-
łaczkę. Byli z nim w Brnie Morawskim, w Wiedniu, w końcu w nadreńskim
Offenbachu: Wołowscy, Wilkowscy, Pawłowscy, Jakubowscy, Jasińscy, Jezio-
rańscy, Rydeccy, Matuszewscy, Zielińscy, Łabęccy, Naimscy, Szymanowscy,
Krysińscy, Czerniewscy, Markiewicze, Kraśniewicze, Budzińscy, Kaplińscy,
Rudniccy, Czyńscy, Zalewscy itd., pełnili przy „panu” ochoczo, z radością
służbę szambelanów, gwardzistów, sekretarzy, lokajów, woźniców, kucharzy.
Nazwiska polskie fabrykowała sobie ta czereda w sposób rozmaity. Jedni
przyjmowali nowe firmy od swoich rodziców chrzestnych albo dobrodziejów
(Dębowscy), inni od ich miejsca pochodzenia (Buscy z Buska; Brzeziccy
i Brzezińscy z Brzezia; Jezierzańscy albo Jeziorańscy z Jezerzań; Lancko-
rońscy z Lanckorona) i jeszcze inni polonizowali swoje nazwiska żydowskie
(Krysy – Krysińscy; Schor, czyli wół, Wołowscy; Josek, Josińscy, Jasińscy;
Szymon, Szymonowscy, Szymanowscy; Nuchem, Nuchymscy, Nachymiscy,
Naimscy itp.

Frankiści, którzy zostali w Warszawie, pracowali w pocie czoła, aby
zaspokoić potrzeby „pana”. Beczkami szło do Brna i Offenbacha złoto, za-
robione na mytach, szynkach, sklepach, browarach. „Pan”, rozporządzając
znacznymi sumami, żył jak prawdziwy pan z panów. Utrzymywał liczny
dwór, konie, powozy, straż przyboczną, frejliny dla swojej córki, Ewy.

Frankowi przewróciło się w głowie. Kąpiąc się w cudzym zlocie, sięgał
po tytuły. Zachciało mu się przynajmniej hrabstwa. Jeździł do Wiednia,
aby wyżebrać lub kupić godność hrabiowską. Nie udała mu się ta sztuka,
Więc mianował się w Offenbachu sam baronem.

Historycy zarzucają mu rozpustne życie. Był w isitocie rozpustnikiem.
Nauczył się namiętnych pożądań zmysłowych w Turcji od sabbatejczyków.
Nie jego córce służyły ładne „frejliny”, które sam wybierał, lecz głównie
jemu, jego chuciom.

Zarzucają mu także historycy, nie znając jego planów, że oporem
swoim opóźnił spolszczenie i uspołecznienie „kompanii”. „Pan” nie pozwolił
przecież swoim uczniom rozpłynąć się w nowym otoczeniu, zakazał im
bratać się z ludnością rdzenną, żenić się z ich córkami, uważał ich mimo
chrztu za członków osobnej sekty, a siebie za nieomylnego „Mesjasza”,
trzymał ich aż do śmierci mocną ręką w cuglach. Chrzest miał być tylko
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obroną jego „kompanii” przeciw talmudystom. Z wyjątkiem kilkudziesięciu
bądź samodzielnych, bądź przez rodziców chrzestnych na wychowanie
wziętych frankistów, którzy oderwali się już w pierwszym pokoleniu od
„kompanii”, reszta, trzy czwarte całej gromady, stosowała się ściśle do
rozkazów „pana”. „Kompania” była tak karną, tak mocną ręką ściśnięta, iż
mimo przykrego despotyzmu Franka, odważył się tylko w niej jeden jawny
buntownik – Goliński, były rabin gliniański – stanąć sztorcem. On jeden
tylko ośmielił się oskarżyć „pana” jako oszusta i szarlatana.

Jego głos nie oddziałał na „braci” i „siostry”. Aż do 1810 r. tworzyli
frankiści gromadę nieszczerych, pozornych neofitów, obcych obrzędom
katolicyzmu. Sabbatejskie ceremonie i majaki były ich ideałem, ich wiarą,
niewielu z nich mówiło i umiało pisać po polsku aż do roku 1810, czego
świadectwem ich metryki chrztu i ślubów, poznaczone w księgach kościel-
nych krzyżykami rodziców chrzestnych i świadków zamiast nazwisk, albo
takimi nieudolnymi hieroglifami, iż trzeba je przez lupę odczytywać.

Dopiero około roku 1810 zaczyna się „kompania” Franka zmniejszać.
Proroka „Mesjasza”, już nie było, jego córka Ewa (Rwacza), jego następ-
czyni, tak zwana „panna”, która miała prowadzić dzieło ojca, nie podołała
jego zamiarom. Pierwsi towarzysze „pana”, jego dworzanie, powymierali,
dorastało drugie i trzecie pokolenie, które kształciło się w szkołach pijar-
skich, i zżyło się z ludnością rdzenną. Część ich staje się prawdziwymi
Polakami i katolikami, co im jednak wcale nie przeszkadzało trzymać
się ciągle kupy, żenić się według rozkazu Franka tylko w swoim kółku,
popierać się nawzajem, uważać się za jedną rodzinę. Tak potężny był
wpływ Franka, iż go sto lat nie zmogło, nie strawiło. Dopiero czwarte
i piąte pokolenie frankistów sprzeniewierza się przepisom „pana”, miesza się
także krwią ze współwyznawcami aryjskimi. Są jednak jeszcze dotąd tacy,
którzy nie mogą zapomnieć wodza swoich przodków i noszą jego portret
przy sobie w portmonetkach albo pularesach. Ale są także tacy, którzy
zapomnieli o „Mesjaszu”, przylgnęli do swojej nowej ojczyzny, służyli jej
i służą dotąd jako prawi obywatele, patrioci, uczeni (Wołowscy, Krysińscy,
Szymanowscy, Niedzielscy, Jeziorańscy, Adamowscy, Łabęccy itd.). Służyli
głównie w palestrze.

Grupa frankistów odcina się dodatnio od reszty neofitów polskich. Nie
dla samego chleba, nie dla mamony oderwała się „kompania” od narodu
żydowskiego. Opromieniała ją, niosła walka o przekonania.

Frankistów nie można podciągnąć pod ogólny mianownik zwykłych
neofitów, zmieniających wiarę najczęściej ze względów praktycznych. Byli
to marzyciele, którzy znosili dla swoich przekonań nędzę i prześladowania.

Jeden tylko Frank był w ich „kompanii” typowym karierowiczem i wy-
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łudzaczem owoców cudzej krwawicy. Miliony złotych polskich wyłudzał ten
syn szynkarza wiejskiego, ten szpetny rozpustnik (dziobatym był od ospy)
i miliony zmarnował, żyjąc w Brnie i Offenbachu po wielkopańsku. Oczy
zamknął na zawsze w Offenbachu w roku 1791, pochowany po królewsku. Ze
śmiercią jego skończyła się kariera Franków. Dzieciom „Mesjasza” przestali
jego uczniowie warszawscy przesyłać fury złota. Bieda zakradła się do
pałacu „panny” Ewy.

Oryginalna postać Franka zajęła wielu pisarzy. Pisali o nim w Polsce:
Adrian Krzyżanowski, ks. Hieronim Kajsiewicz, Julian Bartoszewicz, Hi-
polit Skimborowicz, Z. L. Sulima, Aleksander Kraushar. Najobszerniej
i najsumienniej opracował Aleksander Kraushar biografię Franka i jego
działalność mistyczną w swym dziele „Frank i frankiści polscy”.

Żydzi prawowierni nie mogą dotąd przebaczyć Frankowi jego buntu.
W „Księdze o Żydach polskich” (Das Buch von den polnischen Juden),
drukowanej w Berlinie w roku 1916, pieni się ze złości S. J. Agnon, pisząc
o nim („Ein Wort übef Jakob Frank” – „Słowo o Jakubie Franku”), nazywa
go: obrzydliwą mordą, kłamcą, bluźniercą, parszywcem, potomkiem hołoty
itp.

Żydzi umieją nienawidzić i matować swoich odszczepieńców i wszelkich
innowierców jadowitą śliną. Gdyby mogli, wydusiliby niewątpliwie swoich
wszystkich przeciwników.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

NIEWIASTA
Mojżesz powiedział: „Nie pożądaj żony bliźniego twego”, dalej: „cudzołożnik
winien jest kary śmierci”. Talmud zaś naucza, iż Mojżesz zakazuje Żydowi
tylko cudzołóstwo z żoną bliźniego, tj. żoną Żyda; żony obcych tj. nie-Żydów,
są jednak wyjęte spod tego zakazu. Rashi: „nie-Żydzi nie mają małżeństwa”.
Ta szkaradna zasada jest wynikiem naturalnym tamtego pierwszego wniosku,
którym się nie-Żydom zaprzecza godności człowieka, albowiem małżeństwo
jako instytucja obyczajowa istnieje tylko pomiędzy ludźmi; o zwierzętach nie
można tego powiedzieć. Żyd nie popełnia cudzołóstwa, jeśli osromoci (zhańbi)
chrześcijankę. Majmonides zauważył: „Można niewiastę podczas jej niedowiarstwa
(tj. nie-Żydówkę) znieważyć przez obcowanie”. Talmud: „kto we śnie z matką
swoją zgrzeszy, ma spodziewać się mądrości; kto z narzeczoną, zaprzyjaźnienia
się z prawem; kto z siostrą, rozumu i rozsądku, a kto znieważy żonę obcego, ten
ma się spodziewać żywota wiecznego. Jakkolwiek w ostatnim wypadku dodają,
iż nie trzeba wieczorem, przed spaniem pożądać niewiasty, to przecież jasne, że
ustęp ten istotnie pielęgnuje lubieżność.

Rabin Eliasz oświadcza w Talmudzie, iż chce mimo świątecznego dnia pojed-
nania zniesławić wiele panien, gdyż grzech zewnątrz wrót serca zostaje, a złości
ludzkie nie tykają wnętrza duszy. Wedle Talmudu, jeśli małżonek Żydówki idzie
do innej, nawet pod wspólnym dachem, nie ma ona prawa robić mu z tego
powodu wyrzutów. Gdy Jochanan niektóre rzeczy nader szkaradnej natury, które
tu nie mogę wymienić, ogłosił jako niemoralność, krzyczano przeciw niemu: „Nie;
zakon tak nie opiewa”, albowiem mędrcy powiedzieli: „wszystko, cokolwiek chce
uczynić z żoną swoją, może czynić, jakby z kawałkiem mięsa, które wziął od
rzeźnika, a które można jeść pieczone, gotowane lub smażone; albo jak z rybą,
którą kupił u rybaka”. Pewna mężatka żaliła się u rabina, iż mąż jej obchodzi się
z nią po sodomicku. Na co jej odpowiedział: „Córko moja, nie mogę ci pomóc,
zakon (Talmud) oddał cię na pastwę”.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Rozdział 21

Reforma Żydów za Stanisława
Augusta

Wiek XVII, zajęty w Polsce przykrymi, groźnymi wojnami, pominął dzia-
łalność Żydów, zaniepokojony ważniejszymi sprawami. Korzystali z tego
trudnego położenia kupcy żydowscy po swojemu, bogacąc się niezmiernie.

Dopiero wiek XVIII przypomniał sobie, że ma w swoim ciele żarłocznego
robaka, który toczy jego wnętrze. Już w 1738 r. domagał się na sejmie
Niezabitowski, kasztelan nowogrodzki, ukrócenia przywilejów, nadanych
Żydom, a poseł wołkowyski, Olędzki, oskarżał księżnę Radziwiłłową i jej
syna Hieronima, że oddają Żydom rządy w swoich dobrach, krzywdząc
szlachtę litewską, mieszczan i chłopów. Książę Radziwiłł, krajczy wielki
litewski, zakochał się do tego stopnia w Żydach, jak opowiada Niemcewicz
w swoich „Pamiętnikach czasów moich”, iż co piątek „udawali się do niego
na boruchy, łokrzyn, szczupaki i kugiel”.

Na sejmie w 1740 r. żądali posłowie większych podatków od Żydów, ale
przebiegli kupcy umieli obezwładnić nawet żądania sejmów. „List szlachcica
polskiego z prowincji do jednego z przyjaciół w innymi województwie” nie
poskutkował także.

Sejm w 1768 r. zdobył się na ostre rozkazy. Ogłosił on:

“ Ponieważ żydostwo nieznośne miastom i ich mieszkańcom sprawuje
krzywdy i sposób do ożywienia odejmuje, przeto rozkazujemy, żeby takie
tylko handle i na takich tylko miejscach sprawowali, jakie im paktów
z miastami zawartych wypadają. Bez oddzielnych przywilejów nie wolno
Żydom ani handlu, ani szynku prowadzić, ani rzemiosł robić, a to pod
karą 5 000 grzywien.

Zarobili na tej konstytucji mieszczanie, ale nie stracili także Żydzi.
Wypędzeni z wielu miast, rozproszyli się po wioskach, gdzie demoralizowali
i niszczyli chłopów gorzałką. Pługu nie jęli się, bo wstrętną im była ciężka
praca rolnika.

Lamentował M. Sehorr („Organizacja Żydów w Polsce itd.”), historyk
żydowski, piszący po polsku:
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“ W poprzednich latach słowa nasze miały silny wpływ; zjazdy były
zaszczytem dla całego Izraela; nasza sieć rozpościerała się po wszystkich
krajach; nasza działalność była zbawienna i piękne przynosiła owoce,
a dziś wszędzie rozstrój.

Zbawienną była w istocie działalność Żydów, ale tylko dla nich. Miesz-
czanina polskiego i chłopa rujnowała, mnóstwo szlachty pozbawiła dzie-
dzicznych majątków. Dziw, że dobrotliwość polska znosiła tak długo ich
„zbawienną i piękne owoce przynoszącą działalność”, zabójczą dla „gojów”.
Co do rozstroju w XVIII w. trzeba go szukać nie w złości chrześcijan, lecz
w jadowitych, nienawistnych sporach sekt żydowskich (talmudyści, chasy-
dzi, frankiści). Żarli się Żydzi pomiędzy sobą jak wściekłe psy, a „okrutni
goje” zasłaniali słabszą partię swoją przemocą.

Sumienny historyk, Władysław Smoleński, lituje się w swojej broszurze
(„Stan i sprawa Żydów polskich w XVIII wieku”) nad niedolą żydowską.
Pisze on:

“ Pacta conventa, na które przysięgał Stanisław August, nie dopuszczały
Żydów do funkcji na cłach, komorach i przy zarządzie dóbr stołecznych;
zabroniono im w Litwie świadczyć przeciwko chrześcijanom i, wyjąwszy
słodowników, browarników oraz furmanów, pod karą stu grzywien, trzymać
ich w służbie. – Zawarto przed nimi proste drogi zarobku – musieli więc dla
zdobycia bytu chwycić się wstecznych; wszystko tysiącem darowizn i pokło-
nów kazano im opłacać – musieli przeto skazić charakter i, dla uzyskania
swej straty, do oszukaństwa się uciec. Przez odepchnięcie od źródeł oświaty
– zmuszono ich kulać się błotem Talmudu; przez nietykalność autonomii
kahałów – pozwolono ich gnębić tej samolubnej starszyźnie, która niecnych
widoków swoich dopinała, kosztem przesądnej rzeszy żydostwa, groźby
klątw strasznych.

Dobre serce Smoleńskiego broni za późno Żydów polskich, ubolewa
nad skażeniem ich charakteru, nad ich „odzyskaniem straty” za pomocą
oszukaństwa, nad „kalaniem się błotem Talmudu” z powodu „odepchnięcia
od źródeł oświaty” itd.

Nie wiek XVIII brzydzi się lichwą i oszustwem Żydów. Już Rzymianie
nazywali ich zaraz po zwycięstwie Tytusa (70 r. po Chr.) podłymi szachra-
jami, a wieki średnie biły ich i wypędzały z różnych krajów, nie mogąc
znieść ich brudnej chciwości. Nawet przedchrześcijański Egipt nie cierpiał
ich bezwzględności handlarskiej. I nie Polacy odpychali ich od źródeł
oświaty, lecz oni sami siebie. Zagrząsłszy w „błocie Talmudu” od 500 r. po
Chr., uciekali prawowierni Judaici od oświaty „gojów” ze wstrętem, jak
przed czymś bardzo złym. Wiemy, z jaką furią rzucili się na frankistów,
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którzy ośmielili się poddać krytyce mądrość talmudyczną. Gnębili ich
wprawdzie „starsi” kahałów, ale czynili to tylko dla „dobra wybranego
narodu”, który nie „powinien ocierać się o innowierców”.

Na niedolę swoją nie skarżyli się Żydzi polscy. Przeciwnie. . . Polskę
nazywali swoim rajem (paradisus judaeorum), a Kraków swoją Nową
Jerozolimą. Źle im więc w Polsce nie było. Umieli zresztą omijać statuty
polskie, powstrzymując rozmach ich handlu.

Prawdą jest, że w wieku XVIII przebudził się ruch antyżydowski, drze-
miący w wieku poprzednim. Posypały się ostre mowy posłów sejmowych
i różne broszury i książki, imienne i bezimienne, mądre i niemądre. Nie
oszczędzali Żydów: Konarski, biskup Załuski, Minasowicz, Hadziewicz,
ks. Żuchowski, Kitowicz i wielu innych. Minasowicz nazwał ich „śmierdziu-
chami i dzieciobójcami” w różnych broszurach czytamy:

“ Żydowski naród do jednego szacherstwa, oszukaństwa, próżniactwa,
złodziejstwa i rozboju przyzwyczajony,

albo:
Żyd jest to próżniak, matacz, oszust, złodziej, szalbierz, tułacz, wy-

krętacz, do wspierania sił krajowych niezdatny, fanatyk, tyle dla kraju
czyniący użytku, co truteń między pszczołami.

I jeszcze:
Żyd z natury swojej chrześcijaństwu niezawistny, z obyczajów i stroju

obmierzły, z czynów w społeczeństwie żyć niegodny, nie wart jest, aby go
polska ziemia karmiła, ergo, ze społeczeństwa wykluczonym być winien.

Rozumniejsi Żydzi, nieznoszący terroru swoich zwierzchników (general-
nych zjazdów i kahałów) uciekali spod sztandaru żydowskiego i chronili
się pod krzyż chrześcijański.

Ochrzciła się w wieku XVIII cała gromada talmudystów. Działo się to
głównie na Litwie, gdzie im pomagał do przejścia na inną wiarę ksiądz
Turczynowicz, kanonik piltyński, administrator św. Stefana, kapłan gor-
liwy. Podjął on pracę misjonarską i rozpoczął swoją bogobojną działalność
pomiędzy Żydami. W Wilnie i w różnych miastach litewskich wyszukiwał
prozelitów, uwzględniając głównie ubogich. Groszem swoim dzielił się ze
swoimi uczniami, karmił ich, przyodziewał, nauczał i chrzcił w końcu.
Rozszerzając swoją działalność, wziął sobie do pomocy kilku młodych
misjonarzy i założył konfraternię. Najchętniej czepiały się św. Krzyża Ży-
dówki. Dla nich to zorganizował stowarzyszenie żeńskie, z którego wykwitł
zakon Mariawitek, potwierdzony przez papieża Benedykta XIV. Obliczono,
że Mariawitki ochrzciły aż do 1820 r. około 2000 Żydówek, które wyszły
w znacznej części za mąż za chrześcijan.
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Sam ks. Turczynowicz (†1773) ochrzcił 500 katechumenów. Pomiędzy
„dziećmi” jego znajdował się pewien procent i zamożniejszych neofitów
płci męskiej. Oni to prawdopodobnie należą do owych neofitów litewskich,
których król Stanisław August nobilitował w 1764 i 1765 r. (Acta kancler-
skie, ks. 42, 45, 46), których konstytucje W. Ks. Litewskiego wymieniają
jako „neofitów dystyngowanych”, co znaczy, że byli jeszcze inni, mniej
„dystyngowani”, czyli ubożsi.

Ci „dystyngowani neofici” mieli się za szlachtę już przed nobilitacją,
powołując się na trzeci statut litewski z roku 1588, na jego dodatek do
artykułu V, rozdziału X, w którym notowano:

“ Jeśliby który Żyd albo Żydówka do wiary chrześcijańskiej przystąpili,
tedy każda taka osoba i potomstwo ich za szlachcica poczytani być mają.
Źle zrozumiano dodatek tego statutu, jak słusznie Aleksander Kraushar

zauważył („Frank i frankiści polscy”), w rozdziale bowiem III statutu pt.
„O szlachcie i jej przywilejach” pominięto neofitów. Zrównanie neofity ze
szlachcicem odnosi się tylko do kar za jakieś zbrodnie. Znaczy to, że gdyby
ktoś zabił neofitę, będzie tak samo karany, jak prawo karze mordercę
szlachcica.

Byli między ochrztami dowcipnisie, umiejący się sami nobilitować.
Dwóch neofitów np., którym środki pozwalały nabyć jakąś wioszczynę,
osiedlali się w sąsiedztwie, ustroiwszy się w kontusze i karabele. Porozu-
miewawczy się, denuncjowali się w starostwie nawzajem, jeden drugiego,
że nie posiadają dyplomu szlacheckiego. Obaj przydawali jeden drugiemu
tytuł nobilis, znaczący tyle, co szlachcic. Kopie tych niby denuncjacji prze-
chowywali starannie, wiedząc, że częstej najazdy wrogów niszczą papiery
i różne dokumenty w starostwach. Kopiami z tytułem nobilis legitymowali
się ze szlachectwa, w czym im po najeździe nikt nie przeszkadzał. W ten
sposób pomysłowy stali się szlachcicami.

Litwini byli pobłażliwi dla neofitów. Nie tylko nie odmawiali im szla-
chectwa, lecz dopuszczali ich nawet przeciw prawu do urzędów wysokich
i nie bronili im zawierania małżeństwa ze szlachciankami litewskiemu.

Innem okiem patrzyli w tego rodzaju dowcipne nobilitacje rycerze
polscy, głównie Wielkopolanie. Na sejmie konwokacyjnym (1764 r.) obu-
rzyli się posłowie na neofitów litewskich i żądali wykreślenia ich z ksiąg
szlacheckich.

Stało się zadość ich żądaniom. Sejm strącił neofitów z wyżyn szlachec-
kich, zrównał ich w miastach z mieszczaństwem, a po wsiach z czynszow-
nikami, rozkazał im sprzedać majątki ziemskie i złożyć urzędy.

Powstał alarm na Litwie. Była tam już pod koniec XVII w. gromadka
neofitów (Nawroccy, Dobrowolscy, Węgrowscy, Wilińscy, Nowakowscy, Tro-
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janowscy, Romanowie, Uznańscy, Ruhinkowscy, Dziokowscy, Słoniewscy,
Zawoyscy, Jakubowscy i inni, chrzczeni nie tylko na Litwie, lecz także
w Koronie), którzy mieli dość czasu zżyć się ze szlachtą i złączyć się z nią
małżeństwami. Służyli nawet w wojsku. Karol Zawoyski był oberlejtnantem
regimentu koronnego, a Kajetan pułkownikiem regimentu pieszego; Andrzej
Dziokowski był już w roku 1748 wojskim obruckim, a Jakubowscy szukali
sławy w wojskach niemieckich i francuskich.

Aleksander Kraushar przypuszcza, że część neofitów, nobilitowanych
przez króla Stanisława Augusta, należała do frankistów. Domysł to mylny,
wszyscy bowiem uszlachceni neofici (1764-1765 r.) posiadali już znaczniejsze
fortuny, byli przyjęci na Litwie do „lepszego towarzystwa”, a niektórzy
z nich, jak Jeleńscy i Dziokowscy, zajmowali urzędy obywatelskie. Zwa-
żywszy, że frankiści przybyli do Warszawy w roku 1760, nobilitacja zaś
odbyła się w roku 1764, trudno przypuścić, iż towarzysze Franka mieli
czas nauczyć się w tak krótkim czasie języka polskiego, którego nie znali,
przyswoić sobie zwyczaje i obyczaje zgoła obcego dla nich narodu, dorobili
się majątku, koligacji, urzędów obywatelskich i stopni oficerskich. Za mało
lat cztery na taką przemianę.

Alarm zdegradowanych na sejmie konwokacyjnym pseudoszlachciców
litewskich poruszył ich przyjaciół i powinowatych, złączonych z nimi
małżeństwami. Posłowie litewscy prosili o nobilitację „dystyngowanych”
(zamożnych) neofitów, którzy brzękli dukacikami. Dukaty były wymowniej-
sze od prośby. Lubił je bardzo, za bardzo, młody król, Stanisław August
Poniatowski, potrzebował ich dużo dla swojej rodziny, atakującej bezustan-
nie jego chudą kieszeń. Udobruchany sejm pozwolił mu w grudniu 1764 r.
i później nobilitować „dystyngowanych” neofitów i nadać im przywileje
herbowe.

Kilkudziesięciu nowych szlachciców przybyło Polsce.
Oto ich nazwiska:

Bartoszewicz Bonawentura herbu Nowina;
Bergin – Bielski Tadeusz;
Dessaw Teodor (Dessau, Żyd pochodzący z miasta niemieckiego Dessau;
był później, w 1763 r. żupnikiem zakroczymskim);
Dobrowolscy, Jan i Dominik;
Dobrowolscy z Orszy: Szymon Dobrowolski ochrzcił się w roku 1740
w Orszy; jego synowie: Jan i Grzegorz;
Dobrowolscy ze Szkud, herbu Nowina; Dobrowolski Marcin ochrzcił się
1780 r. w Szkudach i jego syn Jerzy, tegoż Jerzego synowie Antoni,
właściciel Musiad w 1795 r. i Józef – Dobrowolscy herbu Odyniec; chrzest
przyjął Jan Dobrowolski. Jego synowie: Felicjan, zakonnik bazylejski.
Piotr komornik orszański w 1788 r. i Franciszek;
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Dobrzyńscy, Franciszek, Maciej, Antoni, herbu Kandor;
Dziokowscy Andrzej (ojciec), Stefan (syn) herbu Trąby. Jan Józef Dzio-
kowski był w roku 1782 opatem O.O. Bazylianów w Żółkwi; tegoż synowie,
Andrzej i Jakub, synowie Szczepana, należeli w roku 1817 do stanów
galicyjskich;
Górski (Gurski) Ignacy i Józef herbu Łaska;
Jakubowski, herbu Orle Skrzydło (Kopacz odmienny);
Jakubowski Wojciech, herbu Topór, syn Franciszka Jakubowskiego i Ka-
tarzyny z Rupniewa Rupniewskiej, pułkownik wojsk francuskich i nie-
mieckich, kawaler francuskiego orderu św. Ludwika;
Jakubowscy Michał, Kazimierz i Franciszek, bracia poprzedniego, synowie
Franciszka, herbu Topór;
Jakubowski Sebastian, herbu Topór, podporucznik, herbu Topór, nobili-
towany dopiero w roku 1790;
Jankowski Felicjan;
Jarmund Stanisław;
Jeleńscy: Jakub, Mateusz i Stanisław, herbu Korczak;
Kazimirski Felicjan, herbu Łaska;
Kraisnowojski Szymon, herbu Wdzięczność;
Krzyżanowski Franciszek;
Kwieciński Józef;
Lipiński, herbu Strzała;
Lipscy: Karol i Stanisław, herbu Kościesza Kuszaba;
Lutyński Teodor;
Łużyńscy-Abrahamowicze: Franciszek i Ludwik, herbu Lubicz;
Mojowski (Majewski) Antoni;
Mańkowski;
Michałowski Jan, herbu: Trzy czerwone tulipany w złotem polu, nad
koroną trzy strusie pióra, a w ich środku maiły krzyż;
Niewiarowski Mania Andrzej;
Niezielski;
Nowakowski Jan;
Orłowski Antoni, herb taki sam, jak Michałowskiego;
Osiecimski Michał Jan, herbu Lubicz odmienny;
Pawłowicz Piotr;
Pawłowski Kazimierz;
Porębski Jan Józef, herbu Kornicz;
Poziomkowscy: Tomasz i Antoni;
Poznańscy Józef, herbu Boża Wola;
Przewłocki Andrzej;
Shabiccy: Wojciech, Franciszek, Antoni, herbu Jastrzębiec;
Szpaczkiewicz Józef;
Szymański Wojciech;
Stuliński Antoni, herbu Wdzięczność;
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Swiąteccy: Stanisław, Tomasz, Wojciech, Ignacy, Antoni i Józef, herbu
Nowina;
Tehlowski Antoni Franciszek, herbu Jastrzębiec;
Trojanowski Antoni, herbu Łaiska;
Urbanowski Walenty, herbu Prus II. Tegoż syn, ksiądz paulin Urbanow-
ski, definitor generalny i kustosz prowincji ruskiej, prokurator św. Jana
w Dukli w roku 1765;
Wolański Stefan, herbu Nałęcz, nobilitowany w roku 1765;
Zawoyscy: Karol, oberlejtnant regimentu pieszego buławy w. k., Kajetan,
pułkownik regimentu pieszego, Marcin (wszyscy herbu Jastrzębiec);
Zbitniewscy: Adam, Paweł, Piotr. Ignacy, Jan, wszyscy herbu Niedźwiedź
Czarny.

Było daleko więcej tych „dystyngowanych” neofitów, nobilitowanych
za Stanisława Augusta, ale „sekretnie”, bo sejm koronacyjny pozwolił
królowi obdarzać ochrztów przywilejami szlacheckimi tylko na trzy lata,
corocznie po dziesięciu. Jego szambelan, Adam Moszczeński, opowiada
w swoim „Pamiętniku do historii polskiej etc.”, że Stanisław August „lubił
na sejmach nobilitować i indygenaty nadawać tym nawet, którzy nigdy
próbować nie mogli, że byli gdzie szlachtą, tak cudzoziemców, jako krajow-
ców i wychrztów”. To samo w formie jaskrawej czytamy w „Pamiętnikach”
Andrzeja Kitowicza:

“ Nobilitowano osób rozmaitych do czterechset przeszło jednych za pie-
niądze, drugich z łaski za interesowaniem się jakiego magnata albo wie-
lomownego posła. W takim tedy hojnym szafunku klejnotu szlacheckiego
nie trudno było wcisnąć się do nobilitacji ostatniemu motłochowi, gdy
ani przytomności osób, ani wywodu zasług, ani nawet poznania kandy-
datów nie żądano. Dosyć było wcisnąć się w listę konstytucji, a potem
przez fawor protektora i opłatę od pieczęci otrzymać dyplom nobilitacji.
Pani Branicka, kasztelanowa krakowska i hetmanowa w. koronna, siostra
królewska, niemal cały swój dwór tym sposobem nobilitowała: kucharzy,
kawiarzów, fryzjerów, kamerdynerów, muzykantów, zgoła na kogo tylko
padł wzgląd łaskawy tej pani.

„Wzgląd łaskawy” padł także na neofitów litewskich, gdyż na uszlachce-
nie według tradycji polskiej zasłużyli tylko Jeleńscy, Dziokowscy, Zawoyscy
i Jakubowscy, sumienni urzędnicy i waleczni żołnierze. Reszta udekorowała
się herbami, nie wiadomo za co. Sypnęła po prostu grosiwem. Pięćset
dukatów kosztował „nowych szlachciców” dyplom.

Nie tylko Stanisław August fabrykował szlachtę za pieniądze. Robili
to samo inni monarchowie. Cesarze Św. Państwa Rzymskiego pod koniec
wieków średnich (1400-1500 rok) jeździli do Włoch głównie po mamonę.
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Tytułami książąt, margrabiów, hrabiów, baronów, rycerzów, rzucali na
prawo i lewo za sute opłaty. Wielu kupców florenckich, ferraryjskich,
rzymskich i miast innych przemieniło się na cavaliereów, duców, conteów
itp. Pieniądz płodził najłatwiej „arystokrację” na całej kuli ziemskiej
i płodzi ją dotąd.

Wiek XVIII zaczął chrzcić w Polsce Żydów gromadami. W kościo-
łach warszawskich i w Nieszawie, Kłodawie, Poddębicach, Wartkowicach,
Łęczycy, Włocławku, Radomiu, Kamieńcu Podolskim, Łucku, Winnicy
Podolskiej – przyjęło wiarę chrześcijańską przeszło 300 Żydów i Żydówek.
Kilku z nich nobilitowano:

Grabowskiego (Benjamin, Ben-Da-wid) w 1790 roku z herbem Dołęga
odmienny;
Konderskich Józefa i Adama w roku 1782, z herbem „Trzy róże”;
Krzyżanowskich Jakuba i Bazylego w roku 1786, z herbem Dąb (Żelech);
Wolskiego Jana w roku 1765, z herbem Niedźwiedź Biały;
Felsztyńskiego (Josek z Felsztyna) w roku 1775, z herbem Nałęcz;
Jakuba Boesnera, bankiera brodzkiego, w roku 1785.

Rodzina Poniatowskich miała szczególne upodobanie w chrzczeniu
innowierców. Już ojciec Stanisława Augusta trzymał do chrztu Tatarów
i Żydów, po nim odziedziczył ten sport król, po królu jego bracia i syn, hr.
Stanisław Grabowski.

Życzliwość króla nie zachwyciła Żydów prawowiernych (talmudystów),
przeciwnie, przeraziła ich „państwo w państwie”. Stanisław August, zrozu-
miawszy szkodliwość ich odrębności, zniósł w 1764 r. żydowskie synody
generalne. Na niewiele jednak zdała się jego przenikliwość, miejsce bo-
wiem zniesionych synodów zajęły kahały, tak samo despotyczne, jak rządy
notablów Judy.

Przyszła chwila, zagrażająca Żydom rozbiciem ich polityki wrogiej
ludności rdzennej. Królestwo Polskie, osłabione demoralizacją pod panowa-
niem władców saskich, zaczęło rozmyślać nad wzmocnieniem zachwianej
Rzeczypospolitej. W program tej reformy narodowej weszła także troska,
odnosząca się do Żydów. Intruzów, którzy mieszkali w Polsce już od
sześciuset lat, a mimo to nie zmienili się w niczym, zawsze obcy i odrębni,
niepracujący dla swoich tolerancyjnych gospodarzy, jeno tylko dla siebie,
dla swojego egoizmu – chciano przerobić na pożytecznych obywateli.

Posypało się mnóstwo różnych projektów, życzliwych Żydom i nieżyczli-
wych. Nieżyczliwych więcej niż życzliwych. Andrzej Zamoyski, ekskanclerz
w swoim „Zbiorze praw sądowych na mocy konstytucji 1776 r.” radził
wypędzić z Polski proletariat żydowski, zawadzający ludności rdzennej,
a możniejszych nie dopuścić do dzierżaw dóbr ziemskich i urzędów skarbo-
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wych albo ekonomicznych. Żądał, aby zabroniono Żydom posługiwać się
służbą chrześcijańską, brać lichwę i zastawy.

Projektu jego nie przyjął sejm z roku 1780. Znaleźli się nawet na
tym sejmie jurgieltnicy Stakelberga, depcący nogami jego kodeks. Projekt
Andrzeja Zamoyskiego popierała opinia większej części narodu. Którzy
znali psychę Judy, a było w wieku XVIII tych znawców dużo w szlachcie
i mieszczaństwie, ci potępiali rząd kahałów, ich odrębność i metodę handlu
żydowskiego.

Znalazło się jednak kilku obrońców narodu „wybranego”. Na czele tych
życzliwych Żydom reformatorów stanęli, oprócz jakiegoś bezimiennego
pisarza: Mateusz Butrynowicz, miecznik i poseł piński, Jacek Jezierski,
kasztelan łukowski i Tadeusz Czacki.

Anonima, z którego broszury korzystał Butrymowicz, oczarowała wi-
docznie powtarzana w owym czasie w kołach uczonych teoria Lockea,
że „człowiek rodzi się ni złym, ni dobrym, ni rozumnym, ni głupim; że
przychodzi na świat ze sposobnością stania się pierwszym lub drugim, a to
według okoliczności, które go w życiu otaczać będą” – czyli, że człowiek
nie przynosi z sobą na ten świat jakichś zdolności, upodobań, wad, zalet,
odziedziczonych po swoich przodkach, które by go skierowały na jedną lub
inną drogę.

Protektorowie Żydów uczepili się tej teorii. Żydzi będą im wdzięczni za
pomoc – mniemali. Dowiedzieli się jednak wkrótce, że ich mądrość Loeke’a
zawiodła.

Z namiętnością gorliwego działacza zajął się Butrymowicz robotą. Ze-
wsząd atakowali go surowi krytycy psychologii żydowskiej, a nie zraziła
go gorąca walka z przeciwnikami. Wymógł na Wielkim Sejmie (1790 r.)
komisję do rozważania kwestii żydowskiej.

Najobszerniejszy program reformy Żydów ułożył Tadeusz Czacki, tak
im przychylny, iż pozwalał im starać się „o wszelkie urzędy, o osobne
zaszczyty, właściwe tej klasie, do której należy i nabywać im dziedzictwem
gruntów, młynów etc. podług powszechnych prawideł”. Taka reforma
podobała się oczywiście Żydom, ale nie koniec na tym. Zrównawszy ich
z ludnością rdzenną i ubezpieczywszy ich wyznanie wiary, miał Czacki
„powinność przyspieszyć oświecenie, w miarę potrzeb tej społeczności
i całego narodu”. I język hebrajski należy „utrzymywać jako język uczony
i religijny, lecz język polski jako narodowy, niemiecki i ruski jako sąsiedzkie.
– Równie teologię żydowską nie zabrania rząd uczyć, podług niższych
jednak warunków. – Nauki powinny być dawane podług powszechnego
przymusu. – Książki żydowskie podlegają cenzurze itd.”.
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Zdawało się T. Czackiemu, że jego program uszczęśliwi Żydów i złączy
ich na zawsze z narodem polskim.

Stało się wręcz przeciwnie. . . Zamiast dziękować swoim opiekunom
i dobrodziejom, starali się talmudyści zniszczyć ich program.

— Gewałt! – krzyczeli. – Goje chcą zaglądać do naszych świętych ksiąg,
usunąć nasz język (żargon), uczyć nasze dzieci w swoich szkołach, odjąć
nam autonomię, ośmieszyć nasze prastare zwyczaje, obyczaje i zamiary
– słowem, zburzyć naszą robotę, dążącą od wielu wieków do wyraźnej
odrębności.

Opór Żydów dowiódł, że teoria Locke’a była mrzonką filozoficzną, bo
człowiek nie przychodzi na świat bez tradycji i instynktów swojej rasy
i swoich przodków. Długo trzeba czekać, zanim się jakieś plemię pozbędzie
swoich zwyczajów, obyczajów, zalet i wad, i zleje się z innymi w całość
jednolitą. Jeśli kto, to Żydzi nie byli skłonni i zdolni do szybkich przemian,
tysięcy bowiem lat było potrzeba na urobienie i ustalenie ich charakteru.
Żaden naród nie skostniał tak, jak oni, nie stał się mumią. Zjadliwie
malował Henryk Heine swoich współplemieńców. Pisał pomiędzy innymi:

“ O, ten Egipt! Jego wytwory opierają się potędze czasu, jego piramidy
stoją dotąd nieruszone, jego mumie nie uległy zniszczeniu, a tak samo
nieruszoną, wieczną jest owa mumia narodowa, która błądzi po ziemi
skostniałym odłamem dziejów, upiorem, otulonym w odwieczne powłoki
litery, a utrzymuje się, handlując wekslami i starymi spodniami. Mruczy
ona, owa nieszczęsna mumia, jakieś straszliwe modlitwy, w których skarży
się na swoje cierpienia i oskarża ludy, nieistniejące już dawno na świecie,
żyjące jedynie w baśniach nianiek. Ale Żyd nie zmiarkował nawet w swojej
boleści, że siedzi na grobach tych, o których upadek błaga Jehowę.
Taką mumią byli prawowierni Żydzi polscy jeszcze pod koniec XVIII w.

Jakże taką kreaturę, odciętą od innych narodów murem tradycji lat tysięcy,
przerobić rozmachem politycznym na dobrych pożytecznych obywateli?
Było to mrzonką, naiwnym eksperymentem. . .

Zwyczajem swoim, handlarskim, usiłowali Żydzi obalić ich reformę. Do
kabz sięgnęli – przekupstwo było ich bronią jak wszędzie i zawsze. Nawet
do króla znaleźli drogę, wskazaną im przez Piatolego. Piętnaście tysięcy
czerwonych złotych kosztowała ta polityka żydowska.

Biedny Butrymowicz. . . Pracował usilnie w komisji żydowskiej, marzył
o „trwałym i wiecznym związku Polaków z Żydami”, robił wszystko, aby
ich przywiązać do Rzeczypospolitej, a oni nie chcieli się poddać jego,
Czackiego, Jezierskiego i Anonima projektom.

Jego broszura („Sposób uformowania Żydów polskich”) przeraziła wo-
dzów Judy. Wprawdzie ucieszyła ich życzliwość Butrymowicza i Czackiego,
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obiecująca im prawo nabywania dóbr ziemskich, miejskich i wysokich
urzędów, ale zgodzić się nie chcieli na kontrolę „gojów” i zrównanie się
z ich kulturą. Żądali, aby się rząd polski nie wtrącał do ich spraw we-
wnętrznych. Państwem w państwie, sobą, narodem odrębnym, pozostać
pragnęli. Prerogatywy i ustępstwa swoich przyjaciół witali z radością, ale
nie uważali za potrzebne ustępować z ich strony.

Znaczyło to: niech nam „goje” dadzą wszystko, co posiadają, a my
będziemy się starali wyssać ich do reszty, nie troszcząc się o ich dobrobyt. . .

Rabin chełmski, Herszek Józefowicz, należący do notablów żydowskich,
odpowiedział Butrymowiczowi na jego broszurę swoją broszurą pt. „Myśli
stosowne do sposobu uformowania Żydów polskich w pożytecznych krajowi
obywateli”. Pogłaskawszy posła pińskiego słowami słodkimi, dziwił się, że
taki szczery przyjaciel Judy „przymrużył oczy na to, jak Żydzi są dobrzy,
przychylni, wdzięczni i pożyteczni dla Polski”. Gniewał się na Polaków, „że
występki osobników przeniósłszy na całe żydostwo, z przyczyny jednego
złego chcą wszystkich poprawiać i kształcić”, że zakazują sprowadzać do
Polski książki żydowskie z innych krajów i poprawiają rządy kahałów,
mając na „celu naruszenie religii i ostateczne zgnębienie żydostwa”. Do
tego stopnia chodziło mu o zachowanie nawet żydowskiego przyodziewku,
bo chociaż „prawo Boskie nie przepisuje nam sukni, to przecież, skoro Żydzi
zostali za złych poczytani, dla odróżnienia się od chrześcijan i łatwiejszego
poznania, lepiej, żeby oddzielny nosili ubiór”.

Władysław Smoleński nazywa tę dziwaczną część rabina dla przy-
odziewku żydowskiego „naiwnym nader sofizmatem”, co się nie zgadza
z pojęciami Judy. Odrzucając strój polski, a zalecając żydowski, wiedział
Herszek Józefowicz bardzo dobrze, dlaczego się ośmiesza. Wolał być wyśmie-
wanym przez innowierców, którymi gardził, jak każdy talmudysta, wolał
zamiast kontusza chałat, markujący wyraźnie prawowiernego Żyda. Do
utrzymania odrębności narodowej pomaga nawet suknia. Tak kalkulował
prawdopodobnie obłudny rabin.

O reformie Żydów, w myśl ich opiekunów, nie mogło być mowy. Nawet
prastary chałat, choćby brudny i cuchnący, wskazywał odrębność „świętego,
wybranego narodu”.

Dysputy o reformie Żydów polskich trwały w Wielkim Sejmie długo,
posłowie bowiem, zajęci ważniejszymi sprawami, odsuwali je z jednego
roku na drugi.

Ogólna reforma Rzeczypospolitej Polskiej nie była, jak wiadomo, na
rękę jej sąsiadom (Rosjanom i Prusakom), obawiającym się jej odrodzenia
i wzmocnienia po niefortunnych rządach królów saskich. Nie chcąc mieć
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na swoich granicach potężnych konkurentów, rzucili się z dwóch stron na
Polskę, nieprzygotowaną jeszcze do obrony.

Żydzi, „dobrzy, przychylni, wdzięczni i pożyteczni dla Polski”, jak
kłamał rabi Józefowicz, zmiarkowawszy, że zgon ich gościnnych i toleran-
cyjnych gospodarzy zbliża się szybko, starali się pozyskać dla siebie łaskę
nowych władców. Starali się po swojemu. . . Zamiast smucić się na ruinach
państwa, które przyjęło ich życzliwie temu lat 700 i nie przeszkadzało
im służyć wiernie Jehowie, wynagrodzili jego dobrotliwość i tolerancję
nienawiścią i podłą zdradą.

Ze studium Henryka Mościckiego pt. „Żydzi polscy pod berłem Kata-
rzyny” dowiadujemy się, że caryca umiała sobie zjednać szpiegów żydow-
skich. Znane są:

“ liczne fakty szpiegostwa na rzecz Rosjan. Żyd wileński, Gordon, pierw-
szy doniósł Tuczkowowi o grożącym wybuchu, pierwsze również informacje
o powstaniu wileńskim zawieźli Żydzi Cvcjanowowi do Grodna. Wiado-
mości o przygotowaniach powstańczych w drugopodziałowej dzielnicy,
w Mińszczyźnie, udzielił Tutołminowi już w maju Żyd z Miadzioła, Mow-
sza Szmugłowicz, który również zadenuncjował obywateli tamtejszych:
Zienkowicza, szambelana Oskierkę, Wańkowicza i innych. W czasie bitwy
Sierakowskiego z Suworowem pod Brześciem we wrześniu 1794 r. Żyd,
podający się za delegata brzeskiej gminy żydowskiej, przyniósł sztabowi
rosyjskiemu wiadomość, że współwyznawcy jego oczekują rychłego przyby-
cia Rosjan do Brześcia i ofiarują im swoje usługi; nadto wskazał brody,
powiadomił o szerokości Bugu i Muchawca i wiele innych ważnych dostar-
czył informacji. Taką przychylnością dla wojsk imperatorowej, co prawda
sowicie opłacaną dukatami, zjednali sobie Żydzi sympatię wodza naczel-
nego i późniejszego wielkorządcy, ks. Mikołaja Repnina, który często brał
ich w obronę, świadcząc, iż wszyscy Żydzi tutejsi (tj. litewscy) wcale nie
żywili współczucia dla byłego w Polsce buntu, ale przeciwnie w gorliwości
swojej świadczyli usługi.

Oto jak Żydzi „dobrzy, przychylni, wdzięczni i pożyteczni dla Polski”
dziękowali tej Polsce w chwili ciężkiej, bolesnej. . .



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

Rozdział 22

Bandytyzm Żydów

Zapomoga, dawana ludziom ubogim, nie wywołuje zawsze skutków dodat-
nich. W gromadzie nędzarzy znajduje się we wszystkich narodach znaczny
procent próżniaków, uciekających przed pracą. Próżniak woli wyciągać
rękę żebraczą po jałmużnę, aniżeli zdobywać sobie pracą kawałek chleba.

Wiadomo, że chrześcijaństwo otwierało i otwiera dotąd szeroko rękę
dobroczynną dla ubogich. Zamożniejsi chrześcijanie wieków średnich zasy-
pywali ubogich sutymi groszami, a klasztory przygarniały ich do swojego
łona, jak bezsilne dzieci. Brat-furtian nie zamykał nigdy furty przed bieda-
kiem, znużonym długą wędrówką.

Ubogiemu trzeba pomóc. Jest obowiązkiem chrześcijanina wspierać
bliźniego, gdy mu ubóstwo, jakieś nieszczęście lub choroba odejmują siłę
do pracy, ale jest także obowiązkiem rozumnego dobrodzieja zbadać na-
samprzód, czy go jakiś frant nie wywodzi w pole. W legionie bowiem
zawodowych żebraków można znaleźć wielu zdrowych i przebiegłych łotrzy-
ków, odgrywających zręcznie rolę różnego rodzaju kalek. Ten wlecze się na
jednej nodze, chociaż ma obie w porządku, ów jęczy na jakieś bóle, których
by żaden lekarz nie dostrzegł w jego jędrnym ciele, trzeci, czwarty, piąty
trzęsie się, płacze, lamentuje niby z głodu, a wieczorem, po skończonej
żebraninie, bawi się doskonale w karczmie. Wielkie miasta znają zamożnych
żebraków, zamożniejszych od ludzi, którzy pracują w pocie czoła. . .

Takich lisich nędzarzy, wyzyskujących miłość bliźniego Ewangelii św.
i dobre serca bogobojnych chrześcijan, było dużo w wiekach średnich.
Zuchwalsi spomiędzy nich, sprzykrzywszy sobie proszenie o jałmużnę, a nie
chcąc pracować, łączyli się w szajki złodziejskie i kradli, gdzie się tylko
dało. Pomocnikami ich w sprzedaży zrabowanych przedmiotów byli Żydzi.

Nie koniec na tym. . .
Do złodziei żebraczych przyłączały się także jednostki urodzonych

zbrodniarzy, łaknących „używania życia” cudzym kosztem. Ci mistrzowie
rabunku, wywąchawszy przy pomocy włóczęgów-żebraków gniazda boga-
tych panów, zorganizowali się w bandy zbójeckie. Proceder ten zaczął się
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w XV stuleciu i trwał w Niemczech, Francji i Anglii aż do XVIII wieku,
a nawet tu i owdzie do początku XIX.

W 1417 r. ukazało się w Europie jakieś nowe, obce plemię. Jedni uczeni
twierdzą, że przybyło z Egiptu, inni, że z Indii. Byli to cyganie. Wnieśli
oni do państw chrześcijańskich sztukę wróżenia i kradzenia. Rozpatrzyw-
szy się w swoim nowym utoczeniu, pobratali się z wyrzutkami religii
chrześcijańskiej i z Żydami.

Trzy rasy złożyły się na bandy zbrodnicze: chrześcijanie, cyganie i Ży-
dzi. Zdawałoby się, że komendę nad bandami, grasującymi w ziemiach
katolickich, obejmą Niemcy, Francuzi albo Anglicy. Stało się inaczej. . .
Wodzami opryszków byli Żydzi.

Bandy te, zorganizowane doskonale, gospodarowały przez cały wiek XVI
i XVII, przenosząc się z miejsca na miejsce, z kraju do kraju. Wichrzyły
głównie w czasach, ułatwiających rabunek i mord, jak podczas wojny
trzydziestoletniej. Najkrwawszymi hersztami byli Żydzi. Lud niemiecki
opowiada dotąd o okrucieństwach: Jakuba Mojżesza, Abrahama Jakuba,
Picarda, Schinderhannesa, Mojżesza Hoyuma, Czarnego Piotra, Emanuela
Heincmanna i wielu innych. Cały legion tych groźnych opryszków ży-
dowskich wymienia Ave-Lalbement („Deutsches Gaunerthum”). Bez litości,
z rafinowaną podłością, znęcali się nad swoimi ofiarami. Starców wieszali,
kobiety, rozebrane do naga, chłostali rózgami, szczypali rozpalonymi cęgami,
dzieciom obcinali uszy, „aby ich jęki zmusiły świecą i siarką przypalanych
rodziców do wskazania ukrytych pieniędzy”.

Bandyci, zwani „czerwonymi” albo „czarnymi”, skomponowali sobie
własny żargon, skleiwszy go z języków: niemieckiego, cygańskiego i żydow-
skiego. Hebrajszczyzna, przeważająca w tym żargonie, jest najwymowniej-
szym świadectwem jego pochodzenia. Opryszkowie niemieccy posługują
się dotąd tą mową złodziejską (rothwälsch).

Dopiero początek wieku XIX położył kres barbarzyństwu band rozbój-
niczych.

Sami Żydzi zrozumieli, że trzeba się koniecznie odrodzić. Początek
wyszedł tym razem z Niemiec, a hasło do reformy dał Mojżesz (Moses)
Mendelssohn.
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Mojżesz Mendelssohn, reformator
żydowski

Otto Henne am Rhyn, usposobiony dla Żydów życzliwie, mówi o ich
bandytyzmie:

“ Jest to epoka w historii Żydów, wobec której należy żałować, iż nie
przepadli, nie wyginęli przedtem.

Przy schyłku tej strasznej dla Żydów chwili urodził się pierwszy „oświe-
cony” Żyd w rozumieniu nowoczesnym. Był nim Mojżesz Mendelssohn, wła-
ściwie Mojżesz, syn Mendla z Dessau, zwany przez Żydów prawowiernych
Mosze Dessau, a przez reformowanych „trzecim Mojżeszem” (pierwszym
był biblijny, drugim Majmonides).

Urodził się w Dessau w roku 1729, gdzie uczył się mądrości talmudycz-
nej u Dawida Frankela. Był dzieckiem chorowitym, chuderlawym, ubogim.
Gdy jego mistrza powołała gmina berlińska na rabina, poszedł za nim
w czternastym roku życia. W stolicy Prus znalazł nowych dobrodziejów.
Polski talmudysta, Izrael Levi z Zamościa, wtajemniczył go w księgi Maj-
monidesa, a Aron Salomon Gompertz nauczył go języka niemieckiego
i wyrobił mu posadę prywatnego mełameda (nauczyciela) w domu jakie-
goś zamożnego Żyda. Chorobliwy, chuderlawy, ubogi chłopczyna stał się
„uczonym w piśmie” i nie potrzebował się już troskać o chleb powszedni.

Niewątpliwie nie przekroczyłby granicy „uczoności w piśmie” w ro-
zumieniu żydowskim, bo zaczął już pisywać do jakiegoś hebrajskiego
wydawnictwa, gdyby nie szczęśliwy przypadek. Ten przypadek, który stał
się jego przeznaczeniem, zapoznał go z Gotthaldem Efraimem Lessingiem
(w roku 1754) i wpłynął stanowczo na jego dalsze losy.

Lessing był żydofilem, rzecznikiem emancypacji żydowskiej, wyprzedził
w tym kierunku rewolucję francuską, Mirabeau, ks. Grégoire, Rabauda de
Saint-Etienne, hr. Stanisława de Clermont-Tonnerre i filozofów z Konwentu.
Jeszcze nie przyszło nikomu we Francji na myśl zaopiekować się Żydami,
kiedy jego dramat pt. „Żydzi” rzucił już w ich obronie na scenie teatralnej
rękawicę „nietolerancji chrześcijańskiej”
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Tak życzliwie dla Żydów usposobiony pisarz przygarnął bez namysłu
chętnym, szczerym sercem młodego, wiedzy łaknącego Judaitę, wprowadził
go w towarzystwo chrześcijańskie, zapoznał go z naukowymi i literackimi
gwiazdami, zachęcił go do studiów nad literaturą niemiecką i do pisania
po niemiecku.

Szedł wówczas nad Berlinem powiew tzw. oświecenia (Aufklärung).
Przywiał on z Paryża z echami encyklopedyzmu. Przesiąkł nim sam król,
Fryderyk II, zwany Wielkim.

Oświecenie to, rozpoczęte mefistofelesowym chichotem Voltaire’a,
zwracało się zrazu tylko przeciw chrześcijaństwu w ogóle a katolicyzmowi
w szczególności, zanim buchnęło jaskrawym płomieniem nienawiści do
wszelkiej religii, padając w proch przed bożyszczem encyklopedystów,
przed La Raison.

Tak ostrej nienawiści do „wiary” nie przybrało oświecenie w Berlinie.
Flegmatyczny, rozważny Niemiec zadowolił się jego bladą kopią, jego
rozwiewającym się echem – bezkrwistym indyferentyzmem religijnym,
połączonym z lekceważeniem form.

W sam raz taka „wiara”, podłoże psychologiczne dla Żydów oświeconych
najnowszego typu, zdejmowała z nich bowiem strach przed nienawiścią
chrześcijan i pozwalała im wierzyć albo nie wierzyć we wszystko, co im się
tylko podobało.

Mojżesz Mendelssohn, korzystając z warunków sprzyjających, zaczął się
ocierać o Niemców i pisać po niemiecku, na czym wyszedł bardzo dobrze.
Żyd, piszący i drukujący po niemiecku, był w owym czasie takim dziwem,
iż stał się od razu rozgłośnym.

A gdy ten Żyd zdobył się na odwagę przeciwstawienia się formalistyce
rabinicznej, urósł przez noc do tak olbrzymich rozmiarów, iż okrzyknięto
go jednogłośnie filozofem, geniuszem, trzecim Mojżeszem.

Niewiele było filozofii w tych jego dziełach filozoficznych, w jego Philo-
phische Gespräche, w jego Fédonie i Morgenstunden. Co taki samouczek
mógł pozbierać u różnych filozofów, starszych i nowych, pozbierał, pozszy-
wał, posklejał i złączył w jedną całość. Kompilacjami były jego rozprawy
filozoficzne, a te kompilacje cieszyły się większym powodzeniem od dzieł
Kanta.

Nowość dodała im blasku i ta nowość była w istocie ich główną treścią
i zasługą. Bo Żyd, piszący po niemiecku, rozprawiający o rzeczach ogól-
noludzkiego znaczenia, przerwał mur chiński, jaki oddzielał dotąd „naród
wybrany” od społeczeństw chrześcijańskich.

Otoczony aureolą reformatora, podziwiany, uwielbiany przez chrześci-
jan, chodził Mendelssohn w słońcu sławy, jak bohater. Nawet sam król,
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Fryderyk II, jako filozof oświecony, ale jako władca swojego narodu, mądry
opiekun i stróż, nieubłagany anty-Żyd, okazywał mu swoje względy.

Jakże się ten Żyd, popierany, wyrzucany w górę przez innowierców,
zachowywał wobec chrześcijaństwa? Chrystianizm miał prawo żądać od
niego, chociażby tylko tej samej pobłażliwej tolerancji, z jaką on spoglądał
na judaizm Mendelssohna.

Przyszło do głowy Lavaterowi, znanemu w owych czasach frenologowi
zuryskiemu, nawrócić do chrześcijaństwa oświeconego Żyda, który nie ukry-
wał się z tym wcale, że nie pochwala kazuistyki talmudycznej i odrębności
żydowskiej.

Usiłując przekonać Mendelssohna do chrześcijaństwa, kazał Lavater
przetłumaczyć Boneta „Apologię chrześcijaństwa” z francuskiego na nie-
miecki i posłał ją „trzeciemu Mojżeszowi” z dedykacją (1769 r.). Każdy
oświeceniec pochodzenia chrześcijańskiego byłby ten niezręczny manewr
prozelityzmu, gdyby nie odpowiadał jego przekonaniom, pominął milcze-
niem, a Mendelssohn! On odpowiedział Lavaterowi tak namiętną apologią
judaizmu, a tak nienawistną krytyką chrześcijaństwa, iż byłby jeszcze temu
lat kilkadziesiąt za to zuchwalstwo zgorzał na stosie.

Broniąc się przeciw zarzutom prawowiernych Żydów, pomawiających
go o odstępstwo od wiary przodków, napisał Mendelssohn w 1783 r. naj-
lepsze ze wszystkich swoich dzieł pt. „Jerozolima, albo o potędze religijnej
judaizmu” („Jerusalem oder über religiöse Macht im Judentum”). Złotym
pomnikiem powinni go byli Żydzi wynagrodzić za tę książkę. Bo żaden z ich
autorów talmudycznych nie zdobył się na tak świetną apologię judaizmu,
a tak pogardliwą krytykę chrystianizmu, jak „oświecony”, „nieprzesądny”,
filozofujący Mojżesz Mendelssohn. W swoim uwielbieniu dla mozaizmu
a wstręcie do chrześcijaństwa zapomniał nawet o elementarnych zasadach
logiki. Oświadczył on w „Jerozolimie”, że „nie uznaje żadnych prawd
oprócz prawd ludzkiego rozumu” i dlatego nie ma potrzeby odrywać się
od judaizmu, który „nie zna religii objawionej w rozumieniu chrześcijań-
skim”, a twierdzi równocześnie, iż „Bóg objawił Żydom za pośrednictwem
Mojżesza w sposób cudowny, nadprzyrodzony, wszystkie prawa, nakazy,
prawidła życia i nauki, potrzebne do osiągnięcia szczęśliwości doczesnej
i wiecznej”.

Więc objawienie chrystianizmu jest przesądem, kłócącym się z praw-
dami rozumu, ale objawienie mozaizmu wytrzymuje krytykę nawet oświe-
conego filozofa!. . . Dziwna, iście arogancka, talmudyczna logika. . .

Złotym pomnikiem winni byli prawowierni Żydzi uczcić autora „Jero-
zolimy”, a oni!

Mendelssohn przetłumaczył „dla użytku swoich dzieci” na język nie-
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miecki „Torę”, której Talmud nie pozwalał dotykać. Za to nieposłuszeństwo
wyklął go Rafał Kohen, naczelny rabin trzech gmin: altońskiej, hamburskiej
i wandsbeckskiej, i kazał spalić niemiecką Torę, co się też stało, głównie
w miastach polskich.

Mojżesz Mendelssohn umarł w roku 1785. Zeszedł z tego świata boga-
tym, oświecenie bowiem i filozofia nie przeszkadzały mu wcale pamiętać
o gromadzeniu mamony, co Juda lubiła najwięcej. Oświecenie dało mu
sławę i szacunek filozofujących Niemców, handel zaś majątek.

Oto pierwszy „oświecony” Żyd czasów nowszych. Wziął on od społe-
czeństwa chrześcijańskiego oświecenie, szersze poglądy na sprawy ludzkości,
naukę, życzliwą pomoc, przyjazne poparcie słowem i czynem, sławę, sta-
nowisko towarzyskie, wydobył się z ich pomocą z brudnych, cuchnących
nizin proletariatu żydowskiego i z ciemności kazuistyki talmudycznej i ka-
balistycznej – wziął wszystko. . . Za te hojne dary wniósł do literatury
niemieckiej kilka kompilacji filozoficznych, robiących dziś wrażenie naiw-
nych wypracowań, i jedno dzieło rzeczywistej wartości, ale właśnie to jedno
dzieło („Jerozolima”) było policzkiem dla chrześcijan.

„Oświecony” Żyd nie przestał być fanatycznym wrogiem Krzyża, „oświe-
cony” filozof, zowiący wszelakie wyznania przesądem, zabobonem, bronił
swojej, religii namiętnie. Świeżo upieczony niby-Niemiec nie zapomniał
o „królewskości narodu wybranego”, chełpił się tym, że tylko Żydom nadał
sam Bóg wskazania religijne i prawodawcze.

Reformatorem Żydów w ogóle, za jakiego go w Berlinie uważano, nie
był Mendelssohn, być nie mógł. Albowiem jego pisma nie dotarły do
wielkich mas, do właściwego narodu żydowskiego. Nie miał on zresztą
odwagi stanąć jawnie przed swoim ludem, jako odrodziciel, narazić się na
jego gniew. Aczkolwiek zabawiał się w filozofa, wypełniał z gorliwością
i ścisłością prawowiernego Judaity rytualne nakazy, odkładał nawet pióro
z chwilą nadejścia sabatu, nie kończąc zaczętego listu. Oddziałał on tylko
na drobny odłam swoich współwyznawców, na Żydów większych miast.

Był w tych miastach pewien procent zamożnych, handlem wzbogaco-
nych Żydów, którym obrzydło stanowisko pariasów ludzkości, i których
znużył despotyczny nadzór synagogi. Widząc, że „oświecenie” Mendels-
sohna zdjęło z niego „żółtą łatę”, że zrównało go towarzysko z innowiercami,
otoczyło go przyjaźnią, szacunkiem Niemców i opromieniło sławą, i prze-
konawszy się, że gromy klątwy rabinów straciły w Prusach swoją moc,
że można stawić bezkarnie opór synagodze talmudystów, rzucili się ci
ambitni i niezadowoleni chciwie do oświecenia. Rozebrali się skwapliwie
z sukien żydowskich, zaczęli mówić po niemiecku, uczyć się w szkołach
chrześcijańskich i filozofować.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

203

Bardzo dobrze maluje nieznany autor w „Gegenwart” Brockhausa tę
gorączkę odżydzania się zamożniejszych Żydów niemieckich z końca XVIII
i początku XIX wieku.

“ Żydów ogarnęło – mówi on – chorobliwe pragnienie stanowiska to-
warzyskiego i chęć usunięcia wszelkich różnic, rozgradzających ich od
współobywateli chrześcijańskich. Ta gorączkowość musiała zaszkodzić ich
naturalnemu rozwojowi. Nie uczyli się oni dla nauki, lecz tylko dlatego,
żeby się za jej pomocą wydostać na wyższe szczeble drabiny społecznej.
Każdy chciał uchodzić koniecznie za „oświeconego” i dlatego zrzucał z sie-
bie zewnętrzne formy judaizmu. Pierwszemu lepszemu zdawało się, że gdy
pozbędzie się obyczajów żydowskich, drwiąc z nich jawnie, wtedy zrówna
się zupełnie z Niemcami. Pozorna nauka, pozorne wykształcenie, a przede
wszystkim efektowna, małpowana, pozorna wolnomyślność w rzeczach
religii, przejawiająca się nie tylko w lekceważeniu prawowiernej synagogi,
lecz wszelkiej wiary w ogóle – były znamiennymi rysami zamożniejszych
Żydów.

Ta gorączka gwałtownego odżydzania się stworzyła typ „oświeconego”
Żyda, mnożącego się w sferach bogatszego kupiectwa, w finansach i w prze-
ciętnej inteligencji żydowskiej. Był nim płaski bezwyznaniowiec, filozo-
fujący dyletant sans Dieu et mâıtre wiszący w powietrzu między ziemią
i niebem, zawisł między ziemią a niebem, bo nie od razu zdolny jest człowiek
zdjąć z siebie skórę, w której chodził przez lat tysiące. Całych pokoleń na
to potrzeba. Wisiał on pomiędzy niebem a ziemią, oderwał się od swojego
pnia macierzystego, a nie zrósłszy się jeszcze z pniem obcym, stracił grunt
pod nogami. Od nowego otoczenia oddziela go morze odmiennych pojęć,
wyobrażeń, obyczajów, sympatii i antypatii, cała kultura innej rasy, innych
narodowości, innego wyznania, cały nowy świat, którego nie mógł wziąć
w siebie bez niestrawności w przeciągu kilkunastu, a choćby kilkudziesięciu
lat.

Nagłe oświecanie w celach praktycznych nie wyszło filozofującym Ży-
dom niemieckim na zdrowie. Struli się nim, jak szpetną miksturą; nie dało
im ono cnót rasy aryjskiej, a odjęło im cnoty rasy semickiej. Pozbawiwszy
ich wiary przodków, zabrało im razem z nią ogólnoludzkie pojęcia etyczne.
Używanie życia nad miarę, rezonujący cynizm i tzw. wolna miłość wykwitły
z tego bagna zielskiem cuchnącym.

Po śmierci Mendelssohna gromadził dokoła siebie oświeconych Żydów
berlińskich dowcipny lekarz, Markus Herz, żonaty z piękną Henriettą de
Lemos, córką dr Benjamina de Lemos, pochodzącego z Żydów portugal-
skich.
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Nie sami Żydzi bawili się w salonie Herza. Uświetniali go nazwiskami
swoimi znani uczeni i literaci: Nicolai, Ramler, Humboldtowie, Varnhagen
von Ense, Gentz, Fryderyk Schlegel i przyjezdne obce znakomitości, jak Mi-
rabeau. Wesoło było w salonie Herza, wodziły w nim rej oświecone Żydówki,
pomiędzy innymi obie córki „trzeciego Mojżesza”, Dorotea i Rachela Lewin.
Dobre wina, doskonały stół, muzyka i śpiew, dowcipkująca, oświecona recte
bezwyznaniowa paplanina, a przede wszystkim „wolna miłość”, rozpustna
bez granic – przyciągały wszystkich pieczeniarzów i młodych lowelasów.
Z cynizmem rozpusty nazwała się ta swawolna kompania „Związkiem
cnoty” (Tugendbund). Grätz oburzył się na „oświecenie” salonu Herza,
nazwał go „namiotem Midianitów”.

Takie owoce wydało pierwsze oderwanie się Żydów od prawowiernego
judaizmu, pierwsze oświecenie na tle kultu rozumu.

To samo działo się w Królewcu, gdzie Hartwig Wessely prowadził
dalej robotę oświeconych nagle Żydów; to samo we wszystkich większych
miastach niemieckich.

Anarchia umysłowa i etyczna wypełzła trującym gadem z pierwszego
ruchu asymilacyjnego czasów nowszych. Nikt nie pomyślał o rozszerzeniu
i pogłębieniu reformy, rozpoczętej przez Mendelssohna, a gdy się znalazł
jaki „dziwak”, który zrozumiał, że pozory nie wystarczają, wtedy wzruszono
ramionami.

Takimi „dziwakami” byli trzej młodzi Żydzi niemieccy: Edward Gans,
Leopold Zunz i Mojżesz Mozer. Założyli oni w 1819 roku w Berlinie
stowarzyszenie, mające na celu zasadnicze, kulturalne przeistoczenie Ży-
dów (Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden), którego organem
było czasopismo pt. „Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums”.
„Pragniemy zmienić istotę Żydów z wewnątrz – ogłosili – aby zaprowadzić
harmonię między nimi a narodami, wpośród których żyją”.

Nikt nie poparł młodych reformatorów. Ich organ zgasł po wyjściu
trzech numerów, ich stowarzyszenie wiodło żywot suchotniczy. Zrażony
niepowodzeniem pisał Gans do swojego przyjaciela, Wohwill’a:

“ Jeśli ten nie-rozum, ten brak entuzjazmu potrwa dalej, wtedy nie będzie
zaprawdę warto troszczyć się o tę hałastrę (Gesindel) żydowską”.

A w dorocznem sprawozdaniu z czynności stowarzyszenia odmalował
w tych samych mniej więcej czarnych barwach oświeconych Żydów swojego
czasu, w jakich ich odmalował autor rozprawy, umieszczonej w „Gegenwart”
Brockhausa.

“ Miłość religii i rzetelność dawnych stosunków przeminęły – skarżył się
– a opróżnionego miejsca nie zajął nowy zapał. Skończyło się na owym
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ujemnym oświeceniu, które wzgardziło tradycjami przeszłości, bo nikt nie
starał się o to, aby jałową negację zastąpić nową afirmacją. Co sobie
Żydzi przyswoili z cywilizacji europejskiej, nie jest cywilizacją rzeczywistą.
Pokost to tylko zewnętrzny, tym nieznośniejszy, im mniej w nim treści.
Tylko dlatego wywiesili Żydzi na swojej świątyni szyld oświecenia, żeby
się ludziom zdawało, iż mają nową firmę. A przecież to stary wewnątrz
zgniły budynek, odświeżony jedynie na zewnątrz, dla oka.

Drugi twórca stowarzyszenia, Zunz, stracił do tego stopnia wiarę w eks-
peryment asymilacyjny Mendelssohna, Wesselyego i swój własny, iż pisał
w liście do Wohlwilla:

“ Doszedłem tak daleko, iż nie wierzę już wcale w możliwość odrodzenia
się Żydów, trzeba rzucić kamieniem na tego upiora, aby go spłoszyć.

Nie tylko idealiści żydowscy stracili wiarę w możliwość asymilacji na
drodze oświecenia. Stracili ją także oświeceni chrześcijanie. Nie pobłażał im
nigdy król Fryderyk II, trzymając ich mocną ręką w cuglach; nie lubili ich,
nie ufali im: Kant, Goethe, Fryderyk Schiller, Herder, Schopenhauer, Rühs,
Fries, Fichte. Filozof Kant wyrażał się o nich w swojej „Antropologii”:

“ Żyjący pomiędzy nami Palestyńczycy, dzięki swemu lichwiarskiemu
duchowi, od najdawniejszych czasów w nich tkwiącemu, stali się naj-
słynniejszymi oszustami i sobie tylko samym tę światową famę oszustów
zawdzięczają. Zdawałoby się trudnym do pojęcia, iż może istnieć naród,
składający się z samych kupców, który, wciskając się pomiędzy inne narody,
nie myśli o pozyskaniu wśród nich czci obywatelskiej, ale jedynie, jak
dany naród nieżydowski wyzyskać, a nie stracić nic z pozyskanych praw
obywatelskich.

Poeta Goethe mówił:

“ Żydzi nie byli nigdy wiele warci, jak to im tysiąckrotnie mówili ich
właśni wodzowie, sędziowie itd. Mają oni bowiem bardzo mało przymiotów,
ale wszystkie niemal wady narodów nieżydowskich. Cóż można powiedzieć
o takim narodzie, który w wiekowej swej wędrówce znaczy tylko ślady
zepsucia i wyzysku innych narodów? Nikt się też dziwić nie może, że nie
mamy do Żydów zaufania i że uważamy za obowiązek strzec naszej kultury
od skażenia jej przez nich.

Poeta, Fryderyk Schiller, dziwił się Żydom, że upierają się przy swoim
separatyzmie, że chcą być koniecznie osobnym, wybranym narodem wpo-
śród wszystkich innych.
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Oświecenie w rozumieniu encyklopedyzmu zbladło, zbankrutowało.
Szkodliwość jego wykazał barbarzyński terroryzm rewolucji francuskiej,
który wywiesił jego doktryny jako szyld ideowy. Kult rozumu stał się w ręku
żyrondystów bezwzględnym burzycielem, w ręku Maratów i Dantonów
mordercą i rozpustnikiem, a w ręku Hebertów, Chaumettów i Clootzów
plugawym cynikiem i bluźniercą.

Przyszła reakcja, wytrzeźwienie.
W Niemczech zwróciła się ta reakcja przeciw mędrkującym Żydom,

którym „oświecanie się” nie przeszkadzało wcale uprawiać dawnej ich
„nieoświeconej” metody w handlu. Oświeceńcy żydowscy nie przestali
szachrować po swojemu, co się oczywiście wyzyskiwanym i oszukiwanym
innowiercom nie mogło podobać.

W roku 1819 rozległo się znów w całych Niemczech średniowieczne:
— Hepp, hepp!
Miasta: Norymberga, Bamberg, Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe, Ha-

mburg, Gdańsk, Düsseldorf, Heidelberg i inne gromiły, wypędzały Żydów.
Wówczas padł strach na całą „oświeconą” gromadę żydowską, która

wisiała w powietrzu, między niebem a ziemią. Cóż oni biedni teraz poczną,
gdzie się podzieją! Prawowiernymi Żydami być przestali, chrześcijanami
nie byli nigdy. To bardzo wygodne w czasach filozofującej Aufklärung
stanowisko „Bez Boga i pana” stało się niebezpiecznym w chwili reakcji.
Gdzież teraz pójdą! Prawowierna synagoga, nie przyjmie ich – „Midianitów”.
Oni zresztą sami, odwykłszy od obyczajów i zwyczajów żydowskich, nie
chcieliby wrócić do tradycji getta.

Nie było innego wyjścia. Trzeba było uciec pod opiekuńcze skrzydła
Krzyża. Prawie cały „oświecony” Juda niemiecki ochrzcił się między rokiem
1819 a 1823. W samym Berlinie przyjęło chrzest 1236 Żydów, a w innych
miastach Prus 1382.

Na pierwszy ogień poszedł „namiot Midianitów” Herza ze swoimi
odaliskami, córkami Mendelssohna i jego synem na czele. Ukorzyli się
także przed Krzyżem: Gans, Moser i Henryk Heine.
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Żydzi polscy w pierwszej połowie
XIX wieku

Król Stanisław August Poniatowski zniósł w roku 1764 Synody Generalne,
mniemając, że w ten sposób osłabi odrębność żydowską. Na niewiele jednak
zdała się jego przenikliwość, miejsce bowiem zniesionych synodów zajęły
kahały, tak samo despotyczne, jak Zjazdy Generalne. I nie wiele zaszkodziła
samorządowi Żydów polskich surowość rządów pruskich w Warszawie
(1796-1807 r.), która wytrąciła z rąk rabinów sądownictwo i zakazała im
stosować do prawowiernych talmudystów wielką i małą klątwę (cherem),
publiczne i tajemne kary kahałów i bóżnic. Rządy polskie i niemieckie robiły
swoje, a kahały swoje. Rządy ogłaszały dekrety, kahały zaś przyjmowały
te dekrety do wiadomości z uśmiechem ironicznym. Bo jakąż siłę mogły
mieć rozporządzenia cudze wobec narodu, który uważał wszelkie rozkazy
i zakazy, wychodzące od „gojów” (innowierców) za bezsilne pogróżki?
Dopóki lud żydowski chciał ulegać swoim kahałom, były wszelkie dekrety
martwą literą. A lud żydowski ufał swojemu tajnemu rządowi bezkrytycznie
mniej więcej aż do roku 1830.

Jednemu tylko rozkazowi władzy niemieckiej byli Żydzi polscy posłuszni
– mianowicie, przyjęli nazwiska. Nie mieli oni nazwisk aż do roku 1797,
zadowalając się imionami, do których dodawali nazwy miast, wsi albo
imion żon. Mechele (Michał) np. nazwał się Rawer, bo pochodził z Rawy,
Zalman z Poznania Posner, Icek z Lublina Lubliner, Mojsze z Warszawy
Warschauer, Szmul z Kalisza Kaliszer, jakiś Majer Cyreles (bo jego żona
była Cyrlą) itd.

Powstał stąd bezład. Nie wiadomo było, który Żyd nazywa się tak
albo siak. By uprzątnąć ten nieład, król pruski rozkazał dnia 17 kwietnia
1797 r. przyjąć jakieś stałe nazwiska. Gromadą szli Judaici po swoje
nazwiska do magistratu, wybierając głównie nazwiska niemieckie. Nie
zapomnieli widocznie o swojej niegdyś ojczyźnie, bo nie zapomnieli także
o jej języku, zeszpeciwszy go krzykliwym żargonem. Mnóstwo: bergów,
baumów, szteinów, sohnów, feldów, thalów, hejmów, sztyków, heitów,
nerów, bandów, haków, grumów (końcówki nazwisk) itd. powstało wówczas.

Razem z urzędnikami pruskimi przybyła do Warszawy gromada Żydów
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niemieckich. Najwięcej dostarczył ich: Berlin, Królewiec, Poznań. Przyszli
także niektórzy ze Śląska, Czech i Kurlandii.

Niemcami nazywali ich Żydzi polscy. Bo porozumiewali się między sobą
czystym językiem niemieckim i ubierali się w krótkie, europejskie suknie
owego czasu, co się Żydom polskim, noszącym długie chałaty i szwargo-
czącym szpetnym żargonem, nie podobało.

Żydzi niemieccy, bardziej oświeceni, lepiej wykształceni od polskich,
nie pozwolili się okiełznać kahałowi, przygotowywali dla siebie powoli
synagogę własną, reformowaną, która uderzyła z czasem taranem w bóżnicę
prawowierną, odrywając od niej wyznawców śmielszej natury i pełniejszej
szkatuły. Przykład Żydów niemieckich oddziaływał tu i owdzie, głównie
w większych miastach. Polscy Żydzi zamożniejsi zaczęli chować dzieci
staranniej, posyłać je do szkół publicznych – oddalali się z każdym rokiem
więcej od kahałów.

Zrozumieli w końcu i niektórzy Żydzi polscy, że trzeba zdjąć z siebie
starą, zużytą skórę i przywdziać nową, odpowiadającą lepiej zmienionym
warunkom życia. Z łona tych to Żydów bardziej oświeconych, samodzielniej-
szych wyszła „Szkoła rabinów”, założona w Warszawie w roku 1826, która
uczyła oprócz Talmudu i języka hebrajskiego, przedmiotów wykładanych
w gimnazjach chrześcijańskich i dawała uczniom te same prawa, jakie
dawały szkoły rządowe. Otwierała ona wstęp do Akademii medycznej.

Judea prawowierna robiła wszystko, aby zniszczyć robotę Żydów postę-
powych. Dyrektor „Szkoły rabinów”, Antoni Eisenbaum, musiał przez czas
dłuższy walczyć z przemożnym oporem talmudystów. By zapełnić szkołę,
zwabiał do niej chłopców z proletariatu żydowskiego, ze sfer najuboższych,
dla których oświata była doskonałym „interesem”, szkoła bowiem rabinów
dawała swoim uczniom w alumnacie rządowym pięcioletnie bezpłatne
utrzymanie. Powoli jednak przekonywali się do szkoły i bogatsi Żydzi.
Z niej wyszli pierwsi pionierzy cywilizacji, pierwsi uświadomieni przeciw-
nicy zaśniedziałych tradycji żydowskich, mianowicie: Izaak Fruchtbaum,
Izaak Kramsztyk, Hilary Nussbaum, Jakub Rotwand, Henryk Szmideberg
i inni.

Nie wiadomo właściwie, dlaczego Żydzi polscy oburzyli się na reformę
Żydów niemieckich (postępowych), reforma ta bowiem wprowadziła do
swojej modlitewni przy Szkole rabinów tylko chór, kazania, niemieckie,
przyzwoitość podczas modlitwy i czystość lokalu bóżniczego, niechlujnego
zwykle brudnego w tzw. szkołach. Heretykami nie byli Żydzi niemieccy.
Nie wnieśli do swojej modlitewni żadnej zmiany w służbie bożej, wierni
starożytnemu, prawowiernemu rytuałowi.

To samo stało się w Niemczech. W Berlinie założyli w 1843 r. reforma-
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torowie żydowscy nowe stowarzyszenie („Genossenschaft für Reform im
Judenthum”). Program ich brzmiał inaczej, aniżeli poglądy „oświeconych”
Żydów niemieckich w pierwszych dziesiątkach lat XIX stulecia.

“ Chcemy wiary, chcemy religii pozytywnej” – odezwało się nowe sto-
warzyszenie żydowskie – „Chcemy judaizmu. Stoimy silnie przy Starym
Zakonie, uznając go za objawienie Boga, który oświecał ducha naszych
przodków. Jesteśmy mocno przekonani, że judaizm jest jedyną wiarą,
prawdziwą i że stanie się kiedyś własnością całej ludzkości.

Czegoś więc chcieli Żydzi polscy od Żydów niemieckich? Drażniła
prawdopodobnie kahały i żarliwych talmudystów ich odrębność.

Kłócili się żydowscy „uczeni w piśmie” i „starsi” kahałów z przybyszami
niemieckimi, a „nieuczony” lud pamiętał przede wszystkim o swojej kabzie.
„Niech się nasi mądrzy wodzowie gryzą i drapią z Niemcami” – rezonowali
– „a my będziemy połykali mamonę gojów”.

Tłum żydowski uczepił się głównie wiosek i pochłaniał mienie szlachty
i włościan.

Szachrajstwo Żydów po wsiach odtworzył doskonale Teofil Merunowicz.
Pisze on:

“ Karczmy wiejskie i żydowskie szynkarstwo to jedna z najgorszych na-
szych chorób społecznych, która, niszcząc najliczniejsze klasy materialnie,
upadla je moralnie. Polska karczma to jedna z naszych właściwości, która
nas hańbi i przekleństwo nam przynosi. Gdzie bowiem utrzymują się do
dziś usiłowania, ażeby lud utrzymać w nałogu pijaństwa? – W karczmie. –
Gdzie jest siedlisko lichwy, wyniszczającej całą ludność rolniczą, zarówno
włościan, jak i dwory? – W karczmie. – Gdzie wszelkie dobre instynkty
włościan systematycznie bywają przytępiane? – W karczmie. – Gdzie
wszelka rzecz kradziona ze dworu, kupowaną bywa? – W karczmie. –
Gdzie włościanie zaprawiani bywają do złodziejstwa? – W karczmie. –
Gdzie miary i wagi w handlu bywają najbardziej fałszowane? – W karcz-
mie. – Gdzie nędza ludu w latach głodnych uważaną bywa za kapitał
obrotowy do różnorodnych spekulacji? – W karczmie. – Gdzie ciężki przed-
nówek jest żniwem najobfitszym? – W karczmie. – Gdzie grób bogactwa
panów i dobrego bytu ludzi? – W karczmie. – Gdzie znajdowały zawsze
i znajdują punkt oparcia wszelkie wpływy postronne, obliczone na szkodę
społeczeństwa naszego? – W karczmie. – Skąd wyrasta nowe pokolenie
obywateli, bez obywatelskiego poczucia i rycerstwa, które nie urosło ani
z roli, ani z tego, co boli, ale z próżniaczej szacherki i z lichwiarstwa, które
nie zapragnęło nigdy pozyskać szlachectwa duszy, lecz z rozmiłowaniem
przepędza żywot w niechlujstwie zewnętrznym i moralnym brudzie, które
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nie wie, co ofiara dla ogólnego dobra, które gardzi ideałami, które innej
broni nie zna jak weksle i skrypty, które fałszywym łokciem chce świat
zawojować? – Z karczmy.

Karczma wiejska była i jest w istocie gniazdem zgorszenia, podłości
i nędzy. Chłop polski lubi gorzałkę, a Żyd umie go nakłonić do pijaństwa.
Z pijaństwa wykluwa się kradzież, z kradzieży zbrodnia. Szynkarz żydowski,
przebiegły, chciwy, majster pułapek, zastawianych na naiwnych, łatwowier-
nych ludzi, wysysa z nich ostatni grosz. Wyssawszy wszystko, posługuje
się nędzarzem do różnego rodzaju łajdactw. Koniokradów, podpalaczy,
rabusiów mustruje, zabierając od nich większą część „zysku”. We wsiach,
w których nie wolno mu szynkować, podstawia zdemoralizowanych przez
niego „gojów” – swoich pachołków.

Na karczmy żydowskie zwrócił także uwagę w 1818 r. Stanisław Staszyc,
znakomity myśliciel. Pisał w swoim dziele pt. „O przyczynach szkodliwości
Żydów itd.”.

“ Samowładność szynkarza-Żyda otwiera kieszeń włościanina żydow-
skiemu sumieniu, które oszukaństw i krzywdzeń człowieka obcego, czło-
wieka bałwochwalcą nabywanego, bynajmniej Żydowi nie wyrzuca ani tak
niegodziwego czynu nie przygania. W takim stanie rzeczy robi u nas Żyd
z rolnikiem swoje obrachunki, czyni z nim umowy, zapisuje po drzwiach
i po ścianach tego nieszczęśliwego długów cyrografy, a tak obdziera go
z jego wszelkich gospodarczych zapasów.

Jak wszyscy historycy żydowscy, piszący po polsku, bronią zawsze
swoich współplemieńców, nie znosząc krytyki ich szkodliwej dla innowierców
działalności, broni także szynkarzy żydowskich Ludwik Gumplowicz. Pisze
on:

“ Upajają Żydzi chłopów – prawda, ale wódką szlachecką; w karczmach
szlacheckich. Któż więc winien, Żyd czy szlachcic?

Ma to znaczyć, że nie Żyd zatruwa włościanina gorzałką, lecz szlachcic.
Na zarzut ten odpowiedział mu już w roku 1818, kiedy go jeszcze nie było
na świecie, Staszyc:

“ Myliłby się, kto powie, że równie w rękach innych szynkarzy ten tru-
nek niebezpieczny szkodliwym będzie włościanom. Doświadczenie w całej
Polsce takie twierdzenie zaprzecza. Wszędzie okazuje się, iż z karczem,
skoro Żydom są ujęte, znaczną częścią zmniejszają się dochody, do połowy
mniej gorzałki wychodzi.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

211

Nie byłby Żyd znakomitym wyzyskiwaczem łatwowiernego goja, gdyby
nie wiedział, jakim sposobem dotrzeć do kieszeni włościanina, przesiąkłej
jego krwawicą.

Nie tylko włościanina łupił szynkarz wiejski. Wślizgiwał się do dwo-
rów szlacheckich jako faktor, pachciarz, dzierżawca ogrodów, okłamywał
dziedzica, odgrywał rolę szczerego sługi, a oszukiwał go zręcznie.

Zmiana polityczna po rozbiorze Polski nie wpłynęła na Żyda. Jakim
przybył nad Wartę i Wisłę przed siedmiuset laty, takim pozostał.

Jednakże nie wszystkim Żydom podobał się terroryzm ich rządu (Ka-
hały i Synody Generalne), i nie wszyscy umieli odzierać innowierców ze
skóry bez litości. Nie ma bowiem na tej ziemi żadnego narodu, który by
nie posiadał jakiegoś procentu dusz uczciwych i dobrych serc.

Już około 1500 r. zaczęli się w Polsce buntować przeciwko kahałom
Żydzi, nieznoszący despotyzmu „starszych” kahału. Chcąc się pozbyć tego
przykrego despotyzmu, przechodzili na wiarę chrześcijańską.

Najwięcej ochrztów dostarczył wolnej Polsce wiek XVIII, a jeszcze
więcej Polsce w niewoli wiek XIX. Od roku 1800 aż do roku 1850 wyrzekło
się judaizmu w samej Warszawie 850 Żydów. Katolikom przybyło 440
neofitów, luteranom 210, kalwinom 200.

W pierwszej, połowie XIX wieku od 1825 r. począwszy, chrzcili się
wszyscy urzędnicy żydowscy monopolu tabacznego, metryka bowiem
chrztu była im potrzebna do awansu w służbie. Później, za panowania
cesarza Mikołaja I, chrzcili się młodzi popisowi żydowscy, broniąc się
w ten sposób przed tornistrem i karabinem. Sprzeniewierzali się także
Staremu Zakonowi ze względów praktycznych lekarze i dentyści, zmuszeni
do ciągłego ocierania się o ludność chrześcijańską.

Oprócz walki o byt, o stanowisko, o znaczenie, była także bardzo
czynnym i szczęśliwym misjonarzem miłość przy pomocy Hymenu. Świa-
dectwem – wielka ilość ochrzczonych Żydówek, zaślubiających albo daw-
niejszych neofitów, albo chrześcijan z pochodzenia, że przebiegły Amor
przekonywa skuteczniej od najrozumniejszego argumentu.

I nędza pracowała dla chrześcijaństwa. Żydzi niezdolni do podłego
szachrajstwa byli ubożsi od włościan. Przeglądając podania neofitów i neo-
fitek, butwiejące w archiwach konsystorzów, spotyka się bardzo często
prośby o wsparcia, o zasiłek pieniężny. Wiadomo, że władze kościelne
utrzymywały przez czas pewien katechumenów, a po dokonanym chrzcie
opiekowały się nimi, powierzając im dalsze losy dobremu sercu możnych
dobrodziejów. Katechumenki umieszczano zwykle dla ich osobistego bez-
pieczeństwa w klasztorach żeńskich, katechumenów zaś u dawniejszych
neofitów, płacąc za ich utrzymanie.
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Znaczny procent neofitów XIX stulecia wyszedł z najniższych warstw
żydowskich, z ubogiego proletariatu, który szukał w nowym wyznaniu
obfitego chleba, wygodniejszego bytu, czego też chrześcijaństwo swoim świe-
żym wyznawcom nigdy nie odmawiało. Każdy neofita pracowity, uczciwy,
rządny, dorabiał się szybko niezależności materialnej, popierany przez
swoich rodziców chrzestnych. Byli jednak między nowochrzczeńcami także
niesumienni spekulanci, zmieniający wiarę jedynie w nadziei uzyskania
jakichś nadzwyczajnych beneficjów. Tacy, rozczarowani wkrótce, wracali ci-
chaczem do judaizmu. Byli i przebiegli kupcy, handlujący swoim sumieniem,
chrzczący się za pieniądze po kilka razy zawsze w innych miejscowościach.

Kościół Rzymsko-Katolicki nie miał aż do czasów najnowszych szczęścia
do bogatych i oświeconych Żydów. Wykazuje spis neofitów-katolików, że
katolicyzm przyjmowali głównie Żydzi, należący do sfer ubogich. Od roku
1800 do 1850 ochrzciło się w Warszawie i miastach Królestwa Polskiego
w kościołach katolickich tylko: trzech lekarzy (Homberg, Szłezygier, Ro-
senfeld), trzech nauczycieli (Cetnarowicz, Dukliński, Horowicz), jeden
uczeń gimnazjalny (Blum), dwóch urzędników (Bloch, Braufman), sześciu
z zamożniejszych rodzin kupieckich (Fraenkel, Laski, Lewiński, Fiatów,
Jubowski, Estreicher). Trochę to mały procent na kilkuset neofitów. Inteli-
gencja żydowska garnęła się do katolicyzmu dopiero od roku 1885.

Neofici katoliccy, pochodzący przeważnie ze sfer ubogich, byli niewątpli-
wie Żydami polskimi z dziada i pradziada, czego dowodem, że korzystając
z prawa polskiego, które pozwalało nowochrzczeńcom aż do roku 1850
przyodziewać się razem z chrztem w nowe nazwisko, przyjmowali prawie
wszyscy nazwiska polskie.

Żydzi, którzy byli w istocie „postępowymi”, oświeconymi lub uważali
się za oświeconych, garnęli się nie do katolicyzmu, lecz do luteranizmu
i kalwinizmu, sprzykrzywszy sobie terroryzm kahału i zwyczaje i obyczaje
talmudystów.

Na wytworzenie sympatii dla protestantyzmu i kalwinizmu wpłynęła
nasamprzód ta okoliczność, że do wyznań tych należeli w Królestwie
Polskim przeważnie Niemcy, a pierwsi Żydzi „postępowi” XIX stulecia byli
Żydami niemieckimi.

Zarzewie buntu przeciw staroświeckim kahałom przyniósł do Warszawy
pod sam koniec XVIII stulecia zamożny Żyd niemiecki, Izaak Flatau.
Nie chcąc się bratać z miejscową ludnością żydowską, utworzył dla siebie
i swojej rodziny osobny dom modlitwy przy ulicy Daniłowiczowskiej.

Pomiędzy rokiem1820 a 1830 napłynęło do Królestwa Polskiego, głów-
nie do Warszawy, mnóstwo Żydów niemieckich. Wszyscy ci przybysze
gromadzili się w domu modlitwy Flataua, podtrzymywanego dalej przez



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

213

jego następców. Z przybyszami łączyli się ci Żydzi polscy, którzy rozbierali
się z chałatów i zrywali z obyczajami swoich przodków. Dla tego zastępu
„odszczepieńców”, chociaż nie byli właściwie odszczepieńcami, bo trzymali
się ściśle prawowiernego rytuału, zbudowano w 1843 r. synagogę, zwaną
niemiecką. Zasługiwała ona na tę nazwę, ich językiem bowiem kazalnicy
i kancelarii był w niej język niemiecki.

Najwyraźniejszym dowodem, że Żydzi, zwący się postępowymi, kochali
się aż do roku 1850 w niemczyźnie, jest fakt, iż bardzo niewielu neofi-
tów protestantów korzystało z prawa, które pozwalało nowochrzczeńcom
zmieniać nazwiska. Na kilkuset neofitów-ewangelików przyjęło tylko trzech
nazwiska polskie: Kwieciński, Płoński i Zbrojewski. Reszta zatrzymała
swoje nazwiska niemieckie albo zadowoliła się drobnymi zmianami w pi-
sowni, np. Kahn zamiast Kohn, Stokviss zamiast Stokfisz, Bruner zamiast
Brüner. Byli nawet tacy, którzy, przystępując do chrztu z nazwiskami
polskimi, zmieniali je jak np. Dorembus na Ehrlich, Śpiewak na Kantor
itp.

Niemczyzna wprowadzona do Polski przez obcych przybyszów była
modna w gromadzie „postępowych” Żydów warszawskich, co jest niewątpli-
wie pierwszą przyczyną, dla której neofici bardziej oświeceni przyjmowali
chętniej wyznania protestanckie, niż rzymsko-katolickie.

A potem wydawał się prawdopodobnie postępowcom żydowskim prote-
stantyzm bardziej postępowym, odpowiadającym lepiej ich „oświeceniu”,
niż wyznanie katolickie. I większe trudności, stawiane kandydatom na
chrześcijan przez duchowieństwo katolickie (dłuższe przygotowania w za-
sadach wiary, kontrola nad prywatnem życiem katechumenów, ściślejszy
egzamin przed dopełnieniem chrztu) odstraszały niezawodnie odszczepień-
ców żydowskich, obałamuconych kulturą połowiczną.

Potrzeba było nieraz Żydowi metryki chrztu do jakiegoś „interesu” albo
urzędu, do którego tylko chrześcijanin miał dostęp, ale zaraz, natychmiast,
a tu żądał ksiądz katolicki kilkutygodniowego przygotowania. Więc szło
się do pastorów, mniej wymagających pod tym względem.

Prawie wszyscy neofici-protestanci chrzcili się w Warszawie, dokąd
przybywali na naukę i chrzest z różnych miast i miasteczek Królestwa
Polskiego.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

PRZYSIĘGA
Widzimy, że w systemie rabinizmu nie ma niezawodnej przysięgi. Bo i cóż znaczyć
ma przysięga bydlęciu? Przysięgę uprawniony jest uważać za czczą formułkę, za
dźwięk pusty, który żadnych następstw dla jego sumienia nie pociąga. Dalej, gdy
Talmud mienie i krew nie-Żyda za własność Żyda ogłasza, jakże więc może Żyd
prowadzić spór z nie-Żydem o to, co moje a twoje? Żyd ma prawo brać, czego
tylko dosięgnąć może; jest ono jego własnością. Jakże mogę (ja Żyd) przysięgać
lub tylko po prostu oświadczyć: „moje pieniądze są twoje pieniądze, kiedy o moim
prawie własności jestem przekonany”?

Talmud: Rabi Akiba złożył przysięgę, a w sercu uważał ją za niebyłą. R. Jo-
chanan przysięgał znakomitej pani zachowanie tajemnicy: „Bogu Izraela nie
wyjawię tego. . . A myślał w duchu: ale Izraelowi, ludowi wyjawię”. Co do łama-
nia przysięgi w myślach, stawiają rabini tę zasadę, iż jest ono dozwolone, jeżeli
jest się zmuszonym do przysięgi. Jeżeli książę każe przysięgać Żydowi, że nie
będzie chciał wydalać się z kraju, to Żyd powinien myśleć: „dzisiaj (nie będę
chciał opuszczać)”; Ale jeśli książę zażąda wyraźnie, aby nigdy nie wydalać się,
to Żyd powinien myśleć: „pod tym i tym warunkiem”. Wszystko to jednakże
uchodzi tylko wtedy, jeżeli się o tym nie dowie bałwochwalca; gdyby się jednak
bałwochwalca mógł o tym dowiedzieć, zabrania się łamać przysięgę, gdyż imię
boskie byłoby wtedy znieważone. Rabini przypominają, że tajnie grzeszyć wolno,
tylko trzeba się wystrzegać wykrycia, aby wiara żydowska, żydostwo, nie zostały
splamione wobec wypadku.

Bardzo wiele ksiąg żydowskich zawiera naukę, aby Żyd silnie wierzył, iż
wszystkie grzechy będą mu odpuszczone w dniu pojednania, nawet te najcięższe,
a pomiędzy tymi i krzywoprzysięstwa, przy czym nie ma jednak obowiązku wy-
nagrodzenia szkody. Inaczej chrześcijanin, który wie, że warunkiem odpuszczenia
jest wynagrodzenie szkody i naprawienie zniesławionej czci bliźniego.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Próba asymilacji żydowsko-polskiej
i jej przeciwnicy

Znalazła się nareszcie w pierwszej połowie XIX stulecia w Warszawie
gromadka rozumnych Żydów, którzy zrozumieli, że obcy przybysze powinni
się zbliżyć do rdzennej ludności i starać się o jej przyjaźń.

Życzliwie przyjęła Polska Żydów przed ośmiuset latami, a oni trzymali
się ciągle na uboczu, nie uważając nawet za potrzebne nauczenia się języka
polskiego. Żargonem niemieckim szwargotali bezustannie, „aszkenazami”
być nie przestali.

Pierwszym, który usiłował pchnąć Żydów prawowiernych na tory wła-
ściwe, był Antoni Eisenbaum (ur. 1791 †1852), mąż energiczny i uczciwy.
W jego chłopięcych latach wychowywali go rodzice w domu w duchu
talmudystycznym, a potem przyszło im do głowy oddać syna do liceum
warszawskiego. Tylko cztery lata uczył się w szkole polskiej, rodzicom
jego bowiem zabrakło funduszy na dalsze wykształcenie. Zamiast rozwijać
się naukowo, pracował na chleb dla swojej zubożałej rodziny. W chwilach
wolnych czytał dużo, kształcił się sam. Chcąc wpłynąć na duszę żydowską,
zamkniętą w futerale Talmudu, zaczął w 1823 r. wydawać czasopismo
w dwóch językach, polskim i żargonowym, pt. „Ostrzegacz nadwiślań-
ski”. Daremnie jednak wysilał się jako publicysta. Wielki tłum żydowski,
przykuty do Talmudu i żargonu, nie brał do ręki jego pisma.

Co mu się nie udało jako publicyście, to dokonał częściowo jako peda-
gog. Jego to wezwała Szkoła Rabinów (1826 r.) na katedrę nauczyciela
i dyrektora. Doskonałym kierownikiem Szkoły był i szczerym przyjacielem
swoich uczniów. On to wychował szereg „postępowych” Żydów, oświeconych
i mówiących dobrze po polsku.

Oprócz wychowawców Szkoły Rabinów nauczyli się bardzo prędko
języka polskiego Żydzi niemieccy, którzy osiedli na stałe w Królestwie
Polskim.

Liczba tych polszczących się, oświeconych Żydów polskich i niemiec-
kich, nie wystarczyła do przerobienia „narodu wybranego” na obywateli
polskich. Większość zresztą Żydów, pragnących się połączyć z rdzenną
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ludnością, sprzykrzywszy sobie szykany i przeszkody swoich licznych
współwyznawców, przeszła do wiary chrz. między rokiem 1830 i 1850.

Żydzi niemieccy, którzy nie zmienili wiary, lecz zostali wiernymi juda-
izmowi, nie chcieli pozbyć się w swojej synagodze języka niemieckiego.

Gniewało to polskich Żydów postępowych. Kazań polskich domagali
się w swoich świątyniach. Nie mając pod ręką rabinów, którzy by mogli
mówić poprawnie językiem narodu rdzennego, uprosili Izaaka Kramsz-
tyka. Pierwsze kazanie polskie usłyszeli dnia 10 marca 1852 r. (w Święta
Wielkanocne) w synagodze na Nalewkach. Starali się usunąć z synagogi
niemieckiej (przy ulicy Daniłowiczowskiej) język niemiecki, co im się też
wkrótce udało. W 1857 r. zaczęła synagoga, zwana niemiecką, używać
w swoich protokołach języka polskiego, a w roku 1858 powołała z Poznania
na kazalnicę dr Jastrowa, znającego język polski. Niedługo jednak cieszyli
się tym „postępem”, w roku bowiem 1862 pozbawił ich rząd rosyjski ka-
znodziei polskiego. Dopiero w 1878 r. zabrzmiał znów na kazalnicy nowej
synagogi (na Tłomackiem) język polski w wymownych ustach dr Cylkowa.

Zamiary polskich Żydów postępowych były rozumne, „dążyły do wzbu-
dzenia poczucia obywatelskiego, przywiązania do kraju, miłowania wszyst-
kiego, co swojskie, oraz szerzenia prawdziwego postępu” – jak potwierdza
Hilary Nussbaum („Szkice historyczne z życia Żydów” itd.) starały się
naprawić błędy swoich przodków, ubiegających się przez lat osiemset
głównie o lichwę i o własny rząd, odcięty od polskiego. Ciężko było „postę-
powcom” przekonać tłum swoich współwyznawców, bo „kazania polskie
z taką tendencją wywołały silne wzburzenie w obozie zacofańców, grożące
prawie wybuchem ekscesów”.

Prawowierni Żydzi, zaślepieni w tradycjach kilku tysięcy lat, nie chcieli
się ruszyć z drogi, wskazanej im przez Ezdrasza, Nehemiasza i autorów
Talmudu do osiągnięcia panowania nad całym światem. Słyszeć nie chcieli
o żadnej reformie. Mumią byli, nie mieli ochoty przedzierzgnąć się w ludzi
żywych, posuwających się ciągle naprzód.

Żydom postępowym, dążącym do asymilacji, podał rękę ruch ekono-
miczny, rozwijający się bardzo silnie w Królestwie Polskim około roku 1840.
Rosło w tym czasie rolnictwo, powstawały liczne fabryki, poparte żeglugą
parową na Wiśle i koleją żelazną na linii warszawsko-wiedeńskiej. Ruch
ten ułatwił Żydom zbliżenie się do wszystkich sfer polskich.

Żyd, od lat dwóch tysięcy kupiec, wekslarz, bankier i spekulant, rzucił
się łapczywie na przemysł. Łapać umiał znaczne zyski, bogacił się prędko.
Ten, który pozbył się żargonu, chałatu, a ubrał się w strój europejski i liznął
trochę kultury chrześcijańskiej, odczepił się od talmudystów i chasydów
i stukał do drzwi zamożnych domów polskich. Ochrzczonemu bankierowi,
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fabrykantowi, spekulantowi (tzw. mehesowi) nie było trudno wywindować
się na wysokie szczeble drabiny towarzyskiej. Książę, hrabia, szlachcic,
potrzebujący często jego rad i pieniędzy, nie zamykał mu swoich drzwi.
Bywało nawet, że zbankrutowany „karmazyn”, pozbawiony środków do
wygodnego życia, ożenił się z ochrzczoną co dopiero Żydówką, albo córkę
swoją związał węzłem małżeńskim z jakimś bogatym „mechesem”. Oprócz
tego rodzaju niedobranych małżeństw poparła braterstwo chrześcijan z Ży-
dami liczna gromada urzędników wyznania Chrystusowego, służących
fabrykom, bankom i przedsiębiorstwom „mechesów”. Urzędnicy „meche-
sów” nie chcąc stracić chleba, nie mogli poddać jawnej krytyce działalności
swoich chlebodawców.

Droga do asymilacji polsko-żydowskiej była otwarta. . .
Nie wszyscy jednak Polacy szli tą drogą. Nie lubił jej J. I. Kraszewski,

obrońca dóbr idealnych człowieka. W roku 1839 pisał o Żydach w swoich
artykułach pt. „Karczmy, Żydzi, drogi”:

“ Nic obrzydliwszego na świecie nad karczmę poleską, nic podobniejszego
do czyśćca nad nocleg w niej, nic przy tym nędzniejszego od Żydów, jej
mieszkańców, którzy pijawczym sposobem siedząc w każdej wsi ssą chłopów,
odzierają podróżnych. . . Nic szkodliwszego dla gospodarstwa nad nich.
Oni bliżej z wieśniakiem w stosunkach zostając, wiedzą o wszystkim, co on
ma, każdy jego snopek policzony, każda sztuka bydła zapisana w pamięci.
Co tylko można za pół ceny wziąć w długu, to wezmą – zboże, bydło, aż
do najdrobniejszych rzeczy, aż do ruchomości gospodarskich, które opilcy
odnoszą wreszcie arendarzowi. Zważmy i chciejmy się przekonać o szko-
dach niezliczonych z zajęcia karczem przez Żydów, chciejmy nareszcie
rzucić oczyma na swoje położenie i zrzucić to jarzmo ohydne. . . W imię
własnej i w imię korzyści biednych włościan niechby obywatele dali sobie
słowo i ręce, niechby to plugawe plemię wyrzucili z wiosek swoich. . .

W roku 1843 naszkicował Kraszewski w „Historii Herszka” wyrazistymi
liniami typ żydowskiego handlarza, pnącego się w górę, ku majątkowi, od
dziesięciu rubli począwszy, które mu matka dała „na szczęście”.

Z dwóch przyczyn nie lubił Kraszewski Żydów. Raz dlatego, że jako
ziemianin, ocierający się o nich codziennie, znał ich szachrajską duszę,
drugi raz dlatego, że jako przeciwnik materializmu, jako zwolennik przewagi
ducha nad materią, obawiał się wpływu Żydów, urodzonych materialistów,
na społeczeństwo polskie. Ten swój wstręt do pogoni za złotem, za środkiem
„używania życia”, która wytworzyła w wieku XIX w całym świecie cywili-
zowanym tzw. czysty kapitalizm, czyli bezwzględną, drapieżną chciwość
pieniądza, zdobywanego per fas et nefas, zaznaczył w powieściach: „Dwa
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światy” (1854 r.), „Choroby wieku” (1856 r.) i „Metamorfozy” (1858 r.).
W „Chorobach wieku” pisał:

“ Niech mi nikt nie dowodzi, że można być najlepszym gospodarzem,
agronomem, spekulantem, przemysłowcem i najczulszym i najpoetycz-
niejszym z ludzi. To są podobno żywioły, które ze sobą w parze nigdy
chodzić nie będą. Przerobi się świat na wielki kantor gospodarsko-indu-
strialno-komereyjny; ludzie na komisantów, książki na rejestra, życie na
rachubę podwójną przez habet i debet i. . . komuś z tym będzie dobrze.
Powiadają, że tak już jest wszędzie u rozumniejszych ludzi na Zachodzie. . .
Czas więc i nam zostać ludźmi rozsądnym i, zimnymi, praktycznymi. Na-
ówczas nikt by nic od nikogo nie potrzebował, uczucie nie przydałoby się
na nic, bo na wszystkie wypadki stowarzyszenia i asekuracja musiałyby
wystarczyć; ziemia stałaby się domem pracy, klasztorem bez religii i wiary,
rodzajem falansteru czy fabryki. Nie! To coś okropnego! Ten ich świat
naszym być nie może. . . Czegoś więcej trzeba, człowiekowi nad strawę
bydlęcia i grosz żydowski. . .
Jeszcze wyraźniej i silniej mówił J. I. Kraszewski w „Metamorfozach”

(1858), potępił materializm, który ogarnął Europę zachodnią i środkową
około roku 1850. Pisał między innymi:

“ Obrzydliwość uczułem do tego tłumu, nawróconego przez Izraela na
wiarę żydowską i życie żydowskie. Spełniły się przepowiednie – przyszło
królestwo Izraela i bankier stał się panem świata. Jedno jest tylko, co
ten świat wielki rozdziela na dwa olbrzymie pokolenia. . . jedno jak Żyd
w dorobku skąpi obrzydliwie i brudno, drugie, jak Żyd bogaty nadyma się,
używa, zbytkuje. Cóż robisz z Ewangelią wśród tego żydostwa? Chrystusa
ukrzyżowaliby po raz drugi, gdyby to mogło podnieść kurs papierów na
Giełdzie.
Razem z Kraszewskim nie sprzyjali także inni przeciwnicy pożądaniom

Żydów postępowych. Obawiali się, że asymilacja, oparta o kult Złotego
Cielca, skazi duszę polską, zatruwając ją pojęciami, sprzecznymi etyce
chrześcijańskiej – słowem, zmieni charakter narodowy.

Polscy przeciwnicy asymilacji z Żydami twierdzili, jak opowiada Kazi-
mierz Bartoszewicz (w „Wojnie żydowskiej” w 1859 r.), że:

“ Nie spolszczą Żydów, lecz sami zżydzieją, nie wzmocnią swoich sił, lecz
je osłabią, nie zaprzęgną Żydów do służby ideałów narodowych, lecz sami
pójdą w służbę ich ideałów – że staną się pachołkami żydowskimi.
Słusznie obawiali się polscy przeciwnicy asymilacji, nie sposób bowiem

spolszczyć w jednym pokoleniu narodu, który omijał w przeciągu ośmiuset
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lat swoich dobrodziejów i nie raczył nawet nauczyć się ich języka. Kilka
pokoleń było potrzeba, aby Żydów odżydzić i oczyścić ich duszę z niemądrej
nienawiści do innowierców. Wiadomo, że wszystkie narody, które otworzyły
Żydom swoje bramy (Egipcjanie, Persowie, Grecy, Rzymianie, Wizygoci,
Maurytanie, Hiszpanie, Frankowie, Anglicy, Niemcy, Czesi) próbowały
daremnie zlać się z wychowańcami Esry, Nehemji i talmudystów. Potępić
Żydów za ten upór byłoby niesprawiedliwością, ale niesprawiedliwością
byłoby także zaniedbać na korzyść obcych przybyszów swoich celów i współ-
plemieńców.

O asymilacji prawowiernych Żydów polskich (starowierców) nie mogło
być mowy, trzymali się bowiem z fanatyzmem narodu, wierzącego w swoją
„świętość”, swojej dalekiej przeszłości, czego im za złe wziąć nie można.

Słusznie mówi Teofil Merunowicz w swoim dziele („Żydowscy radykali-
ści”), że:

“ Rdzenną i najliczniejszą masę ludności żydowskiej stanowią u nas
starowiercy. Zasklepieni w nieprzebitej skorupie rodziny i odwiecznej
gminy wyznaniowej, z fanatyczną karnością oddani tajemniczym rządom
narodowych swoich władz, tj. rabinów i kahałów, w ogólnym organizmie
społecznym stanowią oni odrębny świat, obcy i wrogi wszystkiemu, co
ich otacza, są narodem w narodzie, państwem w państwie. Organizm ten
milionowe ssawki zapuszcza w otaczające je społeczeństwa chrześcijańskie,
zachowując przy tym nietykalne aż do najdrobniejszych szczegółów, jak
najtroskliwiej obwarowaną odrębność swoją. Ustawodawstwo narodowe
żydowskie, otoczone urokiem nietykalnej świętości religijnej, obejmuje i na
swój sposób reguluje wszystkie uczucia i poglądy, pragnienia i dążenia,
wszystkie stosunki życia społecznego, począwszy od spraw najważniej-
szych, do najbardziej powszednich i drobiazgowych potrzeb, a wreszcie
zasady i sposób załatwiania interesów pieniężnych tak całego narodu,
jak i jednostek. – Starowiercy żydowscy zachowują wszystkie wierzenia,
tradycje, zwyczaje i obyczaje narodowe święcie i niezmiennie, przepisy
ustaw narodowych wykonują bezwzględnie i niezłomnie – do ostatniej
litery!. . . .

“ Z pogardliwym lekceważeniem słuchają starowiercy żydowscy frazesów
postępowych Żydów, jako rzeczy, która w imię oportunizmu narodowego
musi być przez nich tolerowaną. Wykształceni bowiem postępowcy do-
cierają w życiu praktycznym tam, gdzie chałatowiec nie zawsze dotrzeć
może. – Wszelkiego rodzaju asymilanci, to tylko wędrowni agenci żydo-
stwa, którzy dla macierzystego „domu” robią interesy pomiędzy narodami
chrześcijańskimi.
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“ Jakże taki twardy materiał skruszyć i przerobić go na inny! Nawet
oświeceni, postępowi albo ochrzczeni Żydzi nie zapomnieli o tym, że Zakon
Mojżeszowy obiecał im panowanie nad całym światem. Nie przestali być
w duszy, w pojęciach etycznych, dziećmi swoich przodków. Jak ich ojcowie
ubiegali się i oni głównie o łaskę Złotego Cielca i sięgali po władzę nad
„gojami”.

Rozumie się, że w nielicznej gromadzie Żydów postępowych znajdowała
się także garstka szlachetnych charakterów, które nie złota i tytułów szu-
kały, lecz szczerego pobratania się z innowiercami. Ale takich „fantastów”,
jak bankierzy, fabrykanci i spekulanci nazywają idealistów, było niewielu.

Jak się niefantastyczni, jeno „praktyczni” zwolennicy asymilacji zacho-
wywali i dokąd dążyli, opowiedział Józef Kenig w „Gazecie Warszawskiej”.

Kenig pisał:

“ Łatwo żyć szumnie, obracając milionami drugich, zachowując zysk
dla siebie, a straty dla pożyczających. . . Gdy pryśnie bańka mydlana,
łatwowierni tracą majątek, a spekulanci więcej jeszcze, bo honor i uczciwe
imię, jeżeli je kiedy mieli. . . Znane aż nadto plemię lichwiarzy, tuczące
się nieszczęściem, wysysające ostatni grosz z pracowitej ręki, nurtujące
spokój i szczęście familii, z radością patrzy na to ogólne zubożenie. Dla
tych wampirów prawdziwe otwiera się żniwo, dobiją się honorowej pozycji
i doczytają się w kurierku ogłoszenia, że jako uzdolnieni w zawodzie czysto
handlowym, łatwo się mogą wywiązywać z obowiązków.

Z tego, co mówił Kenig, dowiadujemy się, że praktyczni postępowi
Żydzi, dążący do równouprawnienia z ludnością rdzenną, nie umieli albo
nie chcieli wypłoszyć z serca i duszy uczuć i pojęć swoich przodków, wrogów
wszelakich innowierców. Potwierdził to w „Gazecie Warszawskiej” inny
publicysta, podpisujący się „P. . . g W. . . a”. Skarżył się na chciwość i nie-
uczciwość spekulantów giełdowych. Ci spekulanci zaczynali swoją karierę
finansową od drobnych pożyczek, udzielanych nasamprzód urzędnikom
i rzemieślnikom. Od urzędników, rzemieślników i różnych innych biedaków,
przeszli do marnotrawnej młodzieży, podpisującej bez namysłu weksle
lichwiarskie. Marnotrawny panicz zjeżdżał prędko na dziada, a spekulant
żydowski „jeździł wkrótce karetami, otwierał salony i puszczał się na
większe, zagraniczne spekulacje giełdowe”.

Bywają wielkie chmury, tryskające małym deszczem, ale bywają także
małe chmury, obfite w deszcz. Taką małą chmurą stał się felieton Keniga,
umieszczony w 4. numerze „Gazety Warszawskiej” (1859 r.).

Do Wilna przybyły w 1857 r. dwie Morawianki, Maria i Wilhelmina
Neruda, obie artystki, doskonale grające na skrzypcach. Uzyskawszy sobie
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świetną grą huczne oklaski i entuzjazm melomanów litewskich, udały się
do Warszawy. Tu nie doznały takiego uznania, jakiego się spodziewały
w stolicy Królestwa Polskiego. Cała plutokracja żydowska, odgrywająca
rolę mecenasów sztuki (głównie muzyki) nie raczyła stawić się na ich
koncert. Oburzyło to Józefa Keniga, który lubił muzykę do tego stopnia,
iż podrażnił w swoim felietonie ostrym piórem dumę bogatych żydowskich
„postępowców”. Pisał:

“ Panna Neruda, jak widać, nie posiada łask u pewnej licznej kategorii,
uchodzącej i uchodzić pragnącej za muzykalną. Brak jej orlego nosa, cery
śniadej, czarnych włosów i innych cech semickiego pokolenia; nie wymawia
„r” gardłowo, nazwisko jej nie kończy się na: berg, blatt, kranc, stern, lub
podobnie, brak jej więc tytułów do poparcia ze strony tego tajemniczego
związku, który nasiadł całą Europę, a zwłaszcza nas i trzymając się
ściśle, popycha każdego ze swoich, czy to on bankierem, czy tenorem, czy
spekulantem, czy skrzypkiem: reklamą, oklaskiem, wrzaskiem, pieniędzmi
nawet. Pomiędzy tym brodaczem, rzucającym się na paradyzie, a pomiędzy
tą strojną lożą, tajemniczo przebiega ciągle myśl jedna: wyniesienie swoich,
wyniesienie bezwarunkowe. Wielki tryumf jednego z nich, czy to on się
objawia w Rotszyldowskiej kasie, czy w Meyerberowskiej orkiestrze, czy
w Racheli laurach, jest tryumfem całego plemienia. Ten, który przyszedł
po procent, o którym sądzisz, że nic nad swe weksle nie zna, będzie ci
mówił o tym z równą chełpliwością, jak światowy jego kolega. Tej to potęgi
– w naszym mieście potęga to prawdziwa – nie umiała sobie zjednać panna
Neruda; głównego tytułu jej brak.

Broniąc sławy morawiańskiej artystki (Nerudy), bronił Kenig także
artystów polskich i narodu swojego w ogóle. Przypomniał Żydom ich
egoizm, pychę i bezwzględność kupiecką, co ich podrażniło, mieli się bowiem
i mają się dotąd za wyższych, rozumniejszych, zdolniejszych od „gojów”,
o czym historia kultury chrześcijańskiej nic nie wie. Nie kłamał, mówiąc,
że Żydzi bogaci popierają tylko „swoich” reklamą, oklaskiem, wrzaskiem
i pieniędzmi, a innowierców utalentowanych starają się zepchnąć z wyżyn
sztuki czy nauki.

Z małej chmury dziennikarskiej spadła nawałnica na przeciwników
asymilacji żydowsko-polskiej. Potok żółci obrażonej arogancji trysnął na
Józefa Keniga i Antoniego Lesznowskiego, redaktora „Gazety Warszaw-
skiej”, znakomitego pisarza polemiczno-politycznego. Posypały się na nich
listy anonimów. Jeden z tych ukrytych „oświeconych” obrońców Judy pisał:

“ Gałganie, durniu, korz się przed zaletami żydowskimi, które, gdyby
Żydzi mieli wolność kształcenia się beż ucisku, jak ją mają chrześcijanie,
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wszelką narodowość blaskiem swym by otoczyły. Padaj na kolana, błaźnie,
przed wytrwałością plemienia mojżeszowego, które z odwagą nadludzką
zwycięsko wyszło z tak licznych i okrutny prześladowań, wsparte tylko wiel-
kością religii i znakomitością swej odwiecznej inteligencji, która wam dała
prawa, a nawet Boga, którego imieniu kłamiecie, któregoście pojmować
jeszcze się nie nauczyli. Wiedz, ty błaźnie, i podobni tobie reprezentanci
spodlonej i jezuickiej prasy, że plemię Izraela zniosło inne prześladowania
i wytrwało, i że dziś jest prawie jedynym reprezentantem zdrowego roz-
sądku i miłości Bożej w tym nieszczęśliwym kraju. . . Rozpaczać by można
o przyszłości narodu, gdyby nie pewność, że z łona plemienia żydowskiego
powstaną ludzie, którzy będą was uczyć, jak poczciwa prasa na opinię
publiczną działa, którzy odznaczą się jako uczeni, rolnictwo podniosą,
przemysł rozkrzewią i literaturę oczyszczą z głogów i cierni ją szpecących. . .
U Żydów działalność i bogobojność, a u was zgnilizna, brak czynności i ob-
łuda. . . Wasze masy bydlęcieją wódką i brakiem oświaty. . . Przekleństwo
wam, którzy znacie bieg cywilizacji, a kłamiecie. A tobie, chłystku, bodaj
ci ręka upadła, zanim wymówisz słowo prześladowania przeciw Żydom,
którzy mają powołanie odrodzić imię Polski i chrześcijaństwo w myśl
Chrystusa, którąś cie zdradzili i ciągle zdradzacie, faryzeusze.

Ukryty za parawanem anonimu „bohater” zaszkodził więcej Żydom,
aniżeli im pomógł. Albowiem tym anonimem odsłonił ich charakter i cele,
nieznane Polakom przez długi szereg stuleci. Odsłonił przede wszystkim
oszalałą pychę Judy, jego śmieszną megalomanię. Tylko zwariowany py-
szałek, mający siebie za kwiat, za chlubę całej ludzkości, mógł krzyczeć
tak zuchwale i brutalnie, jak ów „bohater” (Gałganie, durniu, korz się
przed zaletami żydowskimi. . . Padaj na kolana, błaźnie) i tylko świeżo
upieczony „oświeceniec” mógł się chełpić swoją „odwieczną inteligencją,
której nauczyli się Żydzi dopiero od Egipcjan, Hetytów i różnych narodów,
mieszkających przed nimi w Palestynie. Tak się megalomania anonima
rozmachała, iż nazwała Żydów „prawie jedynym reprezentantem zdrowego
rozsądku i miłości Bożej w nieszczęśliwym kraju” (w Polsce) i że trzeba by
rozpaczać o przyszłości tego nieszczęśliwego kraju, „gdyby nie pewność, że
z łona plemienia żydowskiego powstaną ludzie, którzy będą uczyli Polaków
jak poczciwa prasa na opinię publiczną działa, którzy odznaczą się jako
uczeni, rolnictwo podniosą, przemysł rozkrzewią i literaturę oczyszczą i tak
dalej. . . ”.

Skarżył się ów arogancki i brutalny obrońca Żydów na nietolerancję
Polaków, bo „gdyby Żydzi mieli wolność kształcenia się bez ucisku, jak
ją mają chrześcijanie, wszelką narodowość blaskiem swym by otoczyli”.
Nie znał historii Polski i swojego narodu. Gdyby znał duszę i charakter



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

223

Polaków i los Żydów polskich, wiedziałby, że dusza polska obchodziła
się z jego współwiercami pobłażliwiej, aniżeli cała Europa i nie prze-
szkadzała im w rozwoju postępu umysłowego. Od Graetza powinien się
był dowiedzieć, że Żydzi polscy mieli już w XII w. (około 1175-1190 r.)
swoje szkoły niższe i wyższe i swoich „znakomitych” nauczycieli (rabbi
Mardochaja i rabbi Izaaka). Dzieci ich uczyły się w szkołach niższych
czytania i pisania, a w wyższych egzegezy ksiąg Pisma, kształcąc się na
teologów. Z wyższych szkół wykluły się z czasem w Brodach, Lwowie,
Lublinie i Krakowie „akademie” żydowskie. Od roku 1530 mieli „uczeni
w piśmie” swoje drukarnie hebrajskie, w których wolno im było drukować,
co im się tylko podobało. Więc rząd polski nie powstrzymywał ich rozwoju
umysłowego, nie odmawiał im „wolności kształcenia się bez ucisku, jak ją
mają chrześcijanie”.

Mnóstwo ksiąg i książeczek napisali i wydali rabini: Aaron z Kazimierza,
Mojżesz Iserles z Krakowa, Izaak May i Jehuda Vega z Lublina, Naftali
Hirtz ze Lwowa, Uri ben-Symeon z Białej itd.

Nie był to jednak wszechstronny rozwój umysłowy, zaczęty w całej
Europie około 1500 r. (Renesans włoski), lecz tylko jednostronny wykład
teologiczny. Uczeni żydowscy, pogrążeni w Talmudzie i mrzonkach ka-
balistycznych, cofali inteligencję swoją i swoich współwierców, zamiast
popychać ją naprzód. Oprócz talmudystów i kabalistów wydała oświata
Żydów polskich tylko lekarzy.

Niepotrzebnie więc oburzył się zacietrzewiony anonim na „nietolerancję”
polską, bo jej nigdy nie było. Przeciwnie. . . Tolerancja polska, która
pozwoliła Żydom zbudować „państwo w państwie”, posunęła się zbyt
daleko – zaszkodziła swoją dobrocią ludności rdzennej.

Żyda jednak trudno przekonać. Wbił on sobie w głowę, że on tylko jeden
umie myśleć, i jemu tylko należy się rozkazywać wszelakim innowiercom,
a żadnemu „gojowi” nie wolno badać i krytykować jego charakteru. Tej
choroby megalomańskiej nie chce się pozbyć.

Oprócz anonimów atakowała Keniga i Lesznowskiego gromadka śmiel-
szych Żydów listem, podpisanym nazwiskami, śmiałkami tymi byli: Sta-
nisław Kronenberg, Henryk Toeplitz, Aleksander Lesser, Ignacy, Jakub,
Adam, Józef, Szymon, Ludwik i Henryk Natansonowie, Henryk Lange, Szy-
mon Dawidson, Seweryn Loewenstein, Mikołaj Epstein, Zygmunt
Ostrowski, Bernard Kohn, Zygmunt Berens, Izydor Brünner, Maksymilian
Fajans, Henryk Nelkenbaum, Aleksander Rosenstein, Jan Berson i Dawid
Rosenblum. Z wyjątkiem malarza, Aleksandra Lessera, byli to młodzi
ludzie.

Akt tych młodych Żydów oświeconych był lżejszy, żądał odwołania



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

224 Rozdział 25. Próba asymilacji żydowsko-polskiej i jej przeciwnicy

artykułu „Gazety Warszawskiej”, bo „szydzić i drwić z siebie nie pozwolą”.
Nie doczekawszy się owego odwołania, postanowili obrońcy Judy upo-
korzyć Lesznowskiego i Keniga zniewagą czynną, pierwszego „wybić po
pysku”, a drugiego „kijem wywalić”. Brawury tej podjęli się Izydor Brünner
i Mikołaj Epstein, ale im się nie udała.

Zaczęła się gwałtowna polemika. „Gazeta Warszawska” nie oszczędzała
Żydów, a Żydzi odcinali się po swojemu.

Warszawskich krytyków Judy poparł z Paryża Walerian Kalinka,
w owym czasie dopiero nowicjusz a wkrótce potem znakomity pisarz.
Umieścił on w paryskich „Wiadomościach Polskich” (wydawnictwo ks.
Adama Czartoryskiego) artykuł, odnoszący się do Żydów (12 lut. 1859 r.).
Pisał on:

“ Klasę finansową stanowi w Królestwie prawie wyłącznie ród izraelski,
czy świeżo ochrzczony, czy w starym pozostały zakonie. W jego ręku
jest cały handel, kapitały, cały obiegowy kruszec, a więc całe materialne
dobro kraju. Dawnych przesądów szlacheckich, upatrujących w handlowych
zajęciach poniżenie, jeszcześmy się nie pozbyli, aniśmy się też do tego
zawodu uzdolnili. Nad lenistwem (i powiedzmy – szlachetnością polską)
zawsze górę mieć będzie przebiegłość i chciwość izraelska. Żyd u nas
nie przejął się miłością rodzinnej ziemi, jak w innych krajach; nie stał
się jeszcze obywatelem polskim; a jeśli czasem w wyższym położeniu
społecznym przybiera jego pozory, to z małymi wyjątkami, dlatego, że
w nich jakąś korzyść i ułatwienie spekulacyjne upatruje. Wprawdzie za
panowania cesarza Mikołaja ucisk, jaki i Żydów w Królestwie dotknął,
w mnogości i wysokości opłat, w rozporządzeniach co do ich ubioru,
w ograniczeniu miejsc ich zamieszkania, a szczególniej w przymusie do
służby wojskowej, rozjątrzył nawet ich umysły, tak zwykłe do cierpliwości,
lecz nie należy zawierzyć zupełnie temu usposobieniu.

“ Żydzi w dzisiejszym stanie rzeczy zawsze czuć będą dawną skłonność
do rządu, w którym wybiegami, oszukaństwem, przekupstwem mogą za-
pewnić sobie przewagę i łatwość zysku. Ponieważ mają pieniądz w ręku
i zdolność do wszelkich obrotów, są dziś najprzeważniejszą klasą. Ta
przewaga hierarchicznie objawia się. W stolicy, najbogatsi, najprzebie-
glejsi, owładnęli wszelkie roboty i dostawy rządowe; majątek krajowy
w ręku trzymają. Po miastach gubernialnych i powiatowych, przy braku
zakładów kredytowych, opanowali majętności obywatelskie, będąc panam
i handlu i kredytu, i wpijając się w majątki szlacheckie za pomocą łatwej,
lecz zgubnej lichwy. Po małych miasteczkach przeważny wpływ zyskują
u drobnych właścicieli, oficjalistów prywatnych, rzemieślników, schodząc
aż na ostatni szczebel hierarchiczny. Żyd wędrowny, wykupujący po wsiach
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najdrobniejsze produkty, jaszcze w tej włości, do której uczęszcza, jest
władcą majątku jej mieszkańców. – Lecz o ten przeważny wpływ żydowski
nie samych obwiniajmy Żydów. Sami go ułatwiamy. Złe nałogi nasze,
wady lenistwa, pańskości, poszukiwania tego, co jest dogodne, choćby się
miało stać szkodliwym, w szpony żydowskie nas wrzucają. Dotąd szlachcic
polski bez Żydów obyć się nie może, bo jest bez pomocnika i pośrednika
(we Wszelkich handlowych i tzw. delikatnych stosunkach), który go oszu-
kuje, obdziera, do zguby prowadzi, lecz którym on pomiatać i pogardzać
może. Jeśli się zdarzy Żyd prawy i godność swoją szanujący, do niego się
szlachcic nie garnie, lecz najpodlejszego sobie przybierze.

“ Trafną ktoś uwagę uczynił, że jeżeli dla ludu uważają za potrzebne
towarzystwo we wstrzemięźliwości od trunków, dla szlachty polskiej byłoby
jeszcze potrzebniejsze towarzystwo wstrzemięźliwości od Żydów. Lecz nie
wiemy prawdziwie, który z dwóch ślubów wierniej byłby dochowany, który
nałóg głębiej wykorzeniony: czy pijaństwo w ludziach, czy usługiwania
się Żydami w szlachcie. – I w dawniejszych czasach Żydzi byli u nas
panami całego handlu w kraju, byli „żeglugą Polski”, jak ich nazwał książę
Potemkin, lecz byli oni zarazem pokornymi sługami tych, z których zyski
ciągnęli. Dziś ród izraelski uwielmożnił się, powciskał się we wszystkie
warstwy towarzyskiego składu, i jak wszędzie, tak i w Polsce, ten wiek
handowo-spekulacyjny do nich, jako do mistrzów w spekulacji, należy.
W krajach, co niepodległość swoją zachowały, ta przewaga żywiołu ży-
dowskiego, który się jednak tam przeistoczył, i przejął politycznie ich
narodowość, nie jest może niebezpieczna, lecz u nas, gdzie ten żywioł
niezmiennym pozostał, znaczenie, jakiego nabrał i liczba, do której do-
szedł, obudzić powinny troskliwość umysłów, zastanawiających się nad
przyszłością narodu.

Doskonała charakterystyka psychy żydowskiej, nakreślonej przez Ka-
linkę w paryskich „Wiadomościach polskich” dodała otuchy Lesznowskiemu
i jego pomocnikom, a Żydów podnieciła do walki z „gojami”. Na Lesznow-
skiego posypało się mnóstwo obelg z Warszawy, Petersburga, Wrocławia,
Londynu i Brukseli – z różnych czasopism („S-Pieterburgskija”; „Breslauer
Zeitung”; „Nord” brukselski; „Kołokoł”; „L’Obsewateur belge”). Sma-
gali go nie tylko dziennikarze żydowscy, lecz także chrześcijańscy (Fritz,
prawdopodobnie Jan Mikołaj, literat polski, lektor języka polskiego na
uniwersytecie wrocławskim). Nawet „Dziennik Poznański” nie sprzyjał
„Gazecie Warszawskiej”.

Sprytni Żydzi umieli zjednać sobie przyjaciół w całej Europie. Spryt-
nymi byli Żydzi warszawscy, była to bowiem główna „zaleta” całego narodu
judajskiego, ale ten spryt hałasował zanadto, krzyczał, wrzeszczał, rzucał
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się, jak opętany, gdy mu jakaś przeszkoda zawadzała. Jeden tylko Żyd
warszawski umiał panować nad swoim temperamentem. Zamiast krzyczeć,
wrzeszczeć, rzucać się, jak opętany, myślał spokojnie, rozważał, co trzeba
uczynić, aby służyć swoim współplemieńcom.

Tym mądrym, rozważnym Żydem warszawskim był Leopold Stanisław
Kronenberg, syn wekslarza Samuela i Tekli Lewek, który przyjął w roku
1845 wyznanie augsbursko-reformowane. Pracowity, energiczny dorobił się
na monopolu tabacznym szybko znacznej fortuny i stanął na czele kupców
swojego plemienia. Nie tylko przemysłowcem, bankierem był, ale także
rozumnym działaczem w sprawach żydowskich. O asymilacji myślał bezu-
stannie, szukał do niej drogi, wiedząc, że namiętna, obustronna wrzawa,
podniecona nienawiścią, nie doprowadzi do pożądanego celu. Swoją robotę
agitacyjną zaczął od tego, że namawiał „oświeconych” współplemieńców
do porzucenia religii żydowskiej, a przejścia na wiarę chrześcijańską. Potem
myślał nad tym, w jaki sposób zamknąć gębę hałaśliwemu sporowi i zdobyć
dla Żydów równouprawnienie. „Gębę zamknąć” mógł tylko upadek „Gazety
Warszawskiej”, najpoczytniejszego dziennika warszawskiego. By osłabić
dziennik najpoczytniejszy, trzeba było na jego miejsce postawić inne cza-
sopismo, nie szczędząc pieniędzy. Kutwą, skąpcem nie był Kronenberg,
przeciwnie, otwierał chętnie worek dla ubogich i instytucji narodowych.

Walkę nowego dziennika z najpoczytniejszym w kraju mógł podjąć
tylko znakomity, wszechstronny pisarz, znany, szanowany w całej Polsce.
Tym mistrzem słowa był w owych czasach J. I. Kraszewski. Za sławnym
autorem pójdzie cały naród. . . – kalkulował mądry Kronenberg – ale jak
go pozyskać dla pisma, wydawanego przez ochrzczonego Żyda! Wiedział
przecież, że autor „Chorób wieku” i „Metamorfozów” nie był filosemitą.

Pomysłowy bankier znalazł jednak sposób zwabienia Kraszewskiego.
Posłał do niego, do Romanowa, w marcu 1859 r. swojego przyjaciela, Jana
Zakrzewskiego, który znakomitego powieściopisarza i publicystę otuma-
nił, wynosząc cnotę i zalety neofity pod niebiosy. Zacnym, poczciwym
i szczerym człowiekiem, poświęcającym się dla dobra ogółu, a niebiorącym
udziału w „wojnie żydowskiej”, nazwał Kronenberga.

Podstępnemu werbownikowi pomogły spory Kraszewskiego ze szlachtą
wołyńską i brak własnego organu. Sprzykrzywszy sobie zatargi z Wołyń-
cami, miał zamiar udać się do Warszawy i stanąć tam na czele jakiegoś
czasopisma, aby mógł przemawiać ze swojej własnej trybuny do narodu
tak, jak powinien utalentowany publicysta, a nie jak mu nakazuje pierwszy
lepszy wydawca. Zapewniony przez Zakrzewskiego, że Kronenberg nie
będzie żądał obrony Żydów przeciw ich krytykom, przyjął Kraszewski
jego ofertę. W sierpniu 1859 roku objął redakcję „Gazety Codziennej”,
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którą Kronenberg kupił od Niewiarowskiego, co oburzyło jego krewnych
i przeciwników asymilacji żydowsko-polskiej.

Niesłusznie oskarżali Kraszewskiego anty-Żydzi, „Gazeta Codzienna”
bowiem nie służyła pod jego batutą sprawie żydowskiej. Dopóki on pro-
wadził dziennik Kronenberga, nie było mowy o agitacji przeciw ludności
rdzennej. Prowadził swoją gazetę mocną i zręczną ręką i talentem pu-
blicysty tak doskonale, iż pobił wkrótce „Gazetę Warszawską”. „Gazeta
Codzienna”, dogorywająca pod rządem Niewiarowskiego, miała już w 1860
roku – 5000 prenumeratorów, a w roku 1861 – 7000.

Ku wielkiej radości „oświeconych” i nieoświeconych Żydów umarł Stani-
sław Lesznowski. Tak się Juda ucieszyła śmiercią swojego wroga, iż zakryła
okna firankami, aby nie patrzeć na pogrzeb komendanta ich przeciwników.

Co Kronenberg obmyślił, zamierzał, stało się. Jakiś jeszcze czas wojo-
wała „Gazeta Warszawska”, redagowana po śmierci Lesznowskiego przez
Keniga, z Żydami, ale ta wojna, gaszona talentem Kraszewskiego i powo-
dzeniem jego pisma, zawarła wkrótce pokój. Przeciwnicy asymilacji zaczęli
znów podawać swoim wrogom przyjazne ręce. Nawet Józef Kenig bratał
się z nimi.

Załatwiwszy się z „Gazetą Warszawską”, zabrał się Kronenberg do
zdobycia równouprawnienia dla Żydów. I ta sztuka udała się mu za pomocą
mgr. Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika rządu cywilnego Królestwa
(od 18 czerwca 1862 r. aż do 12 września 1863 r.).

Przyszedł rok 1863 – nieszczęsne powstanie. . .
Należałoby się spodziewać, że zasymilowani Żydzi wezmą czynny udział

w walce z Rosją, że będą współczuli i współpracowali z narodem polskim.
A oni?. . .
J. I. Kraszewski, mieszkając jako redaktor kronenbergowskiej „Gazety

Codziennej” kilka lat w Warszawie i ocierając się o asymilatorów żydow-
skich, poznał ich z bliska z osobistej obserwacji. Co widział dokoła siebie,
na co patrzał uważnym, badawczym okiem znakomitego psychologa, to
wyzyskał w swej powieści pt. „Żyd” (1866 r.).

Nad krajem zbierały się czarne chmury, brzemienne w grzmoty i pio-
runy armat. Bezkrytyczna młodzież, odurzona entuzjazmem, obliczając
zwyczajem swoim siły na zamiary, zamiast odwrotnie, pchała kraj do
czynu, który nie mógł od razu wydać skutków wymarzonych.

Zwąchali to wzbogaceni bankierzy i kupcy żydowscy swoim nosem
handlarskim, liczącym od świtu do zmierzchu, wrażliwym na wszelkie
straty.

Obradowali Polacy za i przeciw powstaniu zbrojnemu, „czerwoni”
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i „biali” – obradowali także w powieści Kraszewskiego „oświeceni” asymi-
latorzy żydowscy.

Jak obradowali?. . .
Wszyscy finansiści Kraszewskiego zgadzali się na jedno mianowicie:

“ W powietrzu czuć proch, ale dla nas to nic złego. Naturalnie, ofiary
będą, ale trzeba się będzie wyślizgiwać, aby nas koła tej wielkiej ma-
chiny, druzgocącej wszystko, nie pochwyciły. Ostatecznie jednak dla nas
wygrana, ktokolwiek z nich wygra. Albo jeden, albo drugi da nam po
skończonej awanturze równouprawnienie. Choćby potrzeba było z naszej
strony jakichś ofiar pieniężnych, my się zawsze najmniej zrujnujemy,
ocalejemy majątkowo, bo nasze kapitały ukryte dobrze, są mniej dostępne
od mienia szlacheckiego, od ziemi, widocznej dla każdego. Byliśmy długo
w pogardzie i poniewierce; korzystajmy z dobrej okazji. Zamiast bawić się
w patriotyzm, asymilację itp. mrzonki, myślmy przede wszystkim o sobie.
Chłop polski nie lubi nas, wiemy o tym, ale chłop jest głupi – nie boimy
się go. O szlachtę nam głównie idzie. Wmiesza się ona przez sam punkt
honoru w awanturę, pójdzie do lasu, na krwawe pola, za co ją rząd ukarze,
zniszczy, wytępi, wydusi, wywłaszczy, a wówczas dla nas droga otwarta.

Tak obliczali, rezonowali Żydzi Kraszewskiego w chwili, kiedy ci, co się
rwali do zbrojnego czynu, myśleli szczerze o asymilacji, podawali Żydom
życzliwą rękę.

„A wówczas dla nas droga otwarta”. . . Jaka droga?. . .

“ W każdym narodzie musi się wyrobić – rezonowali dalej bogacze żydow-
scy – ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy
materiałem gotowym, my zawładniemy krajem, a panujemy już przez
giełdy i przez wielką część prasy nad połową Europy. Ale naszym wła-
ściwym królestwem, naszą stolicą, naszym Jeruzalem będzie Polska. My
będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. Kraj ten należy do
nas, jest nasz. . . .

Oto, jaką drogę widzieli przed sobą, do jakiego celu dążyli żydowscy
asymilatorowie już około roku 1862. Zaledwie zdążyli wyjść z getta, zdjąć
z siebie chałat, oświecić się po wierzchu, dorobić się wielkiej mamony,
a już zachciało się im być inteligencją i arystokracją polską, już nazywali
Warszawę swoją Jerozolimą, a ziemię polską swoją własnością. Parobkami,
helotami mieli być u nich Polacy. Kultura europejska nie wytrzebiła z ich
mózgu megalomanii talmudyzmu. Żydami, wrogami innowierców zostali.

Jest niezrozumiałym, niepojętym, że nasi poprzednicy, mężowie w in-
nych kierunkach rozumni i oświeceni, nawet utalentowani, mogli pozwolić
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się wodzić za nos gromadce wzbogaconych szybko, przebiegłych handlarzy
i użyć się bez oporu, bezmyślnie do ich celów. Tłumaczy ich chyba tylko to
jedno, że, nie zajmując się ani historią, ani literaturą żydowską, nie znali
psychologii tych „podskarbich narodu”, jak ich Prus w swoim optymizmie
asymilatorskim nazywał.

Wprawdzie znali duszę żydowską polscy kapłani już w XIII stuleciu,
a pisarze polscy w XVI i XVII, ale zbyt dobrotliwa tolerancja naszych
władców i wielmożów psuła ich robotę.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

CHRZEŚCIJANIE
Ponieważ Jezus z Nazaretu według nauki żydowskiej nie jest Bogiem, lecz tylko
człowiekiem, więc też i chrześcijanie w oczach Żydów są poganami, czyli bałwo-
chwalcami. Talmud: „Do dni świątecznych bałwochwalców należy także pierwszy
dzień w tygodniu, dzień nazarejczyka (Jezusa), tj. chrześcijańska niedziela”.
Nazarejczyk nazywany jest w Talmudzie „synem stolarza”. Zgadza się to z Mt.
13, 55. Dalej jego imię zostało przekręcone na słowo o znaczeniu: „niechaj imię
jego i pamięć o nim zginie”, co zgadza się z nauką Talmudu, iż Żyd powinien,
jeżeli może, tępić odszczepieńców, którzy opuścili imię żydowskie; imię zaś Jezusa
i pamięć o nim, nie mogą być wykorzenione bez wytępienia chrześcijan.

Wg Talmudu Chrystus trudnił się czarodziejstwem i bałwochwalstwem, więc
chrześcijanie są podwójnie bałwochwalcami. Że Chrystusa nazywają Żydzi –
błaznem – zgadza się to z postępowaniem z Zbawicielem wobec Heroda, kiedy
go współcześni jego wskazali jako czarownika, oświadczając, że „Chrystus jest
w przymierzu z czartem”. Majmonides: „Chrześcijanie, którzy błądzą za Jezusem,
są w ogóle wszyscy bałwochwalcami, i trzeba się z nimi obchodzić wedle wyraź-
nego oświadczenia Talmudu tak, jak się obchodzi z bałwochwalcami”. Talmud
Chrystusa nazywa wiarołomnym Żydem. Majmonides: „Nakazem jest zabijać
rękami zdrajców Izraela i odszczepieńców (Minim), jak Jezusa z Nazaretu i jego
zwolenników, i wtrącić w otchłań zguby”.

Nauka Jezusa z Nazaretu – opiewa Talmud – jest bałwochwalstwem; Jakób,
jego uczeń, jest heretykiem; Ewangelie są księgami heretyków. Stary Nizzachon
odnosi się do Maryi, która była panną, a że Jezusa porodziła: „bodaj pękła jej
dusza”. Jeśli Żyd ma władzę, mówi żydowska księga praw, powinien heretyków
publicznie zabijać, w przeciwnym razie pod jakimś pozorem; uzbrojoną ręką, do-
daje Talmud, można ich zabijać. Gdy Talmud o najszkaradniejszych zbrodniach,
jak morderstwie, wszeteczeństwie, sodomii i o zezwierzęceniu traktuje, zarzuca
je w ogóle chrześcijanom.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Żydzi po powstaniu 1863 roku

Rok 1863 należy, jak wiadomo, do chwil przełomowych w ewolucji myśli
narodu polskiego.

Zwyciężony po raz trzeci naród, oprzytomniawszy po odniesionej klęsce,
zaczął szukać nowych dróg w walce o prawo do istnienia, nowych środków
do wzmocnienia rozbitego organizmu.

Po roku 1863 pisał Ludwik Pomidaj w lwowskim dzienniku pt. „Dzien-
nik Literacki”:

“ Całe nasze życie rozpada się na dwa działy, z jednej strony archeologia
i historia, z drugiej poezja i powieść. We wszystkich naszych czynnościach
jest wiele fantazji, a mało rozsądku. Kierunek dzisiejszej oświaty zbyt
potęguje wyobraźnię, której wszelka praca wydawać się musi poziomą,
niegodną zajęcia; życie zwyczajne wśród obowiązku twardego zdaje się
męczarnią. Starajmy się o naukę, którą by produkcyjnie zużytkować było
można.

W tym samym dzienniku mówił Jan Dobrzański:

“ Brak wszędzie specjalnego wykształcenia w naukach ekonomiczno-poli-
tycznych, administracji i prawodawstwa, brak nawet głębszej znajomości
własnego kraju. My nie tylko ani teorii ich nie nabywamy, ale nie chcemy
pójść w naukę praktyczną. Wszyscy czujemy, że potrzeba nam fabryk,
przerabiających nasze własne płody surowe, ale nasza młodzież nie oddaje
się zawodowi technicznemu.

Po roku 1863 padały słowa: Rozsądek, życie zwyczajne, nauka, spe-
cjalne wykształcenie, praktyczność, handel, przemysł, fabryki, technika
itd., z których złożyły się powoli nowe hasła, skleił się nowy program myśli
narodowej. Program ten wskazał wyraźnie lwowski „Dziennik Literacki”,
gdy mówił: „Główną podstawą duchowego rozwoju w narodzie jest bogac-
two materialne, powiększywszy bowiem na tej drodze dobrobyt ogólny,
będziemy mogli krzewić oświatę itd.”.

Trzeźwość w poglądach była główną treścią nowego programu. Entuzja-
styczne wzloty i marzenia romantyczne rozwiały się, jak rozwiera się mgła
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poranna, gdy słońce wzejdzie, wyobraźnia usunęła się w cień, ustępując
miejsca rozsądkowi. Rozsądek zapanował nad myślą polską.

Rozsądek ten rezonował: Zawiodło nas powstanie kościuszkowskie, nie
wróciły nam pełnej swobody wojny napoleońskie, resztki naszej wolności
politycznej zdruzgotała rewolucja listopadowa, zmiażdżył nas ostatecznie
rok 1863. Więc oto nadszedł teraz czas zerwania z tradycjami Polski
szlacheckiej i skierowania całej myśli narodowej w łożysko pracy cichej,
spokojnej, praktycznej, tzw. pracy u podstaw, „organicznej”, zamiast
pobrzękiwać bezsilną szablą, trzeba jąć się księgi, cyrkla, łokcia, miarki,
młota – uczyć się dużo głównie w kierunku praktycznym, który by zapewnił
narodowi dobrobyt, mocną podwalinę ekonomiczną, a reszta znajdzie się
sama.

Tak rezonowało nowe pokolenie.
By nadać powagi temu rezonowaniu, trzeba było poszukać jakiejś

doktryny, jakiejś teorii, na której by się rozsądek mógł oprzeć. Nie potrzeba
jej było tworzyć, była już bowiem gotowa, wchodziła sama w ręce szukające.

Wiemy, że w pierwszej połowie XIX w. podniósł głowę stary buntownik
nasamprzód we Francji i Anglii (około 1840 r.), a następnie w Niemczech,
i wiemy, iż ten buntownik kłócił się znów z objawieniem i z ideami wro-
dzonymi. Pyszny rozum ludzki sięgnął znów po buławę w siódmej krainie
ducha. W wieku XVIII nazywał się on we Francji encyklopedyzmem
a później, w całej Europie, pozytywizmem i ewolucjonizmem.

Tego pozytywizmu i ewolucjonizmu uczepiła się popowstaniowa mło-
dzież, popularyzując w Polsce: Comte’a, Darwina, Drapera, Milla itd.
Galicja jednak pchnięta przez swoje warunki w kierunku politycznym
wycofała się rychło z szermierki ideowej. Poznań, zajęty walką o byt
powszedni i obronę elementarnych praw narodowych, nie miał ani czasu,
ani ochoty do tworzenia nowego światopoglądu. Rola ta przypadła po roku
1863 Warszawie, odciętej od wszelkiej polityki i praktycznej działalności
społecznej.

Z dniem 7 stycznia 1866 roku zaczął Adam Wiślicki wydawać w Warsza-
wie tygodnik pt. „Przegląd Tygodniowy”, który stał się głównym organem
młodego pokolenia, wstępującego w szranki pracy dziennikarskiej i literac-
kiej.

„Przegląd Tygodniowy” nie zarysował się od razu wyraźnie, bo w sze-
regach jego współpracowników nie było aż do roku 1870 bojowca ideowego,
urodzonego polemisty, który by mógł poprowadzić żądną nowinek młódź
w bój „przeciw zwietrzałym przesądom”.

Ten bojowiec ukazał się dopiero przy końcu 1870 roku. Był nim Alek-
sander Świętochowski. Stanął on na polu walki w pełnym rynsztunku
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championa wprawnej ręki. Bardzo bogato wyposażył go los do rzemiosła
polemisty, dał mu bowiem niezwykle cięte, kłujące, jak ostrze szpady, kąsa-
jące pióro, giętkość słowa, siłę logiki i argumentacji i ową fanatyczną wiarę
w swoje przekonania, bez której żaden bojownik ideowy nie oddziaływa
na szerokie masy.

Ponieważ wszelka robota reformatorska zaczyna się wszędzie i zawsze
od oczyszczenia terenu, od usunięcia gruzów przeszłości i od spychania
z zajętych stanowisk tak zwanych powag chwili, ponieważ żwawa młodzież
woła: place aux jeunes! rzucił się Świętochowski na starszych pisarzy,
autorów i publicystów, z rozmachem bojownika, i bezwzględnością. Adam
Pług, Edward Lubawski, Wacław Szymanowski, Józef Ignacy Kraszewski,
Paulina Wilkońska, Jan Zacharjasiewicz, Felicjan Faleński, Józef Kenig,
Chęciński, Lewestam, Aleksander Tyszyński, Adam August Jeske i inni,
przeszli przez rózgi chłosty krytycznej.

Dwa lata trwała ta szermierka polemiczna ku wielkiej uciesze postępo-
wej młodzieży.

Nowi pisarze, zwący się pozytywistami, dążyli do następujących celów:

1. jako nauczyciele społeczni do powszechnego dobrobytu kraju, wierząc,
że bogactwo materialne da narodowi moc odporną, uzbroi go prze-
ciw żarłoczności jego zwycięzców, zalecali handel, przemysł, nauki
techniczne i mrówczą, mozolną „pracę u podstaw”;

2. jako naśladowcy ruchu pozytywistycznego Europy Zachodniej wysunęli
na pierwszy plan wiedzę, wierząc w jej wszechmoc, a uznając tylko tę
wiedzę, która się oparła na doświadczeniu i eksperymencie; głównie
nauki ścisłe były ich ulubieńcami;

3. obcięli literaturze pięknej skrzydła fantazji, zakreślili jej ciasne granice
użyteczności, zrobili z niej powolną sługę życia praktycznego;

4. wprowadzili do spraw żywotnych kwestię kobiecą, czyli emancypację
płci, zwanej słabą.

Zarzucano im swego czasu brak patriotyzmu, był to jednak zarzut
niesłuszny, byli oni bowiem dobrymi obywatelami kraju, pragnęli jaśniejszej,
lepszej doli nieszczęśliwego narodu, do którego należeli.

Życzyli dobrze swojemu narodowi, ale rozkochali się zanadto w wiedzy,
usunąwszy ze swojego programu religię, tradycję, charakter rasy słowiań-
skiej i uczucia. Był czas, kiedy w Warszawie deklamowali wszyscy, chcący
uchodzić za bardzo mądrych inteligentów: wiedza, wiedza, ona jedna, tylko
ona nas zbawi! Kto ośmielił się nie podzielać tego zachwytu, był zahukany:
wstecznik, obskurant, mamut, głupiec, nieuk!

Za bardzo uczonych mieli się młodzi publicyści, chociaż nie byli uczo-
nymi mędrcami, co potwierdził Piotr Chmielowski w swoim „Zarysie
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literatury polskiej z ostatnich lat dwudziestu”. Chmielowskiemu można
wierzyć, bo był sam pozytywistą, należał do sztabu reformatorów. Pisał
on:

“ Powoli, bardzo powoli dowiadywało się nowe pokolenie o świetnych
zdobyczach nauki nowożytnej lub o potężnych prądach, nurtujących umy-
słowość europejską. Z półsłówek, z gazeciarskich nowinek dowiedzieliśmy
się o Erneście Renanie, jako autorze „Początków Chrześcijaństwa”, mło-
dzież słyszała coś z boku, domyślała się, ale wiedziała tylko po wierzchu
i z nazwiska. O teorii Darwina jej zwolennicy nie mieli z początku do-
kładnego pojęcia. Gdy się w młodym kółku zgodzono powszechnie na
metodę eksperymentalną, znano tylko środek badania, nie zaś jego treść
i rezultaty. Było wiele przeczucia, wiele mglistych obrazów, goniło się za
wielu majakami, sądząc, że się chwyta za kraj szaty, okrywającej prawdę.
Wśród takiego położenia zaczęto coraz częściej wspominać o pozytywizmie.
Naturalnie, gruntownej znajomości nie było natenczas u nikogo. Znalazło
się kilku, co powodowani sumiennością, zajrzeli do źródła, skąd mądrość
płynęła, odczytali sobie, jeśli nie samego Comte’a, to Littrego i nabrali
mniej więcej dokładnego pojęcia o metodzie i całości nauki pozytywistycz-
nej, ale znaczna większość zadowoliła się naprędce, gdzieś pochwyconymi
frazesami, modelując je według upodobania i według potrzeby.

Trzeba tupetu młodości, aby się z takim marnym bagażem wiedzy
mianować kapłanem wiedzy i nazywać starsze pokolenia mamutem, wstecz-
nikiem, głupcem, osłem itp. Tylko młodość potrafi taką sztukę. . .

Nie chrześcijańscy autorzy, publicyści, uczeni, kupcy i przemysłowcy
korzystali z tego przewrotu, lecz Żydzi. Pozytywizm warszawski włączył do
swojego programu doktrynę asymilacji żydowskiej. Prawie wszyscy „postę-
powcy” owego czasu (po roku 1870) byli filosemitami, bratali się z Żydami,
dopuszczali ich do współpracy w swoich pismach. Oni to wyhodowali grupę
literatów i dziennikarzy żydowskich, piszących po polsku, których prasa
polska nie znała przed rokiem 1863.

Prąd, przychylny Żydom, znalazł także zastosowanie plastyczne w po-
wieści. Prądem w tym kierunku szła Eliza Orzeszkowa, w pierwszej po-
łowie swojej działalności autorskiej przekonana, gorliwa pozytywistka,
krzewicielka tzw. trzeźwych poglądów. Już w powieści pt. „Na prowincji”
naszkicowała „sympatycznego” karczmarza Szlomę, a w „Panu Grabie”
starała się wytłumaczyć drapieżną chciwość lichwiarza Wigdora. Trzy
powieści poświęciła typom żydowskim: „Eli Makower”, „Meir Ezofowicz”
i „Mirtala”. Oprócz tego napisała w 1882 r. broszurę pt. „O Żydach i kwestii
żydowskiej”, w której broniła z adwokacką iście swadą i kazuistyką swoich
poglądów.
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Trzy tylko wady dostrzegła Orzeszkowa w psychologii żydowskiej:

1. Nieuczciwość, tak w handlu, jak we wszystkich interesownych stosun-
kach, nieuczciwość, noszącą trywialną, ogólnie przyjętą nazwę szachraj-
stwa;

2. pychę, czyli arogancję, która rozśmiesza, a najczęściej drażni, oburza;
3. odrębność, wyrażającą się strojem, mową, fanatyzmem religijnym, or-

ganizacją wewnętrzną, czyniącą ich w organizmie społecznym ciałem
obcym i wielostronnie szkodliwym.

— Tak — przyznaje Orzeszkowa — Żydzi są szachrajami, ale czy
tylko oni? Skarży się przecież Herbert Spencer na cały stan kupiecki, na
wszystkich kupców w ogóle. Kto się handlem trudni, ten rozmija się chętnie
z rzetelnością, z czego wynika, że zmiana zajęcia oczyści Żydów z brudu,
szachrajstwa i uszlachetni ich.

— I arogantami są Żydzi. Prawda! Ale oni tylko? Arogancję żydowską
należy podciągnąć pod pyszałkostwo parweniuszowskie w ogóle. Wzboga-
cony pyszałek jest typem ogólnoludzkim.

Na te trzy „przywary” żydowskie znała Orzeszkowa tylko jeden środek –
oświatę, wiedzę. Według niej wiedza to potęga najwyższa; niczym w porów-
naniu z nią: religia, tradycja rasy, atawizm, patriotyzm, wychowanie. Ona,
tylko ona jedna wytrzebi z ludzkości wszystkie wady, przesądy, zawiści,
nienawiści, egoizmy, odrębności.

Bardzo słusznie zauważyła Orzeszkowa w swojej broszurze, powołując
się na Herberta Spencera, że nie tylko handel żydowski plami się nieuczci-
wością, że handel nowoczesny w ogóle nie ma nic wspólnego z czystością
sumienia. Sługą Mamona jest, a Mamon drwi sobie z takich pęt, jak
uczciwość i honor. Ale zapomniała albo nie wiedziała, że odnosi się to tylko
do handlu nowoczesnego, od połowy wieku XVIII począwszy i że tę ogólną
demoralizację handlu spowodowali dopiero Żydzi, wprowadziwszy do niego
środki i metodę tzw. czystego kapitalizmu, czyli sztukę gromadzenia pienię-
dzy bez względu na jakość towaru i na sposób zdobywania złota. Dopóki
etyka chrześcijańska wpływała na prawodawstwo narodów chrześcijańskich,
nie śmiał stan kupiecki posługiwać się dzisiejszymi sztukami i sztuczkami,
ciężkie bowiem kary powstrzymywały jego chciwość. Gdy chrystianizm za-
czął tracić swoją powagę (w połowie XVIII stulecia) nasamprzód w Anglii,
potem we Francji itd. nauczyli się kupcy chrześcijańscy bezwzględności
„wolnego handlu”, „wolnej konkurencji” od Żydów, co wykazał, dowiódł
Werner Sombart w swym dziele pt. „Żydzi”.

Słusznie twierdziła Orzeszkowa, że arogancję „należy podciągnąć pod
pyszałkostwo parweniuszowskie w ogóle”. Ale nie zastanowiła się nad tym,
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że zachodzi różnica między arogancją Aryjczyka a Żyda. Arogancja dorob-
kiewicza aryjskiego jest tylko śmiesznym, głupim, napuszonym pawiem,
arogancja zaś dorobkiewicza żydowskiego zlewa w jedną całość nadętego
pawia i mściwego megalomana, który, zmuszony przez całe wieki korzyć
się przed znienawidzonymi innowiercami, oddaje im, dorwawszy się czy
majątku, czy wpływowego stanowiska, z radością, z rozkoszą pięknem za
nadobne.

Żyda ma zrównać z chrześcijaninem, zasymilować go, uszlachetnić,
zmienić jego zawziętość w tolerancję, zniszczyć jego odrębność. . . oświata,
nauka, wiedza – twierdziła Orzeszkowa. Gdyby, pisząc swoją broszurę
polemiczną, rozpatrzyła się trochę po świecie, wiedziałaby, że oświata
jest bezsilną wobec megalomanii, nienawiści i tradycji lat dwóch tysięcy.
Mojżesz Mendelssohn, Izrael Jacobsohn, Abraham Geiger, Hirsz Gratiz,
Henryk Heine, Ludwik Boerne, dr Juliusberger (Żydzi niemieccy), Adolf
Cremieux, Achiles Fould, Emil Perëıre, Eugeniusz Lisbonne, Rotszyld
(Żydzi francuscy), lord Beaconsfield (dIsraeli, Żyd angielski) należeli nie-
wątpliwie do warstwy oświeconych, a mimo to nie przystali być żarliwymi
Żydami, nie zasymilowali się nawet w tych krajach, gdzie im dano nie tylko
pełną swobodę, ale nawet wysokie stanowisko w rządzie.

Bezsilną jest doktryna asymilacyjna wobec oporu i uporu duszy żydow-
skiej.

Pod sam koniec życia zabrała Orzeszkowa jeszcze raz głos w sprawie
Żydów. Optymistyczna, uparta asymilatorka patrzała gasnącymi oczami
na wybuchający gwałtownie nacjonalizm żydowski. Musiała być bardzo
zdziwiona, wsłuchując się we wrzawę syjonizmu i śledząc robotę „litwactwa”.
Wrzawa ta i robota przekreślały marzenia asymilacyjne jej całego życia.
Więc chciała się jeszcze raz odezwać i niewątpliwie poprawić swoje poglądy
na sprawę żydowską, jak poświadcza fragment, drukowany już po śmierci
w „Kurierze Warszawskim” w roku 1911, w numerach 264, 265, 266 i 267.
Śmierć nie pozwoliła jej dokończyć tego ostatniego dzieła. Wytrąciła jej
pióro z kostniejącej ręki.

Z fragmentu, napisanego dobrze, dowiadujemy się tylko, że nie stra-
ciła wiary w możliwość asymilacji, odmawiając Żydom prawa do osobnej
narodowości.

Sprzyjał także Żydom Aleksander Świętochowski. W jednej z trzech
nowel pt. „O życie” (1879 r.) litował się nad Żydówką „Chawą Rubin”,
a litował się ze względów szczególnego rodzaju.

“ Gdy na pola nasze spadnie szarańcza – mówił – bolejemy tylko nad
zrządzonym przez nią spustoszeniem lub radujemy się jej zgubą. Nie
umiemy jednak odczuć ani jej radości, gdy nas niszczy, ani jej boleści,
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gdy sama zginie. W podobnym stosunku znajdujemy się często do ludzi.
Jeśli jakiś ich gatunek uznamy za obcy i szkodliwy, uwzględniamy w jego
losach tylko nasze uczucia, nie dbając o to, że nasza boleść jest radością
tych istot, a nasza radość ich boleścią.

Tylko doktryna, oderwana od życia, może się zdobyć na tego rodzaju
argumentację. Jako champion pozytywizmu warszawskiego, który chorował
na humanitaryzm bez zastrzeżeń, uważał sobie Świętochowski za obowiązek
być tolerantem dla wszystkiego i dla wszystkich, i doszedł do absurdu.
Bo absurdem należy nazwać uwzględnianie radości szarańczy, niszczącej
owoce pracy ludzkiej, tygrysa, lwa, szakala, pożerających z rozkoszą nie-
winną gazelę, żmii, zabijającej inną istotę żyjącą, wyzyskiwacza, oszusta,
lichwiarza, niszczącego każdego, kogo omota swoimi bezlitosnymi mackami.
Tylko naiwna doktryna mogła nakazać, cieszyć się radością wroga cudzego
dobra i życia, i litował się nad jego bólem, gdy go spotka zasłużona kara.

Przez długi szereg lat był Świętochowski obrońcą Żydów, rzecznikiem
asymilacji. Swoim nazwali go Żydzi, tłumnie garnęli się pod sztandar jego
tygodnika („Prawda”) publicyści żydowscy, piszący po polsku.

I Bolesław Prus, pozytywista, „trzeźwy”, wierzył w asymilację Żydów.
W felietonie swoim (23 marca 1877 r.) nazwał polemikę, zwróconą przeciw
Żydom, „występną”, a publicystów, niewierzących w asymilację z Żydami,
postawił w jednym rzędzie z „babami znachorkami”, leczącymi po naszych
wsiach febrę i różę, tyfus, kołtun i cholerę, leczącymi z dobrą wiarą, choć
setki ludzi wyprawiają na świat lepszy. Zdaniem jego „przejmują nas Żydzi
tylko dlatego obawą i wstrętem, że ich zupełnie nie znamy, a nie staramy
się poznać” (felieton z 31 marca 1877 r.). Według niego „patrzą żydo-
żercy wyłącznie na teraźniejszość”, on zaś „uwzględnia! jeszcze przeszłość
i przyszłość” – czyli, znał Judaitów lepiej, gruntowniej od nich.

Zobaczmy, jak wyglądała ta jego głęboka znajomość psychy żydowskiej
przed rokiem 1880. Jak „najuroczyściej” protestował on przeciw nazywaniu
Żydów narodowością, „ponieważ oni, a raczej ich ciemne masy nie są żadną
narodowością, lecz kartą i materiałem do tego lub owego społeczeństwa. . .
Żydzi wynarodowili się już od wieków, dziś więc pozostaje im tylko przyjąć
tę lub ową narodowość, co też robią”.

Przeszłość nauczyła Prusa, że na „demoralizację proletariatu żydow-
skiego pracowali w równej mierze Żydzi i chrześcijanie, że więc niepodobna
samych tylko Żydów robić odpowiedzialnymi za ich błędy dzisiejsze”. Te-
raźniejszość nauczyła go, że „Żydzi oświeceni i przygarnięci przez spo-
łeczeństwo stali się dobrymi obywatelami”, skutkiem czego miał „błogą
otuchę, że w przyszłości stanie się to samo z masami”.

Powyższe cytaty z felietonów Prusa sprzed roku 1880 potwierdzają
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jego ówczesną, absolutną nieznajomość przeszłości i teraźniejszości Żydów.
Gdyby badał ich dzieje przed i po zburzeniu Jerozolimy, wiedziałby, że
poczucie odrębnej narodowości było w nich zawsze wysoko rozwinięte i że to
poczucie, chwalebne zresztą, rosło, wzmacniało się, stężało w końcu w ogniu
częstego prześladowania. Nazwać naród żydowski „kastą” może tylko
ktoś, co nie zajmował się nigdy historią Judaitów, najzaciętszych zawsze
nacjonalistów. I nie zajmował się ewolucją psychologii żydowskiej, kto
zrzuca połowę winy za „dzisiejsze błędy” Żydów na barki chrześcijan, którzy
nie mogli oddziaływać na wyznawców mojżeszowych, choćby tylko dlatego,
że nie mieli przystępu do gett, odciętych od innowierców nieprzebytym
murem talmudycznej nienawiści i wyłączności.

Naiwnym jest w końcu, kto ma „błogą nadzieję” zasymilowania mas
żydowskich dlatego, że Widział w Warszawie gromadkę ochrzczonych
Żydów, garnących się do chrześcijan.

Jak wszyscy pozytywiści warszawscy, wierzył także Prus w niezawodną
moc oświaty, wiedzy, idei postępowych, dodawszy do tej recepty ze swojej
strony jeszcze „pobłażliwość i miłość”. Dobre serce miał, wiadomo, na-
turą prawą był, na wskroś uczciwą. Ale dobrem sercem i uczciwością nie
pokonuje się tradycji religijnych i narodowych długiego szeregu pokoleń,
zwłaszcza gdy sobie, jaki naród nie życzy zmiany starej skóry na nową.

Sprzyjał także Żydom Michał Bałucki, krakowski powieścio- i komedio
pisarz (ur. 1837 r.), co potwierdza jego powieść pt. „Żydówka”.

Oprócz pisarzy polskich, należących do pozytywizmu, podniecali chrze-
ścijan do asymilacji z Żydami pisarze żydowscy, posługujący się językiem
polskim.

Znalazło się w gromadzie warszawskich autorów i publicystów dwóch,
którzy podjęli się walki (od roku 1882) z Żydami. Jan Jeleński i Teodor
Jeske-Choiński byli zdeklarowanymi anty-Żydami. Pierwszy, utalentowany
i pracowity publicysta był typem anty-Żyda „instynktowego”. Odczuwał
on doskonale Żyda, widział jego szkodliwość społeczną i ekonomiczną, na
którą zwracał głównie uwagę. On to, praktyczny, trzeźwy, ruchliwy, jest
twórcą sklepów chrześcijańskich, ojcem późniejszego ruchu spółdzielczego,
za co należy mu się trwała, wdzięczna pamięć narodu. Drugi dopełniał
pierwszego, jako teoretyk kierunku. Za ten anty-Żydyzm byli obaj przez
„oświeconą, postępową Polskę”, obałamuconą przez doktrynę asymila-
cyjną, bojkotowani lat dwadzieścia kilka i nazwano ich: wstecznikami,
obskurantami, głupcami, idiotami, czarną sotnią itp.

Robocie tych dwóch „obskurantów” pomagał później Klemens Juno-
sza Szaniawski (ur. 1849 †1898), znakomity znawca szarego, pospolitego
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handlarza żydowskiego (faktora, arendarza, pachciarza, kupca, lichwiarza
itd.). Z dwóch źródeł czerpał tę swoją znajomość duszy żydowskiej:

· Z osobistej obserwacji;
· ze studiów nad literaturą żargonową.

Zmuszony swoim położeniem materialnym ocierać się ciągle o lichwia-
rza żydowskiego, który nie wychodził z jego domu, patrzał bezustannie
własnymi oczami na sztuki różnych „pająków”, a upodobawszy sobie
jako nowelista i powieściopisarz najwięcej Żyda, nauczył się jego żargonu
i zaznajomił się z jego literaturą.

Wszystkie swoje spostrzeżenia, odnoszące się do wyzysku żydowskiego,
zebrał i uporządkował Junosza-Szaniawski w dwóch doskonałych powie-
ściach, w „Pająkach” (1894 r.), w „Czarnem Błocie” (1895 r.). W pierwszej
odmalował lichwę miejską, w drugiej wiejską. W powieściach tych rusza się,
biega, wrzeszczy, kłamie, zaklina się na zdrowie swoje, dzieci, na szczęście
żony i rodziców, na zbawienie duszy i uczciwość cała zgraja Handlarzy.
Każdy z nich zapewnia, przysięga, że ma zamiary najczystsze, a każdy
czyha tylko na lekkomyślność, nieopatrzność i nieszczęście „goja”.

Klemens Junosza-Szaniawski znal doskonale sztuki i sztuczki nie tylko
„pająków” męskich, ale także żeńskich.

Należałoby się spodziewać, że wyborny znawca szachrajów żydow-
skich zerwie mocną, bezwzględną, karzącą ręką zasłonę z ich szkodliwej
działalności, której skutki odczuwał sam na sobie. A w jego nowelach
i powieściach żydowskich nie słychać nigdzie potężnego głosu dzwonu
alarmowego: czuwajcie i brońcie się! Zamiast wzywać swoich współwierców
do samoobrony, bawił się Junosza przewrotnością i podłością swoich: Icków,
Mośków i Abramków. W jego nowelach, powieściach i monologach żydow-
skich nie grzmi sprawiedliwy gniew, nie huczy nienawiść, nie przelewa się
żółć. Jeśli tu i owdzie błyśnie łza, to wstydliwa, pod powieką ukryta łza,
jeśli odezwie się skarga, to zawsze taka cicha, jak westchnienie.

Na ten łagodny koloryt złożyły się dwie rysy znamienne indywidualności
Junoszy – optymizm i humor. Optymizm odnajdywał nawet w brudzie
nędzy złote błyski, humor bawił się nawet nikczemnością ludzką.

Klemens Junosza-Szaniawski był typem jowialnego szlachcica polskiego
starej daty, po którym pesymizm drugiej połowy XIX stulecia spłynął bez
śladu. „Jakoś to będzie” mówią i wierzą po dawnemu jego „panowie bracia”
i chłopi.

Świeża, nowa inteligencja żydowska wyzyskała dla swoich współplemień-
ców asymilację i pozytywizm. Gromadnie opuszczała po 1863 r. młodzież
żydowska getta i chedery, tłocząc się do średnich i wyższych szkół chrześci-
jańskich. Patenty gimnazjalne, dyplomy uniwersyteckie dawały jej stanowi-
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sko społeczne. Zaroiło się po latach dwudziestu Królestwo od żydowskich
lekarzy, adwokatów, techników, dziennikarzy i literatów. Pomógł im nastrój
chwili – zlew eksperymentów asymilacyjnych i doktryny pozytywistycznej.
Eksperymenty asymilacyjne witały ich życzliwie, a doktryna pozytywi-
styczna, atakująca pod hasłem wiedzy nowoczesnej wszystkie dawniejsze
„wartości”, całą przeszłość: tradycje, zwyczaje i obyczaje narodu, religię,
katolicyzm, księży, szlachcica – pozwoliła im w skórze inteligenta zostać
sobą.

Tak. . . sobą. . . Bo Żyd, wychowaniec Talmudu i handlu, nienawidzi
kulturę chrześcijańską i pozbawiony talentu dodatnio twórczego, lgnie,
„oświeciwszy” się, do wszelkiej negacji, do wszelkiego wywrotu. Jest on
zawsze wszędzie tym, gdzie się w społeczeństwach innowierczych coś rysuje,
wali, zapada, czy to będzie zaciekły krytycyzm, czy rewolucja, czy socjalizm
albo anarchizm. Budować nie umie.

Europejska doktryna pozytywistyczna, adoptowana przez pokolenie
popowstaniowe niewątpliwie w dobrej wierze (jako reakcja przeciw fantazji
romantyzmu), pojęta uczciwie, jako „otrzeźwienie” społeczeństwa, grze-
szyła nadmiernym krytycyzmem, który roztopił się ostatecznie w bezsilnym
pesymizmie.

Grzech nadmiernego krytycyzmu podobał się bardzo oświeconym Ży-
dom. Bo oni, co wyszli dopiero wczoraj z żydowskiego getta, odciętego
chińskim murem tradycji talmudycznych, cofnęli się od świata chrześcijań-
skiego i tradycji narodów aryjskich.

Obcymi byli tej kulturze, tym tradycjom, a nie tylko obcymi, lecz wprost
wrogimi. Więc rzucili się skwapliwie w objęcia postępu pozytywistycznego,
stali się wszyscy gorliwymi postępowcami.

Żydzi postępowcami? Któż nie wzruszy ramionami! Najkonserwatyw-
niejszy, najwsteczniejszy naród na świecie, zastygły, stężały w swoim
„wybraństwie” – postępowcem? Jego rzekomy postęp jest wszędzie tylko
vendettą i geszeftem. Vendettą, bo usiłuje zburzyć „domy gojów” – ge-
szeftem, bo gdzie się coś wali, rozpada, można dobrze zarobić. Im więcej
wiórów „głupi goje” rozrzucą dokoła siebie, tym więcej ich przebiegły Żyd
nazbiera łapczywie, czy to będzie gotówka, albo jakieś przywileje.

Skrzętnie pomagali Żydzi oświeceni naszemu pozytywizmowi. Czego
Polak, mimo swoją postępowość, znieważyć nie chciał, katolicyzmu i pa-
triotyzmu, to oświecony Żyd swoim dwuznacznym uśmiechem, swoim
cynicznym dowcipem wydrwiwał, odzierał z błękitnego płaszcza urok,
jako „przesąd”, „zabobon”, „stęchliznę wsteczniczą”. Żydowski dzienni-
karz, piszący po polsku, opluwał katolickiego księdza, polskiego szlachcica,
mieszczanina i chłopa, szydził z „zabobonów” chrześcijańskich, ale niech
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tylko jakiś „goj” ośmielił dotknąć piórem mozaizmu i Talmudu, a choćby
tylko rabinatu, zmarszczył natychmiast brwi, nastroszył się, żachnął się
– on, niby to oświecony, nieprzesądny, postępowy, tolerancyjny, i stawał
się pospolitym Żydem, krzycząc: nie tykaj mojej świętości, goju! Mnie
wszystko wolno, a tobie nic; stul gębę. . .

Sposobności do obniżania i poniżania naszych „przesądów” było dużo
w ostatnim okresie naszego rozwoju w XIX wieku. Pod płaszczykiem
„niezawisłej” wiedzy atakowali pozytywiści nasamprzód religię, rozumie się
chrześcijańską. Polscy publicyści robili to oględnie, zadowalając się biernym
indyferentyzmem religijnym, gazeciarze zaś żydowscy bez ceremonii.

Skutkiem tej roboty był frazes: przyznawanie się do uczuć religijnych
jest u człowieka oświeconego świadectwem słabości, ciasnoty jego umysłu.
Zdawkowy ten frazes onieśmielił przeciętnego inteligenta, chcącego uchodzić
za niezawisłego myśliciela, nauczył go albo ukrywać wstydliwie swoją „sła-
bość”, albo „ciasnotę”, albo przyznawać się jawnie do bezwyznaniowości.

Sołą, pieprzem w oku był dla „niezawisłych myślicieli” pochodzenia
żydowskiego kler katolicki, bo kler ociera się ciągle, bezpośrednio, najbliżej,
o szerokie masy ludu i może „postępowi” dużo zaszkodzić. Kłuł ich także
w oczy obywatel ziemski, bo dwór wiejski jest najstarszą, najtrwalszą
skarbnicą tradycji historycznych, czyli w pojęciach „postępowców” mchem
porosłym mamutem, urodzonym zacofańcem itp.

Przeto trzeba księdza i obywatela ziemskiego zepchnąć z ich stanowiska,
odsunąć ich od rządów moralnych społeczeństwa.

Pierwszy lepszy gazeciarz żydowski, mający o wsi i jej warunkach takie
wyobrażenie, jakie ma analfabeta o filozofii, uczył księdza i ziemianina
gospodarstwa i postępowania z ludem.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

OSZUSTWO
Talmud: „Wolno ci oszukiwać goja i brać lichwę od niego, ale jeżeli sprzedajesz co
bliźniemu twemu, albo jeżeli co od niego kupujesz, to nie będziesz oszukiwał brata
twego”. Jeśli Żyd prowadzi spór (przed sądem) z nie-Żydem, powiada Talmud, to
niechaj brat twój wygra, a obcemu powiedz: Tak wymaga nasze prawo (tu jest
mowa o kraju, gdzie Żydzi panują); jeśli prawa narodów korzystne są dla Żyda,
to niechaj znowu brat twój wygra, a obcemu powiedz: Tak chce prawo wasze;
jeśli zaż nie ma żadnego z tych warunków (aby Żydzi byli panami kraju albo
mieli prawo za sobą), to trzeba obcego nękać wykrętami, aż korzyść zostanie przy
Żydzie”. R. Akiba: „trzeba się starać, aby podczas sporu nie wykryto oszustwa,
aby żydostwo i wiara żydowska nie zostały zniesławione”.

O Rabinie Samuelu, jednym z największych patriarchów, opowiada Talmud,
iż on naucza, że wolno goja oszukiwać; tak i on sam kupił od jednego goja złotą
flaszkę za 4 drachmy (7,5 sre. gr.), ponieważ goj uważał ją za mosiężną, a prócz
tego odciągnął mu jeszcze jedną drachmę. Rabbi Kahane kupił od jednego
goja 120 beczek wina zamiast 100; trzeci rabi sprzedał gojowi drzewo palmowe
na łupanie i rozkazał swojemu słudze: „idź i ukradnij kilka polan, bo goj wie
wprawdzie, ile jest drzew, ale nie wie, jakiej są grubości”. Jest to przepis świętej
roztropności, gdy rabii Mose powiedział: „Jeżeli goj robiąc rachunek omyli się,
to Żyd ma mówić, że nie wie o tym; ale wprowadzać goja w błąd nie przystoi,
jeżeli goj świadomie mógł błąd popełnić, aby wybadać Żyda”.

Stary rabin Brentz pisze w swym dziele: „Skóra żydowska (Judenbalg)”:
Jeżeli Żydzi nalatawszy się przez cały tydzień tu i ówdzie oszukali chrześcijanina,
to schodzą się w szabas i przechwalają swymi łotrostwami, i mówią: „Trzeba
gojom serca wyrwać z piersi i zabijać najlepszego pomiędzy chrześcijanami” –
naturalnie, jeżeli tego można dokonać.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Rozdział 27

Równouprawnienie Żydów w Europie
i jego skutki

Wypędzony z Francji Żyd omijał dość długo skorych do gwałtownego czynu
Gallów. Dopiero w XVI wieku zaczął się znów wsuwać ostrożnie do miast
i wsi pogranicznych.

Strach przed stanowczością francuską i angielską nie zgasł w pamięci
Żydów. Mimo to, iż im Cromwell pozwolił wrócić na wyspę albiońską,
a Bourbonowie udawali, że nie zwracają ma nich uwagi, korzystała tylko
bardzo mała liczba z tolerancji Anglii i Francji.

Najbogatsi Żydzi mieszkali w XVIII wieku w Bordeaux. Byli to potom-
kowie wygnańców hiszpańskich i portugalskich, odznaczali się lekceważe-
niem i pogardą swych ubogich współwyznawców, rozproszonych w innych
państwach, nie znosząc najwięcej Żydów niemieckich i polskich. Chcąc
się pozbyć konkurencji handlowej nieproszonych gości, denuncjowali ich
władzom francuskim o różne nadużycia. Umieli namówić Richelieu do
wypędzenia z Bordeaux wszystkich „obcych Żydów”, co się stało w roku
1761. Tego nieszlachetnego dzieła dokonało głównie dwóch bogaczy: Izaak
Perëıra (dziad rozgłośnych później spekulantów) i Izaak Pinto, broniący
judaizmu przeciw zjadliwemu pióru Voltaire’a. Voltaire, zwany „księciem
oświeconych”, był namiętnym anty-Żydem. On to postawił Żydów obok
złodziei i cyganów, on sprawił głównie, że encyklopedyści, mimo swego
liberalizmu nie należeli do przyjaciół narodu „wybranego”.

Lecz znaleźli się podczas wielkiej rewolucji francuskiej życzliwi opiekuni
Żydów. Tymi opiekunami byli: hr. Mirabeau, ksiądz Gregoire, adwokat
Thierry, Rabaut de Saint-Étienne i hr. Stanislas de Clermont-Tonnerre. Ale
Konwent nie spieszył się wcale, owszem, pominął Judaitów, a lud rzucił
się na nich wcześniej, niż na „arystokratów”. Żydzi alzaccy i lotaryńscy
ponieśli wówczas bardzo znaczne straty.

Dopiero w roku 1790 nadał Konwent prawa obywatelskie Żydom hisz-
pańskim, a w roku następnym reszcie, co nie przeszkadzało ludowi wichrzyć
jeszcze w kilku miastach (np. w Nancy).

Gdy armia pierwszej rzeczypospolitej francuskiej szyła do boju, wy-
zwalała wszędzie po drodze Żydów spod praw wyjątkowych.
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Spadkobierca rewolucji, Napoleon Bonaparte, namyślał się dość długo,
zanim potwierdził rozporządzenia rewolucyjnego Konwentu w sprawie
żydowskiej. Poeta żydowski, Eljasz Halevi, opiewał jego czyny w języku
hebrajskim, Żydzi całego świata nazywali go swoim mesjaszem, schle-
biając jego ambicji, a on wahał się, co robić z narodem „wybranym”.
I miał do tego powody. Bo oto minęło zaledwie kilka lat emancypacji
społeczno-politycznych, a Żydzi mieli już dość czasu zniechęcić chrześcijan.
Przebywali oni głównie w Alzacji i Lotaryngii, gdzie zabrali włościanom
znaczną część pól i winnic. Sąd strasburski subhastował w przeciągu dwóch
lat (1802-1804) posiadłości włościańskich za 800 000 franków.

Całe wsie przechodziły na własność lichwiarzy, pół Alzacji jęczało pod
wyzyskiem żydowskim. Wówczas postąpił Napoleon I jak „barbarzyńca
średniowieczny”, bo oto i on, oświecony syn oświeconej epoki wydał rozkaz,
aby sądy umorzyły skargi żydowskie za cały rok.

Dnia 6 kwietnia 1806 r. przemówił w radzie państwa bardzo ostro:

“ Prawo powinno wszędzie wkroczyć, gdzie dobrobytowi grozi ruina. Pań-
stwo nie może na to spokojnie patrzeć, gdy naród godny pogardy, niszczy
dwa departamenty Francji. Musimy Żydów uważać nie tylko za odmienną
sektę religijną, lecz traktować ich wprost, jako osobny naród. Byłoby
to zanadto wielkim upokorzeniem dla ludu francuskiego, gdyby się miał
dostać pod rządy najniższego ze wszystkich plemion. Żydzi są rozbójnikami
naszych czasów, istnymi krukami, może by nieźle było przenieść ich
z prowincji pogranicznych i rozpędzić po całym kraju; można by im także
wytrącić z rąk handel, który swą lichwą zniesławiają.

A nazajutrz, dnia 7 kwietnia, mówił znów do senatorów cesarstwa:

“ Już za czasów Mojżesza byli Żydzi lichwiarzami, a chrześcijanie zaj-
mują się tylko wyjątkowo tym rzemiosłem, doznając wtedy pogardy swoich
współwyznawców. Za pomocą rozpraw filozoficznych nie zmienimy natury
żydowskiej. W taktem położeniu potrzeba praw najprostszych, wyjątko-
wych. Trzeba więc odjąć Żydom handel, jak się ukróca swawolę złotnika,
fabrykującego fałszywy towar. Powtarzam jeszcze raz: nieuczciwe postę-
powanie Żydów nie jest winą jednostek, jeno spada, na cały naród, na
jego charakter.

Chcąc zaprowadzić porządek między Żydami, zwołał Napoleon I ich
najznakomitszych przedstawicieli do Paryża. Przybyło wówczas nad Se-
kwanę blisko 100 notablów żydowskich z Francji, Belgii, Szwajcarii, Włoch
i z prowincji niemieckich, poddanych cesarstwu francuskiemu. Zgromadzo-
nym rabinom i bogaczom przedłożył hr. Molé w imieniu cesarza dwanaście
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pytań. Czy uważacie się za Francuzów i czy uznajecie prawa krajowe? Na
te dwa pierwsze pytania odpowiedzieli Żydzi twierdząco. Gdy się jednak
zapytano, czy się judaizm zgadza na małżeństwa mieszane, powstał między
wysłańcami Judaitów wielki niepokój, obawiający się obalenia rozkazów
Ezdrasza, Nehemiasza i autorów Talmudu. Rabini przepłynęli zręcznie
między Scyllą i Charybdą – zakrywszy swoje obyczaje i cele odpowiedzią
wymijającą.

Po skończeniu zjazdu i obrad potwierdził Napoleon I rozporządzenia
Konwentu.

Żydzi posiadali od tego czasu zupełne równouprawnienie we wszystkich
krajach, zależnych od Francji. Za to ustawili w dzień urodzin Napole-
ona I jego biust w synagodze paryskiej, przystroili go bałwochwalczo
i przemawiali do niego w kilku językach. Mimo tych owacji nie udzielił
Napoleon audiencji notablom, którzy chcieli mu złożyć podziękowanie za
łaskę w imieniu całego narodu żydowskiego.

Gdy społeczno-polityczna emancypacja Żydów francuskich nie odniosła
spodziewanych skutków, gdy z Alzacji i Lotaryngii nadchodziły ciągle
skargi na wyzysk i lichwę, ograniczył Napoleon I prawo powszechne. Nie
cofnął wprawdzie przywilejów obywatelskich, ale uczynił je zależnymi od
uczciwości jednostki.

Wychodząc z zasady, że społeczeństwo ma prawo wykluczyć spośród
siebie niegodnych, czuwał troskliwie przede wszystkim nad Alzacją i Lota-
ryngią i prowincjami niemieckimi. W dniu 17 marca 1808 r. wydal dekret
dla prowincji nadreńskiej:

“ Znosi się – rozkazał między innymi – wszystkie długi, zaciągnięte
u Żydów przez małoletnich, kobiety i wojskowych. Sądom nie wolno
przyjmować skarg lichwiarzy żydowskich. Kto wziął więcej nad 10%, ten
nie może dochodzić swych praw na drodze sądowej. Żydom obcym nie
wolno osiedlać się we Francji, chyba że poświęcą się rolnictwu.
Energii żołnierskiej nie mogą do najnowszych czasów Żydzi darować

Napoleonowi I, czego dowiadujemy się z książki Leona Kahna, wydanej
w Paryżu w roku 1899, pt. „Les juifs de Paris pendant la révolution”. Kahn
biada nad „nietolerancją Napoleona, chociaż mu rabini żydowscy głośno
schlebiali.

Postępowanie Napoleona I, chociaż przypomina na pierwszy rzut oka
nienawiść średniowieczną, było bardzo rozumne. Jako wychowaniec li-
beralniejszych czasów, zgadzał się w zasadzie na równouprawnienie, ale
jako umysł praktyczny, nielubiący „ideologów”, wiedział, że wielki tłum
żydowski nie dorósł jeszcze do swobód politycznych w państwach chrześci-
jańskich. Zbyt wielki był przeskok od mądrości Talmudu do nowoczesnego
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prawodawstwa narodów chrześcijańskich. Trudno żądać, aby kilka lat prze-
kształciło obyczaje, zwyczaje, pojęcia etyczne, trwające przez kilkanaście
wieków. Napoleon działał systematycznie, jak niegdyś Justynian i gdyby
nie runął, może stałby się dla Judy dobrodziejem, może by go wywiódł
z ciemnoty talmudycznej i jej skutków.

Dopóki Napoleon I gospodarował w Europie, milczały wszystkie namięt-
ności, przyczaiwszy się trwożnie. Lecz gdy runął olbrzym czynu i myśli, ode-
zwała się natychmiast nienawiść do Żydów. Zaraz po bitwie pod Waterloo
rozległo się w Niemczech stare: hep, hep! Rühs, Fries, Moldenhawer i wielu
innych piszą przeciw Żydom, a studenci wyrsburscy dają w roku 1819 hasło
do nowych zaburzeń. Miasta: Nyrnberg, Bamberg, Düsseldorf, Heidelberg,
Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe, Hamburg, Gdańsk rabują i wypędzają
Żydów. Jedyny tylko Juliusz von Voss, choć był sam antysemitą, potępiał
pogrom.

Reakcja ta trwała aż do roku 1830. Wprawdzie nie zmieniło się we
Francji położenie Żydów za czasów restauracji, wprawdzie potwierdzili
Burbonowie (1818 r.) ustępstwa rewolucji i pierwszego cesarstwa, ale mimo
to trzymano Judę z dala od siebie, nie dopuszczając go do urzędów. Przełom
w tym kierunku zrobił dopiero Ludwik Filip.

Teraz zaczęło się i w Niemczech ruszać na korzyść Żydów, ale bardzo
wolno. Gabriel Riesser z Hamburga (ur. 1806 †1860) nakłonił swoimi
broszurami i mowami liberałów niemieckich do zajęcia się sprawami Judy.

Szło dość tępo. Nasamprzód przyznano Żydom równe prawa w księstwie
heskim. W liberalnej Badenii przemawiali przeciw emancypacji: Paulus,
Rotteck, a najzawzięciej ochrzta, znakomity profesor, Juliusz Stahl. Dopiero
rok 1848 usunął wszystkie przeszkody. Odtąd korzystają i niemieccy Żydzi
z nieograniczonego równouprawnienia.

Na Węgrzech był Kossuth głównym przeciwnikiem emancypacji żydow-
skiej. Mawiał on:

“ Jakże można Żydów równouprawnić, kiedy się oni uważają ciągle za
coś lepszego. Przecież nie chcą nawet spożywać potraw, którymi się my
karmimy.

Gdy w 1848 r. wybuchła w Preszburgu rewolucja, rzucił się lud, nasam-
przód, jak wszędzie, na sklepy żydowskie. Emancypacja Żydów nastąpiła
na Węgrzech dopiero w roku 1867.

Żydzi angielscy uzyskali w 1858 r. prawa obywatelskie, ale jeszcze dziś
nie wolno żadnemu z nich zasiadać w izbie lordów. Benjamin d’Israeli,
lord Beaconstfield, był, jak wiadomo, ochrztą. Dania wyzwoliła „naród
wybrany” bardzo rychło, bo już w roku 1814. Norwegia w roku 1851,
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Włochy w roku 1859, Portugalia w roku 1852, Szwajcaria w roku 1874,
Hiszpania w roku 1876.

Żydzi szwedzcy nie posiadają dotąd pełnych praw. Na tronie Burbonów
zasiadł Ludwik Filip Orleański, syn Filipa Egalité, wielkiego mistrza „Wiel-
kiego Wschodu”, rewolucjonisty z nienawiści do królowej Marii Antoniny,
sankiuloty ze strachu przed terrorystami – sam w latach pierwszej młodości
jakobin i mason. Taki król nie mógł być „wszetecznikiem”, musiał prowadzić
dalej dzieło „wielkiej rewolucji”.

Zrozumieli to Żydzi francuscy, obdarzeni już równouprawnieniem, i sta-
nęli śmiało, całą kupą, na widowni politycznej. Adolf Izaak Cremieux,
Max Carbcer, Achiles Fould, Benedykt Fould, Gustaw Fould, Goud-Chaux,
Michal Alean, Leopold Javal, Maksymilian Koenigswater, Emil Perëıre,
Eugeniusz Perëıre, Adrian Delon, Bamberger, Eugeniusz Lisbonne, Edward
Milhaud, Alfred Naquet, Ferdynand Dreyfus, Rafał Bischofsheim, Dawid
Raynal, Emil Javal, Kamil Dreyfus i Ferdynand Cremieux zasiadali w par-
lamencie francuskim jako deputowani. A ponad tą gromadą żydowskich
polityków unosił się Żyd-finansista z wielkim workiem złota – paryski
Rothschild.

Żydzi-politycy, zrozumiawszy doskonale znaczenie prasy, postarali się
przede wszystkim o swoich pachołków w dziennikarstwie. Brzęknąwszy
trzosem, znaleźli więcej służalczych piór, niż im to było potrzebne. „La
Presse”, „Constitutionel”, „Debats”, „Siecle” i inne dzienniki poszły na
ich żołd. Sprzyjał im zresztą wrogi tradycjom przeszłości prąd, świeży
powiew liberalizmu, zwanego mieszczańskim, który ogarnął po roku 1830
inteligencję francuską. Prasa urabiała dla nich opinię, a oni – Żydzi?

Nazywali się sami dobrymi obywatelami francuskimi, posiadając pełnią
swobodę ruchów. W ich Interesie leżało nie podkreślać zbyt jawnie swojej
żydowskości, nie narażać się nikomu.

A oni, dorwawszy się do władzy, starali się od razu znieważyć, poniżyć
katolicyzm. Pospołu z masonami usunęli z konstytucji artykuł wstępny,
zowiący religię katolicką religią państwową i przeprowadzili pensje rządowe
dla rabinów. Tę reformę zatwierdził Ludwik Filip.

Pijani łatwą wygraną spysznieli Żydzi od razu do tego stopnia, iż
zażądali przez usta swoich deputowanych, Milhauda i Reinacha, zrównania
rabinów, zwyczajnych naczelników drobnych gmin, w godności, w stopniu
hierarchicznym z biskupami katolickimi, głowami rozległych diecezji, pro-
wincji. Tego jednak było za wiele nawet liberałom francuskim. Odmówili. . .

Kiedy Żydzi-politycy pracowali z pomocą swojej prasy nad obaleniem,
zburzeniem religii chrześcijańskiej, Żydzi-kupcy rzucili się z drapieżnością
kruków na cudze kieszenie. Zasłonięci liberalnym prawodawstwem, które



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

248 Rozdział 27. Równouprawnienie Żydów w Europie i jego skutki

wyzwoliło handel spod wszelkiej kontroli, komponowali karkołomne, chciwe
spekulacje, uprawiali grabieże w wielkim, nieznanym dawniej w Europie
stylu. „Grynderami” (po niemiecku) nazwano tych nowoczesnych piratów,
rabujących bezpieczniej, wygodniej od zuchwałych bandytów morskich, bo
nienarażonych na obronę napadniętych.

Paryski Rothschild i bracia Emil i Izaak Perëırowie byli pierwszymi
„grynderami” XIX stulecia. Oni to są twórcami tego typu, tego drapieżcy
we fraku, który pożera, pochłania z cynicznym uśmiechem sprytu kupiec-
kiego oszczędności, krwawicę milionów rąk pracujących w pocie czoła; oni,
postawili giełdę, „zatrute drzewo” nowszych czasów, na czele handlu.

Pierwsze giełdy powstały w wieku XVI. Stworzyli je Żydzi antwerpscy
i amsterdamscy. Były to jednak tylko giełdy towarowe, ułatwiające sprzedaż
i kupno rzeczywistych, istniejących wartości. Z początku sprzedawano tylko
z ręki do ręki, wkrótce jednak pośredniczyła giełda także w zamówieniach.

Wielki rozmach giełdowy w rozumieniu dzisiejszym rozpoczął się do-
piero we Francji, w r. 1852. Ohydną tę maszynę, tę nienasyconą pijawkę
i szulerkę epoki „oświeconej”, puścili w ruch Rothschild i Perëırowie po
założeniu banku „Credit Mobilier” Giełdziarze dzisiejsi usuwają tzw. efekta,
czyli istotne wartości, na drugi plan, a wysuwają na pierwszy: akcje, obli-
gacje, różnie papiery spekulacyjne, czyli wartości niepewne, bardzo często
fantazyjne. Ta niepewność pociąga za sobą spekulację; dzieckiem spekulacji
jest tzw. gra giełdową skutkiem zaś gry giełdowej, hazardu, bywają zwykle
„krachy”. „Wielkie ryby pożerają miale ryby” – śmieje się taka operacja,
taka publiczna grabież.

Nietrudno domyślić się, że wielcy kapitaliści muszą przy takich ope-
racjach ostatecznie zawsze zwyciężyć, tak samo, jak przy „diabełku” ten
wygrywa, kto posiada, wiele pieniędzy i ma odwagę do ciągłego, syste-
matycznego dublowania. Choćby dziesięć razy przegrał, padnie karta za
jedenastym razem na jego stronę. Od razu zabrał w ten sposób własną
stawkę i grosz bankiera.

W żargonie giełdziarskim nazywają się przebiegli, chciwi spekulanci
„długimi rękami”. „Długie ręce” mieszają karty, oznaczają stawki, „małe
ręce” poniterują. „Małe ręce” i naród rzucają się na akcje i papiery szwin-
dlerskie, „wielkie ręce” podnoszą kurs, a gdy zmiarkują, że zgarnęli do
kieszeni dosyć „różnicy”, wtedy zawoła jedna „wielka ręka”: Va banque! I na-
stępuje „krach”. Papiery spadają z szaloną szybkością, wartości topnieją,
a „małe ręce” wieszają się albo strzelają sobie w łby, chciwi zaś potentaci
finansowi cieszą się, że wygrali.

A. Taling, redaktor berlińskiej „Boersen Zeitung”, pisał:

“ Tak zwane interesy czasowe są prostą grą na loterii, a nawet zwyczaj-
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nymi zakładami, bo giełda nie jest nawet w stanie dostawić tyle efektów,
ile ich spekulacja pochłania. Zakup i sprzedaż na giełdzie są grą hazardową,
bo zainteresowany nie myśli nawet o rzeczywistym nabyciu efektów. Chodzi
mu jedynie o to, aby płynął z bieżącym właśnie prądem „hossy” i zdołał
się wycofać przed „bessą”. Przebiegły spekulant zatrzymuje się w chwili
dobrej i wtedy zyskuje na różnicy. Nierozważny zaś biegnie dalej i traci
przy miesięcznych obrachunkach.

Inny teoretyk kupiecki;, Otton Swoboda, pisze o interesach giełdowych
następnie:

“ Operacje spekulacyjne są zupełnym przeciwieństwom rzetelnych obro-
tów handlowych. Giełdziarze bowiem nie mają najmniejszego zamiaru
umieszczenia swych kapitałów na giełdzie. Albo nie posiadają wcale na-
bywanych i sprzedawanych efektów, albo też nie myślą o rzeczywistym
zakupie. Najczęściej nie posiadają nawet pieniędzy, które potrzebne na
giełdzie. Grają więc po prostu w hazard ze szkodą właścicieli efektów,
którymi miotają między hossą a bessą, jak piłką.

Najlepszą ilustracją do twierdzeń Swobody jest fakt, że bardzo często
ogłaszają zwykli, ubodzy maklerzy po zrobionych obrachunkach miesięcz-
nych swoją „niewypłacalność”. Zdarzają się wypadki, że taki makler zosta-
wia po sobie „różnicy” kilkakroć tysięcy marek, franków albo florenów. To
znaczy: jeśli wygram, wezmę pieniądze, a jeśli przegram, nie pokażę się
więcej na giełdzie. Gdy ktoś gra w karty bez pieniędzy, licząc na nieszczęście
innych, to bierze się go za kołnierz, policzkuje i wyrzuca za drzwi. Gdy
kto ukradnie łokieć kiełbasy albo bochen chleba, nazywa się go złodziejem
i wsadza do kozy. . . A giełdziarz, nie wyrównawszy „różnicy” krociowej
jest tylko „niewypłacalnym”. Gdy wykołacze skądś potrzebne pieniądze,
wraca spokojnie bez obawy na giełdę, płaci i gra dalej, a towarzysze jego
nie odmawiają mu uścisku ręki.

Francja nie czekała, długo na pierwszy „krach”. Już w 1857 r. zatrzę-
sła się pod handlem ziemia, podniszczona przez spekulację. Rothschild,
Perëırowie zgarnęli setki milionów, a tysiące drobnych graczów wyszły
z tego wyścigu o złote runo z torbami.

Rok 1848 osadził francuskich, oświeconych Żydów na szczycie wła-
dzy. Bez żalu odwrócili się oni od Ludwika Filipa, swojego protektora,
dobrodzieja, kiedy spadł z tronu. Ich główny działacz polityczny, Cre-
mieux, obwołał w ratuszu paryskim rzeczpospolitą i składał adres Rządowi
Tymczasowemu (6 marca 1848 r.), za co mianowała go nowa rewolucja
ministrem sprawiedliwości i pozwoliła mu przybrać do pomocy drugiego
Żyda, Goud-Chauxa, jako ministra skarbu. Doskonale gospodarował ten
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podskarbi francuski, bo jego rządy kosztowały Francję w przeciągu dwóch
miesięcy około 204 milionów franków, jak wykazał raport komisji rewizyj-
nej.

I bez żalu odwrócili się Żydzi francuscy od drugiej rzeczypospolitej,
gdy ją Napoleon III obalił. Ani jeden z nich nie stanął w jej obronie.

Napoleon III nie cofnął „roboty ducha czasu”. Za jego panowania
odgrywali Żydzi tak samo wybitną rolę, jak za rządów Ludwika Filipa.
Cremieux był ministrem sprawiedliwości, Juliusz Favre ministrem spraw ze-
wnętrznych, Juliusz Simon ministrem oświaty, a naczelnikami ich kancelarii
i sekretarzami Żydzi: Leven, Lechman, Hendle, Manuel. I „grynderom”,
czyli zawodowym wyzyskiwaczom, nie stawał Napoleon III w drodze.
Pozwalał im bez oporu rabować Francuzów.

Nie wiadomo, czemu się więcej dziwić, czy niesłychanie nachalnej natar-
czywości Żydów, czy naiwności i dobrotliwości Francuzów. Boć trzeba być
bardzo naiwnym, żeby pozwolić małej garstce świeżo upieczonych obywateli,
którzy jeszcze nie wszyscy mówili dobrze po francusku, gospodarować bez
kontroli w wielkim kraju. Czas doktryn, dźwięcznych frazesów, kłamstw
odurzył, oślepił potomków wielkiej rewolucji, iż nie słyszeli nic oprócz
natrętnego brzęczenia tych doktryn i frazesów, i nie widzieli nic, oprócz
ich szychowego blasku.

A tych głośno brzmiących doktryn i błyskotliwych frazesów o wolności,
równości, braterstwie, o przesądach i zabobonach chrześcijaństwa, o ciem-
nocie katolicyzmu, o szkodliwości duchowieństwa, o dobrodziejstwach
światła filozoficznego, o nowej erze, która da wszystkim szczęście itd.,
sypali Żydzi tyle ze swoich gazet, że mogli tym lśniącym piaskiem zasypać
oczy, nieumiejące patrzeć bez cudzych szkieł. Ich ludzie: Weintersheim,
Schiller, Doltinger, Carf, Lewita, Lewinsohn, Deutsch, Erdau – opanowali
wszystkie poczytniejsze pisma. Przeciętny Francuz nie wiedział nawet, kto
stoi za kulisami dzienników, z których on czerpał swoją mądrość i wiarę
polityczną.

Zdawałoby się, że Żydzi francuscy, którym ich przybrana ojczyzna
niczego nie odmówiła, dla których stała się nie tylko łaskawą dobrodziejką,
lecz wprost kochającą matką, zapomną o swoim pochodzeniu, stopią się bez
śladu w narodzie francuskim, szczęśliwi, że pozbyli się nareszcie odrębności,
która była ich klątwą, ich udręczeniem tylu wieków.

Ale stało się inaczej. . . Pod komendą Cremieuxa założyli Żydzi fran-
cuscy w 1860 roku „Powszechny związek izraelski” (Alliance Israélite
Universelle), instytucję, opiekującą się nie Francuzami, lecz Żydami całego
świata.

Więc odrębność Judy nie przestała istnieć. Kłamała oświeceniem li-
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beralnym, wolnomyślicielstwem, pozorną bezwyznaniowością, oszukiwała
świadomie swoich dobrodziejów. A kłamała i kłamie dotąd, aby zburzyć
chrześcijaństwo i na jego ruinie wznieść „powszechną” świątynię Salo-
mona, bo przecież tylko Żydzi, jak ich nauczył Talmud, wyznają wiarę
prawdziwą. . . Cremieux pocieszył swoich współwyznawców w „Archiwach
Izraelskich” z roku 1861, mówiąc:

“ Miejsce cesarzów i papieży zajmie teraz nowe królestwo – nowa Jero-
zolima.

Od Bernarda Diamanda, z jego broszurki pt. „Alliance Israélite”, do-
wiadujemy się, że historia tego stowarzyszenia,

“ jego czynności, zajmuje część historii Żydów z ostatnich lat trzydziestu
(od 1860 do 1880 r.). W krajach wyżej w oświacie stojących nie mają Izra-
elici recte Żydzi, bo Izraelici zniknęli, jak wiadomo, w niewoli babilońskiej
odrębnych dziejów; żyją z wyjątkiem religii życiem wspólnym z ludnością,
wśród której mieszkają – byt ich zlewa się z bytem współobywateli i razem
dbają o dobro ojczyzny, z której losami i los ich ściśle jest związany.

Bernard Diamand fantazjuje, raczej zmyśla po żydowsku, kpi sobie
z „gojów”. Gdzież to odkrył, w jakim kraju, „wyżej w oświacie stojącym”,
Żydów, którzy „nie mają odrębnych dziejów” i „żyją z wyjątkiem religii
życiem wspólnym z ludnością, wśród której mieszkają, i byt ich zlewa się
z bytem współobywateli, i razem dbają o dobro ojczyzny, z której losami
i los ich ściśle jest związany”. Tu i ówdzie znajduje się jakiś Żyd ochrzczony
albo oświecony, niedbający o odrębność swoich współplemieńców, wsiąka-
jący w naród obcy, takich jednak nie-Żydów jest bardzo mato, a Żydów
odrębnych bardzo dużo. Nawet najbardziej oświeceni i najmądrzejsi Żydzi
nie przestają być posłusznymi wychowankami Talmudu i wodzów swojego
narodu.

Zamydlał oczy „gojom” Cremieux, prezydent Alliance, gdy mówił na
walnym zebraniu zgromadzenia komitetu 31 maja 1864 roku:

“ Wszystkich braci naszych, jakiegokolwiek są wyznania, wzywam, aby się
z nami połączyli i użyczyli pomocy swojemu wielkiemu dziełu cywilizacji
i postępu. Z jaką radością przyjęlibyśmy ich do naszego związku! Gdy
szczęśliwą powziąłem myśl wezwania Żydów całego świata, celem niesie-
nia pomocy gromionym w Libanie chrześcijanom, jak żywo, jak chętnie
odpowiedzieli biedni i bogaci. – Jedność i postęp to hasto ludzkości!.

Później o rok cały zmyślał głośno:
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“ Czyż nie wszyscy tego samego jesteśmy pochodzenia, Żydzi, katolicy,
protestanci i wyznawcy Mahometa, czyż nie ten sam Bóg jest naszym
ojcem? Naprzód, naprzód więc podajmy wszystkim bez różnicy wyznania
braterską dłoń. – Żydzi nie pragnęli odrębności, „narzucono im ją”.

Czy tak?. . . Czy Żydzi nie pragnęli odrębności, bo byli szczerymi
obywatelami, patriotami tych krajów, w których mieszkali i rodzili się?. . .

Historia wie, że Żydzi, począwszy od zdobycia Palestyny, byli mega-
lomanami, a po powrocie z niewoli babilońskiej stali się nieubłaganymi
wrogami wszystkich innowierców, czym są dotąd. I wie także historia, że
Talmud nauczył ich lekceważenia, pogardy innych narodów, bo Jehowa
nazwał przecież tylko ich ludźmi, a innowierców bydlętami. . . Skądże
więc ich miłość „gojów”, ich życzliwość i patriotyzm i chęć zmieszania się
z „bydlętami”?

Cremieux wywodził rozmyślnie chrześcijan w pole, aby nie zwracali
uwagi na działalność jego współplemieńców i psuli ich egoistyczną robotę,
ich bezustanny wyzysk „kochanych braci” (czytaj chrześcijan). I kłamał,
że Żydzi nie pragnęli odrębności, że narzucano im ją, bo mu to kłamstwo
było potrzebne do jego planów.

Gdyby Żydzi, rozproszeni po całym świecie, nie myśleli o odrębności,
o odcięciu swojego narodu od wszelakich „braci” (innowierców), gdyby
chcieli żyć z wyjątkiem religii „życiem wspólnym z ludnością, wśród której
mieszkają” i „dbać o dobro ojczyzny, z której losami i los ich ściśle jest
związany”, nie zwieraliby się w jedną całość, w państwo w państwie,
pracujące tylko dla siebie ze szkodą „braci”.

„Alliance Israélite”, zorganizowawszy swój komitet centralny w Paryżu,
starała się połączyć wszystkich Żydów w jedną, mocno sklejoną rodzinę, co
jej się też bez wysiłku udało. Żydzi francuscy, włoscy, tureccy, amerykańscy,
skandynawscy, hiszpańscy i niemieccy poddali się bez namysłu komite-
towi paryskiemu. Reszta, Żydzi angielscy, anhaltcy, austriaccy, belgijscy,
bośniaccy, brazylijscy, brunszwiccy, bułgarscy, duńscy, egipscy, greccy,
holenderscy, japońscy, marokańscy, meksykańscy itd., przystąpili później
do jednolitego związku Judy.

W Paryżu utworzył „Związek Powszechny” tajemne seminarium rabi-
niczne dla uczniów, nadsyłanych z różnych krajów. Godłem tego związku
jest para złączonych rąk i figura, przedstawiająca kulę ziemską, na której
opierają się tablice Mojżesza. Znaczy to, że te tablice mojżeszowe zawładną
kiedyś całym światem.

Członkowie centralnego komitetu „Związku Powszechnego” odgrywali
rolę obojętnych dla polityki – ukrywali swoje zamiary. Ukrywali je jednak
niezręcznie. Dziś wiemy, że byli i są dotąd chytrymi politykami, że robili
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i robią wszystko, aby osłabić innowierców. Według nich są wszyscy Żydzi
ze sobą solidarnie związani, stanowią oddzielne ciało, ścisłą gromadę,
niemającą nic wspólnego z narodami, wpośród których żyją.

Solidarność Żydów nie znosi obowiązków obywatelskich i przysiąg,
składanych na ręce panujących innowierców, mają własną politykę. Z biu-
letynów „Związku Powszechnego” dowiadujemy się, że wodzowie jego są
działaczami politycznymi, ukrytymi pod maską filantropijną.

Opieka nad Żydami całego świata przynosi zaszczyt ich poczuciu wspól-
ności z całym narodem żydowskim, ich przywiązaniu do wiary i tradycji
przodków, ale jakże wygląda ona wobec ich patriotyzmu francuskiego,
wobec ich „oświecenia” i wolnomyślicielstwa, które narzucają innym wy-
znaniom?

Więc ich oświecenie, ich wolnomyślicielstwo, ich pozorna tolerancja
kłamią, oszukują świadomie łatwowiernych innowierców. A kłamią, oszu-
kują, aby zburzyć chrześcijaństwo i na jego ruinach wznieść „powszechną”
świątynię Salomona.

Cremieux, wzywający „wszystkich braci” (czyli wszystkich innowier-
ców) do braterstwa z Żydami, mówił do Żydów na pierwszych zebraniach
Alliance Israélite:

“ Powstać musi nowe państwo mesjaniczne, nowe Jeruzalem musi wznieść
się w miejsce cesarzów i papieży.

Już 25 maja 1865 roku pocieszył Żydów następującymi słowami:

“ Wielkimi krokami zdążamy do wytkniętych celów. Zjednoczenie nasze
rozwija się w rzeczywistą potęgę. Gdy Żyd bierze się do czego, bierze się
on już do tego potężnie.

A na posiedzeniu 19 grudnia 1867 r. radował się, wołając głośno:

“ Jak szybko my kroczymy naprzód, o dzieci Izraela! My robimy kroki
olbrzymie.

Alliance Israélite robiła w istocie kroki olbrzymie, bo „goje”, wzywani
jako „bracia” do pomocy, domyślili się wkrótce, dokąd Juda zdąża i zaczęli
się bronić.

Już w 1866 r. poparzyli sobie Żydzi w Rumunii chciwe ręce i przekonali
się, że kroczą „za szybko naprzód”, że zabierają się zbyt „potężnie” do
gojów.

Cremieux ruchliwy, czynny, pracował dla swojego narodu gorliwie.
Jadąc do Konstantynopola w roku 1866, zatrzymał się w Bukareszcie
z zamiarem uzyskania dla Żydów rumuńskich, równouprawnienia. Udało
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mu się nakłonić księcia Kouza do życzliwości dla Żydów, naród jednak
rumuński nie poparł swojego władcy i swoich posłów. Proletariat buka-
reszteński i lud wiejski napadł na dom obrad konstytucyjnych, groził jego
zburzeniem i zmusił posłów do ustępstwa. Rewolucja ludu strąciła z tronu
księcia Kouza i przekreśliła paragraf 6. konstytucji, obiecujący Żydom
równouprawnienie.

Sztuka nie udała się Cremieux’mu w Rumunii.
Po raz trzeci zmieniła się we Francji od 1830 r. forma rządu. Napo-

leon III oddał pod Sedanem szpadę królowi pruskiemu, Wilhelmowi I,
i znów odwrócili się Żydzi francuscy od zwyciężanego cesarza i z taką samą
obojętnością, z jaką pożegnali się ze zdetronizowanym królem od obalonej
rzeczpospolitej. Cóż ich mógł obchodzić zgromiony imperator? Nie był
przecież Żydem. I nie mogli już na nim nic zarobić po swojemu.

Oto jak podziękowali Żydzi Francuzom za ich tolerancję. . .
To samo mniej więcej widowisko powtórzyło się w Niemczech, w cia-

śniejszych tylko ramach. Rozważniejszy od Francuza, nie tak łatwo, jak
on do ładnych frazesów zapalający się Niemiec, uległ wprawdzie duchowi
czasu, dał Żydom równouprawnienie, nie dopuszczał ich jednak do władzy.
Jedynie parlament stał się w Berlinie areną popisu przekonań i dążności
„oświeconego” Niemca wyznania mojżeszowego.

Na pierwszy plan wysunęły się w Niemczech trzy typy „oświeconego”
Żyda: dziennikarz, polityk i spekulant. . . Polityk przystał oczywiście do
stronnictwa najsilniejszego, do narodowo-liberalnego (national-liberal),
które rozdawało krzesła poselskie; dziennikarz pomagał mu, a spekulant
korzystał z owoców, zabiegów i wpływów pierwszego i drugiego. Tak samo,
jak we Francji.

I tak samo, jak we Francji, starali się oświeceni Żydzi niemieccy za-
władnąć nasamprzód prasą, urabiaczką opinii publicznej. Ich prasa była
naturalnie liberalną, wolnomyślną, bezwyznaniową, nieprzesadną filozofką,
czyli wrogiem kultury chrześcijańskiej i „zabobonów” wszelkich wyznań
w ogóle, z wyjątkiem znów naturalnie mozaizmu.

Chwila sprzyjała zachłannej chciwości żydowskiej. . .
Jedność Niemiec była marzeniem kilku pokoleń. Śpiewali o niej Schiller,

Kleist, w końcu „Młodzi Niemcy” – dumali o niej wszyscy postępowcy.
Bismarck nie był liberałem. Ale i on nasłuchał się w czasie studiów

uniwersyteckich o Barbarossie, śniącym w Kyfhojzerze (Küffhauser), i on
był „młodym Niemcem”.

Kiedy stanął w roku 1862 na czele rządu pruskiego, nie miał przyjaciół.
Aż do 1866 r. chwiał się na krześle prezesa misterium, jak statek miotany
burzą. Kiedy szedł pod Sadowę, na wojnę, był niepopularnym szefem
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rządu w całym kraju. Lecz gdy wrócił z Austrii, zmieniło się jego położenie
od razu. Nienawidzony minister stał się kochankiem narodu, zbawcą,
zwycięzcą, mężem opatrzności.

Teraz zrozumiano dopiero jego zamiary. Uwaga całych Niemiec spoczęła
na nim. Zapał pangermanizmu rozgrzał wszystkie stany.

Bismarck, potrzebujący ciągle pieniędzy i wojska, nie miał czasu bawić
się w igraszki stronnicze. Trzeźwy mąż stanu oparł się o barki większości,
którą przed 1870 r. tak zwani narodowo-liberalni stworzyli. Sposobiąc się
do starcia francusko-niemieckiego, nie mieszał się do sporów wewnętrznych.
Róbcie, co chcecie, bylebyście moje żądania popierali. . . myślał.

Zrozumieli to finansiści, więc wcisnęli się gromadnie do sejmu i parla-
mentu, i ukuli w przeciągu kilku lat, pod pozorem wprowadzenia ustaw
swobodniejszych, całe setki praw, które im tylko samym służyły. Gdy cale
Niemcy przekraczały Ren, spiesząc pod Wörth i Gravelotte, gdy prosty
robotnik wrócił do rozmiarów obywatela, myślała burżuazja żydowska
tylko nad tym, jakby się prędko wzbogacić. Osławione prawa akcyjne
(Actiensgesetz) ukuto na miesiąc przed wypowiedzeniem wojny Francuzom
(dnia 11 czerwca 1870 r.).

Chciwym finansistom chodziło przede wszystkim o to, aby rozwiązać
spekulacji ręce. Prokurator bowiem bywa często niepożądanym kontrole-
rem spekulantów, jego bystre oko dopatrzy się zbrodni tam, gdzie inni
tylko dobry widzą „interes”. Tej emancypacji dokonało prawo akcyjne,
dozwalające każdemu zakładać banki, puszczać w świat miliony pozornych,
rzekomych wartości, słowem, spekulować bez nadzoru państwa.

Zaraz po sankcjonowaniu prawa, powstało kilkaset różnych przedsię-
biorstw, przygotowanych już poprzednio, bo finansiści byli pewni wygra-
nej. Podczas kiedy wojsko niemieckie przelewało krew na polach Francji,
urządzali bankierzy i giełdziarze wielką, powszechną obławę na pieniądze
całego kraju. Głównym ich staraniem było pozyskać reklamę dziennikarską.
W tym celu założyli mnóstwo gazet lub przekupili istniejące, płacąc olbrzy-
mie sumy za ogłoszenia i pochwały. Wszystkie pisma liberalne przeszły na
służbę złotego cielca. Do pism zachowawczych stukano daremnie, choć nie
szczędzono zachodów.

Ujarzmiwszy opinię publiczną za pomocą czasopism, postarali się o fi-
rmy towarzyskie. Zapraszali szlachtę i wyższych urzędników do tzw. rady
nadzorczej. I zwabili rzeczywiście wysokimi tantiemami nawet książąt i pre-
zesów policyjnych. Opanowawszy opinię publiczną za pomocą czasopism,
a towarzyską przez nazwiska wybitnych osobistości, figurujących na pro-
spektach, zasypali finansiści cały kraj papierami spekulacyjnymi. Dzienniki
głosiły sławę i doniosłość przedsiębiorstw, obiecywały niesłychane zyski,
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polecały towar swych chlebodawców, a możni panowie i wysocy dygnitarze
państwowi bronili instytucji, którym nazwiska swe sprzedali.

Mimo zręczności „grynderów” szedł handel zrazu dość leniwie. Dopiero
zwycięstwo, odniesione nad Francją, i miliardy, pozyskane nad Sekwaną,
zapędziły cały naród niemiecki w zastawione sieci. Pijani powodzeniem,
oślepieni złotem zwyciężonych, bałamuceni przez gazety, kuszeni przez
legiony agentów, rzucili się także Niemcy do spekulowania. Jaki taki,
posiadający trochę uciułanego grosiwa, a otumaniony obietnicami, niósł
talary do banku, czekając niecierpliwie na wszystkie dywidendy. Giełdziarze
pchnęli na targ niemiecki prawie wszystkie papiery zagraniczne. Ostrożny
chłop niemiecki kupował akcje: włoskie, amerykańskie, rosyjskie, tureckie,
rumuńskie, spodziewając się złotych gór. Sam Strousberg, Żyd, sfabrykował
w jednym roku na 65 milionów talarów akcji kolejowych, na których Niemcy
stracili 45 milionów.

Wielkie zrazu zyski, które „grynderzy” rozmyślnie dawali, aby podniecić
apetyt ludzi, niemających pojęcia o szachrajstwach handlowych – złudziły
cały naród, bez względu na stan. Możni i ubodzy, nawet robotnicy, umiesz-
czali swój majątek albo swój krwawy grosz w kantorach spekulantów. Febra
złota (febris aurea) rozpanoszyła się tak bardzo, iż instytucje, założone
w najszlachetniejszych zamiarach, przeszły do „grynderów”. Banki ludowe,
włościańskie, spółki spożywcze, kasy oszczędnościowe i stowarzyszenia po-
mysłu Schulza-Delitsch’a, nie wstydziły się rzucać gorzki zarobek ubogich
na zwodniczą falę gry giełdziarskiej.

Zawiodła niewierna fala. . . Już w roku 1872 ogłoszono kilkanaście
bankructw, a w 1873 r. posypało się ich po znanym „krachu” tyle, iż rumo-
wiska zawaliły na czas pewien handel i przemysł niemiecki. Kilkudziesięciu
„grynderów” (recte oszustów, łotrów) zgarnęło owoc całej pracy narodu,
a reszta odeszła z kwitkiem. Kilka tysięcy kupców poszło z torbami, wielka
ilość odebrała sobie życie, a reszta leczyła się w więzieniach ze „złotej
gorączki”. Krach ten kosztował Niemców 2000 milionów talarów (sześć
miliardów marek).

Nie dość olbrzymich strat materialnych. Gorsze były moralne. Wiadomo,
że finansiści stawali w obronie spekulantów. Kiedy jeden z posłów wzywał
rząd, aby zaopiekował się oszukanymi biedakami, a ścigał oszustów, zażył
sobie minister Delbrück tabaki i odparł:

“ Dlaczego pozwala się publiczność wyzyskiwać? Głupich nie można
obronić.

Słowom tym wtórował homeryczny śmiech stu pięciu „grynderów”,
zajmujących ławki poselskie.
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Prezydenci policji berlińskiej, hanowerskiej i magdeburskiej: von Wür-
mb, von Brandt, von Gerhardt – zasiadali w radach nadzorczych, także
książęta, Biron i Putbus, i znaczna ilość dygnitarzy biurokracji. Grynderzy
płacili im za fatygę tak hojnie, iż pensja radcy nadzorczego przekraczała
trzy razy dochody ministra. Nic dziwnego, że woleli zrzec się posady
państwowej niż grynderskiej, kiedy się po „krachu” rząd opamiętał i zakazał
swoim urzędnikom brać udział w przedsiębiorstwach kupieckich (3 marca
1873 r.). Febris aurea zniszczyła na czas pewien uczciwość.

Żydowscy „grynderzy” spieszyli się z wyzyskiem narodu niemieckiego,
obawiając się reakcji.

Do głównych klęsk, jakie liberalna postępowość zadała skarbowi pań-
stwa, należy zamiana dawnego systemu monetarnego na nowy. Twórcą tej
nowiny był Ludwik Bamberger, jeden z przednich dowódców stronnictwa
narodowo-liberalnego – Żyd, były demokrata i ochotnik z roku 1848,
uciekinier z pola bitwy, przebywał dłuższy czas w Londynie i w Paryżu,
gdzie uczył się umiejętności bankierskiej. Gdy Bismarck wcielił ideały „M-
łodych Niemców”, gdy ogólna amnestia ułaskawiła wszystkich przestępców
politycznych, wrócił Bamberger do Niemiec, aby swój kraj rodzinny, jak
sam mawiał, uszczęśliwić genialnymi pomysłami finansowymi.

Nie było trudno podczas wojny francuskiej spekulować Żydowi po
żydowsku, bo Niemiec nie miał wówczas czasu do zajmowania się gesze-
ftami. Bamberger zjednał sobie ministra Camphausena i dwóch dowódców
stronnictwa liberalnego, Laskauera i Sonnemanna (Żydzi), i zawinął się
tak szybko, że przeciwnicy nowej ustawy nie mieli nawet czasu do przygo-
towania innego wniosku.

Już 5 listopada 1871 roku przedstawił Camphausen parlamentowi rzeszy
niemieckiej projekt, odnoszący się do prawa monetarnego. Dnia 4 grudnia
zamienił się projekt w ustawę, przyjętą bez oporu, a nawet bez debatowania
w osobnej komisji. Bambergerowi chodziło o pośpiech, bo lękał się porażki,
gdyby pomysł jego oddano pod krytykę.

W ówczesnym parlamencie zasiadało mnóstwo „grynderów”, którzy
kilku ludzi dobrej woli albo zakrzyczeli, albo „zabili milczeniem”. Wia-
domo, że się publiczność nie dowiedziała nawet o kontrprojektach, bo
sprawozdawcy stenograficzni (sami Żydzi) opuszczali lub zbywali nieja-
snymi frazesami głosy nieprzyjaznych liberałom posłów.

Bambergerowi chodziło głównie nie o naprawę, lecz o zupełną przemianę
systemu monetarnego. Tylko bowiem gruntowna reforma mogła wzbogacić
pośredników. I tego dokonał.

Na mocy nowego prawa (Münzgesetz) kazał rząd pościągać wszystkie
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dotychczasowe monety i przelać je na inne. Niby nie było w tym nic złego,
gdyby wartość dawnych pieniędzy została ta sama.

Przede wszystkim postarali się mistrzowie spekulacji o jak najtrud-
niejszy rachunek. Więc ustalili wartość marki na 0,358,423 gramów złota.
Łatwo się domyślić, że tak wyrafinowany ułamek dziesiętny, nie ułatwiał
wcale obrachunku przy zmianie, czyli, że wekslarze mogli pewniej „zarobić”.
Bamberger pisał przecież wyraźnie z cynizmem żydowskim:

— Gdzie cieśla buduje, powstaje wielka ilość wiórów, które są oczywiście
własnością „majstra”.

I wymyślił dziwaczny ułamek, aby tych „wiórów” było jak najwięcej.
Po wtóre postanowił Bamberger wypędzić z kraju srebro, a zastąpić je

niklem i złotem.
Max Nolda, Juliusz Pikardt, r. A. Seelig (Żydzi) posiadali kopalnię

niklu w Naumbergu nad Bobrem; wuj Bambergera, Bischoffsheim, zasiadał
w radzie nadzorczej Towarzystwa akcyjnego, eksploatującego kopalnie
ołowiu i cynku. Sam nawet twórca pomysłu był głównym „grynderem”
interesu niklowego.

O znaczne straty przyprawiła skarb niemiecki zamiana srebra na złoto,
nakazana kategorycznie prawem z dnia 9 lipca 1873 roku, sfabrykowanym
znów przez Bambergera i Laskauera.

Zamiana ta grzeszy przeciw zasadniczym prawidłom ekonomii politycz-
nej. Srebro bowiem mają Niemcy u siebie, a złoto muszą kupić. Aż do roku
1871 wydawały ziemie germańskie corocznie za 6 milionów talarów srebra,
a złota tylko za 180 000. A właśnie w tym czasie zaczęło srebro spadać
w cenie. Zniżenie jego wartości przez mennicę niemiecką nie mogło wpłynąć
na podwyższenie kursu. W chwili przyjęcia prawa monetarnego znajdowało
się srebro do złota w stosunku 1:15,5. Niemcy straciły w przeciągu bardzo
krótkiego czasu 30 procent całego swego mienia srebrnego.

Panika „srebrna” w Niemczech padła i na inne kraje. Obniżył się natu-
ralnie kurs wszystkich papierów zagranicznych, oznaczonych na wartość
srebra. Straciły na wartości wszystkie akcje austriackie, amerykańskie
i wiele innych, którymi „grynderzy” zasypali targ niemiecki.

Kupony papierów austriackich i amerykańskich płaciły banki odnośne
srebrem. Na tym stracili posiadacze niemieccy w 1875 roku przeszło 100
milionów marek. Taką samą klęskę ponieśli w roku następnym.

Sam rząd stracił podczas wojny ze srebrem 96 milionów, co dowiódł
w 1879 r. prezydent „Reichsbanku” (bank państwowy), von Dechend, nie
licząc 30 proc. na kursujących jeszcze później, niewycofanych talarów
pruskich za 500 do 600 milionów marek.

A któż wziął te pieniądze, któż zubożył wówczas nie tylko rząd niemiecki,
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ale także każdego, posiadającego cośkolwiek, Germanii syna o 30%? Któż
by inny, jeśli nie ci, którzy pochłaniają owoce całego świata? Wzboga-
ciło się kilkuset bankierów i wekslarzy żydowskich, pośredniczących przy
zamianie srebra na złoto, i Bamberger, założyciel banku niemieckiego
(Deutsche Bank), który nie omieszkał postarać się natychmiast o generalne
pośrednictwo w tym „interesie”.

Nie dość jeszcze było Bambergerowi. „Poczciwy, uczynny”, jak go Żydzi
nazywali, pamiętał także o mniejszych „biedakach żydowskiego narodu”.
Obdarzył on bowiem ustawą z dnia 11 marca 1875 r. trzydzieści dwa
banki żydowskie prawem wyrabiania tyłu pieniędzy papierowych, ile tylko
potrzebują lub zechcą. Zważywszy, że tylko 1/3 banknotów musiała być
pokrywana monetą brzęczącą lub zastawem solidnym, łatwo domyślić
się, że i to prawo otworzyło na rozcież bramy wszelkiemu wyzyskowi
i oszustwu. Po zagarnięciu ażja i przewyżki przy sprzedaży „grynderów”,
spadały naturalnie banknoty „prywatne” z szybkością spekulacji, rujnując
nabywców. Przy likwidacjach odpowiadano tylko kapitałem zakładowym,
czyli 2/3 wartości całej emisji tonęły w kieszeniach żydowskich.

„Grynderzy” nie uszanowali nawet pieniędzy, przeznaczonych dla wete-
ranów i dla wdów i sierot poległych w boju za sławę i wielkość Niemiec
wojowników.

Wiadomo, że cesarz Wilhelm I pamiętał po zwycięstwie, odniesionym
nad Francją, o swoim wojsku. Jemu posłuszny parlament przeznaczył
z kontrybucji francuskiej 561 milionów marek na utworzenie funduszu
dla inwalidów (Inwalidenfonds). Przeciw tak szlachetnemu pomysłowi
nie śmieli spekulanci stanąć okoniem, zwłaszcza że pochodził od samego
monarchy. Chodziło im jednak o to, aby i tym kapitałem zawładnąć, aby
i z tego grosza inwalidów, wdów i sierot poległych żołnierzy wyciągnąć
zyski.

Jak ulokować kapitał inwalidów? Pytaniem tym zajmował się parlament
przez dłuższy czas, gdyż w tak drażliwej, patriotycznej sprawie trzeba
było oględnie postępować. Jakby tu wsunąć papiery, na których by mogli
bankierzy zarobić? – przemyśliwał sprytny Bamberger. – Na przykład akcje
kolejowe i papiery zagraniczne. . . Pyszny byłby interesik: ażjo, dywidendy,
faktorne. Udało mu się przyczepić do ustawy o funduszu inwalidzkim
z dnia 23 maja 1873 r. paragraf dodatkowy, mianowicie: prawo pozwala
zakupywać aż do 1 lipca 1876 r. na korzyść inwalidów papiery zagraniczne
i akcje niemieckie kolei żelaznych, w razie, gdyby nie było na targu lepszych
obligacji.

I stało się, co Bamberger skomponował. Minister Delbrück kupił za
272 miliony marek akcji kolejowych. Znaczna ilość tych pieniędzy wpadła
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w brudne ręce szwindlem, dra Strousberga (Żyd), zajmującego się głównie
kolejami żelaznymi.

Samego komisowego wziął przy tym interesie główny bank giełdowy
(Diskontogesellschaft) przeszło 27 milionów marek, z których przypadło
z tantiem na 1,5 miliona dla Miquela, dyrygenta banku i Bambergera.

Akcje kolejowe spadły niebawem bardzo nisko. Fundusz inwalidów
zeszczuplał oczywiście, a groszem wdowim wzbogaciło się znów kilku
spekulantów.

Do „swobód”, którymi spekulanci „uszczęśliwili” państwo niemiec-
kie, należy także wyzwolona lichwa. Już w roku 1867 zniósł parlament
ówczesnego związku północno-niemieckiego, wszystkie dawniejsze prawa,
ograniczające dowolne pobieranie procentów. Lichwiarzom pomogło jeszcze
wyzwolenie przemysłu (Gewerbefreiheit).

Ustawy akcyjne i bankowe służyły „grubym rybom” finansowym, wy-
zwolenie zaś lichwy wzbogaciło proletariat żydowski. Jak szarańcza rozle-
ciała się gromada drobnych handlarzy po całych Niemczech i zarzuciła,
sieci na słabych, ubogich i lekkomyślnych. Silni bowiem, zamożni, przezorni,
nie korzystają z „dobrego serca” lichwiarza.

Nareszcie posypały się liczne skargi Niemców przeciw lichwie i chciwości
spekulantów i znalazło się kilku posłów, broniących mienia swojego narodu.

Banda wyzyskiwaczy zmiarkowała około 1882 roku, że się jej powodze-
nie zaczyna chwiać. Poseł von Wedell-Melchow wniósł 6 grudnia 1882 r.
w imieniu stronnictwa zachowawczego o podwyższenie podatku giełdo-
wego, żądając zastosowania tzw. interesów czasowych metody procentowej,
czyli 1/5 proc. od 1000 marek. Ten system podniósłby dochód państwa,
zważywszy olbrzymie sumy, jakimi spekulanci codziennie obracają.

Przerażeni wyzyskiwacze postanowili odwrócić od siebie uwagę, a zwalić
zręcznie winę na barki ziemian. Manewru tego podjął się Edward Lasker.

Edward Lasker, urodzony w roku 1829 w Jarocinie, w Poznańskim,
z rodziny polsko-żydowskiej, uczył się na uniwersytecie wrocławskim od
1847 do 1851 r. matematyki i prawa. Zdawszy egzamin państwowy, udał
się do Berlina, gdzie wstąpił jako auskultator do tamtejszego sądu miej-
skiego. Ponieważ w owych czasach nie sprzyjano jeszcze Żydom w Prusach,
przeniósł się znad Sprei nad Tamizę. Wróciwszy w roku 1856 z Londynu
do Berlina, podjął na nowo porzucone stanowisko i pracował aż do 1870 r.
jako bezpłatny asesor. W roku tym został adwokatem.

Niezamożny, a nie mogąc jako Żyd liczyć na szybką karierę w sądow-
nictwie pruskim, pisywał w chwilach wolnych od pracy urzędowej artykuły
dziennikarskie, które pomieszczał głównie w pismach żydowskich. Wybrany
w roku 1865 do sejmu pruskiego poświęcał odtąd najwięcej swojego czasu
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zajęciom parlamentarnym. Niski, krępy, barczysty, z głową kędzierzawą,
z krzywymi nogami, bez wykwintnych ruchów, robił on zrazu na widzach
wrażenie śmieszne. Ale wielki talent krasomówczy, jasny wykład, bystrość
umysłu i cięty dowcip żydowski, zjednał mu szacunek całego stronnictwa
liberalnego, któremu służył. Niezgrabny, komiczny czasami Żyd, stał się
już w drugiej kadencji przywódcą liberalizmu. On to „wyzwolił” lichwę,
on był głównym początkodawcą wszystkich „swobód”, którymi spekulan-
tów uszczęśliwił; on kuł razem z drugim sprytnym Żydem, z Ludwikiem
Bambergerem, wszystkie ustawy akcyjne i bankowe; on wzbogacił wielkich
finansistów i małych handlarzy, choć się sam majątku nie dorobił. Do niego
udali się „grynderzy” z prośbą o „wydobycie ich z matni”, gdy nastała
trwoga.

„Mały Lasker” zmrużył powieki, uśmiechnął się i mruknął: nie oba-
wiajcie się. . .

Nie obawiał się stronnictwa zachowawczego, bo wiedział, że „grynderzy”
umieli zjednać dla swoich spekulacji różnych dygnitarzy.

Szlachta niemiecka nasłuchała się i naczytała tyle o „nowych prądach”,
o „potrzebie pozbycia się przesądów średniowiecznych” itd., iż pewna ich
część powiedziała sobie w końcu; trzeba płynąć z prądem; nie ma rady. . .

Nie ulega wątpliwości, że między utytułowanymi członkami „rad nad-
zorczych”, znajdował się jakiś procent niesumiennych szlachciców, którzy
szachrowali puścizną swych antenatów. Lekkomyślny książę, hrabia, baron,
straciwszy własny majątek, pragnął nabyć tanim kosztem, bez pracy
i trudów. Kazał sobie za swoje nazwisko dobrze zapłacić. Ale znaczna część
tych utytułowanych radców nadzorczych różnych spekulacji, nie miała
żadnego wyobrażenia o „interesach” i kupiectwie, nie wiedziała, co robi,
za co przypłaciła później utratą czci, a nawet życia.

Już w roku 1871 (12 grudnia) odezwał się Virchow w izbie pruskiej:
„wszyscy wysocy urzędnicy przechodzą do grynderów”. W roku 1872 (20 lu-
tego) nazwał Ludolf Parisius prezydentów policji: Wurmiba, Brandta,
Gerhardta w obliczu sejmu spekulantami, a 3 grudnia rozbawił Eugeniusz
Richter posłów dowcipem:

“ Wysoki tytuł urzędniczy wygląda bardzo ładnie na prospekcie grynder-
skim, pełni taką służbę, jak elegancki rzezimieszek (Schlepper), używany
przez „łapichłopów” (Bauern-fänger), jako wabik.
Grynderzy starali się w istocie przede wszystkim o dobre nazwiska,

o znane w kraju „firmy” i „wabików”. Była to taktyka przebiegła, bo
któż uwierzyłby pierwszemu lepszemu Żydowi, jakiemuś: sohnowi, bergowi,
heimerowi itp., że jego przedsiębiorstwa będą działały uczciwie. Najbezczel-
niejsze spekulacje umiały postarać się o czyste, szanowane w kraju nazwi-
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ska. „Wabikami” osławionego dra Strousberga byli członkowie izby panów:
książę Ujest, ks. Raciborski, ks. Putbus, hr. Lenndorff i Richtsteig, nadbur-
mistrz miasta Zgorzelice i posłowie: Ambronn, Adickes, Lentz, Hugenberg,
Neubourg, von Bennigsen i radca ziemiański, hr. Solms-Sonnenwalde.

Tych kilkanaście nazwisk wystarczy do scharakteryzowania przebiegłej
taktyki grynderów.

Broniąc swoich współplemieńców, oskarżył Lasker owych otumanionych,
okłamanych pomocników niegodziwej spekulacji na sejmie w lutym 1873 r.
z dowcipem żydowskim, z ciętością obosiecznego języka odmalował środki
i środeczki spekulantów, odgrywając zręcznie rolę niewiniątka, a gdy
skończył opis oszustwa, wskazał palcem na kilku posłów, bo mówił – lubię
nazwiska (da ich Namen liebe).

Sztuka spryciarza udała się. Lasker upiekł na jednym rożnie aż dwie
pieczenie: zwalił zarzut grynderstwa i zniszczył swojego nieprzyjaciela,
tajnego radcę Wagnera.

Na razie milczeli atakowani zachowawcy, nie mając odwagi do obrony
swojego stronnictwa. Dowód był oczywisty; Lasker wymienił kilka głośnych
w kraju nazwisk. . . Nikt nie domyślił się podstępu w zręcznym manewrze
przebiegłego mówcy.

W obozie żydowskim powstał radosny tryumf. Pisma żydowsko-li-
beralne, służące giełdzie, wrzeszczały na cały głos: patrzcie, jakich to
reprezentantów ma szlachta! Lasker wyrósł do olbrzymich rozmiarów. Jego
współplemieńcy porównywali go z Simeonem (Szymonem), Machabeuszem
i wszelakimi bohaterami Starego Zakonu. Mały, krępy, odważny „rycerz”
przejął się tak bardzo swoją „posłanniczą” rolą, iż stanął znów przed
sejmem i zaklął się na uczciwość:

“ Chodzi mi tylko o dobro społeczeństwa, a nie o cele wstecznictwa.
Gdybym wiedział, że między moimi przyjaciółmi znajdują się grynderzy,
wymieniłbym ich tak samo.
— Wymień ich — odezwał się wtedy ktoś. — Wymień wszystkich!

Żądamy!. . .
O dziwo! Lasker, bohater, równy Maehabeuszowi, stulił uszy, wykręcał

się, jak mógł, przerwał swe „odkrycia” (Enthüllungen) w samej połowie
i schował się w kąt. Bo tymczasem przeraził wielki „krach” całą Europę,
a z gruzów milionowych fortun wychodziła naga prawda, jak widmo po-
grobowe, straszące żyjących.

Ruszyła się prasa niemiecka, niezależna od Żydów, i zaczęła krytykować
działalność spekulantów, za co ją jej przeciwnicy nazwali: rewolwerem,
oszczercą, nikczemnikiem. „Magdeburger Zeitung” odezwała się pierwsza
z okazji „funduszu inwalidów”:
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“ W narodzie budzi się podejrzenie, że finansiści nadużyli zaufania swych
mandatariuszy do celów osobistych. Niechże pan Lasker na to odpowie.

Lasker, „prorok czystości i dobrych obyczajów”, jak się sam nazywał,
ani pisnął, bo z „funduszem inwalidów” było związane nazwisko jednego
z przywódców „postępowych”, Miquela, wielu instytucji gryndera. Wtedy
podniósł się w sejmie po raz pierwszy reprezentant zachowawców, pan
von Ludwig, i wygłosił oskarżenie przeciw spekulantom. Jak jeden mąż
powstali przedstawiciele liberalizmu pod komendą Laskera i Richtera,
i bronili spekulantów. Gdy się inicjatywa wysunęła z ich rąk, obrzucali
swoich przeciwników jak najbrudniejszym błotem.

„National Zeitung” pisała:

“ Najnikczemniejszy i najbezczelniejszy gwałt rodzi się między przeciwni-
kami liberalizmu. Podłe oszczerstwo, obrzydliwe plotkarstwo szerzy się
między ludźmi.

„Tribune” miotała się:

“ Denuncjacja i skandal stały się w sferach konserwatyzmu źródłami
zarobku i rewolwerem politycznym.

„Breslauer Zeitung” lamentowała:

“ Cała hołota narodu niemieckiego złączyła się, aby zniszczyć stronnictwo
uczciwych ludzi.

Pana von Ludwiga przedstawiły pisma liberalne jako człowieka ogra-
niczonego, jako niegodziwca i wariata, któremu braknie dwóch klepek.
Z drwiącym ubolewaniem pisano: „to biedny, nieszczęśliwy panek, bo mu
pękła jakaś sprężyna”.

W Judzie powstał lament. Patrz, narodzie – jęczeli Żydzi – chcieliśmy cię
pławić w złocie, chcieliśmy cię zrobić najbogatszym społeczeństwem Europy,
a oni, reakcjoniści, średniowieczni zacofańcy, łotry, oszusty, nikczemnicy,
wariaci śmią nas posądzać o zamiary osobiste. Podli denuncjanci, nikczemni
oszczercy!

„National Zeitung” napisała wręcz, że pan von Ludwig cierpi na po-
mieszanie zmysłów i żądała, od prezesa sejmu, aby przedsięwziął przeciw
„szaleńcowi” odpowiednie środki. Dowódcy grynderów nazywali swoich
przeciwników „łotrami w płaszczu cnoty” (Hallunken im Tugendmantel).”

Wszystko to jednak nie pomogło. „Krach” przemawiał zanadto wyraź-
nymi faktami. Spekulacja „postępowa” broniła się nadaremnie. Naszamo-
tawszy się przez jakiś czas, musiała runąć, bo wykazało się, że w parla-
mencie niemieckim siedzieli na ławach liberalnych prawie sami grynderzy.
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Wykrył to głównie von Ludwig, pomógł mu von Diest, a w końcu Otton
Glagau, znany publicysta i literat.

Lasker odegrał w tej sprawie w dalszym ciągu bardzo mizerną rolę,
naraził się nie tylko u zachowawców na zarzuty kłamstwa, ale dostał także
po skórze od „liberalnych” spekulantów, którzy mścili się na nim za cięgi,
wymierzane im przez konserwatystów. Pisma giełdowe zwymyślały swojego
„arcykapłana”, zarzucając mu, że miesza się do rzeczy, które go nic nie
obchodzą.

Broniąc swojej sławy, wymyślił dwa typy „grynderów”, mianowicie:
grynderów poprawnych (correcte Gründer) i niepoprawnych, i zaliczył,
oczywiście, do spekulantów, „poprawnych” wszystkich Żydów i giełdziarzy.
Podobało się to Żydom, więc bili mu znów: brawo! Vivat Lasker, który
potrafi się wycofać z każdej matni.

Niechęć do grynderów przeniosła się z parlamentu i czasopism do
narodu. Już wybory na rok 1876 i 1877 wykazały skutki gospodarki
poprawnych i niepoprawnych nastrojów. Z urny wyborczej wyszło 13
socjaldemokratów. W Berlinie, Dreźnie, Chemnicach, Solingen, Zwickau,
Głuchowie, Schneebergu, Reichenbachu, Lipsku i Grajcu przeszli posłowie
liberalni bardzo małą większością przeciw socjalistom.

Drugim skutkiem polemiki między zachowawcami a liberałami było
oświetlenie grynderstwa ze wszystkich stron. Wiedziano wprawdzie, że
istnieje legion spekulantów, ale nie znano dróg, jakimi szli. Teraz powstało
mnóstwo pisarzy niemieckich, którzy zaglądali do tajemnic giełdy i odkry-
wali jej karty i grę. Otton Glagau zdarł w licznych artykułach i broszurach
zasłonę z niesłychanego samolubstwa finansistów i wielkich szachrajów,
dowiódł ich drapieżną chciwość cyframi i nazwiskami. Biczem bożym na
Żydów był.

Po stronie anty-Żydów stanęli zachowawcy i katolicy. W końcu także
Bismarck.

Stanowczy zwrot w pojęciach narodu niemieckiego zrozumiał bardzo
dobrze Edward Lasker. Widząc, że się jego kariera polityczna skończyła,
opuścił Niemcy i popłynął do Ameryki. Tam przecięła nagła śmierć w ostat-
nich tygodniach 1883 r. nić jego ruchliwego życia.

Równocześnie „spekulowała” także Austria, głównie za rządów kancle-
rza, hr. Beusta, i jego „liberalnych” ministrów (Griskra, Herbst, Brestel,
Hasner, Berger). Kilku z tych ministrów spekulowało także na giełdzie
i brało wysokie „prowizje” za to, aby milczeli, pomagając w ten sposób
giełdziarzom. Wiadomo, że szachrowano bezwstydnie koncesjami na ko-
leje żelazne. Awantura, posła Stanisławowskiego, dra Kamińskiego, która
narobiła tyle wrzawy, wyzyskana głównie przez liberalnych polityków
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austriackich, jest echem przeszłości. Już wówczas pisał minister handlu,
dr Schäffie, że:

“ Europa praktykuje dziś kradzież i rozbój na wysoką skalę, a rozbój tak
bezczelny, iż nieporządek rycerstwa średniowiecznego wygląda przy nim,
jak szlachetne rzemiosło. A rozbój ten cieszy się szacunkiem społecznym,
choć miejsce jego powinno być w domu karnym.
Dlatego też ośmieszali i oczerniali pachołkowie spekulantów Schafflego,

który chciał w Austrii wybryki oszustwa, tzw. szwindlu, ukrócić. Kiedy
ustąpił w roku 1871, nie mogąc sobie dać rady z hydrą stugłową, zaczął
się istny taniec grynderski pod przewodnictwem młodego Rothschilda.
Uciecha jednak trwała krótko. Już w maju 1873 r. nastąpił straszliwy
wybuch finansowy, zwany wielkim „krachem”.

Pierwszy „krach” (1857 r.) ograniczał się tylko kołem finansowo-kupie-
ckim, drugi zaś (1873 r.) dał się we znaki całemu społeczeństwu. Przyczyną
tej klęski szerszych rozmiarów stała się głównie liczna prasa żydowska,
która napędzała „łatwowiernych”, urządzając za pomocą reklamy zręczną
nagankę. Opanowana w znacznej części prasa wiedeńska, popierana i zasi-
lana pieniędzmi grynderów, trąbiła na wsze strony o doniosłości spekulacji.
Kolporterzy wciskali się wszędzie, nie pomijając poddasza, ani najmniejszej
chatki chłopskiej. Rozrzucano bibułę, zadrukowaną reklamami dlatego lub
owego grynderstwa, pisano artykuły wstępne, felietony itp. Celem tej
gonitwy było: dawajcie pieniądze uciułane, krwawo zapracowane grosze
panu Dawidsohnowi, Lewinsonowi, Grynbergowi itd. Niejeden biedak skusił
się, bo druk ma wielki urok, jest mocarzem, któremu ubogi ufa.

Zdemaskowani w swej polityce samolubnej spekulanci bronili się jeszcze
przez kilka lat i utrzymali się przy sterze rządu. Dopiero około roku 1876
zaczął się obrachunek wyzyskiwanych narodów przez grynderów. Wykazało
się, że grynderów było 90 procent, a spekulantów chrześcijańskich tylko 10
procent.

Co zepsuł źle pojęty liberalizm, służący głównie chciwości i przebiegłości
Żydów i ich kompanów, starali się w Niemczech naprawić tzw. agrarzyści,
czyli rolnicy.

Zjechawszy się w roku 1875 na kongres, dostrzegli podczas rozpraw, że
z najważniejszych instytucji prawnych, narzuconych państwu niemieckiemu
przez stronnictwo liberalne, korzystał nie cały naród, lecz tylko bankierzy,
giełdziarze, handlarze, lichwiarze, spekulanci różnego gatunku, wyzyskujący
bez litości pracowitego rolnika, uczciwego przemysłowca, rzemieślnika
i robotnika.

Broniąc swoich majątków ziemskich, przemysłowców chrześcijańskich
i robotników, wszczęli agrarjusze walkę z niewygodnym rolnictwu i przemy-
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słowi nowym ustawodawstwem, poparci przez postępowców i socjalistów, co
przeraziło oczywiście liberałów. Wstecznikami nazwali agrarjuszów, miotali
się przeciw nim dziennikarze żydowscy ze złością, ale ta złość nie poskut-
kowała – stała się bezsilną. Poskromiła ją broszura radcy berlińskiego
miejskiego sądu, C. Willmanns’a. Broszura („Die goldene Internazionale
und die Nohtwendigkeit einer socialen Reformpartei”) przekonała naród
niemiecki, że liberałowie nie są wcale postępowymi rozumnymi wodzami
sejmów, lecz egoistami, pracującymi tylko dla siebie.

Willmanns pisał między innymi:

“ Jednostronny kierunek nowoczesnego ustawodawstwa najwięcej ko-
rzyści przynosi kapitałom, znajdującym się w obrocie spekulacyjnym.
Banki i giełdy stanowią dla nich punkty zborne i podstawę działań. Tym
sposobem stają się wymienione instytucje centralnymi ogniskami potęgi
kapitalistów, a stosownie do kosmopolitycznej natury pieniędzy, posiada
także i organizacja kapitału kosmopolityczny charakter. Panami zaś giełd
i banków są, jak wiadomo, Żydzi, więc te wszystkie przywileje, jakimi
prawa nasze otaczają kapitał pieniężny, wychodzą na korzyść żydostwu;
koncentrując pieniądze w swoim ręku, wytwarzają Żydzi groźną potęgę
jednakowo nieprzyjazną wszystkim narodom. Organizują się w potęgę,
którą słusznie nazwać można złotym internacjonałem.

Niemcy przewidzieli nareszcie, dokąd ich liberałowie prowadzą, i stali
się ostrożnymi w stosunkach z Żydami.
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Żydzi galicyjscy i poznańscy

Rozbiór Polski nie wpłynął wcale na zmianę celów odłamu żydowskiego,
który dostał się pod rządy austriackie. Państwem w państwie zostali Żydzi
polscy, myśleli tylko o sobie, o swoich zamiarach i mrzonkach. Cóż ich mógł
obchodzić nowy rząd? Niech się„goje” biorą za łby, niech się rozszarpują –
rezonowali – a my zostaniemy tym, czym jesteśmy od lat dwóch tysięcy
– niezmienni, zawsze ci sami, obcy innowiercom. Mamy swoje odwieczne
gminy, które odcięły nas murem chińskim od naszych wrogów, i swoje
kahały pod komendą naszych „starszych” i rabinów, którzy za nas myślą
i prowadzą nas do panowania nad całym światem. . .

Wiadomo, że gmina Żydów polskich żyje od wielu wieków upartą
odrębnością, że zamknęła się w tajemniczej nietykalności i nie chce wyjść
ze skorupy swojej wiary i swoich planów. Gmina żydowska w ogóle jest
ogniwem łańcucha, łączącego wszystkich Żydów, rozproszonych po całym
świecie, w jedną, zwartą rodzinę. Tego łańcucha nie rozerwała dotąd siła
nawet potężnych państw innowierczych.

Teofil Merunowicz, potrzebując dla swojego dzieła pt. „Żydowscy rady-
kaliści” objaśnień co do niektórych szczegółów sprawy żydowskiej, udał
się „do jednego z wyższych dygnitarzy rządowych, który z obowiązku
miał ustawicznie do czynienia z ustawami i przepisami państwowymi,
odnoszącymi się do Żydów”. Na pytanie jego odpowiedział ów dygnitarz:

“ Mój panie, czy wierzysz pan w to serio, iż uda się kiedykolwiek nagiąć
Żydów do szczerego posłuszeństwa nieżydowskiemu prawu? Ja, wyznaję
otwarcie, tej wiary nie podzielam i wszelki trud, podejmowany w tym kie-
runku, uważam za zmarnowany. Nie znam bowiem takiego prawa, którego
by Żydzi nie zdołali obejść i wniwecz je obrócić, skoro nie odpowiada ich
interesom.
Kahały pracowały w Galicji po dawnemu, omijając austriacką konsty-

tucyjną ustawę zasadniczą o władzy sędziowskiej. Rząd austriacki nakazał
wszystkim swoim poddanym stosować się do ustaw państwowych, a Żydzi
drwili z tych ustaw. Zamiast zanosić swoje skargi do sądów koronnych,
szli do swoich kahałów po sprawiedliwość. Nie mogli inaczej, bo kahał
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trzymał ich w takiej obroży, jaką ich wodzowie dawniejszych czasów spętali.
Sąd kahalny miał prawo wyklęcia Żyda, oskarżającego współplemieńca
przed sądem innowierczym. Nie wolno było Żydowi skarżyć Żyda przed
„gojami”. Goja zastąpił mu sędzia kahalny (szofrim), posiadający dokładną
znajomość przepisów prawa mojżeszowego i Talmudu, objaśnionego przez
rabina. Żydzi mieli swoje własne prawo. Prawo to pozwalało sędziom
kahalnym nakładać na swoich współwierców nie tylko kary pieniężne,
ale nawet pozbawiać ich życia. Jeśli znalazł się Żyd, zdradzający gojom
tajemnice swojej wiary, wolno go zabić. Kto go zabije, ten „spełnia czyn
chwalebny, przyczynia się bowiem do sławy imienia Jehowy”.

Tak spętany, prawowierny (starowierca) Żyd galicyjski był posłuszny
bez oporu swoim sędziom. A tych starowierców roił się w Galicji po
rozbiorze Polski liczny tłum.

W tym licznym tłumie znalazła się szczupła gromadka żydowskich
działaczy, usiłujących zbliżyć swoich współplemieńców do Polaków. Nie wy-
rzekli się judaizmu, szanowali wiarę swoich przodków, ale nie zapomnieli, że
Polska przygarnęła życzliwie i dobrotliwie owych przodków, wypędzonych
w wiekach średnich z różnych państw europejskich. Za dobroć i tolerancję
Polski byli wdzięczni i starali się przekonać swoich współwyznawców, iż
powinni być przyjaciółmi szlachetnego narodu, który pozwolił im żyć bez
przeszkody i nie wtrącał się do ich tajemnic wyznaniowych. Zaczęli od
tego, że radzili Żydom uczyć się języka polskiego, aby można nazwać ich
„Polakami wyznania mojżeszowego”.

Optymistów żydowskich było tak mało (jeden na dziesięć tysięcy), iż
nie mogli przerobić licznego tłumu starowierców na „Polaków wyznania
mojżeszowego”. Starowierca zamknięty w skorupie mądrości talmudycznej
od wielu wieków spoglądał drwiąco na nieproszonych reformatorów i od-
wracał się tyłem do nich. „Jak to być może, aby Żyd przestał być Żydem?”
– odpowiadał działaczom. – Wolał zostać mumią, aniżeli „oświeconym
obywatelem”.

Asymilacja żydowsko-polska nie udała się reformatorom galicyjskim tak
samo, jak asymilatorom Królestwa. Przeciętny Żyd bał się asymilacji, jak
ognia, trzymał się swojej tradycji z uporem „narodu osobliwego”, któremu
„należało się panowanie nad wszystkimi innowiercami”. Niepotrzebnie
zresztą byłby się w Galicji uczepił Polaków, bo rząd austriacki otworzył
mu mimowolnie drogę do jego dalszej odrębności.

Klęski, które osłabiły Austrię w wojnie z Włochami i Prusakami (1866),
pozbawiwszy ją wpływu na sprawy niemieckie i wyrugowawszy z półwyspu
Apenińskiego, nakłoniły ją do reorganizacji wewnętrznej. Dnia 21 grudnia
1867 r. ogłosił rząd austriacki równouprawnienie wszystkich narodów,
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mieszkających w granicach państwa. Zasadnicze prawo pozwoliło wszelkim
plemieńcom zachowywać ich język i narodowość. Do tych wyzwolonych
plemieńców należeli oczywiście także Żydzi. Mogli się teraz obyć bez
asymilacji z Polakami, mogli żyć po swojemu.

Żyć po żydowsku znaczy: trzymaj się swojej wiary, tradycji, Talmudu,
rabinowi, bądź posłuszny swoim ukrywającym się wodzom, a innowierców
obdzieraj ze skóry, ile i gdzie się da; handluj, wyzyskuj, spekuluj przebiegle
i chytrze, abyś zarobił jak najwięcej; wykupuj także ziemię z rąk gojów,
bo cala ziemia powinna być twoją własnością.

Żydzi handlowali po swojemu, jak wiadomo, we wszystkich państwach,
chwytali łapczywie wszelaki towar, dobry czy zły, z wyjątkiem tylko ziemi,
której „goje” nie pozwalali im dotykać. Przeszkodę tę usunęło nareszcie
równouprawnienie.

Ucieszył się Żyd galicyjski, zakasał rękawy i rzucił się szybko na wielkie
posiadłości ziemskie i na gospodarstwa włościańskie. Tak mu było śpieszno
stać się „dziedzicem”, iż już w 1876 r. zapisały galicyjskie księgi hipoteczne
324 żydowskich nabywców wielkich posiadłości ziemskich, a w rok póź-
niej (1877 r.) zaintabulowało się jeszcze 60. „dziedziców”. Były to tylko
cyfry rządowe, które pominęły inne dobra, opanowane przez Żydów bez
intabulacji.

Nie wszystkich Żydów stać było na wielkie posiadłości ziemskie. Ubożsi
polowali na gospodarstwa włościańskie i zdobyli ich mnóstwo.

Z tabelki, przedłożonej sejmowi na sesji 1878 r. przez Wydział Krajowy,
dowiadujemy się, co następuje:

Licytacje

Rok Liczba miejscowości Liczba licytacji
1867 130 164
1868 187 271
1873 409 614
1874 633 1026
1875 740 1326
1876 885 1433
1877 1209 2139

Tabelkę tę powtórzył Teofil Merunowicz w swoich „Żydach”.
Cyfry te wystarczają do potwierdzenia szybkości i chytrości spekulantów

żydowskich, umiejących wyssać za pomocą lichwy z kieszeni lekkomyślnych
lub niezdarnych, próżniaczych klientów ostatni grosz.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

270 Rozdział 28. Żydzi galicyjscy i poznańscy

Wiadomo, że dominialne dobra wolno było w Polsce jeszcze po jej
rozbiorze nabywać tylko magnatom, szlachcie i mieszczanom chrześci-
jańskim. W Galicji aż do roku 1867. Ograniczenia te, przeszkadzające
Żydom w nabywaniu ziemi, usunęła zasadnicza ustawa z 21 grudnia 1867
roku, i pozwoliła im w rok później zakupywać wszelkie nieruchomości.
Najskwapliwiej chwytali większe majątki leśne, bo lasy przynosiły im
łatwy i suty zarobek. Od dra Stanisława Grubińskiego dowiadujemy się
z jego „Materiałów do kwestii żydowskiej w Galicji z polecenia Wydziału
Krajowego 1910 r.”, „że w całym kraju i w obu jego częściach z górą połowa
obszaru tabularnego żydowskiego przypada na lasy”.

Nie z miłości do rolnictwa i leśnictwa wyławiali Żydzi galicyjscy po-
siadłości ziemskie, mniejsze i większe, bo wiadomo, że nie lubią ciężko
pracować około roli, że wolą handlować, czyli próżnować. Nie oni uprawiali
nabytą ziemię, lecz pocili się za nich zbankrutowani właściciele. Słusznie
skarżył się 3 grudnia 1874 r. na posiedzeniu Izby posłów dr Rydzewski,
mówiąc:

“ Powstaje u nas nowy rodzaj pańszczyzny, gatunek niewolników za długi,
jak niegdyś w Rzymie starożytnym, niewolników lichwy, którzy w pocie
czoła pracować muszą dla swoich łupieżców.

Nie sama tylko chciwość pchała Żydów do posiadłości ziemskich. Wy-
konywali, oni posłusznie rozkaz swoich tajnych wodzów, którzy ich uczyli:

“ Ziemiowładztwo pozostanie zawsze żelaznym, długowiecznym mająt-
kiem każdego kraju. Stąd wypada, iż potrzeba o ile możności nabywać
posiadłości ziemskie, a im bardziej potrafimy wpłynąć na podział większych
majątków, tym łatwiej dostają się one do rąk naszych.

“ Pod pretekstem ulgi dla klasy ubogich, potrzeba cały ciężar podatkowy
zwalić na posiadaczy ziemi, a skoro tylko będziemy jej właścicielami, cała
praca robotników chrześcijańskich dostarczy nam dochodów korzystnych.
Praca jest niewolniczą sługą spekulacji, eksploatacja zaś jej i z tego
pochodzące wpływy, są sługami rozumu. . . a któż może zaprzeczyć Żydom,
że nie posiadają rozumu, przebiegłości, i chytrości?. . .

Zawsze to samo w kółko. . . Oszukuj goja, okłamuj, wyprowadzaj w pole,
obdzieraj ze skóry, abyś nad nim zapanował.

Rzeczą dziwną, że Galicja, posiadająca od 1868 r. środki do obrony
ludności rdzennej (sejm, Wydział Krajowy, liczną biurokrację, wolność
słowa itd.), nie umiała, czy nie chciała zabrać się do osłabienia i uśmierzenia
megalomanii i chytrości żydowskiej. Ten i ów Galicjanin znał doskonale
psychę Judaitów, ale rzadko który miał odwagę wojować z nimi.
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“ Jedną ze spraw, którą najbardziej nie lubimy zajmować się” – skarży się
T. Merunowicz („Żydowscy radykaliści) – której roztrząsanie budzi w nas
wstręt formalny, jest kwestia żydowska. Różni różnie tłumaczą tę niechęć
naszą do rozpraw na temat kwestii żydowskiej: jedni wyznają otwarcie,
że nie chcą mówić o Żydach, gdyż im to z takich i owakich względów nie
jest dogodne, drudzy chcieliby przedtem „pilniejsze” sprawy pozałatwiać,
jak np. sprawę ruską i niby nie chcą wywoływać „nowej rozterki w kraju”,
chociaż ruską sprawą nie zapracowują się zbytecznie, żydowskie zaś pisma
tłumaczą ten bardzo dogodny dla nich objaw wrodzoną Polakom tolerancją
i ich „liberalizmem”. Widzimy, iż darzą nas za to najpiękniejszym, według
ich rozumienia, komplementem, na jaki ich stać. Przypuszczam, iż wstręt
nasz do rozpraw na temat kwestii żydowskiej pochodzi najpierw z wrodzonej
nam miękkości w przekonaniach, że czymkolwiek damy sobie wyperswado-
wać potrzebę roztrząsania niemiłej komuś sprawy. A zresztą, że i nam jest
ona niemiła z tego powodu, iż o ile kwestia żydowska jest naszą sprawą
społeczną, obejmuje istotnie najbrzydsze, najmniej zaszczytne nasze brudy
domowe.

Merunowicz ominął ważną przyczynę tolerancji galicyjskiej dla Żydów.
Słusznie podkreślił naszą „miękkość w przekonaniach”, ale zapomniał
o naszej febrze politycznej. Polityka dławi w Galicji robotę społeczną.
Dławi ją, bo Galicja oddycha, żyje głównie polityką. Każdy zdolniejszy
lub choćby tylko ambitniejszy Galicjanin marzy, o karierze politycznej,
pcha się do sejmu krajowego, do parlamentu wiedeńskiego. Nic dziwnego.
W dzisiejszym nastroju parlamentarnym Europy otwiera mandat poselski
równą, gładką drogę do wybitnego stanowiska, do zaszczytów, godności,
tytułów i majątku. Nie potrzeba być Richelieu, Mazarinim, Mirabeau,
Dantonem, Cavour’em, Deakk’iem, Bismarckiem (bo o takich lwów po-
litycznych trudno.); wystarczy umieć wygramolić się, wywindować na
krzesło prezydialne któregoś z licznych stronnictw, aby zasiąść na jakiś
czas w fotelu ministerialnym. Nic nie szkodzi, że splendory ministerialne
bywają w Austrii, Francji, Hiszpanii i Anglii obecnie bardzo krótkotrwałe.
Na pociechę daje się kilkumiesięcznemu ministrowi tytuł ekscelencji, do-
żywotnią pensję i satysfakcję, słodkie wspomnienie choćby najkrótszej
władzy. I to coś warte, zwłaszcza że zdobyte zwykle tanim kosztem polityki
partyjnej. W drapują się w Galicji na drabinę kariery politycznej nawet
zdolniejsi profesorowie uniwersytetu, zamiast pilnować nauki, książki, co
jest ich przednim obowiązkiem.

Do zdobycia mandatu poselskiego potrzeba wszędzie na wyborach
przeważających głosów. Żydzi galicyjscy byli owym ciężarkiem, który
przeważał szalę głosów na tę lub ową stronę, więc musiał sobie kandydat
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zjednać ich życzliwość. W takich warunkach nie może być mowy o ja-
kiejś stanowczej akcji antyżydowskiej. Ambicja polityczna znosi cierpliwie
egoizm, megalomanię i chciwość nieproszonych przybłędów.

Polityka pochłania połowę energii i zdolności Galicjan, drugą zaś połowę
zużywa pasja biurokratyzmu, którego szablonowe, maszynowe zajęcie nie
wytwarza ani inicjatywy, ani rzutkości. Każdy urzędnik z wyjątkiem na-
czelnika władz staje się z czasem wszędzie jako ten znużony koń w kieracie,
chodzący ciągle w kółko. Odrabia „kawałki”, czeka zrazu niecierpliwie,
potem cierpliwie na podwyżkę pensji, na awans, na złoty czy tam inny
kołnierz i na tym kończą się wysiłki jego inteligencji. Potrzebny on machi-
nie rządowej, w rozwoju jednak wewnętrznym społeczeństwa przedstawia
bardzo wątłą siłę.

Galicja roi się od biurokratów polskich, rusińskich i żydowskich. Kto
nie czuje się na siłach wydobyć się na szczyty drabiny hierarchii politycznej,
zostaje jakimś urzędnikiem. Korzystając z tego położenia, zagarniają Żydzi
nie tylko cały handel i przemysł, lecz także powoli ziemię. Nikt się im nie
przeciwstawia, nikt nie patrzy im na palce i w sumienie. Z polskich panów
galicyjskich poświęca przemysłowi całą swoją energię, rzutkość, niezwykłą
pracowitość, dobrą wiarę i wolę jedyny prawie książę Andrzej Lubomirski,
ordynat przeworski. Reszta woli bezowocną najczęściej grę polityczną, nie
rozumiejąc, że to, co robi ks. Lubomirski, jest robotą solidną, trwałą, ich
zaś „wielka polityka” służy rzadko krajowi, Galicji.

Inaczej obeszli się z Żydami poznańczycy, znani z energii i pracowitości.
Po dwóch klęskach wojennych (1830-31 i 1848 roku) zabrali się do pracy
ekonomicznej i naukowej. Na czele tej pracy stanęli mężowie utalentowani
i rozumni: generał Dezydery Chłapowski, Pantaleon Szuman, dr Marcin-
kowski, Libelt, Moraczewski, Małecki i Krauthofer. Do tych patriotów
przyłączyło się później młodsze pokolenie pod komendą: Maksymiliana
Jackowskiego, ks. Szamarzewskiego i prałata Wawrzyniaka.

Generał Chłapowski (ur. 1789 †1879 r.) zdjął z siebie po roku 1831 mun-
dur żołnierski i, wróciwszy po odsiedzeniu długiego więzienia w Prusach
do swojego majątku (Turwja), zajął się gorliwie agronomią.

Dezydery Chłapowski nie był tylko żołnierzem. Znał doskonale rolnic-
two, lubił wiedzę, książkę i pisał w chwilach wolnych. W Paryżu napisał
i wydał w 1832 r. dzieło pt. „Lettres sur les evénements militaires en
Pologne et en Lithuanie”, a w Poznaniu (1852 r.) „O rolnictwie”.

Osiedliwszy się w swojej Turwji, zagospodarował ją doskonale i stał się
dla obywateli ziemskich wzorem. Wiedząc, że szlachta nie rządzi się tak,
jak powinna, stworzył w swoim domu szkołę rolniczą. Mnóstwo młodzieży
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szlacheckiej uczyło się w jego majątku: pracowitości, porządku, oszczędności
i obywatelskich obowiązków.

Najlepszym, najpracowitszym uczniem tej szkoły był Maksymilian
Jackowski, pochodzący z ubogiej rodziny ziemiańskiej. Wykształciwszy się
pod batutą generała na doskonałego agronoma, udał się na Ukrainę, gdzie
objął dobrze płatną posadę i dowiódł, że rozumny i oszczędny gospodarz
może zdobyć znaczny majątek. Uciuławszy sobie uczciwą oszczędnością
sporo grosiwa, wrócił po kilkunastu latach do Wielkopolski i kupił tam
Pomażanowice. Ktoś inny spoczywałby na laurach samodzielności, myślałby
tylko o swojej rodzinie, a on, szczery patriota i obywatel, poświęcił resztę
życia obowiązkom obywatelskim. Robotę obywatelską zaczął w swoim
domu. Na niedzielę wzywał przed dwór chłopów i uczył ich roztropnej
gospodarki. Łatwo mu od razu nie poszło. Albowiem chłop nie ufa swojemu
panu, nie wierzy w jego życzliwość, patrzy na niego zezem, z pode łba,
a zaczyna mu dopiero wtedy ufać, gdy się przekona, że rady pana skutkują.

Kilka lat fatygował się Jackowski mustrowaniem swoich chłopów, zanim
złamał ich upór i zorganizował w swoim majątku pierwsze Kółko Rolnicze.
Przekonawszy się, że jego Kółko Rolnicze poskutkowało, jeździł nasamprzód
po wsiach sąsiednich, a potem po całej Wielkopolsce i zakładał wszędzie
„Kółka”. W długie gadaniny nie bawił się. Gadułom rozkazywał zawsze
krótko: „wpierw rób, a potem gadaj!”. Kilkadziesiąt tysięcy członków
Kółek Rolniczych zwerbował sobie w Wielkopolsce. W tej ciężkiej robocie
pomagał mu później proboszcz środzki, ksiądz Szamarzewski.

Dezydery Chłapowski nauczył młodzież szlachecką rozumnego gospo-
darstwa, a Jackowski i Szamarzewski chłopów. Włościanie nauczyli się
w Kółkach Rolniczych: uprawiać rolę, oczyszczać zaperzone ugory, orać
płasko, drenować ziemię, posługiwać się nawozem sztucznym, używać
dobrych narzędzi rolniczych, hodować bydło itd.

Kółka Rolnicze czuwały starannie nad gospodarstwami włościańskimi,
lustrowały je corocznie w czerwcu i lipcu i urządzały wystawy rolnicze.

I o oświacie ludu nie zapomnieli jego znakomici wychowawcy, stwarzali
dla niego i dla mieszczan czytelnie. Wolno wlokła się ta robota, bo była
nowiną. Z czasem jednak przebudziła się w duszach ludu i drobnego
mieszczaństwa chęć zapoznania się z książką. Dziś posiada Wielkopolska
już 1350 „Czytelni ludowych”.

By Wielkopolanie nie potrzebowali zwyczajem polskim wyciągać rąk
po mamonę do Żydów, powstały w miastach poznańskich różnego rodzaju
stowarzyszenia spółkowe i banki.

Do czego rozumni i zapobiegliwi mężowie dążyli, dotarli po pięćdzie-
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sięcioletniej ciężkiej pracy. Wytrącili chwiejącą się tu i owdzie posiadłość
szlachecką i włościańską, i handel miejski razem z rzemiosłem z rąk Żydów.

Stefania Bojarska opowiada nam w swojej broszurze pt. „Nasz dorobek
kulturalny: Wielkopolska”, że jakiś włościanin poznański zapytał ją:

“ Czy to prawda, że tam u was (w Królestwie) do handlu się biorą? My
tu już żydowskie faktorstwo zmogli, mało co Żydów u nas ostało, bo i co
mieli wśród nas robić!.

Ta informacja włościanina wystarcza, aby przekonać inne dzielnice
ziemi polskiej, iż można bez zbyt wielkiego trudu pozbyć się niewygodnego
handlarza.

Żyd, pozbawiony handlu i lichwy, musiał chcąc nie chcąc pożegnać
się z Wielkopolską, bo „co miał robić wśród nas!”, jak rzekł rozumnie
włościanin Stefanii Bojarskiej.
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Syjonizm żydowski

Patrzymy od roku 1882 na niespodziewane widowisko. Oto Żydzi, rozpro-
szeni po całym świecie, obsyłają wici po wszystkich krajach, gromadzą się,
zjeżdżają, sejmikują, podnoszą taką wrzawę, iż słychać ją w najdalszych
zakątkach świata cywilizowanego.

Syjon, Syjon, Syjon! – wrzeszczą Żydzi w Mińsku i Warszawie, w Kijowie
i Odessie, we Lwowie, Wiedniu i Bazylei. – Chcemy wrócić do Palestyny, do
naszej „Ziemi Obiecanej”, chcemy być znów narodem wolnym, państwem
niezależnym, jak byliśmy niegdyś, temu lat tysiąc dziewięćdziesiąt, chcemy
zejść z oczu ludom chrześcijańskim, które nas nienawidzą, nami gardzą,
chcemy być u siebie, sobą. . .

Nic w tym dziwnego. W Jerozolimie u stóp góry Moria przetrwał odłam
muru świątyni Salomona. Co piątek gromadzą się pod tym odłamem muru
Żydzi Jerozolimy i plączą gorzkimi łzami – łzami pariasów ludzkości. Płaczą
serdecznie, szczerze, modlą się żalem, skargą, przytulają smutne twarze do
niemych kamieni, całują je, jak się całuje pamiątkę najdroższą.

Od lat blisko dwu tysięcy łka skarga serdeczna na gruzach świątyni
jerozolimskiej, a echo jej rozlewa się daleko, zatacza szerokie kręgi, ogarnia
całą kulę ziemską, potrącając wszędzie, gdzie się w piątek wieczorem po
zachodzie słońca zapalają świeczki szabasowe, cichym skrzydłem o miliony
serc strapionych, tęskniących za dawną świetnością Izraela.

Zastanawiając się nad syjonizmem chwili obecnej, trzeba przede wszyst-
kim o tym pamiętać, że ruch ten nie począł się w naszych czasach, że
drzemał zawsze w duszy żydowskiej. Naród, który zamyka corocznie święto
paschy życzeniem: do widzenia na przyszły rok w Jerozolimie, nie zapo-
mniał nigdy o swoim Syjonie.

Pierwsze błyski nowoczesnego syjonizmu tryskają już z dzieła przy-
rodnika i filozofa Moritza Hessa pt. „Rzym i Jerozolima” (1862 r.). Ale
wówczas błysnęły tylko i zgasły, niezauważone przez nikogo. Żyd bowiem,
olśniony równouprawnieniem i ułatwieniem chytrej spekulacji, wytężył
całą myśl swoją w innym kierunku. Dopiero głos lekarza odeskiego, dok-
tora Leona Pinskiera, który się odezwał w chwili budzącego się znów
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anty-Żydyzmu (1882 r.), trafił do wielu serc żydowskich. W broszurze pt.
„Samowyzwolenie”, napisanej po niemiecku (Autoemancipation, Mahnruf
an seine Stammesgenossen von einem rusischen Juden), znajdujemy już
z całą świadomością rzucony szkic dzisiejszego syjonizmu.

Dr Pinskier, streszczając się przy końcu swojej broszury, mówi:

“ Żydzi są wszędzie obcymi i dlatego są w pogardzie. Obywatelskie i po-
lityczne równouprawnienie nie wystarcza do podniesienia ich w oczach
innych ludów. Jedynym właściwym środkiem byłoby utworzenie żydow-
skiej narodowości, narodu na własnej ziemi, samowyzwolenia Żydów, ich
równouprawnienie, jako narodu wśród narodów przez uzyskanie własnej
ojczyzny. Nie należy wmawiać w siebie, że humanizm i oświata staną
się kiedyś radykalnymi środkami przeciw niemocy naszego narodu. Brak
samopoczucia narodowego oraz ufności we własne siły, brak politycznej
inicjatywy i jedności są wrogami naszego narodowego odrodzenia. Abyśmy
nie byli zmuszeni zmieniać jednego wyznania na drugie, powinniśmy
mieć obszerne, produkcyjne stanowisko, punkt zborny, który byłby naszym
własnym. Obecna chwila sprzyja więcej wykonaniu mojego planu niż każda
inna.

Głos doktora Pinskera wpadł wichrem w tlejące słabo zarzewie odwiecz-
nego syjonizmu. Buchnął z tego zarzewia płomień, który oświecił nagle cały
Izrael. Syjon, Syjon, Syjon! – wtórowano zewsząd, we wszystkich krajach,
śmiałemu patriocie żydowskiemu. Odpowie – mu rabin memelski, dr Rülf,
książką pt. „Aruchas-Bar-Ammi”, podjął jego plan i rozwinął go szerzej
wiedeński dr Herze, poparł go swoim piórem błyskotliwym dr Max Nordau,
rozgłosił jego nowinę dr Birnbaum. Tysiąc młodych zapaleńców żydowskich
zaciągnęło się pod sztandar syjonizmu, niosąc jego hasła od synagogi do
synagogi, werbując mnóstwo zwolenników. Stało się to wszystko tak szybko,
iż społeczeństwo chrześcijańskie nie miało czasu wnikać w znaczenie nowego
ruchu Żydów, kiedy się obóz syjonistów już sformował, gotowy do roboty.

Syjoniści postawili od razu sprawę żydowską jasno, bez żadnej obłudy.
Mówi dr Pinskier:

“ Żydzi tworzą w łonie ludów, wśród których żyją, żywioł odrębny, nie-
zdolny do zlania się z otoczeniem i dlatego, nie są przez żaden naród
tolerowani.

To samo twierdzi Max Nordau:

“ Jest rzeczą wprost niemożliwą rozpuścić naród żydowski w narodach
europejskich. Gdybyśmy nawet spróbowali zastosować metodę zaniku, za-
tracenia się (asymilacji) na większą skalę, stanęlibyśmy wobec niemożli-
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wości, niezasługującej wcale na bliższe roztrząsanie. Raz, że cała masa
Żydów żadną miarą nie chce się wyzbyć swojej żydowskości i wolałaby
raczej śmierć ponieść, niż wyrzec się swojej wiary, swoich tradycji i swojej
narodowości; po wtóre, gdyby nawet ta niemożliwość mogła być usunięta,
gdyby Żydzi zgodzili się ze stoicyzmem na popełnienie samobójstwa, nie
przydałby się ten akt ostatecznej rozpaczy na nic, okazałoby się bowiem,
że są nierozpuszczalni w aryjskości. Nie byliby już wprawdzie Żydami, lecz
zostaliby zawsze żydowskimi chrześcijanami. (Nordau „Syjonizm i jego
przeciwnicy”)

Achad-Haam („Poza obozem syjonistów”) odpowiada na zapytanie
barwnie: dlaczego jesteśmy Żydami? Bardzo szczerze:

“ Pytaj się ognia, dlaczego się pali, słońca, dlaczego się świeci, pytaj
się drzewa, dlaczego rośnie? Nie jest w naszej mocy nie być tym, czym
jesteśmy. Tkwi to głęboko w naszej duszy, jest to prawo natury, trwałe jak
miłość matki do dziecka, człowieka do ojczyzny. Uczucie to wytryska zdro-
jem z naszego serca. Niepodobna go unicestwić, stłumić, przemóc samego
serca. Spróbujcie wyrwać je z naszego serca! Łatwiejszą rzeczą byłoby dla
was (chrześcijan) zdjąć gwiazdę ze sklepienia niebieskiego, niż wyrwać
z naszego serca owo coś tajemnicze, zagadkowe, niepojęte, które nas czyni
Żydami. Gdybyśmy tego nawet gorąco pragnęli, nie jesteśmy w stanie
wyprzeć się podstaw zasadniczych naszej istoty. Samounicestwieniu opiera
się instynkt zachowawczy. Dzieje ludzkości w przeciągu lat trzech tysięcy
dowiodły, że zniweczenie ducha narodowego żydowskiego jest zupełnym
niepodobieństwem. Nie dokonamy tego ani my, ani nikt inny, poza nami
stojący. Trzy tysiące lat byliśmy Żydami, gdyż nie mogliśmy być narodem
innym. A i teraz jesteśmy i musimy pozostać Żydami, ponieważ narodem
innym być nie możemy.

Należy się syjonistom wdzięczność za ich szczerość. Mogą nareszcie
wiedzieć wszyscy „goje”, czym Żydzi są, czym, kim pragną pozostać i jakie
stanowisko w cudzych krajach zająć.

Żydzi chwalą się dziś bez obawy, że lat trzy tysiące nie zniszczyły ich
odrębności rasowo-narodowej mimo prześladowań, jakich im świat pogański
i chrześcijański nie szczędził.

To dumne oświadczenie usuwa raz na zawsze dalsze próby asymilacji.
Pewni teraz niepodległości żydowskiej syjoniści szukają „obszernego,

produkcyjnego schroniska, jakiegoś punktu zbornego”, jak się dr Pinskier
wyraża, czyli po prostu własnego warsztatu, własnego kawałka ziemi, gdzie
by byli u siebie.
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Pomyślał o tym dr Herzl, główny naczelnik syjonizmu. On to nakreślił
w broszurze pt. „Państwo żydowskie” („Der Judenstaat”) projekt państwa
żydowskiego.

Zdawało się prawdopodobnie syjonistom, że świat chrześcijański przyj-
mie ich złoty sen o niezależnym państwie żydowskim z oburzeniem. Tymcza-
sem stało się wręcz przeciwnie. Chrześcijanie wszelkich odcieni przyklasnęli
bez obłudy marzeniom syjonistycznym, rządy nie stawiały żadnych prze-
szkód agitacji, zezwalając na zjazdy, sejmy, narady. Znaczy to: mamy was
dosyć, wynoście się, dokąd tylko chcecie, byle jak najprędzej.

Mają syjoniści mnóstwo przeciwników. Nikt by nie uwierzył, że tymi
przeciwnikami są nie chrześcijanie, tylko Żydzi.

Na czele przeciwników syjonizmu stanęli reformowani, czyli „oświe-
ceni” rabini niemieccy, francuscy, angielscy i włoscy, którzy marzą ciągle
o wszechświatowej misji judaizmu.

Nie wolno wyprowadzać Żydów z Europy – twierdzą prawowierni wy-
znawcy Jehowy – albowiem Jehowa odebrał tylko dlatego swojemu „wy-
branemu” narodowi Jerozolimę i rozproszył go po ziemiach innowierców,
aby wszelakich „gojów” nawrócił z czasem do Niego; przeto, kto marzy
o niezależnym państwie żydowskim, ten odciąga Judę od jego posłannictwa,
ten grzeszy przeciw Bogu, bo sprzeciwia się jego planom.

Zarozumialsi spomiędzy tych „misjonarzy” idą jeszcze dalej. Twierdzą
oni wprost, że społeczeństwa chrześcijańskie zawdzięczają Żydom swoją
etykę, swoją kulturę. Bez oczyszczającego, uszlachetniającego wpływu
Żydów byłyby ludy słowiańskie, germańskie i romańskie dotąd barbarzyń-
cami.

Wobec takiej arogancji wolno zapytać, co rabini uczynili dla misji,
nakazanej im jakoby przez Jehowę? Gdzież są ci misjonarze żydowscy,
niosący „prawdę” do Afryki, Azji, Australii i Ameryki, strącający słowem
gorącym bałwany z ołtarzów? Gdzież są męczennicy, ginący za wykład
wiary w puszczach afrykańskich i miastach azjatyckich? Ani jednemu
rabinowi nie przyszło dotąd na myśl opuścić wygodnego, ciepłego gniazdka
w kraju rodzinnym i poświęcić się Jehowie bez względu na okrutne nieraz
skutki bohaterstwa religijnego. Chrześcijańscy to misjonarze narażają się
odważnie na gniew i zemstę pogańskich kapłanów i buddystów, rabini zaś
siedzą sobie bezpiecznie w ciasnym kółeczku swoich wiernych, nie troszcząc
się wcale o resztę ludzkości. Jakimże więc sposobem chcą nawrócić do
Jehowy cały świat?

Rabini nie uczynili w przeciągu dziewiętnastu wieków nic dla krzewienia,
rozszerzenia judaizmu. Ten i ów handlarz niewolników zmuszał kupionych
jeńców do przyjęcia wiary judajskiej i na tym kończyła się „propaganda”.
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A kultura chrześcijańska!
Kultura pierwszych chrześcijan, Greków i Rzymian, była kwiatem

Hekady – kultura wieków średnich wyrosła ze świeżej, bujnej gleby nowych
ludów romańsko-germańskich, była na wskroś chrześcijańską – kultura
czasów najnowszych (Renesans) złączyła ducha grecko-rzymskiego z duszą
chrześcijańską.

Gdzież tu Żydzi? Nie widać ich nigdzie na czele cywilizacji. Tu i owdzie
wychylają się z tłumu żydowskiego jednostki utalentowane, pracują wspól-
nie z chrześcijanami przy warsztacie nauki lub w świątyni sztuki, ale zawsze
tylko jako bardzo pojętni, bardzo zdolni uczniowie chrześcijan, od których
przyswajają sobie wiedzę, metodę badania i tworzenia. Nie wyznawcy
mojżeszowi cywilizowali chrześcijan, lecz chrześcijanie podnosili do siebie
rzekomych misjonarzy kultury wszechświatowej.

Twierdzenie, iż chrześcijanie wyjęli swoją etykę z „czystych rąk wybra-
nego narodu”, nie zasługuje nawet na odparcie. Dość sobie uprzytomnić,
czym się ów „czysty, wybrany naród” zajmował i zajmuje się dotąd naj-
chętniej i najumiejętniej, by zdać sobie sprawę, jakimi drogami szła jego
„etyka”. Handel nie był nigdy dobrą szkołą uczciwości, prawości, dobroci,
miłosierdzia i honoru, a tym mniej handel żydowski, oparty na bezlitosnym
wyzysku – na lichwie.

Pyszałków, którzy mianują się cywilizatorami ludów chrześcijańskich,
wystarczy zaprowadzić do któregokolwiek z miasteczek polskich, litewskich
lub rumuńskich, gdzie Żydzi siedzą gromadami, gdzie im nikt nie prze-
szkadza służyć ich „misji cywilizatorskiej”, gdzie są u siebie. W brudzie,
w niechlujstwie, w nędzy walają się tam „apostołowie cywilizacji”. Wyziewy
tej cywilizacji zakażają powietrze.

Z pierwszymi przeciwnikami swoimi załatwiają się dowódcy syjonizmu
lekceważącym wzruszeniem ramion. Herzl bowiem, Nordau, Birnbaum
i inni nie są tak naiwni, by mieli wierzyć w znaczenie praktyczne ich
przechwałek.

Daleko niebezpieczniejszym wrogiem syjonizmu jest dość liczna gro-
mada oświeconych i półoświeconych Żydów zachodniej Europy, którzy,
przywykłszy do wygód kultury chrześcijańskiej, nie mają ochoty zamienić
pewnego dobrobytu między „gojami” na niepewne świetności wpośród
swoich. Na tę drugą grupę przeciwników syjonizmu składa się głównie
burżuazja żydowska: bankierzy, spekulanci, fabrykanci, zamożniejsi kupcy
– cały ten pozłacany, samolubny, szachrajski motłoch, którego jedynym
ideałem i celem życia jest pieniądz. Wie on, że łatwiej robić „dobre interesy”
wśród społeczeństw chrześcijańskich, niż w Palestynie, Syrii, Ugandzie,
zamieszkanych przez samych Żydów, którzy nie pozwalają się wyzyskać.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

280 Rozdział 29. Syjonizm żydowski

Bogaci Żydzi Europy zachodniej nie odczuwają zresztą tak bardzo
„niewoli Izraela”. Korzystają oni ze wszystkich udogodnień wysokiej kultury.
Nikt nie broni im przystępu do urzędów i do krzeseł poselskich. Są panami
giełdy, banków, spekulacji. Że tam od czasu do czasu spojrzy ktoś na nich
z ukosa i nazwie ich Żydami, szachrajami – niewiele sobie z tego robią.

Marzyciele syjonistyczni każą bogaczom żydowskim opuszczać cywili-
zowane miasta Europy zachodniej, wykwintne pałace, teatry, opery, pełne
garnki, zaszczytne stanowiska, znane już źródła wielkich zarobków, i ruszyć
do kraju im nieznanego, w którym trzeba dopiero budować nowoczesne
państwo.

Obojętność burżuazji żydowskiej na ruch syjonistyczny niepokoiła
słusznie Herzków, Nordauów, w jej to bowiem ręku spoczywają kapitały
narodu judajskiego, tak wielkie, iż gdyby je ruszono z miejsca, można
by gdzieś w Afryce lub Ameryce zakupić niewątpliwie tyle ziemi, ile jej
potrzeba do odbudowania „Syjonu”.

Chrześcijanin, zastanawiający się nad rozwiązaniem sprawy żydowskiej,
nie może zwracać uwagi na przeciwników syjonizmu, raz, że stanowią
oni zaledwie dziesiątą część całego narodu judajskiego, rozproszonego po
wszem świecie, drugi raz, że ta część dziesiąta topnieje ciągle i oderwie
się z czasem zupełnie od swojego plemienia. Codziennie chrzci się gdzieś
w miasteczkach europejskich jakiś Żyd bogaty lub oświecony. Dorobiwszy
się znacznej fortuny, marzy bankier dla swoich dzieci o koligacjach szla-
checkich, adwokat zaś, lekarz, urzędnik potrzebuje metryki chrześcijańskiej
dla swojego zawodu.

Niewielką na razie pociechę mają społeczeństwa chrześcijańskie z tych
neofitów, trudno bowiem zdjąć z siebie na komendę skórę, w której się
chodziło przez lat tysiące, czas jednak, znakomity niwelator, wziąwszy do
pomocy psotnego Kupidyna (małżeństwa mieszane), ścieśni zadzierzgnięte
dobrowolnie węzły. Świadectwem frankiści polscy, iż Żydzi ochrzczeni
stają się z czasem pożytecznymi obywatelami. Już w trzecim pokoleniu
dostarczyli frankiści krajowi znakomitych prawników.

Chrześcijanin, badający obecnie sprawę żydowską, może mieć na myśli
tylko owe wielkie masy, stojące wiernie przy tradycjach judaizmu, owe
dziewięć milionów, które stanowią właściwy naród żydowski. A ów właściwy
naród żydowski nie chce się zlać, nie zleje się nigdy ze społeczeństwami,
tym mniej dziś, kiedy na jego czele stanęli oświeceni, utalentowani i bar-
dzo ruchliwi przywódcy. Właściwy naród żydowski jest świadomie lub
nieświadomie syjonistą.

Głośna opozycja rabinów i cicha burżuazji żydowskiej ostudziła pierw-
szy zapał marzycieli syjonistycznych.
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Zmiarkowawszy, że zapał bez wielkiej gotówki i mnóstwa karabinów
i żołnierzy nie odbuduje utraconej niezależności politycznej, zmienili oni
program. Znalazł się między nimi ktoś sprytny, który powiedział: Po co nam
szukać Syjonu w Palestynie, Ugandzie itd., kiedy znajdziemy w Europie
dosyć miejsca dla siebie. Znajdzie się zawsze jakiś szmat ziemi, gdzie nam
będzie dobrze, wygodniej, niż w ubogiej Palestynie. Np. Węgry lub jeszcze
lepiej Polska. Dużo nas na ziemiach polskich, całe miliony, a na tych
urodzajnych ziemiach siedzi rasa miękka, dobrotliwa, tolerancyjna, nad
którą można łatwo zapanować. Trzeba się tylko mocno zawrzeć, zorganizo-
wać, prowadzić podbój ekonomiczny systematycznie, a reszta znajdzie się
sama. . .

Ta argumentacja przekonała dziewięć dziesiątych syjonistów. Pod szta-
ndarem właściwego syjonizmu została gromadka fantastów, praktyczna zaś
większość stworzyła sobie nowe hasło – hasło nacjonalizmu żydowskiego
na cudzych śmieciach. . .

Odtąd zaczyna się kłamstwo syjonizmu, kłamstwo szkodliwe dla inno-
wierców, których kosztem usiłują Żydzi zdobyć nie tylko rządy ekonomiczne,
ale z czasem także władzę istotną.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

O DUSZY
Wszystkie dusze ludzkie, które zawsze do końca świata istnieć będą, stworzył
Bóg w 6 dni podczas utworzenia świata; potem schował je Bóg w skarbnicy
niebieskiej, skąd – jak „uczą wszyscy mędrcy Izraela”, wypucza je wprzód po
jednej, nim dziecię matka porodzi.

Według podań „wszystkich nauczycieli żydowskich” stworzył P. Bóg tylko 600
000 dusz dla Żydów, ponieważ każdy wiersz Biblii 600 000 ma znaczeń, czyli że
da się na 600 tysięcy sposobów tłumaczyć, a każde takie znaczenie (tłumaczenie)
do jednej stosuje się duszy. Dusze żydowskie mają to pierwszeństwo, że są częścią
Boga, a to tym samym sposobem są cząstką materialną Boga, jak syn jest z istoty
ojca swego, dlatego też dusza żydowska milszą i przyjemniejszą jest Bogu nad
wszystkie dusze innych narodów świata, których dusze pochodzą od diabła, i są
duszami bydląt i zwierząt; dlatego też Talmud naucza: „Nasienie obcego, który
nie jest Żydem, jest nasieniem zwierzęcym”.

O RAJU I PIEKLE
Ale tylko sprawiedliwi, to jest Żydzi, powiada Talmud, wejdą do raju, bezbożni
zaś pójdą do piekła. Jest tam zgnilizna i kał, płacz i ciemności, w każdym
pomieszczeniu 6000 skrzyń, a w każdej skrzyni 6000 beczek żółci. Piekło zaś jest
60 razy większe od raju, tam bowiem dostaną się wszyscy nieobrzezani, osobliwi
chrześcijanie, którzy poruszają palcami tu i tam (tj. żegnają się), a także Turcy,
którzy tylko ręce i nogi, ale serca nie myją, muszą tam się dostać i przebywać
wiecznie.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Mechesi i szabesgoje

Aż do roku 1820 mniej więcej był w Królestwie Polskim Żyd, pominąwszy
neofitów, zwykłym Żydem ortodoksyjnym, odcinającym się od ludności
rdzennej nie tylko inną wiarą, inną narodowością, inną etyką, ale także
innym strojem, odmiennymi zwyczajami i obyczajami. Zamknięty w getcie,
omijał starannie wszelkich „gojów”, ocierając się o nich tylko o tyle, o ile
mu to było potrzebne do jego interesów.

Wyłom w tym nieprzebytym dotąd murze wyrąbali dopiero, jak wia-
domo, Żydzi niemieccy, którzy wtargnęli do Królestwa pomiędzy rokiem
1820, a 1830, zwabieni możliwością robienia dobrych interesów. Byli pra-
wie wszyscy „oświeceni”, „postępowi”, „reformowani”. To ich oświecenie,
ta ich reforma, ten ich postęp polegał głównie na wyzwoleniu się spod
tyranii synagogi ortodoksyjnej, na przebraniu się w suknie chrześcijan i na
odgrywaniu roli nieprzesądnych wolnomyślicieli. Wolnomyślicielstwo ich
jednak nie przeszkadzało im wcale zastosowywać w handlu i przemyśle
etyki talmudycznej i metody żydowskiego „czystego kapitalizmu”.

Mądrzejsi z nich, przebieglejsi upodobali sobie głównie monopol ta-
baczny, najbogatsze w owym czasie w Królestwie źródło złota. Pełną
garścią czerpali z tego źródła, bogacąc się galopem. Wielkie fortuny: Newa-
chowiczów, Halpertów, Frankensteinów, Koniarów, Kronenbergów, trysnęły
z tego źródła. By jednak mieć dostęp do niego, trzeba było zmienić wiarę,
postarać się o metrykę chrześcijańską (katolicką, luterańską, albo kalwiń-
ską). Ochrzcili się więc wszyscy tabacznicy, a za ich przykładem poszli inni
reformowani Żydzi: bankierzy, przemysłowcy, lekarze, adwokaci, literaci.

„Mechesami” nazwali chrześcijanie tych neofitów, Żydzi zaś prawowierni
zdrajcami, odszczepieńcami.

Jakiś czas wahali się „mechesi”, w którą stronę się zwrócić, czy oprzeć
się na swoich współplemieńcach, do których należeli mimo chrztu sercem,
duszą, tradycjami lat tysięcy, czy też uczepić się „gojów”, z którymi łączyła
ich metryka chrześcijańska.

Zwykła próżność świeżych dorobkiewiczów zmogła w nich wstręt „na-
rodu wybranego” do innej rasy. Głównie kobietom przewróciło się w głowie.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

284 Rozdział 30. Mechesi i szabesgoje

Wydostawszy się z getta, z jego brudów i ciasnoty, stanąwszy na szerokiej
arenie życia, zamieszkawszy w pięknych domach, a nawet niektóre z nich
w pałacach, zapragnęły koligacji arystokratycznej, robiły wszystko, aby
się odgrodzić wysokim murem od czerni żydowskiej, (z której dopiero
niedawno wyszły) i zatrzeć ślady tego niemiłego dla nich pochodzenia.

Tę to grupę ochrzczonych, „zasymilowanych” Żydów odtworzył Marian
Gawalewicz w swojej dwutomowej powieści pt. „Mechesy” (1893-1894).

Doskonale, miękkim pędzelkiem subtelnej ironii podkreślił Gawalewicz
chorobliwą, śmieszną próżność parweniuszek żydowskich. Znał takie typy
niewątpliwie z osobistej obserwacji i patrzył na nie uważnie. Oprócz ich
humorystycznej próżności dostrzegł w nich rys szczególny, mianowicie
chciwość żydowską i szachrajski spryt żydowski. Zdawałoby się, że takie
„damy”, rwące się do arystokracji rodowej, nie będą się zajmowały „gesze-
ftami”. Jedna z typów Gawalewicza, udająca wobec chrześcijan, że „nie
rozumie się na interesach”, nie tylko rozumiała się na nich wybornie, lecz
zajmowała się nimi bardzo gorliwie – była dopełnieniem sprytu kupiec-
kiego męża, jego doradczynią, rozstrzygającą często w spekulacjach. „Przy
cyfrach kończyła się uczuciowość” – zauważył autor „Mechesów”.

W drugiej części swoich „Mechesów” odtworzył Gawalewicz szereg
ochrzczonych finansistów i spekulantów warszawskich: Klappermannów,
Blattów, Seeligerów itp. macherów. „Szelmami spod ciemnej gwiazdy” są
bankierzy, giełdziarze, przemysłowcy Gawalewicza – zwykłymi szachra-
jami żydowskimi mimo chrztu, pałaców i stosunków z arystokracją. Cała
różnica między nimi, „oświeconymi”, „zasymilowanymi” a ciemnymi orto-
doksyjnymi chałaciarzami polega na tym, że chałaciarz operuje drobnymi
sumkami, a oni obracają krociami, milionami. Bogaci mechesi Gawalewi-
cza oszukują, kręcą, wyzyskują, rabują, gdzie i co się da, tak samo, jak
„łapserdaki”, na których spoglądają z góry, z pogardą. Okpiwają się nawet
wzajemnie, swój swego, wspólnik wspólnika, podstępnie, bezwzględnie.
Nazywa się to rozumem, sprytem, a nawet geniuszem.

By wzbudzić u chrześcijan zaufanie do swoich krętactw, do swoich
nieczystych, podejrzanych spekulacji, wynajmują sobie tak samo, jak
„grynderzy” niemieccy, do zarządów swoich przedsiębiorstw, do komitetów
„szabesgojów” z tytułami.

Chciwych na niezapracowane pieniądze albo podupadłych, zubożałych
książąt, hrabiów, karmazynów, mianują członkami rad nadzorczych. Ponie-
waż tacy ich radcowie mają takie pojęcie o handlu, o metodzie „czystego
kapitalizmu”, jak Bartek z Psiej Wólki o astronomii, przeto rządzą oni sami
bez żadnej kontroli. Nazwiska „gojów” z tytułami lub wielkimi tradycjami
historycznymi zasłaniają ich, zakrywają ich mechesowstwo i szachrajstwo.
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Kazimierz Przerwa-Tetmajer odmalował także w swej powieści pt.
„Panna Mery” kilka typów mechesowskiej finansjery warszawskiej.

Dwie głównie postacie zasługują na uwagę: panna Mery i jej wuj, Ham-
merschlag. Panna Mery jest wnuczką Gnieznowera, zwykłego chałaciarza,
który, zacząwszy swoją karierę od dwóch pudełek zapałek, skończył ją
na dwóch milionach rubli. Ojciec jej, odziedziczywszy owe dwa miliony,
ochrzcił się, przezwał się Gnieźnieńskim i, kupcząc dalej metodą, wskazaną
mu przez „genialnego” rodzica, doszedł do dwunastu milionów.

Było więc wszystko: metryka chrześcijańska, piękna córka i 12 milionów
rubli. Brakowało tylko szlacheckiej koligacji, tytułu. Tę szczerbę miała
panna Mery wypełnić.

Ładną dziewczynę uczyło już od lat dziecięcych całe otoczenie me-
chesowskie: ojciec, matka, krewni, że jej „pięknej, bogatej, mądrej wolno
wszystko, że nie ma w kraju takiego arystokraty, dla którego by nie była
odpowiednią partią, bo ona, córka dwunastomilionowego finansisty, może
za wszystko zapłacić”.

“ Pieniądz, pieniądz, pieniądz jest twoim głównym pokarmem duchowym,
kupić i sprzedać jest esencją życia – uczucia i tym podobne rzeczy są
głupstwem, dobrem dla poetów i starych romantyczek. Interes, korzyść,
oto cel życia. Tego się nie powinno ludziom mówić i pokazywać, owszem,
powinno się mieć zawsze maskę idealizmu pod pachą. Ludzie są tak głupi,
że zamydlać im oczy można czymkolwiek, a jedyną rzeczą, którą naprawdę
cenią i czczą, która im naprawdę imponuje, to są pieniądze. Oni się do
tego nie chcą przyznać, bo się jedni drugich wstydzą, bo każdy od spotkania
z drugim ma tę maskę idealizmu pod pachą.

„Najmądrzejszym wychowawcą” panny Mery, gdy dorosła, był jej wu-
jaszek Hammerszlag. Mówił do niej:

“ Czy ci się zdaje, że naprawdę cenią ludzie więcej Mickiewicza albo
Goethego, niż barona Adalberta Rotszylda i twojego papę? Jest wojna – nie
może być Rotszylda. Jeden cesarz to jest Franciszek Józef, a drugi baron
Rotszyld. My, kapitaliści, robimy pokój, i wojnę, szczęście i nieszczęście
świata. Stary Pan Bóg poszedł spać i rzekł do nas, kapitalistów: Messieurs,
faites le jeu, sil vous plait. Pan Bóg już nie potrzebuje czuwać ani rządzić;
my czuwamy i my rządzimy. Baron Rotszyld w Wiedniu, twój papa, Baron
Blumenfeld, ja, Cypres, Tukeles i Spółka w Warszawie. Tak, tak. Pan
Bóg poszedł sobie na drzemkę i zostawił jako swojego zastępcę pieniądz. . .
Wszystko można kupić. Zasady, przekonania, cnotę, ofiarność, uczciwość,
honor – to są bez zaprzeczenia bardzo piękne i bardzo godne naśladowania
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przymioty, ale pieniądz to grunt. Wszystko można kupić: Mickiewicza,
Kościuszkę. Wszystko stanowi cena.

Uczył jeszcze Hammerszlag swoją siostrzenicę, że gdy się jest bogatym,
trzeba odgrywać rolę dobroczyńcy, trzeba dawać jałmużnę, bo to „dobrze
robi”. Dzienniki ogłoszą wtedy: panna Mery ofiarowała na nieuleczalnych
tyle, na niezamożnych uczniów tyle, na ubogie pracownice igły tyle itd.;
miasto powie: dobre serce, szlachetne serce ma ta milionerka i hojną,
pańską rękę; taka opinia nie szkodzi nikomu. Choćbyś wydała trzydzieści
tysięcy na ubogich, kupisz sobie za to sześćdziesiąt tysięcy. To nie jest źle
umieszczony kapitał. On się procentuje znakomicie opinią u ludzi. Zresztą
kto wziął jednym pięćkroć, może dać drugim pięćdziesiąt tysięcy – dla
zatkania gęby.

W grupie mechesów warszawskich spostrzegł Tetmajer te same mniej
więcej znamienne rysy, jakie zauważył i uwypuklił Gawalewicz w swoich
„Mechesach”. Obaj widzieli: bezgraniczny kult pieniądza i wiarę w jego
wszechmoc, pychę parweniuszowską, gorączkę pięcia się do arystokracji
rodowej, pogardę ubóstwa, arogancję, cynizm, brak poczucia etyki, honoru,
uczciwości i pasję odcięcia się od czerni żydowskiej, z której przyszli co
dopiero, do której należeli jeszcze w części przez pokrewieństwa.

Bogatych mechesów otacza gromada tzw. „szabesgojów”.
Szabesgojami nazywa się powszechnie chrześcijan, którzy pracują za-

miast Żydów wówczas, kiedy wyznawcom Zakonu Mojżeszowego nie wolno.
Wiadomo, iż nie wolno im pracować w dniach świątecznych, szabasowych.
Stąd przezwisko „szabesgoj”, odnoszące się pierwotnie tylko do różnego
rodzaju posługaczów żydowskich, do subiektów handlowych, służących,
pomywaczek, stróżów itd.

„Godność” tę rozszerzyły czasy nowsze na liczną dziś grupę „przyjaciół”
żydowskich.

Pracuje np. ktoś w jakimś przedsiębiorstwie żydowskim, w jakiejś
fabryce, w jakimś banku itd., jako dyrektor, inżynier, prokurent, kasjer.
Wolałby służyć w instytucji chrześcijańskiej, wolałby pracować pomiędzy
swoimi, ale nie mógł znaleźć posady i wziął na siebie bez przyjemności
jarzmo Judy. Zależny od pracodawcy żydowskiego nie może on oczywiście
okazywać swojego aryjskiego, chrześcijańskiego żydowstrętu, musi mil-
czeć, naginać się do obcego otoczenia, musi być na zewnątrz filosemitą,
asymilatorem, choćby w jego sercu kipiało rozlaną żółcią.

Takimu szabesgojowi wolno przebaczyć jego służbę żydowską. Żonę ma,
dzieci, ubogich krewnych. Chleba! – wołają na niego od rana do wieczora. . .
Skąd go weźmie!. . . Większość tych szabesgojów porzuci niewątpliwie
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służbę żydowską, gdy rozwinięty w Polsce szeroko ruch ekonomiczny
otworzy mnóstwo posad dla swoich.

Jakiś Żyd wzbogacił się na handlu drzewem, zbożem, okowitą itp.
Z większymi pieniędzmi przychodzą większe apetyty i ambicje.

Głównie żonom wzbogaconych macherów robi się za ciasno w dotych-
czasowym otoczeniu. Zachciewa im się salonu i jego dekoracji, dobrze
wychowanych i inteligentnych gości, a że w ich sferze brak tych żywych
dekoracji, przeto trzeba sięgnąć po gojów. Dobry obiad, dobra kolacja
z doskonałymi cygarami, winami i z partyjką przy zielonym stoliku, zwabią
zawsze i wszędzie gromadę pieczeniarzów, smakoszów, żarłoków, zawodo-
wych próżniaków, niebieskich ptaków, eleganckich golców, czyhających na
jakąś pożyczkę.

Nowy typ „szabesgoja”. . . Można ten typ dać bogatym Żydom w prezen-
cie. Nic narodowi nie ubędzie, bo tego rodzaju elegancka hołotka znajduje
się wszędzie, w różnych krajach. Pociechy z niej nie ma nigdzie.

Bogaty spekulant żydowski bogaci się jeszcze w dwójnasób, w trójnasób
i więcej. Milion jeden i drugi już posiada. Więc za mało jego magnifice
dotychczasowych, „lepszych” stosunków. Ma ona teraz wspaniale aparta-
menty, karety, lokajów itd. Dla takiego dostatku potrzeba jej wyższego
rzędu gości, panów i panie z tytułami, historycznymi nazwiskami i z „po-
zycją na świecie”.

Trudno było wzbogaconym spekulantom zwabić do swoich paradnych
domów ludzi z „pozycją”. Ale od czego spryt żydowski! Pani Klappermann,
Seeliger, Kronengold itd. ma córkę bardzo „edukowaną”, bo mówi dobrze
po francusku, po angielsku i flirtuje doskonale, lepiej, odważniej od panien
polskich. W sam raz kąsek dla jakiegoś chudopachołka pańskiego, dla gołego
księcia, hrabiego, karmazyna, który, nieuczywszy się niczego, nic nie umie
i nie chce pracować. Takiego „arystokratę” chwyci się na złotą wędkę
milionowego posagu, a on zrobi resztę swoimi rodzinnymi stosunkami –
spekulują panie Klappermann, Seeliger, Kronengold, odtworzone doskonale
w „Mechesach” Gawalewicza.

Trzeci typ „szabesgoja”. . . I ten typ można dać Żydom w prezencie.
Bez zięciów żydowskich z wielkimi nazwiskami, którzy odziedziczyli po
swoich znakomitych przodkach wszystkie ich wady, a ani jednej zalety –
można się obyć, bo nie umieją służyć swojemu narodowi.

Zrazu boczą się koligaci zięciów żydowskich na nową familię, z czasem
jednak wchodzi pewna ich część także do grupy „szabesgojów”. Ten i ów
książę, hrabia, karmazyn, zwabiony wysokimi zyskami w „interesach” ży-
dowskich, albo złotodajną synekurą w jakiejś radzie nadzorczej, zapomina
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powoli o swoim żydowstręcie i albo staje się jawnym żydolubem, albo
obojętnym dla swoich.

Ten gatunek szabesgojów, służąc spekulacjom bogatych Żydów swoim
nazwiskiem, stanowiskiem towarzyskim i społecznym pociąga za sobą
ludzi słabego charakteru, nieuświadomionych, niezdających sobie sprawy
z tego, co czynią – nie przyczynia się oczywiście do rozwoju dóbr ekono-
micznych narodu. Swoją kieszeń napycha, a o milionach swoich ubogich
współplemieńcach nie pomyśli.

Najszkodliwszym gatunkiem „szabesgojów” – są publicyści i dziennika-
rze, służący talentem swoim, myślą, piórem wrogom narodowego przemysłu
i handlu w chwili, kiedy się cały naród, otrzeźwiony po wielowiekowym odu-
rzeniu, zwrócił przeciw nim. Albowiem głos ich, pióro ich zatacza szerokie
kręgi, rozbrzmiewa daleko, dalej od głosu najbogatszych przemysłowców,
bankierów i słomianych radców nadzorczych. Albowiem ten, kogo Pan Bóg
obdarzył talentem lotnej myśli i słowa na to, aby służył swojemu narodowi
uczciwie, rozumnie szlachetnie, nie ma prawa sprzedawać swojego talentu,
swojej duszy. A sprzedaje swój talent, swoją duszę za nędzne srebrniki.
Sprzedawczykiem jest pisarz polski, patrzący obojętnie na ubóstwo swoich
ziomków, popierający świadomie, rozmyślnie Żydów, dla których nasze
coraz większe ubóstwo jest upragnioną podstawą ich mocy, siły i władzy.

„Szabesgoje” z piórem w ręku bawią się źle. . .
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Udział Żydów w rewolucji socjalistów
polskich i rosyjskich w roku
1905-1908
Trzymana przez lat czterdzieści na obroży biurokracji rosyjskiej Warszawa
„burżuazyjna” straciła ochotę do czynów gwałtownych. Program zresztą
pozytywistyczny wykreślił z programu narodowego wszelką działalność
rewolucyjną, wszelkie bezcelowe zapasy z mocniejszym przeciwnikiem,
zamknąwszy się w granicach pokojowej pracy „organicznej”. Potulna, este-
tyzująca Warszawa zabawiała się wintem, brydżem, teatrem, literaturą,
jak sparzony omija ogień. Polityka gazeciarska, trzymana na łańcuchu
bezwzględnej cenzury, obracała się z konieczności w ciasnych, wyblakłych
ramach reporty zagranicznej. Wiedzieliśmy doskonale, co się dzieje w Pa-
ryżu, Londynie, Berlinie, Wiedniu, w Ameryce, Indiach Wschodnich, ale
nie znaliśmy psychologii własnego społeczeństwa.

A w łonie naszego społeczeństwa, w jego najgłębszych głębiach, działy
się rzeczy niezwykłe, zgoła niespodziewane. Na samym dole narodu, w fa-
brykach i warsztatach, fermentowało, wrzało. Wrzało po cichu, pod ziemią,
bo warunki kraju nie pozwalały na głośny, jawny wybuch, ale wrzało tym
groźniej, że pod ziemią, bez kontroli i kierownictwa dojrzalej, wytrawnej
inteligencji.

Kiedy się tzw. burżuje zabawiali wintem, teatrem, literaturą, robotnik
polski kształcił się na socjalistę, o czym niewielu „burżujów” wiedziało.

Zalecając tylko dobrobyt jako lekarstwo na naszą polityczno-społeczną
biedę, nie rozważyli twórcy „pracy organicznej”, że pogoń tylko za dobro-
bytem demoralizuje przeciętnego człowieka, że gromadzący się pieniądz
podnieca wrodzone każdej żywej kreatury samolubstwo, że wszelka „prak-
tyczność” niezrównoważona, nieuszlachetniona przez tęsknoty duszy, przez
ideał niesamolubny, staje się płaskim materialistą.

Porastał przemysł w złote pióra, bogacił się handel (głównie żydowski),
a dusza polska traciła swoje dawne blaski. Na szczyty społeczne wydo-
stawali się tylko sprytni, zręczni, chciwi, bezwzględni. Kto chciał w tym
wyścigu o dobrobyt, o „życie i użycie” zachować czyste skrzydła uczciwości,
prawości, honoru, ten ginął wyszydzony, wyzyskany przez cynizm sprytu.

Ten cały rejwach wytrzeźwiający, demoralizujący szczyty społeczne,
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spadał niewyraźnym zrazu echem w niziny, tam, gdzie stały miliony ubo-
gich, wydziedziczonych, którym ciężka praca dawała skąpy, czarny chleb,
wystarczający zaledwie na wyżywienie rodziny.

Bezrolny, bezdomny robotnik fabryczny, rekrutujący się przeważnie
z ludności wiejskiej, zaczął odczuwać ból pracy bez nadziei spokojnej
starości. Potrzeba było tylko agitatorów socjalistycznych, aby cichy żal
wydziedziczonych rozbudzić. A tych agitatorów nie zabrakło. Dostarczył
ich liczną gromadę proletariat półinteligenty. Wszyscy rozczarowani, nieza-
dowoleni, wszyscy, których apetytów, ambicji i pożądliwości nie nasyciła
wiedza rzemieślnicza, którym patent średnich szkół nie dał dobrobytu,
zgromadzili się głośno albo po cichu dokoła socjalistycznego sztandaru.
Na tym sztandarze wypisał duch czasu: królestwo moje jest tylko z tego
świata.

Cały proletariat pół i ćwierć inteligentny, niezadowolony z istniejącego
porządku rzeczy, pracował nad „uświadomieniem” proletariatu fabrycznego
i miejskiego.

Potrzeba było tylko chwili odpowiedniej, iskry, płomienia z zewnątrz,
aby nagromadzony zapalny materiał wybuchnął.

Chwila ta nadeszła. . . Mała Japonia uderzyła żelazną pięścią w olbrzy-
mią Rosję i olbrzym zachwiał się ciężko raniony. Dorodny Dawidek pokonał
Goliata. . . Klęski, idące jedna po drugiej z szybkością, policzkowały dumę
narodu rosyjskiego, potrąciły o najskrytsze struny jego sumienia od czasu
dekabrystów, wszystkie żale do biurokracji, która zbudowała z narodu
podnóżek dla siebie, buchnęły na zewnątrz lawą gorącą. W prasie rosyjskiej
posypały się namiętne krytyki; wybitni uczeni i publicyści zawołali wielkim
głosem: tak dalej być nie może, trzeba przebudować, odnowić zmurszały
gmach państwa i odrodzić naród. Wołanie to rozbiegło się po całym
imperium rosyjskim jak olbrzymie stado wracających na wiosnę ptaków.

Z naturalnego po klęsce japońskiej omdlenia rządu skorzystali socjaliści
rosyjscy i polscy od razu z wielką brawurą, wysuwając się na sam przód
„akcji wolnościowej”. Kiedy inni dysputowali, zabrali się oni do czynu. . .

Dnia 27 stycznia 1905 r. zaroiły się warszawskie Aleje Ujazdowskie, plac
św. Aleksandra i Nowy Świat gromadami ludzi, niespotykanych zwykle
w tych stronach, pozbawionych fabryk. Sami ludzie młodzi w czapkach,
w długich butach – z wyglądu robotnicy. Pomiędzy nimi mnóstwo chłopa-
ków, wyrostków, prawie dzieci różnych pauprów wielkomiejskich.

Powozy, tramwaje, dorożki krążyły, jak zwykle. Nagle otoczyła gromada
wyrostków jakąś dorożkę.

— Ściągaj, salaciarzu”, liberię z grzbietu, bo ci ją ściągniemy i ruszaj
do domu, jeśli ci żebra miłe.
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„Salaciarz” dziwił się napadowi w jasny dzień, machał batem, klął:
— Odczepta się łobuzy, nygusy psiakrew, nie przeszkadzajta spokojnym

ludziom pracować na chleb dla żony i dzieci, i na owies dla szkapy.
— Ha, ha, służka burżujów, jaki pyskaty. Ściągaj zaraz liberię i dy-

maj. . .
Dorożkarz bronił się jeszcze. Więc ściągnęło go kilkanaście rąk z kozła,

rozebrało go siłą z liberii, kilkanaście pięści waliło po plecach, po łbie.
— Naści na drogę i jazda do domu!. . .
Dorożkarz w starym, brudnym kożuchu uciekał, jak oparzony.
Ucieka! jeden, drugi, trzeci. Byli, którzy widząc, co się dzieje, nie czekali

na bezwzględne pięści, zdejmowali sami liberię i umykali co tchu do domu.
Pasażerowie, wyrzuceni z „drynd” przez malców ulicznych, maszerowali

pieszo. Nikt się nie opierał. Po godzinie ustał w mieście ruch kołowy.
Powozy, dorożki znikły z ulicy.

Chodziły jeszcze tramwaje, ale i na nie rzuciła się banda łobuzów
i robotników.

— Do domu, do remizy! — rozległa się komenda.
I tramwaje nie opierały się. I one zeszły z ulicy.
Policjanci, zaskoczeni tymi nowymi rywalami, tą nową policją, stali

bezradni, więcej zdziwieni niż rozgniewani.
Wtem rozległ się tętent galopujących koni. To szarżowali dragoni, roz-

winąwszy się wszerz ulicy. Nawet trotuary zajęli. Szarżowali bez dobytych
szabel, rozbijali kupy ludzkie tylko rozmachem koni. Tłum rozpryskiwał
się na wszystkie strony, jak woda, w którą ktoś rzucił z góry duży kamień
i jak woda łączył się znów, zlewając się w jedną zwartą całość, gdy dragoni
przelecieli.

Tak zaczęła się w Warszawie rewolucja proletariatu.
Zdziwiła się Warszawa burżuazyjna, skąd wzięli się nagle ci awanturnicy,

którzy mają odwagę gospodarować w mieście pod nosem policji i wojska,
drwiąc sobie butnie z ich groźnej powagi? Dowiedziała się dopiero teraz,
że miała w swoim łonie dwie już przed rewolucją zorganizowane „partie”
socjalistyczne: „Polską Partię Socjalistyczną” (P.P.S.) i „Socjaldemokra-
tów Królestwa Polskiego i Litwy” (S.D.K.P.iL.). Do tych dwóch partii
przybyły dwie nowe: „Proletariat” i „Bund”. Większość „Polskiej Partii
Socjalistycznej” tworzyli Polacy, partia „Socjaldemokratów Królestwa Pol-
skiego i Litwy” składała się przeważnie z Żydów, a „Bund” był gniazdem
wyłącznie żydowskim.

Liczny był udział Żydów w organizacji socjalistycznej. Dziwny ten
udział wpłynął na wyraźne międzynarodowe i bezwyznaniowe zabarwienie
jej działalności „wolnościowej”. Ale dziwny był tylko dla tych, którzy



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

292 Rozdział 31. Udział Żydów w rewolucji socjalistów polskich i rosyjskich

nie znają historii i psychologii Judaitów. Kto badał ich dzieje i plany,
po zburzeniu Jerozolimy przez Tytusa, ten wie, że mieszają się zawsze
i wszędzie do spraw politycznych innowierców, spodziewając się dla siebie
korzyści z zawieruchy. Niech się goje biorą za łby, niech się tłuką bez litości,
niech się osłabiają, abyśmy mogli coś zarobić – kalkulują.

Wypędzeni przez Rosjan Żydzi litewscy, zwani „litwakami”, osiadłszy
w Królestwie Polskim, wmieszali się do rewolucji. Nie tylko brali udział
w zawierusze, ale stanęli nawet na jej czele, odgrywali rolę wodzów socjali-
zmu. Tyszko, Jackan, Żabotyński (Żydzi) prowadzili wojnę z „burżuazją”,
O co im chodziło, dowiedzieliśmy się dopiero po rewolucji (1913 r.) z dzieła
Juliana Unszlichta pt. „O pogromy ludu polskiego”. Unszlicht, pisarz
polski pochodzenia żydowskiego, należy do bardzo szczupłej gromadki
spolszczonych synów Judy, jest szczerym, uczciwym patriotą. Pisze on
w swojej książce:

“ Nastał moment decydujący – rozłam między polskością i żydostwem.
I oto ku wielkiemu zdumieniu ogółu okazało się, że pokolenie Polaków
pochodzenia żydowskiego wygasło niemal doszczętnie, wyparte przez Rad-
ków, Groserów i Warskich, kierowanych przez Tyszków, Jackanów i Ża-
botyńskich. – Żadne sofizmaty nie pomogą, idea asymilacji zbankrutowała
kompletnie, litwactwo jest dzisiaj legalnym przedstawicielem żydostwa „pol-
skiego”, socjal-litwactwo jego awangardą, podnoszącą lud polski przeciwko
jego skołatanej ojczyźnie. Stanęliśmy na drogach rozstajnych; narodowi
polskiemu zewsząd oblężonemu przybył wróg nowy, wróg wewnętrzny. –
Rozwój Polski musi tedy iść nie wraz z żydostwem. Zresztą rozwój nowo-
żytnych społeczeństw nie da się w ogóle pogodzić z istnieniem wewnątrz
nich zwartej masy żydowskiej, lecz co najwyżej z istnieniem nielicznych
grup żydowskich, składających się z bogatej burżuazji i finansjery, której
majątek, stanowiąc część, mienia narodowego Polski, tym samem z góry
jest „zasymilowany” wraz z jego właścicielami, oraz szczupłych zastępów
inteligencji i wyzwolonych zawodów, które zdołały wessać i wchłonąć
kulturę polską. Reszta musi być wyparta do krajów, w których nie ma
jeszcze nadmiaru żydostwa, jak Rosja i Ameryka.
“ Parafrazując język nacjonalistów żydowskich, można śmiało rzec, iż
rozwój polski idzie po trupie żydostwa. Stąd walka nieunikniona między
polskością i żydostwem. Stąd ostra już separacja obu tych elementów
na wszystkich niemal polach współdziałania i współżycia. Kooperatywy
polskie walczą z niesłychanym trudem z lichwą żydowską. . . Rozrost prasy
żargonowej zatrważające przyjmuje rozmiary. Ogół dopiero teraz zaczyna
rozumieć całą zgrozę sytuacji: nawała litwactwa, sekundowana przez
olbrzymią większość żydostwa „polskiego”, bije w same podwaliny ustroju



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

293

narodowego Polski, aby na ich gruzach i rumowiskach wnieść gmach
Izraela, jako strażnicę rosyjskiej państwowości w Polsce. – W chwili tak
przełomowej Ojczyzna nasza, zewsząd na ciosy wystawiona, winna do
apelu wezwać te czynniki, które zdolne są stawić czoło temu nowemu
i groźnemu niebezpieczeństwu, bo i tak wszystkie jej siły są pochłonięte
walką z dotychczasowymi przeciwnikami.

“ I gdzież są te czynniki, które winny do apelu stanąć? – Czemu mil-
czą one? Któż nie wie, iż idzie to właśnie o nas, ostatnich Polaków
pochodzenia żydowskiego, którzy nimi jesteśmy nie dla firmy, nie dla
interesu, lecz będąc związani nierozłącznie z narodem polskim, na dobrą
lub złą dolę, wspólnością uczuć, ideałów i dążeń, innymi być nie potrafimy,
którzy dawno podeptaliśmy wszelkie pojęcia solidarności rasowej. To jest
naszym obowiązkiem wznieść redutę, o którą by się te wrogie nam siły
rozbijały – nie w słowach, lecz czynach winniśmy się okazać Polakami.
– I nikt nas tu zastąpić nie może, gdyż nikt tak jak my nie zna wszyst-
kich forteli, wykrętów i piekielnej nienawiści ku ujarzmionej Polsce. . .
w zamian za wiekowy przytułek – ze strony „ludu wybranego”. Nikt tak,
jak my, nie rozumie, jak bardzo czujność nasza z tej strony wytężona
być musi, aby zawsze, ilekroć nacjonalizm żydowski będzie się triumfalnie
zabierał do grzebania Polski, w porę mu z ręki łopaty wydzierać i do
haniebnej ucieczki zmuszać. Gęsta sieć spisku antypolskiego, uknutego
przez litwaków, omotała zewsząd Polskę i wciągnęła weń nie tylko Żydów
„polskich”, lecz nawet jednostki i grupy młodzieży tudzież inteligencji
polskiej o słabym i chwiejnym charakterze, oraz nieuświadomione jeszcze
odłamy ludu polskiego.

Unszlicht znał doskonale psychologię i dążności swoich byłych współple-
mieńców i odkrył ich tajemnice z odwagą polskiego patrioty, za co należy
mu się cześć. On tylko jeden spomiędzy niewielu spolszczonych Żydów
stanął bez obawy po stronie narodu rdzennego i ostrzegał go przed krecią
polityką Judaitów.

Po pierwszej humorystycznej przegrywce rewolucyjnej (przewracanie
dorożek i tramwajów) nastąpiły strajki. Zawiesiły pracę fabryki, warsztaty,
próżnowali szewcy, krawcy, stolarze, rzeźnicy, kantory wekslarskie, stróże
domów, w końcu nawet roznosiciele gazet.

W ten sposób przybrała rewolucja z roku 1905 od razu charakter
ekonomiczny, stała się walką klasową.

Socjalizm pod komendą litwaków wstąpił od razu na drogę bezwzględ-
nego terroru. Z nieznanego nikomu poza kołami socjalistycznymi pod-
ziemnego „Centralnego komitetu rewolucyjnego” wychodziły rozkazy: dziś
strajkują robotnicy fabryczni, jutro szewcy, pojutrze tacy owacy – wszyscy
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razem ławą, bez żadnego wyjątku, a kto by się ośmielił wyłamać spod tych
rozkazów, ten niech pisze testament. . .

I nikt nie ośmielił się oprzeć woli podziemnych, ukrytych dyktatorów
socjalizmu, wskazanych dopiero później, po rewolucji, przez Unszlichta
(Tyszko, Jackan, Żabotyński. . . Żydzi). Na dany znak zamykali kupcy
sklepy, milkły maszyny fabryczne – milionowe miasto zastygło, jak za-
hipnotyzowane. Bywały w Warszawie i w miastach prowincjonalnych dni,
w których nie było na ulicy żywej duszy oprócz wysłanych na zwiady. Nawet
policja położyła po sobie uszy, schodziła przezornie z drogi podejrzanie
wyglądającym rewolucjonistom. A nuż dobędą browningi!. . .

Korzystając z panicznego strachu, jaki padł na „burżujów”, gospo-
darował socjalizm w Królestwie, głównie w środowiskach fabrycznych
(Warszawa, Łódź, Zgierz, Pabianice, Zduńska Wola, Częstochowa, Radom
itd.), jak w kraju zdobytym. Kupcom chrześcijańskim, którzy nie chcieli
zamknąć sklepów na jego rozkaz, wybijał okna wystawowe, niszczył to-
war fabrykantom, przykładał browning do piersi nielubianych z takich
lub innych powodów, inżynierów, majstrów, podmajstrzych, wszelkich
przełożonych, zwierzchników wywoził na taczkach z fabryk i warsztatów.
Odnosi się to głównie do kupców i przemysłowców, chrześcijańskich, Żydów
bowiem oszczędzano, omijano, co potwierdza wiadomość Unszliehta.

Ta swawola, ten bezwzględny terror olśnił, zachwycił bezkrytyczny
tłum przeciętnej inteligencji i półinteligencji. Bezkrytyczny tłum widział
w 1905 r. w socjalistach „pionierów i bohaterów wolności”, podziwiał ich,
uwielbiał, oklaskiwał.

A nie tylko tłum. Nawet ludzie zdolni, znani w nauce i literaturze,
stracili do tego stopnia przytomność, zachwycali się do tego stopnia bezce-
lową awanturą wywrotowców, iż nazywali ich furię niszczycielską „robotą
Chrystusową”.

Powtórzyła się znowu stara prawda, potwierdzona tylokrotnie przez
historię, że w chwilach wywrotowych, w chwilach anarchii tracą nawet
niegłupie skądinąd głowy miarę w oku, miarę sądu. Lśniący tuman bezkry-
tycznego entuzjazmu przesłania im wzrok, oślepia ich, iż widzą wszystko
na opak. . . Dopiero w rewolucjach spostrzega się, jak mało ludzi umie
myśleć spokojnie, rozważnie, mądrze i jak niewielu posiada odwagę oparcia
się jakiemuś prądowi chwili.

Sterroryzowawszy jedną część ludności postrachem, drugą zaś olśniwszy
brawurową odwagą, rozkołysał się socjalizm na dobre. Od połowy roku
1905 zaczęły się zabójstwa „partyjne”. Strzelano do właścicieli, dyrektorów,
inżynierów, majstrów fabryk; strzelano do biedaków, którzy, nie posiadając
środków na przetrzymanie strajku, a nie chcąc przymierać głodem z żoną
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i dziećmi, pracowali po kryjomu nocami; strzelano do domniemanych
szpiegów. Gdzie się noże i browningi okazały bezsilnymi, tam posługiwano
się bombami dynamitowymi.

Patrząc na ten rejwach wywrotowy, zdawało się, że cala Polska jest
socjalistką, anarchistką, że cala Polska widzi swoje zbawienie tylko w bu-
rzeniu istniejących form społecznych i ekonomicznych. Tymczasem tak nie
było. Powtórzyło się widowisko, które ludzkość widziała już niejednokrot-
nie: krzykliwa, głośna, odważna mniejszość sterroryzowała spokojniejszą,
rozważniejszą, mniej odważną większość. Wiadomo, że jakobinów było we
Francji wszystkiego pół miliona, a te pół miliona zmusiło podczas rewolucji
do posłuszeństwa 25 milionów Francuzów.

Większość narodu nie stała bynajmniej po stronie wywrotowców. Zro-
zumiała ona, odczuła bardzo dobrze, że naród, pozbawiony wolności poli-
tycznej, nie ma prawa do eksperymentów socjalistycznych przed zdobyciem
swobody ruchów. Nikt nie buduje domu od dachu. . .

Rząd rosyjski, przerażony niespodziewaną zawieruchą, postanowił ją
uśmierzyć „najwyższym manifestem”, zapowiadającym konstytucję. Tego
manifestu (30 października 1905 r.) nie spodziewał się nikt. Przyszedł
nagle. W Warszawie latał po ulicach legion chłopców, roznosicieli gazet,
i wrzeszczał na całe gardło: konstytucja, konstytucja, konstytucja! Kogo
choroba nie przykuwała do mieszkania, do łóżka, ten wybiegał na ulicę,
kupował łapczywie dodatek nadzwyczajny i czytał „manifest najwyższy”.

Nagle, spod ziemi, wyroił się z różnych kątów i dziur tłum działaczy
politycznych. Pod latarniami, na wylotach ulic, na schodach kościołów,
w bramach domów, na placach, stawali domorośli politycy i wygłaszali
swoje mądrości.

Nazajutrz od samego rana zaczęły się ukazywać na ulicach gromady
robotników, niosących różne sztandary – czerwone socjaliści, a czarne
bundyści (Żydzi). Pod wieczór wylały się wszystkie przedmieścia, wszystkie
zaułki na śródmieście. Głowa przy głowie, ramię przy ramieniu, dorośli,
wyrostki, kobiety, dzieci – toczył się tłum, pijany entuzjazmem. Niech
żyje wolność, krzyczał, śpiewał, powiewał sztandarami. Hołota żydowska,
czarni bundyści ryczeli:

— Precz z krzyżem, precz z „białą gęsią!
Tą „białą gęsią” był polski biały orzeł.
Bezczelne opluwanie krzyża chrześcijańskiego i białego orła polskiego

przez Żydów potwierdza ich podłe zamiary, odkryte piórem Unszlichta.
Nienawiść Żydów do Polaków, ich dobrodziejów, odezwała się wyraźnie,
głośno, publicznie, w bluźnierczym krzyku:

— Precz z krzyżem, precz z „białą gęsią!
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Rzecz dziwna, że tego nie odgadli natychmiast katolicy i patrioci polscy.
Trzeba było zaraz zamknąć niewdzięczne gęby „narodu wybranego”

Szły teraz szybko po sobie wielkie strajki, podniecone przez litwaków,
paraliżujące ruch ekonomiczny kraju: kolejowy, pocztowy, tramwajowy,
telefoniczny, szkolny, nie licząc mnóstw a drobniejszych. W przeciągu
dwóch miesięcy (aż do końca 1905 r.) stawała Warszawa kilka razy martwa,
bezradna, jak zepsuta maszyna.

A tego właśnie chcieli działacze socjalistyczni. Roznamiętnić chcieli
głodem, zimnem ubogą ludność i zmusić ją do czynnego udziału w rewolucji.
Gdy głód obojętnym dokuczy – rezonowali – rozgrzeją się i oni i rzucą się
na „burżujów”.

Socjalistom potrzeba było mamony. Więc „konfiskowali” pieniądze skar-
bowe i „ekskroproprjowali burżujów”, czyli ograbiali: kasy rządowe, ban-
kowe, fabryczne, kupieckie i napadali koleje żelazne, przewożące znaczne
sumy. Omijali tylko sklepy żydowskie, co dowodzi znów, że się Unszlicht
nie omylił, oskarżając Żydów jako wrogów narodu polskiego. Chodziło
widocznie Judzie o to, aby osłabić Polaków i zgarnąć jak najwięcej ich
mienia na swoją korzyść.

Wyroki śmierci, wydawane przez ukrytych „dyktatorów” i wykonywane
z błyskawiczną szybkością spoza węgla znienacka, skrytobójczo, długim,
nieprzerwanym szeregiem. Codziennie donosiły gazety o zabójstwach poli-
tycznych, codziennie ginęli na bruku miast i miasteczek, w mieszkaniach
prywatnych, w restauracjach, szynkach, w salach fabrycznych, w powozach,
w dorożkach albo przedstawiciele policji i władz, albo jacyś winowajcy
partyjni. Kule latały wszędzie jak wróble.

Do wykonywania tych konfiskat, eksproprjacji i wyroków potrzeba było
socjalizmowi „wojska”, czyli „bojówki”. Zrekrutował je on z odważniejszych
„towarzyszy”. Instruktorami i dowódcami tej „bojówki” byli: Bohdan
Rudomina, Bronisław Iwanowski przezwany „Abrahamem”, i Majtczak,
zwany „Napoljonem”.

Praca w fabrykach stała się wprost niemożliwa. Robotnicy drwili sobie
z wszelkiego ładu i porządku, z obowiązku i zwierzchności. Przychodzili do
warsztatów, kiedy im się podobało, i opuszczali je, kiedy im się podobało.
O każdej porze, godzinie odbywali w salach fabrycznych wiece, politykowali,
zabawiali się śpiewami chóralnymi, grą w piłkę i pili wódkę. Komenda
fabryczna straciła wszelką moc. Energiczniejszego zwierzchnika wywozili
robotnicy na taczkach z fabryki, a gdy się opierał, zabijano go spoza węgla.
Właścicielom fabryk dyktowali codziennie inne żądania, podwyżki płacy.

Głównie „krwawa” Łódź była terenem wszelakiej swawoli. Z tej swawoli
wylągł się wkrótce szpetny grzech kradzieży. Kiedy zniesiono, na żądanie
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socjalistów, praktykowane przed rewolucją rewizje robotników przy opusz-
czaniu fabryk, jako „uwłaczające godności człowieka”, zaczęli „towarzysze”
gospodarować w cudzym domu, jak u siebie. Kradli bezwstydnie. Znaleźli
się tam tacy majstrowie w sztuce złodziejstwa, iż wynosili z fabryki codzien-
nie wszystko to, co wyrabiali. W fabryce Scheiblera (Łódź) ukradziono
w ciągu roku 1906 za 100 000 rubli gotowego towaru i za 100 000 rubli
fabrykatów w jednym tylko oddziale blichu i drukarni. W samej Łodzi
ukradziono miliony, a dokonywano tych kradzieży bez żadnej ceremonii. Za
parkanami fabryk czekały wozy i taczki i całe bandy Żydów-paserów, które
zabierały łup najspokojniej bez żadnej przeszkody. Dowcipniejsi albo bar-
dziej cyniczni „towarzysze” nazywali ten szpetny rabunek „braniem a conto
przyszłej własności kolektywnej”, albo „przyśpieszonym unarodowieniem,
upaństwowieniem fabryk”.

Ogólną anarchię powiększył zwykły zatruty owoc wszelkiej anarchii –
bandytyzm. Własność prywatna znalazła się na łasce i niełasce pierwszego
lepszego rabusia. Tak się ta podła hołota rozwydrzyła, że w jasny dzień
na ulicy, wśród tłumu ludzi rzucała się na przechodniów, zabierała im
pieniądze, zegarki, kosztowności, zdzierała z nich futra, paltoty, wpadała
w sąsiedztwie patrolów i posterunków policyjnych do sklepów, do banków
i wypróżniała kasy. A wszędzie, gdzie ocierała się o opór, strzelała, zabi-
jała. Napadała inkasentów bankowych, kasjerów fabrycznych, listonoszy,
wiedząc zawsze, gdy ktoś szedł w mieście z jakimiś większymi pieniędzmi
ulicą, lub jechał dorożką. Po wsiach napadała plebanie, dwory, młyny,
karczmy i zagrody zamożniejszych włościan.

Ta cała zgraja łotrów nie tylko rabowała i zabijała, ale znęcała się
także okrutnie nad upatrzonymi ofiarami. Żądając wskazania ukrytych
pieniędzy, torturowała starców, dzieci, wieszała ich głową na dół, nacinała
im skórę nożami, przypiekała im pięty świecami, gwałciła, zniesławiała
kobiety.

Bezkarna w chwilach anarchii zbrodnia staje się zuchwałą, okrutną,
rozpustną, w końcu potworniejszą od dzikiego zwierzęcia.

Socjaliści ruszali się w 1906 r. tak żwawo, tak zuchwale, narobili tyle
wrzawy, iż zdawało się, że oni są wyrazem całego kraju, że za nimi stoi
cały naród. Omylili się. . . Naród ochłonął z entuzjazmu „wolnościowego”,
przypatrzywszy się jego skutkom i odwrócił się plecami do podziemnych
reformatorów ludzkości. Nawet nie wszyscy robotnicy oklaskiwali krwawą,
niszczącą metodę wojującego socjalizmu. Robotnicy chrześcijańscy i uczciwi
nie brali udziału w tej okrutnej, a bezowocnej robocie, za co ich „władze”
socjalistyczne ogłosiły „wrogami wolności” i nie oszczędzały ich tak samo,
jak burżujów i przedstawicieli rządu. Fabryki (głównie w Łodzi i Zgierzu)
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były krwawą areną bezustannych bójek między robotnikami, kończących
się zwykle śmiercią lub okaleczeniem kilku ludzi. Swój okaleczał, zabijał
swojego, brat brata, robociarz robociarza. Nie pomogły nawoływania do
opamiętania pism i księży, nic prośby rozumnych i bogobojnych matek,
żon i córek powaśnionego proletariatu.

“ Po tylu krwawych kłótniach i wyrzucaniach wzajemnych – skarżyły się,
prosiły robotnice w ostatnich dniach października 1906 r. w łódzkim dzien-
niku pt. „Rozwój” – my, robotnice fabryczne, świadki tego wszystkiego,
nie możemy się powstrzymać, żeby nie zawołać na was, ojcowie, bracia,
mężowie nasi, ze łzami w oczach i okropnym bólem w sercu. Zastanówcie
się, co robicie, przelewając krew bratnią, płacz matek, żon i dzieci waszych
woła już o pomstę do nieba. Jak w taki sposób postępować będziecie, to
nie potrzeba innych nieprzyjaciół, bo się sami pomordujecie. Wstyd dla
nas i hańba, że synowie jednej ziemi tak się zabijają, następują na siebie,
jeden drugiemu wydziera ten ciężko zapracowany kawałek chleba, nie
zważając na głód i nędzę dzieci. Wstyd dla naszej Polski przynosicie,
bo inne kraje już się naśmiewają z naszej gospodarki. Bracia kochani,
zaprzestańcie już tych walk bratobójczych, przecież my wszyscy na jednej
ziemi polskiej żyjemy, jej chleb jemy, jedne troski w fabrykach dzielimy,
wspólnie pracujemy, razem jesteśmy gnębieni i zarazem w jednego Boga
wierzymy, a przykazania najświętszego miłości nie wypełniamy. Czy ty,
ojcze narodowcze, czy ty, synu socjalisto, czy ty pepeesie i esdeku, opamię-
tajcie się, przecież wszyscy jesteście Polakami. Dosyć tych walk, dosyć
łez, dosyć krwi i mordów! Błagamy was na Chrystusa rany, pogódźcie
się wszyscy, podajcie sobie bratnie dłonie, niech zgoda, jedność, miłość
zapanują nareszcie pośród nas, bo tylko w jedności lepsza przyszłość dla
ludu roboczego i siła naszej ukochanej ojczyzny. Niech Królowa Korony
Polskiej, Matka Boska z Jasnej Góry, wyjedna nam to i poruszy serca
tych zakamieniałych, zaślepionych i chwiejnych braci naszych, wesprze
nasz głos i uprosi zgodę upragnioną.
Zdawałoby się, że tak prosta, serdeczna prośba kobiet uczciwych ro-

botnic wzruszy owych „zakamieniałych, zaślepionych, chwiejnych braci”.
Nie wzrusza. . . Na odezwę robotnic odpowiedzieli socjaldemokraci łódzcy
rozkazem, wzywającym do mordowania socjalistów-narodowców polskich.

Jakże miały ich wzruszyć, gdy robotnice przemawiały do nich w imię
uczuć religijnych i patriotycznych? Ojczyzną przecież socjaldemokratów
jest cała ziemia, międzynarodówką ją nazywają, kosmopolityzmem się
szczycą, uczucia zaś i wierzenia religijne są dla nich, dla filozofów, opartych
o światopogląd przyrodniczy, przesądem, zabobonem. Nie wszyscy socjaliści
szli tą drogą. Polska Partia Socjalistyczna rozpadła się od samego początku
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na dwa odłamy, na tzw. starych socjalistów i młodych. Starzy (prawica),
obejmujący nieliczną grupę towarzyszy, uważali rewolucję jako wygodną
okazję do oderwania Królestwa od Rosji, czyli łączyli swoje dążenia kolekty-
wistyczne z patriotyzmem – młodzi (lewica), „skupiający w sobie olbrzymią
większość partii, uznali zdobycie niepodległości narodowej w toku rewolucji
w caracie za niemożliwe i dążyli tylko do obalenia caratu i stworzenia na
jego gruzach, przy pomocy klasy robotniczej innych państw rosyjskiego no-
wego porządku państwowego, mianowicie, republikańsko-demokratycznego”.
Prawica Pols. Partii Socjalistycznej składała się z Polaków, lewica zaś
głównie z Żydów, wymusztrowanych w mądrości swoich współplemieńców,
Marksa i Lassale’a.

Anarchia socjalistyczna zapomniała, że stoi nad nią potężny jeszcze rząd
rosyjski. W pierwszej chwili zaskoczony rewolucją milczał rząd petersburski,
przypatrując się zdziwiony zuchwalstwu proletariatu. Zdawało mu się,
że ogłoszenie konstytucji stłumi niespodziewaną zawieruchę. Stało się
przeciwnie. . . Manifest carski dodał socjalistom otuchy. Zamiast uspokoić
się, atakowali oni jeszcze gwałtowniej „burżujów”.

Po rozwiązaniu pierwszej Dumy (sejmu) stanął na czele rządu rosyj-
skiego Stołypin. Bardzo uważnie musiał ten polityk mocnej, twardej ręki
badać historię rewolucji francuskiej, czytał niewątpliwie pisma H. Taine’a:
„Les origines de la France contemporaine”, bo wiedział, jak się zabrać do
rozjuszonego byka anarchii. W rewolucjach ginie zawsze ten, kto się boi, kto
namyśla się długo, kto nie umie się zdobyć na czyn stanowczy, a zwycięża
zawsze odważny aż do zuchwalstwa, aż do okrucieństwa. Recepta Dantona:
„de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace!” wcielona przez
jakobinów, wysunęła na czoło narodu francuskiego gromadkę doktrynerów,
fanatyków i szubrawców, rzuciła bojaźliwego, nieumiejącego się bronić
Ludwika XVI na szafot i wywróciła do góry nogami całą przeszłość.

Zrozumiał to doskonale Stołypin.
— Nie przestraszyć mnie! – zawołał, pokazawszy pięść anarchii. —

Terror na terror. . .
Wzięły się teraz za bary dwie potęgi: ocknięty ze zdumienia rząd carski

i rozhukana powodzeniem pierwszego rozmachu anarchia. Rząd carski
zaprowadził w najburzliwszych guberniach stan wojenny albo tzw. wzmoc-
nioną ochronę, anarchia zaś odpowiadała na te represje buntami wojsko-
wymi (bunt majtków kronsztadzkiego okrętu „Pamiat’ Azowa” w sierpniu)
i zamachami na przedstawicieli władzy (zamach na prezesa ministrów,
Stołypina, na „Wyspie Aptekarskiej”, 25 sierpnia).

Na sypiące się gęsto zamachy bojowców odpowiedziała władza carska
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sądami polowymi (6 września 1906 r.). Zaczęły pracować szubienice i salwy
karabinowe w przyśpieszonym tempie.

Fabrykantom łódzkim sprzykrzył się nareszcie terror robociarzów i zdo-
byli się na odwagę, ogłosili lokaut.

Sto tysięcy robotników znalazło się na bruku bez pracy, bez chleba.
Część ich uczciwsza zaczęła przymierać głodem, druga zaś część, zuchwała,
wsiąkła w zbrodnie, wzmocniła legion bandytów.

Socjalizm wypowiedział wojnę wielkiemu kapitałowi, a zrujnował właści-
wie tylko drobny przemysł i pracę. Komitet statystyczny miasta Warszawy
wykazał, że rewolucja zburzyła, zniszczyła, zamknęła w Królestwie Polskim
około 2000 mniejszych zakładów przemysłowych (chrześcijańskich). Więc
nie wielkich kapitalistów rozgromił socjalizm wojujący, jak zamierzał, bo ci,
siedząc na ogromnych workach złota, drwili sobie z bezpiecznej zagranicy
z jego browningów, bomb i strajków, lecz zniszczył i cofnął o kilkanaście,
o kilkadziesiąt lat wstecz swojski, dopiero kiełkujący przemysł i zubożył
robotników i cały proletariat w ogóle.

Rewolucja socjalistyczna pchnęła proletariat na drogę grzechu, zbrodni,
wcisnęła w ręce młokosów, wyrostków bomby i browningi, nauczyła ich
grabić i zabijać, podniecała nieszlachetne apetyty wydziedziczonych lub
chciwych użycia życia, podkopała swoją mądrością bezwyznaniową wiarę
w serce ludu, utworzyła cały legion opryszków – zatruła, znieprawiła duszę
robotników i proletariatu w ogóle.

Dziwiono się w kraju, że policja czas pewien bezsilna wobec „konfiskat”
i egzekucji rewolucyjnych, tropiła teraz i chwytała „towarzyszy” i ban-
dytów. Bo znaczna część „towarzyszy” wsiąkła w policję, zasiliła kadry
tajemniczych agentów (szpiegów), wydawała w ręce władzy carskiej swoich
towarzyszy, wczorajszych „braci”.

Uwięzieni w Łodzi socjaliści spodleli do tego stopnia, iż, gdy zabrakło
kata, zgłosiło się do tego okrutnego rzemiosła aż 40 kandydatów pomiędzy
więźniami. Zamaskowany „towarzysz” wieszał towarzysza, bandyta bandytę
za pięć rubli od głowy. Zdarzył się nawet taki wypadek, że kiedy jeden
ze skazańców, zapytany pod szubienicą dla kogo przeznacza swoje rzeczy,
rzekł: mojemu najlepszemu, najwierniejszemu przyjacielowi, i wymienił
nazwisko. Świadkowie egzekucji odwrócili ze zgrozą głowy, bo ów „najlepszy,
najwierniejszy przyjaciel” czekał właśnie pod szubienicą ze stryczkiem na
głowę swojego przyjaciela, który nie zapomniał o nim w godzinie śmierci.

Nawet Dante i Szekspir nie wymyśliliby straszniejszej sceny tragicznej.
Oto, do czego prowadzą rewolucje ludzkie. Nawet rewolucje dzikich

zwierząt nie zdobyłyby się na taką podłą zbrodnię. . .
W Królestwie nie wiedziano aż do roku 1910, kto prowadził rewolucję.
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Dowiedziano się dopiero po rewolucji, że na czele jej stali Żydzi, głównie
litewscy (litwacy), że jej „dyktatorami” i instruktorami byli: Tyszka (nie
tzw. Tyszko), Jackan, Żabotyński, Azef i ich pomocnicy. Ci „dyktatorowie”,
instruktorzy i twórcy bojówki, udający międzynarodowych socjalistów,
byli wrogami „gojów” i służyli tylko swoim współplemieńcom, czego dowia-
dujemy się od S. Frankiewicza, którego list umieściła „Myśl Niepodległa.
Andrzeja Niemojewskiego w listopadzie roku 1910.

“ Znam fakty – opowiadał Frankiewicz w swoim liście – kiedy Żydzi
w porachunkach z chrześcijanami uciekali się do swoich współplemieńców,
uczestniczących w „Komitecie” socjalistycznym i od nich uzyskiwali wyroki.
Stwierdzono publicznie fakt, iż pewien Żyd w jednym z miasteczek, mając
porachunki osobiste z chrześcijaninem i czując się pokrzywdzonym o. . .
2 ruble, uzyskał od „Komitetu”, w którym działali sami Żydzi, wyrok.
A jaki wyrok? Dwaj litwacy z browningami. . . Skazany, widząc, że to nie
przelewki, porzucił dom i wyjechał stamtąd na zawsze. Znam fakt, że gdy
chrześcijanin w pewnej okolicy zakupił las na wyrąb, Żydzi, handlujący
lasami, uzyskali wyrok od „Komitetu”, aby materialnie zrujnować „goja”
i bojówka osądzonemu konfiskowała pieniądze, truła konie, podpalała las,
dopóki niefortunny handlarz nie odstąpił lasu Żydom za liche pieniądze.

„Myśl Niepodległa” umieściła drugi list w grudniu 1910 roku. List ten
mówił:

“ W numerze 153. przeczytałem podane przez p. Frankiewicza fakty
pogromów, urządzanych przez żydowskie komitety S.D. Aby działalność
takich komitetów była przez ogół lepiej zrozumianą, proszę o opubliko-
wanie działalności jednego z nich, znanego mi dobrze, a który operował
na dość głuchej prowincji. Na czele stał esdek, doktor, Żyd. Nakazy
przychodziły od okręgówek i centrówek S.D. i Bundu. Bojówka składała
się z samych chrześcijan pod komendą litwaka, przysłanego z „centralki”
w roli instruktora, pana życia i śmierci. Na jednym z pierwszych posiedzeń
podniosły się oburzone glosy na monopol, gdyż, jak mówcy twierdzili, nic
tyle nie przyniosło krzywdy krajowi, ile monopole, więc zdecydowano
zburzyć monopole, co było wykonane w promieniu dwóch mil. Na ich
miejsce otrzymaliśmy kilkaset tajnych szyneczków żydowskich z dodatkiem
do każdej buteleczki procentu za fatygę. Później odbyła się bardzo tajna
narada „Komitetu”, po której Żydzi na gwałt poczęli się zaopatrywać
obficie w towary. Gdy już mieli towaru bardzo dużo, komitet uchwalił
wysadzić mosty kolejowe, co bojówka ściśle wykonała. Towarówki przestały
chodzić, więc ceny podskoczyły natychmiast: na nafcie z 8 kop. na 20 za
kwartę, na węglu z 19 na 42 za pud itd. Ale myślałby kto, że Żydzi na tym
interesie porobili majątki. Wcale nie. Oni się tylko trochę „podreperowali”,
bo komitet kazał brać od Żydów dawne ceny, a tylko chrześcijanie musieli
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płacić ceny rewolucyjne. Żydzi mówili, że oni się bardzo modlili, aby takie
czasy nastały, więc tak Bóg dał. . .

W rezultacie zburzono kilka urzędów gminnych, zabito dwóch wójtów
sąsiednich gmin, a jednego ciężko raniono, kilku strażników i kilka osób
cywilnych zabito. Gdy skonsygnowano wojsko i gdy z bojówką było krucho,
dowódca jej, litwak, czmychnął do miasta gubernialnego, gdzie założył
bardzo solidny interes z żywym towarem, a reszta bojówki została wyłapana,
kilku z nich zawisło na szubienicy, kilkunastu zaś poszło na całe życie
do ciężkich robót. Komitet, kierujący przedtem całą akcją, dziś spokojnie
zajmuje się handlem, buduje domy i bardzo pięknie sobie żyje, doktor ma
niezłą praktykę w jednym z większych miast Królestwa, a chrześcijanie
z tej okolicy wędrują dziś do Łodzi na zarobki i do Ameryki. Takie są
rezultaty chwilowych rządów partii żydowskich z S.D. i Bundu.

Dwa powyższe listy wystarczają do zdemaskowania żydowskiego socja-
lizmu w Polsce. Żydzi, odgrywający podczas rewolucji rolę dobrodziejów
i wodzów proletariatu chrześcijańskiego, posługiwali się po prostu „gojami”
do swoich celów, okłamywali ich bezczelnie, namawiali do mordów i nie
litowali się nad nimi, gdy zawieszano ich na szubienicy albo pędzono
setkami, tysiącami na Sybir do ciężkich robót na zawsze. Bo cóż Żyda,
„wybrańca Jehowy”, obchodzi goj „równy zwierzęciu?” Obowiązkiem jego
służyć Judzie, „narodowi wybranemu” i być jego posłusznym narzędziem. . .

Posłusznymi byli „dyktatorom” żydowskim prawie wszyscy młodzi
socjaliści polscy. Nie słuchali ich tylko starsi (tzw. starzy), którzy, zwą-
chawszy pismo nosem, odmówili panom Żydom posłuszeństwa. Gdy „goje”,
wyzyskiwani w Sielcach przez Żydów, wygarbowali chciwym garbarzom
skórę, rozkazał dyktator socjalizmu „starym” oddać im wet za wet. Na to
nie zgodzili się „starzy”, odmówili odwetu, co dowodzi, że domyślili się,
dokąd Żydzi zdążają.

Dokąd Żydzi zdążali podczas rewolucji, niech opowie Julian Unszlicht,
który jako polski pisarz żydowskiego pochodzenia, zna lepiej od „gojów”
tajemnice swoich współplemieńców. Pisze on pomiędzy innymi:
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“ Ubiegła rewolucja w Królestwie była rewolucją żydowską, mającą na
celu utrwalić hegemonię Izraela nad Polską i zrealizować utopijny ideał
„Judeo-Polski”, Syjon na gruzach Polski. – Wiekami całymi żydostwo ze
wszech stron spływało w granice Rzeczypospolitej na oścież dla obcych
otwarte. Rzeczpospolita nie umiała wzbudzić dla siebie poszanowania
ze strony żydostwa, które, biorąc jej tolerancyjność za oznakę słabości,
nauczyło się Polskę lekceważyć, nie chcąc nawet jej języka uznać za
swój. Żargon niemiecki, jak obecnie żargon rosyjski litwactwa – to żywe
dokumenty, stwierdzające przywiązanie żydostwa do tych państw, które
nie tylko Polskę ciemiężą, ale i samo żydostwo rozmaitymi sposobami
wytępić usiłowały. Polska ujarzmiona stała się ojczyzną żydostwa ca-
łego świata, drugą Palestyną, w której nie miało ono potrzeby liczyć
się z interesami ludności rdzennej. W warunkach wyjątkowych Polski,
przy rosnącym ucisku obcym i pozornym zmiażdżeniu przezeń aspiracji
politycznych narodu polskiego, proces odpadania żydostwa od polskości,
mógł się tylko potęgować, prowadząc w prostej linii do fantastycznej idei
„Judeo-Polski”, odrodzenia „narodowego” żydostwa w ujarzmionej Polsce
pod egidą państwowości rosyjskiej.
“ Pierwszy etap został przebieżony: żydostwo powstaje jako zwarta masa
przeciwko narodowi, który w ciągu tylu wieków udzielał mu gościny i przy-
tułku, sądząc, że w zamian za to zdobędzie względy gromiącej go Rosji.
Lecz w tej sytuacji walka żydostwa z polskością, mimo poparcia rządu
rosyjskiego zakończyłaby się rychło klęską żydostwa, gdyby ono dla swych
dążeń nie znalazło punktu oparcia w samem społeczeństwie polskim. Wa-
runkiem nieodzownym imienia w Polsce jako odrębnej całości tak osobliwej
grupy, jak żydostwo, było rozerwaniem przezeń społeczeństwa polskiego
na dwie wrogie sobie części i przykucie jednej z nich – polskiego Iudu
pracującego – do swego dziejowego rydwanu, toczącego się ku nieznanym
losom Izraela po „trupie Polski”

“ Siła proletariatu polskiego miała zarazem służyć do wywarcia presji
na rząd, by zdobyć na nim ustępstwa, których koszta poniesie Polska,
a korzyści zagarnie żydostwo. Do tak niesłychanego eksperymentu dał
się użyć socjalizm w Polsce. – Socjalizm polski nie umiał stawić czoła
parciu nacjonalizmu żydowskiego, gdyż element żydowski, który się w nim
licznie zagnieździł, nie dopuszczał do żadnej krytyki działalności poli-
tycznej żydostwa, natomiast zmuszał go ustawicznie do walki z reakcją
polską, nie za jej ugodowość, bo to odpowiadało dążeniom centralistycznym
nacjonalizmu żydowskiego, lecz za jej antysemityzm, któremu żer obfity
dawały wybryki antypolskie socjal-litwactwa. W tych warunkach nastąpił
wybuch szalonego, nieokiełznanego niczym antagonizmu. – Izrael stał się
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nieubłaganym, bezlitosnym sędzią wszystkich prawdziwych czy urojonych
przewinień Polski, z lubością opluł jej przeszłość, jej męczeństwo, jej
prawo do wolnego życia. – Żydostwo stało się panem sytuacji w rewolucji.
Coraz natarczywiej żądało od socjalistów polskich, by się wyparli swej
narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę
nacjonalizmu żydowskiego.

Oto jak spolszczony pisarz polski pochodzenia żydowskiego odsłonił
egoistyczne i aroganckie dążenia swoich byłych współplemieńców. Nie
skończył na tym. Dodał jeszcze do obrazu rewolucji żydowsko-polskiej
następujący wyrok na Żydów:

“ Żydostwo, zohydzając ludowi polskiemu męczeństwo dziejowe Polski,
utraciło tym samem prawo do polskiego współczucia. A morze krwi polskiej
przez żydostwo przelane, jako zapłata za wiekową gościnę, uczyniło dla
niego dalszy pobyt w Polsce piekłem prawdziwym. Na głowę Izraela spada
kataklizm dziejowy, którego żadna siła już nie odwróci. – Wielki Exodus
Izraela z Polski jest koniecznością, bez której nie masz szczęścia i wolności
naszego narodu. Przyspieszać tedy ten proces dziejowy jest obowiązkiem
każdego prawego Polaka, dbającego o przyszłość swojej ojczyzny. – Wyru-
gowanie żydostwa z Polski jest nie tylko dla niej koniecznością życiową,
lecz i wypełnieniem się sprawiedliwości dziejowej.

Najzaciętszy anty-Żyd pochodzenia aryjskiego nie zdobyłby się na
sroższy wyrok przeciw bezwzględnemu egoizmowi i naiwności megalomanii
narodu żydowskiego.
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Ruch antyżydowski w Warszawie
przed wojną 1914 r.

Mrzonki o asymilacji żydowsko-polskiej słabły, gasły w Warszawie około
roku 1889. Już w jednej ze swoich kronik (1889 r.) skarżył się Prus:

“ Kwestii żydowskiej prawie niepodobna dotknąć bez wywoływania hała-
sów i kwasów. Wszystko wolno krytykować, nawet pewniki matematyczne,
ze wszystkiego można żartować, tylko kwestię żydowską trzeba głaskać
z włosem i to jeszcze bardzo delikatną ręką, w bardzo aksamitnej ręka-
wiczce.
Po raz wtóry skarżył się Prus w „Kurierze Codziennym” (1889 r.,

Nr 315):

“ Dziwna rzecz! Od kilkunastu lat z gryzącym sarkazmem odzywam się
o księżach, szlachcie, o naszych kupcach i rzemieślnikach, o niemieckich
przemysłowcach, a przecież nikt z tych panów nie oskarżał mnie o złość,
o rozszerzanie przesądów i szerzenie nienawiści. Lecz gdy pierwszy raz
potrąciłem o stanowisko Żydów, zaraz mi zrobiono wojnę.
Biedny Prus! Tak serdecznie bronił Żydów, tak szczerze wierzył w ich

rozum, w ich mądrość, w możliwość zasymilowania ich, a oni pokazali mu
nienawistne pazury i zęby, gdy ośmielił się dotknąć ich z lekka miękkim,
pobłażliwym piórem. Gdyby znał przeszłość i teraźniejszość Żydów, jak się
przechwalał, wiedziałby, że chciwość, megalomania, arogancja i pogarda
wszystkich innowierców są głównym rysem charakteru tego nieszczęsnego
plemienia.

Powoli nauczył się Prus patrzeć na Żydów trzeźwiejszym, badawczym
okiem. Przypatrując się im z bliska, stracił swoje złudzenia, swoją wiarę
w możliwość zasymilowania mas żydowskich.

Nie tylko Prus, ale także inni dojrzali, doświadczeni postępowcy od-
wrócili się od Żydów, zrozumiawszy, że ich egoistyczna odrębność szkodzi
narodowi polskiemu. Ten przewrót pojęć zaczął się dopiero w drugiem
dziesięcioleciu XX wieku.

Aleksander Świętochowski był, jak wiadomo, gorliwym pozytywistą,
tego kierunku championem, komendantem. Do programu tego prądu, rzą-
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dzącego w Królestwie między rokiem 1880 a 1890, wchodził oprócz uwiel-
biania wiedzy, zwanej niezawisłą, oprócz „wytrzeźwiania” pojęć narodu
itd., także filosemityzm, marzący o asymilacji żydowskiej.

Więcej szkody aniżeli się nam zdaje, wyrządził filosemityzm ostat-
niej epoki naszej duszy polskiej, aryjskiej i chrześcijańskiej. Gromadnie
wtargnęli Żydzi jako publicyści, dziennikarze, literaci do prasy polskiej
i zaczęli ją wyzyskiwać do swoich żydowskich celów. Kroplę po kropli, za
pośrednictwem artykulików, artykułów, krytyk, broszur, książek w końcu
wstrzykiwali oni w naszą duszę jad żydowskiej dialektyki, umiejącej drwić
zręcznie ze wszystkiego i ze wszystkich, wstrzykiwali rozczyn psychy ży-
dowskiej, nicującej wszystko, co nie służy jej megalomanii. Na rękę szedł
im bezwiednie nasz „postęp” włączywszy do swojego programu doktrynę
„antyklerykalną”. Pod tę rubrykę wciągali gazeciarze żydowscy całą trady-
cję narodu polskiego. „Klerykałem” był dla nich każdy, kto nie uznawał ich
wyższości lub przeszkadzał im napychać kieszenie krwawicą chrześcijańską.
I „klerykałem” był każdy, kto dotknął końcem pióra Żyda. Żaden z nich,
choćby najczerwieńszy postępowiec, choćby ateusz, socjalista, anarchista,
nie ośmielił się skinąć palcem na rabina, ale polskiego księdza, biskupa,
szlachcica, przemysłowca, rzemieślnika, chłopa czepiał się zuchwale przy
każdej sposobności, krzycząc: wróg kultury, humanitaryzmu, wstecznik,
zacofaniec. . .

Pod płaszczykiem antyklerykalizmu i humanitaryzmu starali się „oświe-
ceni” Żydzi podminować wszystkie nasze tradycje narodowe i chrześcijańską
etykę. I nie tylko siłę naszych tradycji narodowych i chrześcijańskich pod-
minowywali, zaatakowali także nasze zwyczaje i obyczaje, demoralizowali
swoim znanym cynizmem, i swoją żydowską lubieżnością, naszpikowaną
zgniłymi, cuchnącymi dowcipami (faule Witze). Cynizm heinowski grasuje
dotąd w Warszawie. Część inteligencji warszawskiej zżydziała, a młodzież
płci obojga przesiąkła dowcipami i brudami żydowskimi.

Świętochowski, przez długi szereg lat żarliwy obrońca, ulubieniec, bo-
żyszcze Żydów postępowych, zrozumiał w końcu i uczuł fatalne skutki
próby asymilacji żydowsko-polskiej. Więc żachnęła się jego dusza polska
i odtrąciła od siebie nieproszonych uzurpatorów. Dziś nazywają go za
jego patriotyzm polski ci sami Żydzi, dla których był dawniej Mojżeszem,
Eliaszem – szakalem.

Tak wynagradzają Żydzi swoich opiekunów i dobrodziejów. . .
Opuścił także Żydów „postępowych” Andrzej Niemojewski tak samo,

jak Świętochowski przez jakiś czas ich przyjaciel. Ocknął się, obałamucony,
kłamliwym, obłudnym humanitaryzmem i liberalizmem żydowskim, poczuł
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się czystym patriotą polskim i rzucił się głową naprzód w wir boju z obcym
plemieniem.

Andrzej Niemojewski, utalentowany szermierz pióra, jest naturą bo-
jową, odważną. Taki szermierz musiał zatrwożyć Żydów, musiał w nich
zbudzić nienawiść, tym więcej, że walczy z nimi nie tylko czczym słowem
doskonałego polemisty, ale tak, że druzgoczącymi argumentami wiedzy,
faktów. Atakuje on Żydów jako polemista i uczy się ich duszy jako uczony.
Księgi ich wertuje, nad Talmudem ślęczy, niby rabin, szukając w nim
psychologii „narodu wybranego”.

I znalazł tę duszę, ukrywającą się tak starannie przed „podłym okiem
podłych gojów”. Dowodem tego jego dzieło pt. „Dusza żydowska w zwier-
ciadle Talmudu”.

Dzieło swoje rozpoczął charakterystyką Talmudu w ogóle, określeniem
jego znaczenia w życiu Żydów, polemizując ze znajomością przedmiotu
z apologetami i obrońcami tej „Księgi Ksiąg”,

Załatwiwszy się z uwagami wstępnymi, zaznaczył bardzo słusznie, że
religia Żydów ery chrześcijańskiej przestała być wyznaniem ściśle mojże-
szowym, a stała się wyznaniem rabinicznym, stworzoną przez twórców
Talmudu.

Porównawszy pogląd i zasady etyczne Żydów z etyką Ewangelii, stwier-
dził dowodami, niepodlegającymi krytyce, że etyka ewangeliczna (chrześci-
jańska), przewyższa pod każdym względem żydowską – jest prawdziwie
humanitarną, czemu oczywiście Żydzi zaprzeczają.

Zaczął się w Królestwie Polskim nowy ruch antyżydowski, ale z początku
był on tylko naukową albo dziennikarską walką z Żydami. Czyn wybuchnął
dopiero w 1912 r. z powodu ich arogancji podczas wyborów do Dumy
petersburskiej (sejmu). Zachciało się „litwakom” w targnąć do Dumy, na
co się Polacy zgodzić nie mogli, nie chcieli. Na czele tego oporu stanął
Roman Dmowski, znany polityk.

Czyn polegał na tym, że Warszawa usiłowała osłabić siłę finansową
Żydów i zepchnąć ich ze stanowisk wybitnych.

Powstał alarm w synagogach, sklepach i gazetach żargonowych. „Naród
wybrany” krzyczał pełnym głosem: goje nas bojkotują, wydzierają nam
w pocie czoła zarobione mienie! Dzienniki żydowskie opluły nas, zniesławiły
w Europie i Ameryce. „Pogromszczykami”, „barbarzyńcami”, „czarną
sotnią”, „wrogami humanitaryzmu” nazwali nas.

I to za co?
Za to, żeśmy nareszcie ocknęli się ze ślamazarnej bierności, za to, że

pragnęliśmy, aby nasi ubodzy mogli wyżywić się na swojej własnej ziemi,
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na ziemi, zroszonej potem ich przodków, za to, że nie mieliśmy ochoty
rzucić swoich dzieci pod stopy żydowskie jako helotów.

Zbrodnią to?
O tym samem myślą dziś wszystkie narody oświecone, chrześcijańskie,

świadome potrzeb epoki obecnej, kapitalistycznej. A żadnemu z nich nie
śmią Żydzi krzyczeć w oczy: pogromszczyki, barbarzyńcy itp.

Lecz mniejsza z tym. . . Wiadomo, że Żydzi umieli od najdawniejszych
czasów lizać stopy mocnych narodów, a poniewierać osłabionymi. Narodem
wdzięcznym nie byli nigdy i nigdzie. . .

Chodzi tylko o to, jakiem prawem oburzają się na samoobronę polską.
Byliżby oni w swojej przeszłości takimi idealistami, iż lekceważyli dobra
ziemi, a głównie pieniądze? Usuwaliby się oni po chrześcijańsku lub po
rycersku (w początkach chrześcijaństwa) z pogardą z drogi każdemu, kto
wyciągał chciwą rękę po złoto, zadowalając się skromnym bytem i czystym
sumieniem uczciwego pracownika? Byliż gdziekolwiek, kiedykolwiek życz-
liwymi dla obcoplemieńców lub innowierców, ich szczerymi przyjaciółmi,
dobrodziejami itd.?

Nie, o tym nie wie historia. Wie ona tylko, że Żydzi, rasa na wskroś
racjonalistyczna w religii i w życiu, drwili zawsze z „niepraktycznego”
idealizmu Aryjczyków – wie także, że kochali zawsze, nawet już przed
zburzeniem pierwszej świątyni przede wszystkim pieniądz, wie jeszcze, że
wobec wszystkich innowierców, wszystkich „obcych”, o których wypadło
im się ocierać w długiej wędrówce, w diasporze, zachowywali się zawsze
wrogo.

Ale może byli na wygnaniu – w rozproszeniu (diaspora) niedołężni,
bezsilni w walce o byt i dlatego zasługują na pomoc, na poparcie ręki
hojnej i życzliwej?

I o tym nie wie nic historia. Wie tylko, że gdziekolwiek przybyli i osiedlili
się, umieli sobie tak doskonale radzić w walce o byt (wyzysk, lichwa), iż
w miastach wykupywali po kilkunastu latach połowę domów, a po wsiach
obciążali połowę zagród chłopskich pożyczkami.

Nie ma więc „goj” potrzeby litować się nad kupcem żydowskim, wspie-
rać go. Sam on sobie poradzi. . . Pierwszorzędny majster po pożyczaniu pie-
niędzy „z dobrym procentem”, wyszkolony w tym kierunku już w Palestynie
za czasów swoich królów, wymusztrowany przez rabinów talmudycznych,
nie zginie finansowo – pada zawsze na pazury, jak kot, a padnie zwykle
na stos mamony. Aryjczyk, zbankrutowawszy raz, schodzi na psy. A Żyd
przewróci się sto razy do góry nogami i znów stanie na mocnej podstawie.

Żydzi pienią się na samoobronę „gojów”. A oni?
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Aryjczycy, chrześcijanie, bronią się tylko przeciw ich przewadze ekono-
micznej, a oni „bojkotują” wszystkich innowierców rozmyślnie, celowo.

Od wieków „bojkotują” Żydzi dobrotliwy naród polski. Oni to zniszczyli
krecią robotą nasze mieszczaństwo, wyssali aż do szpiku kości mnóstwo
szlachty, rozpoili gorzałką legion chłopów.

I oni śmią się powoływać na humanitaryzm, uczyć chrześcijan tole-
rancji, uczciwości, prawości, wskazywać im drogę do ideałów narodowych
i ogólnoludzkich – do „kultury”. Oni to śmią zniesławiać Polaków przed
trybunałem Europy i Ameryki? Zuchwali kłamcy. . .

Prośba poskromienia pychy, odrębności i chciwości Żydów udała się
Warszawie. Mnóstwo ich, widząc, że kupcy polscy spychają ich z drogi
handlarskiej, przeniosło się do Ameryki. Gdyby kupcy Królestwa mogli
pracować bez przerwy czas dłuższy, byliby oczyścili kraj z niepotrzebnych,
szkodliwych konkurentów. Ale niespodziewana wojna (1914 r.) przerwała
ich robotę i zamiary.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

ŻYCIE
Talmud powiada: „Odbieraj życie najsprawiedliwszemu pomiędzy bałwochwal-
cami” – rozumie się – jeżeli możesz. „Jeżeli goja wyciągniesz z dołu, w który
wpadł, zachowujesz jednego człowieka dla bałwochwalstwa”. Majmonides: „Zaka-
zane jest litować się nad gojem, dlatego też nie powinieneś go ratować, chociażbyś
go widział ginącego lub w rzece tonącego, albo też bliskiego śmierci”. – „Kto nie
uznaje choćby jednego artykułu wiary żydowskiej, jest odszczepieńcem i Epikurej-
czykiem, którego powinieneś nienawidzić, pogardzać nim i wytępić go, albowiem
napisane jest: Nie miałbym Panie nienawidzić tych, którzy ciebie nienawidzą”.
Sprawiedliwe jest zabijać Minaejczyka, tj. odszczepieńca, własnymi rękami. Kto
przelewa krew bezbożnych (tj. nie-Żydów), nauczają rabini, „przynosi Bogu
ofiarę”. Autor pisze: Pod znakiem pocztowym z Hamm pisał do mnie jeden
żydowski anonim, iż powinienem jak Haman zginąć na szubienicy, z Kreutzthal
zaś przysłał mi jakiś Żyd tę groźbę: „Uważamy za dzieło Bogu miłe, uprzątnąć
cię z drogi; z naszych więc rąk powinieneś być z tego świata usuniętym”.

Przykazanie „Nie zabijaj” oznacza wg Majmonidesa, abyś żadnego z Żydów
nie zabijał: Goje, dzieci Noego, odszczepieńcy nie są jednak Żydami. Kto zaś
jedną duszę z Izraela zgładzi, powiada Talmud, temu się liczy, jak gdyby cały
świat (zgładził); a kto zachowa jedną duszę z Izraela, jak gdyby zachował
świat cały. Talmud i Majmonides: Potomek Noego, który przeklina, popełnia
bałwochwalstwo, albo zabija swego czeladnika (dziecko Noego), lub też obcował
z jego żoną, wolny jest od kary, jeżeli potem przyjmie wiarę żydowską, jeśli
jednak zabił Żyda i został potem Żydem, jest winny, i ma być stracony za Żyda.1.

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Obrońcy Żydów. Mówią, że co głowa,
to rozum

O jednomyślność wszędzie trudno. Są jednak w życiu narodów chwile,
w których wszelkie spory stronnicze i indywidualistyczne, rota seperata,
ustają, milkną. Swarliwe usta zamyka im na czas pewien albo groza wojny,
albo jakieś inne niebezpieczeństwo, zagrażające całemu narodowi.

Zdawałoby się, że podjęta w Królestwie nowa walka ekonomiczna
ludności rdzennej z Żydami powinna była zamknąć usta wszelkim sporom
stronniczym, przewaga bowiem ekonomiczna Żydów w Polsce, rosnąca
z każdym rokiem, grozi całemu społeczeństwu ruiną materialną. Nie nie-
nawiść, nie doktryna antyżydowska podyktowały, wskazały tę walkę, jeno
po prostu naturalna, instynktowa samoobrona.

Jakże w takim położeniu rozbijać się na grupy odmienne wygłaszające
poglądy? W takim położeniu nie ma miejsca na dwa zdania. A jednak
znaleźli się gorliwi obrońcy Żydów.

Skąd się wzięli?
Tych „żydolubów”, jak obrońców Judy nazwał Ignacy Grabowski,

można podzielić na trzy grupy, na:

1. adwokatów żydowskich z krwi,
2. dla chleba,
3. dla doktryny.

Więcej aniżeli nam się zdaje, płynie w żyłach naszego narodu krwi
żydowskiej, o czym wie każdy, kto szukał w archiwach, herbarzach i księ-
gach kościelnych neofitów polskich. Wielu ich nie mógł ustalić, a to z tego
prostego powodu, iż chrzczący się aż do roku 1800 mniej więcej Żydzi,
podawali w metrykach chrztu rzadko nazwisko, jakie sobie obrali. Księża
notowali w księgach kościelnych tylko ich chrześcijańskie imiona.

W tydzień potem nazwał się taki neofita, przyjął jakieś istniejące
nazwisko polskie, zwykle szlacheckie, ale jakie? Dokumentami sprawdzić
go nie można. Przepadło. We Lwowie np. chrzciło się w latach 1759 i 1760
przeszło 500 frankistów, a z tych zapisało się z przyjętym i nazwiskami
zaledwie dwustu.
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Działo się to w celu utonięcia bez śladu w tłumie szlacheckim, co
udawało się głównie na Litwie bez wielkiego trudu. Zamożniejszy neofita
kupował sobie w jakimś zapadłym kącie kawał ziemi, żenił się z jakąś ubogą
sąsiadką i wsiąkał w szlachtę litewską. Gdy do tych skrytoneofitów dodamy
neofitów jawnych, którzy weszli z czasem przez małżeństwa do rodzin
polskich i Polaków, pożenionych z neofitkami, nie trudno wywnioskować,
iż w naszej krwi aryjskiej, polskiej płynie więcej krwi żydowskiej, aniżeli
o tym wiemy.

A krew żydowska jest mocna, trwała. Zmieszana z inną odzywa się
w dziesiątym pokoleniu nie tylko fizycznie. I sympatie i antypatie dziedziczą
mieszkańcy aryjsko-żydowscy po swoich przodkach semickich. Do dzisiaj np.
noszą niektórzy frankiści w portfelach, w portmonetkach miniaturę swojego
„proroka” Józefa Franka, chociaż są katolikami już od lat 150 i szukają
sobie z nielicznymi wyjątkami żon w swojej grupie, jak im Frank przykazał.
Gdyby się znało dokładnie genologię owych zbankrutowanych karmazynów,
co pozłacają sobie swoje wytarte, wyblakłe herby złotem córek bankierów
lub lichwiarzy (przez małżeństwo) znalazłoby się u niejednego z nich jakąś
antenatkę-neofitkę z nabitym trzosem, o czym on sam nawet nie wie.
Wspólna krew pociąga nieświadomie.

Rozumie się, że potomkom Żydów, czy z ojca, czy z matki, nie może
walka z Judą sprawiać przyjemności. Milczą, ale spoglądają zezem na ruch,
zwracający się przeciw ich krwi. Naturalny to odruch; dziwić mu się nie
można.

To pierwsza grupa obrońców żydowskich.
A druga? Druga to gromada jak obecnie u nas, cały tłum biedaków, sku-

tych potrzebą zarobkowania z Żydami. Ci wszyscy współpracownicy pism,
wydawanych przez Żydów, ci wszyscy podupadli niewinnie albo winnie,
siedzący w kieszeniach żydowskich, zależący od kredytu żydowskiego, od
jego łaski, ten cały legion białych murzynów Judy, potrząsa niewątpliwie
po cichu, skrycie nieznośną obrożą, jest w duszy może więcej antysemitą,
aniżeli my, zdeklarowani bojownicy przeciw żydowscy, bo odczuwa więcej
od nas twardą rękę swoich „panów”, ale jawnie, w świetle dziennym milczy,
gryząc bolesne wędzidło. Gdyby tylko milczał. . . On jednak, obawiając się
ciągle „wyrzucenia na bruk”, utraty chleba dla siebie, żony i dzieci, udaje
głośno „Żydoluba”, broni swoich praco i chlebodawców.

Rozgrzeszyć tej grupy adwokatów żydowskich nie można, gdy idzie
o dobro publiczne; można się tylko nad nimi litować.

Jest jeszcze druga grupa „chlebowych” obrońców żydowskich, którzy
nie zasługują nawet na litość. Są to owi dworzanie żydowscy, znani w każ-
dym wielkim mieście, owi sybaryci uprawiający kult wykwintnego stołu,
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śpieszący skwapliwie wszędzie, gdzie można się za darmo dobrze najeść
i napić, owa hołota we fraku i smokingu, która dla smacznego obiadu
sprzeda bez wahania sumienie. Dla tej „eleganckiej” hałastry nie istnieje
dobro publiczne, nie istnieją bóle narodu. Z cynicznym uśmiechem, który
ma oznaczać „wyższą, nieprzesądną kulturę”, przechodzi ona lekką stopą
po troskach swojego społeczeństwa. Roją się salony i jadalnie żydowskie
od takich „światowców”.

Trzecią grupę adwokatów żydowskich tworzą doktrynerzy, którzy, na-
uczywszy się frazesów humanitarnych, błyskają nimi w oczy naiwnych
i bezkrytycznych. Nie nauczywszy się lub nie chcąc się niczego nauczyć od
życia, bywają oni ślepi na fakty, głusi na alarmowy głos czasu. Powiedziaw-
szy sobie raz: trzeba Żydów zasymilować, wessać ich w siebie, wszelka
bowiem walka z nimi jest akcją „niekulturalną”, będą powtarzali ten frazes
nawet w brzuchu Żyda, schrupani przez niego do ostatniej kosteczki. Żyd
będzie z nich skórę zdzierał, a oni będą wołali z uporem maniaka: kocham
cię miłością chrześcijanina i kulturalnego asymilatora.

Do jakich grup należą nasi adwokaci żydowscy, niech ocenią ci, co znają
ich osobisty stosunek do Żydów.

Przeciwko walce ekonomicznej z Żydami zaprotestował Ludomir Gren-
dyszyński, w swojej broszurze pt. „Protestuję”.

Tak się zmartwił rezultatem wyborów warszawskich, tak „boleśnie, tak
dotkliwie odczuł obelgę, wymierzoną Warszawie i całej Polsce przez garstkę
zuchwałych polityków litwackich”, iż „dwie noce spędził bezsennie, a do
dziś dnia krew cała uderza mu do głowy, gdy sobie uprzytamnia sceny,
jakie się odegrały w ratuszu warszawskim”, a mimo to. . .

Mimo to protestował z wielkim oburzeniem przeciw ukaraniu tego
zuchwalstwa żydowskiego przez społeczeństwo polskie.

Dlaczego? Bo:

“ Nie wolno nawet wobec wroga łamać najprostszych zasad sprawiedliwo-
ści i słuszności, nie wolno karać jednych za drugich, nie wolno krzywdzić
niewinnych!

Gdyby taki frazes wyrzucił z siebie jakiś młokos, niemający wyobrażenia
o życiu lub jakiś ideolog, obałamucony doktryną kosmopolityczną, można
by przejść po nim obojętnie, wzruszywszy ramionami.

Ale Grendyszyński, człowiek dojrzały, polityk zawodowy, realista!. . .
Jest chyba pierwszym obowiązkiem realisty umieć wczuwać się w rze-

czywistość, liczyć się z istniejącymi w danej chwili warunkami i zastosować
do nich swoje postępowanie.

Gdzie to Grendyszyński widzi w polityce sprawiedliwość, słuszność itp.
ładne ideały? Niech się obejrzy dokoła, po Europie, a choćby tylko w swoim
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najbliższym otoczeniu, jako Polak. Rozgrywający się właśnie krwawy
dramat bałkański przy akompaniamencie samolubnej gry dyplomatycznej
odsłonił znów po raz tysiączny tajnie polityki. Ginie, kto się nie umie
bronić przeciw zasadzie polityki; mocniejszy albo sprytniejszy zwycięża.

Nie powinno tak być, wiadomo, ale jest tak, niestety, a z faktem,
z życiem musi się liczyć każdy realista.

Faktem w naszym obecnym stosunku do Żydów jest ich świadome,
celowe dążenie do opanowania mienia polskiego i duszy polskiej. Widzi
to każdy analfabeta. Wzmógłszy się u nas na siłach liczbą i kapitałem,
postanowili zawładnąć krajem, który ich kiedyś – rozbitków, włóczęgów,
wypędzanych z zewsząd, przygarnął, przytulił. Mało im przewagi ekono-
micznej. Zachciewa im się rządów.

Myli się Grendyszyński, twierdząc, że odnosi się to tylko do tzw. litwa-
ków. Ta gromadka napływowych Żydów nic by nie zdziałała, gdyby nie
zastała w kraju materiału przygotowanego. Litwacy, żwawsi, ruchliwsi od
naszych Żydów, podniecają tylko, prowadzą tłumy „wybrańców” Jehowy.

Cóż robić z takim faktem? Pozwolić mu się spokojnie, bez oporu, bez
obrony rozwijać, wzmacniać, potężnieć? Patrzeć obojętnie, apatycznie
na systematycznie posuwający się podbój naszych miast i miasteczek?
Równałoby się to naszej ostatecznej zagładzie, naszej śmierci narodowej.
Powoływanie się w takim położeniu na „sprawiedliwość i słuszność” jest
co najmniej naiwnością dziecka.

Nawet nikły robak broni się przed depcącą go stopą, stara się spod niej
wydostać. Nikłym robakiem przecież jeszcze nie jesteśmy, żyjemy jeszcze,
a kto żyje, ten powinien się bronić.

Jedyną naszą bronią przeciw zachłanności Żydów jest walka na polu
ekonomicznym.

Grendyszyński lituje się nad Chawami Rubin i otoczeniem ich. Za-
pewne. . . Bojkot ekonomiczny dotyka w pierwszej chwili przede wszystkim
Żydów ubogich. Ale i my mamy swoich ubogich, swoich nędzarzy, krocie
ich, może miliony swoich emigrantów, których brak chleba na własnej ziemi
zmusza do poniewierki wśród obcych. Bliżsi nam oni od Chaw Rubinów
i Mośków i Icków.

Z takich Chaw Rubin zresztą wykluwają się z czasem zwykłe kupcowe,
z kupcowych żony bud wekslarskich, z żon wekslarzy bankierowe itd.
A gdyby nie to, Żydzi posiadają tyle mamony, iż mogą pomóc swoim
Chawom, sprzedającym jabłka. Obędą się one doskonale bez kilku groszy
Grendyszyńskiego lub innego „goja”. Żydzi są solidarni, jak wiadomo.

Oburza się Grendyszyński na bojkot ekonomiczny. Na jego miejsce pod-
suwa swoją własną receptę. Jaką? Każe on nam „przymusowo reformować
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Żydów w taki sposób, jaki jest potrzebny dla interesów polskich, dla dobra
i postępu całego kraju i całej jego ludności”.

Stara, ograna piosnka asymilacyjna odzywa się w tej recepcie. Wróble
polskie gwiżdżą dziś na nią. Nawet andrus znad Wisły wie, że asymilacja
żydowska jest utopią. Stosowali tę receptę imperatorowie rzymscy, rozpo-
rządzający chyba skuteczniejszymi środkami od nas, stosowały ją świeże,
mocne ludy germańskie, papieże i cesarze, stosowały ją wszystkie nowocze-
sne narody europejskie aż do roku 1880, wezwawszy w ostatnich czasach
na pomoc tolerancję polityczną i stołeczną – równouprawnienie, a Żyd
pozostał Żydem, czyli wybrańcem, megalomanem, wrogiem wszystkich,
innowierców w ogóle, a chrześcijan w szczególności, narodem, odciętym
świadomie, rozmyślnie od wszystkich innych. Nie trzeba znać psychologii
Żyda, aby się po spełzłych na niczym próbach lat dwu tysięcy jeszcze
łudzić.

Każe nam Grendyszyński „oświecać i podnosić kulturalnie lud polski
i także oświecać i cywilizować lud żydowski, chociażby wbrew jego woli”.
Jak gdyby oświata zmieniała tradycje i instynkty lat trzech tysięcy, etykę
talmudyczną w stosunku do gojów w etykę Ewangelii, o co głównie chodzi.
Oświecony aferzysta, kupiec, finansista żydowski kieruje się taką samą
„czysto kapitalistyczną moralnością”, jaką posługuje się w handlu pierwszy
lepszy szajgec. Oświata wychowuje tylko ludzi oświeconych, oświecenie zaś
a postępowanie etyczne to dwie bardzo różne rzeczy. Więcej wart uczciwy
analfabeta od oświeconego łotrzyka, od których roi się w ostatnich czasach
Europa i Ameryka właśnie wskutek oświecenia, opartego o światopogląd
przyrodniczy, czyli materialistyczny.

I ta druga recepta Grendyszyńskiego, która jest echem przebrzmiałych
haseł pozytywistycznych, nie ma żadnego praktycznego znaczenia, jest
utopią.

Niechże Grendyszyński obmyśli jakąś inną, skuteczniejszą. Wprawdzie
nie udała się ta sztuka dotąd nikomu od cesarza Justyniana, wielkiego
prawodawcy, począwszy aż do Napoleona I i nowoczesnych asymilatorów,
ale może uda się jemu. Kto tak głośno, tak stanowczo woła: protestuję!
ten musi, powinien być pewnym siebie, swojego geniuszu – swojego prawa
narzucenia społeczeństwu nowego środka, który by wyleczył rany ekono-
miczne, zadane mu przez Żydów.

Grendyszyński, broniąc Żydów, powoływał się na tolerancję, na pojęcia
i uczucia humanitarne – a Ludwik Straszewicz na miłość chrześcijańską.
Towarzyszami, przyjaciółmi byli ci dwaj publicyści od lat wielu, szli zawsze
razem, ręka w rękę. Różnili się tylko metodą bojową. Pierwszy z nich, nie-
rozporządzający ani lotnością słowa, ani temperamentem dziennikarskim,
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mówi prosto z mostu, krótko, zwięźle, co myśli, czego chce, a drugi, pod
wrażeniem jakiegoś głośniejszego faktu, wykolejał się, zapomniał o swoim
talencie wywracania koziołków na prawo i lewo, a wówczas odsłaniał
na chwilę swoje zmienne oblicze. On to, jak wiadomo, wielbił dnia 7
października 1909 roku w swoim „Kurierze Polskim” razem z wszystkimi
masonami, anarchistami, socjalistami, wywrotowcami Europy zachodniej
burzliwe owacje dla hiszpańskiego masona, anarchisty, wroga chrześcijań-
stwa, katolicyzmu – Ferery.

Do swojej mikstury żonglerskiej wlewał Straszewicz zwykle duży fla-
kon słodkich kropli sentymentalizmu, dodając do nich trochę gorzkich
łez, lamentacji itd. Wiadomo, że się naiwni „biorą” na wszelakie łezki
patriotyczne i inne.

Typowym dokumentem żonglerki dziennikarskiej była jego obrona
Żydów („Nasze stanowisko” w „Kurierze Polskim” Nr 323, 324, 325).

Straszewicz był znanym żydofilem. Czy go z Żydami łączyły jakieś
osobiste stosunki lub interesy, nie jest rzeczą publicysty dochodzić. Niech
się taką wyżlą robotą zabawia ciekawość reporterów. Wystarczy stwierdzić
jego żydofilstwo.

Straszewicz był utalentowanym żonglerem myśli i słowa; zapalał świe-
czkę Bogu, a diabłu ożóg z taką zręcznością, iż tylko ktoś bardzo uważny
docierał do jądra jego sprytnej gry.

Każdemu wolno myśleć, co i jak mu się podoba. Podobało mu się
kochać Żydów.

Ale w takim razie powinien mieć odwagę powiedzieć jasno, wyraźnie,
bez frazeologii i aforyzmów: jestem przyjacielem, obrońcą Żydów i dlatego
protestuję przeciwko ich „krzywdzie”. Tak postąpił Grendyszyński. Ten
był szczery.

Straszewicz inaczej. Zobaczmy, jak?
Artykuły swoje zaczynał wstępem, w którym dowodził, że „jedynym

uczuciem twórczym jest miłość”.
Zapewne, miłość tworzy, idzie tylko o to, jaka miłość, względem kogo,

w jakiem położeniu? Gdyby np. Słowianie bałkańscy miłowali poddańczo,
niewolniczo Turków, nie stałaby w owym czasie armia bałkańska przed
bramami Konstantynopola. I nienawiść bywa czasami twórczą. Wiadomo,
że zbyteczna, słaba miłość matek gubi dzieci.

Rzuciwszy garść niepotrzebnych frazesów, przeszedł Straszewicz do
właściwego tematu swoich artykułów i mówił:

“ Nie mieliśmy nigdy wątpliwości żadnych, iż obecność we wnętrzu na-
rodu polskiego wielkiej masy pierwiastku obcego – obcego wiarą, mową,
obyczajem, uczuciami – stanowi nieszczęście. . . Ale wiedzieliśmy i to, że
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z niebezpieczeństwem i nieszczęściem narodowym potrafi poradzić sobie
jedynie rozum i rozwaga.

Pierwszy koziołek. . . Bo jakże to! Jedyną siłą twórczą ma być miłość,
a zaraz potem mają tylko rozum i rozwaga posiadać moc usuwania nie-
szczęścia narodowego. Miłość bywa rzadko rozumną i rozważną, zaślepienie
jest jej cechą znamienną. Więc jakże połączyć te dwie znoszące się nawza-
jem siły ! Małość przecież nie rozumuje, z chwilą bowiem, gdy zaczyna
rozumować, gaśnie.

“ Jedno z naszych zadań narodowych polega na stworzeniu polskiego
stanu średniego – mówił Straszewicz dalej – a w nich polskiego handlu. . .
Robi się to. Robi się ze skutkiem i powodzeniem. . . Chwała Bogu! „Z
miłości”.

Gdzie podziały się rozum i rozwaga! Nawet do Ewangelii sięgnął, on,
wielbiciel Ferery, apostoła bezwyznaniowości, wroga Ewangelii.

Powoli, bojaźliwie, ostrożnie, zasłoniwszy się lisim ogonem mnogich
zastrzeżeń, skradał się do właściwego celu swoich artykułów. Umoczywszy
pióro w „łezkach serdecznych”, prosił płaczliwie:

“ Czytelnicy drodzy, pomyślcie tylko! Ogromna większość Żydów, masa
żydowska jest nam obca. Jako przekupnie, często zbyteczni, większość
ta nie daje krajowi pracy twórczej. Czyż ich bronić chcielibyśmy przed
słusznym gniewem ogółu! Nam chodzi o Polskę, jedynie o Polskę! Zmo-
żemy wszystko, bylebyśmy mieli duszę silną, nie sparaliżowaną, nieskalaną
nienawiścią.

Przemówiwszy do serca czytelnika, przypomniawszy mu obowiązki
chrześcijanina i patrioty, odsłonił nareszcie przyłbicę. O „nienawiść” mu
głównie szło, recte o antysemityzm. „Gdy nienawiść rozpocznie swe dzieło,
nie wiadomo, do czego dojdzie. . . Nienawiść płodna rodzi zawsze potwory” –
uczył. Według niego zrodził się z antysemityzm we Francji: antyklerykalizm
i antypatriotyzm. Ma to znaczyć: wyrzeknijcie się antysemityzmu, wytwarza
on bowiem wrogów Kościoła i narodu. Bardzo zręczny nowy koziołek, ale
na szczęście nieudany. Bo właśnie, przeciwnie, antysemityzm we Francji
jest naturalnym skutkiem antyklerykalizmu i antypatriotyzmu masonów
i Żydów francuskich. I u nas zrodziły go w jego ostatniej formie okrzyki
Żydów podczas rewolucji: precz z krzyżem, precz z białą gęsią!

Czuł widocznie Straszewicz, że przeholował, bo zakończył swoje arty-
kuły nadzwyczajną, niespodziewaną woltą. Oto ofiarował z własnej kieszeni
50 rb. na „zakładanie w całym kraju szkół ludowych, które by prócz
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znanych, nieodzownych przedmiotów uczyły też zasad współdzielczości
i rachunkowości handlowej”. . . Zapchał gębę opinii rublami. . .

Odczytawszy artykuły Straszewicza, doznaje się przykrego wrażenia
nieszczerości, przymusu, jakiejś wewnętrznej szarpaniny. Sumienie polskie,
połączone z obawy przed opinią chwili, kazało mu stanąć po stronie
swoich, żydofilstwo pchnęło go na kręte drogi dziennikarskiej kazuistyki. Na
dwóch stołkach siedząc, jedną ręką brał, drugą dawał, twierdził i przeczył.
Taka metoda wytwarza chaotyczną, za włosy przyciąganą argumentację.
Nie przekonywa ona nikogo, przeciwnie zraża, odpycha. Polak, katolik,
przebrnąwszy przez poplątane gąszcze argumentacji Straszewicza, powie:
kpi, czy o drogę pytał? – Żyd splunie po swojemu i mruknie: wusy dues! ten
goj jest miszygene, niby zwalcza antysemityzm, a zezuje w jego stronę, niby
każe nas kochać, a nazywa nas nieszczęściem i nawołuje do systematycznej
kooperatywy gojów, która nas zniszczy.

Na co taka bezpłodna żonglerka myśli i słowa! Chybia ona zawsze celu.
Gdy ktoś nie chce albo nie może wypowiedzieć swoich przekonań jasno,
wyraźnie, przejrzyście – niech milczy. Nikt mu za dyplomatyczne milczenie
głowy nie urwie.

Do głosów męskich obrońców żydowskich przyłączyły się także głosy
niewieście: p. Lubińskiej i Sempołowskiej. Można po tych zgrzytach przejść
do porządku dziennego, źródłem ich bowiem są histeryczne wybuchy
starganych nerwów. Widzieliśmy te stargane nerwy niewieście przy robocie
podczas rewolucji.

Rzecz szczególna. . . Wszyscy ci adwokaci i dworzanie żydowscy trąbią
nam bezustannie w uszy:

“ Miłujcie Żydów, chrześcijanie, nie plamcie się nienawiścią!

Ale żaden z nich nie woła:

“ Miłujcie chrześcijan, Żydzi, bądźcie wdzięczni Polakom za to, że was
przez tyle wieków u siebie gościli!

Wołajmy więc my Polacy, katolicy:

“ Miłujmy swoich, brońmy krwi swojej przeciw nienawiści obcych!

Nikt nie ma ani obowiązku, ani potrzeby być swoim własnym wrogiem.
Odwoływanie się do miłości chrześcijańskiej w stosunku do Żydów, któ-
rzy są nieprzejednanymi wrogami Nowej Ewangelii, jest albo dziecinną
naiwnością, albo podstępną, chytrą służalczością.
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Handel żywym towarem a Żydzi

Grzmiały w drugiej połowie 1913 roku na socjalistycznych i żydowsko-libe-
ralnych trybunach Europy okrzyki oburzenia, zarzucające sferom zacho-
wawczym lekceważenie postępowego humanitaryzmu.

Cóż się takiego stało, że liczna gromada socjalistów i żydowsko-liberałów
różnych narodów, mających jedynie siebie za oświeconych i humanitar-
nych, za rozumnych i szlachetnych, zniesławiała „wsteczników”, wrzeszcząc
pogardliwie: hańba XX stulecia!

Może odkryto w którymś z cywilizowanych narodów jakąś bandę zu-
chwałych złodziejów, rabusiów, ludożerców lub coś w tym rodzaju? Nic
o tym nie donieśli nawet najsprytniejsi reporterzy amerykańscy, polujący
na sensacje.

Więc cóż się stało tak niezwykle „potwornego”?
W roku 1913 czytaliśmy w dziennikach warszawskich:

“ Komitetowi policyjno-lekarskiemu doniesiono, że w lupanarze Żydówki
Fajnsznajderowej przy ulicy Leszno więżą młodą dziewczynę i zniewalają ją
do rozpusty. Dozorcy komitetu, udawszy się na miejsce wskazane, znaleźli
tam w istocie nieszczęśliwą ofiarę, którą kilku sutenerów zmusiło nożem,
biciem, poniewierką do uległości. By zagłuszyć jej krzyki, wołania o pomoc,
puszczono w ruch gramofon. Dziewczynę tę dostarczył do lupanaru Żyd,
Zelik Glasman, który wmówił w nią, że prowadzi ją do bogatego domu,
gdzie otrzyma „dobrą posadę i wysokie wynagrodzenie.

I czytaliśmy jeszcze:

“ Do Warszawy przybyły dwie ładne dziewczyny, jedna z Łodzi, druga
z Pabianic. Przybyły po pracę. Obszedłszy różne biura pośrednictwa i kan-
tory stręczeń i nie znalazłszy od razu zajęcia, udały się do kawiarni, by
odpocząć i posilić się. Tu przysiadł się do nich jakiś elegancki Żyd i zaczął
je badać, po co przybyły do Warszawy. Gdy mu naiwne dziewczęta z pro-
wincji opowiedziały swoje troski, pocieszył je obietnicą wystarania się dla
nich o dobre, zyskowne posady w Rosji za pośrednictwem jego przyjaciela,
który znajduje się właśnie w Warszawie. W celu zawarcia umowy z owym
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przyjacielem zaprosił je na drugi dzień do umeblowanych pokoi przy
ulicy Złotej. Dziewczyny z prowincji pozwoliły się w swojej naiwności
wziąć na wędkę i padłyby niewątpliwie ofiarą Handlarzy żywego towaru,
gdyby nie czujne oko dozorcy komitetu lekarsko-policyjnego, Kowalskiego.
W chwili, gdy dziewczęta wchodziły razem ze swoimi protektorami do pokoi
umeblowanych, wziął owych protektorów za kołnierz pomocnik komisarza
komitetu lekarskiego, Sternberg. Okazało się, że byli to handlarze żywego
towaru, Icek Butlow i Berek Morgenstern, pomocnicy trzeciego łotra,
Symchy Zylbermana.

Policja wykryła cały klub żydowski handlarzy żywego towaru.
Takie wiadomości notowały pisma codzienne co kilka dni, to tu, to tam,

a ciekawość czytającej publiczności przechodziła po nich tak obojętną,
lekką stopą, jak gdyby należały do rubryki zwykłych, bieżących nowinek.

A przecież handel żywym towarem jest zbrodnią nad zbrodniami, jest
ohydą czasów nowych – jest właściwą „hańbą XX stulecia”. Bo ta plugawa
zbrodnia zabija nie tylko ciało kobiety, rzucając ją w kloakę lupanaru,
gdzie ją po pewnym czasie stoczy robactwo seksualnych chorób, lecz zabija
także jej duszę. Zbrodnia podwójna!

Dlaczegóż to prasa żydowska Europy i Ameryki, krzycząca zawsze
i wszędzie: hańba stulecia! gdy jakiś odważniejszy chrześcijanin ośmieli
się zajrzeć do jej kart, zdemaskować jej fałszywą, niby humanitarną grę
– dlaczegóż ta prasa krzykliwie „humanitarna” nie zwołuje wieców, nie
mobilizuje armii socjalistów, nie wzywa na pomoc Rotszyldów przeciw tej
prawdziwej hańbie XX stulecia?

Przecież ta potworna zbrodnia powinna obchodzić Żydów tak samo,
jak nas, chrześcijan. Albowiem hieny ludzkie, handlujące życiem i duszą
kobiety, wywożą corocznie z ziem polskich i węgierskich do lupanarów tu-
reckich i amerykańskich tysiące obałamuconych, obłąkanych lub przemocą
chwytanych dziewcząt – nie tylko chrześcijańskich, lecz także żydowskich.

Dlaczegóż więc milczy „humanitaryzm” prasy żydowskiej wobec tej
straszliwej zbrodni, drwiącej zuchwale z elementarnych podstaw humani-
taryzmu? Czy dlatego, że handlarze żywego towaru rekrutują się głównie
spomiędzy Żydów?

Nie byłożby rozumniej, praktyczniej, zamiast „cywilizować” nas, chrze-
ścijan, poddać rewizji pojęcia, uczucia, zwyczaje, obyczaje swoich współwy-
znawców i uczyć ich uczciwości i humanitaryzmu w stosunkach z gojami?

Ale o tym nie myśli prasa żydowska. Nawet przeciw największej hańbie
XX wieku, przeciw handlowi żywym towarem, który obchodzi także ją,
nie ma odwagi rozwinąć jawnej, szerokiej agitacji, bo. . . handlem tym
zajmują się Żydzi. Nie ona walczy z tą zbrodnią, lecz prasa chrześcijańska,
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nie stowarzyszenia żydowskie wydzierają ze szpon łotrów nie tylko nasze,
lecz także żydowskie dziewczęta, lecz instytucje chrześcijańskie.

Kto jest humanitarnym – Żydzi czy my?
Przez dłuższy czas nie wiedziała Europa prawie nic o tym ohydnym

handlu, o tej największej hańbie XX stulecia, o tym obrzydliwym wrzodzie
nowoczesnej „kultury”.

Jakże miała wiedzieć, kiedy prasa liberalna, recte żydowska, albo mil-
czała, albo potrącała tylko mimochodem o to haniebne rzemiosło i kiedy
policja amerykańska, ocierająca się najczęściej, najbliżej o Handlarzy
żywego towaru, pomagała tym zbrodniarzom za pieniądze. Wszakże nawet
sam prezydent policji nowojorskiej brał sute kubany, co mu ostatecznie nie
wyszło na zdrowie, bo, przyłapany na łapownictwie, odebrał sobie życie
kulą rewolwerową.

Sprytni są handlarze żywego towaru, znają doskonale psychologię
współczesnego, kulturalnego człowieka, wiedzą, że gotówka, potrzebna mu
do „kulturalnego” życia, działa na niego jak opium, jak haszysz, rzuca na
niego czar, iż nic nie widzi okrom siebie i swoich zmysłowych pożądań.
Kult ciała jest przecież hasłem współczesnej „kultury”.

Sypią handlarze żywego towaru dokoła siebie grosiwem, zamykając
w ten sposób oczy do patrzenia, uszy do słuchania i usta do zdradzania
ich tajemnic.

Starają się sami zacierać za sobą ślady.
Zorganizowani są na modłę masońską. Głównych komendantów „przed-

siębiorstwa” nie zna liczna sfora: naganiaczy, sutenerów, łapaczy, rajfurek,
którzy dostarczają żywego towaru, porozumiewają się z „prezesami”, „dy-
rektorami” za pomocą pośredników i to zawsze tylko ustnie. Przykazano
im: nie prowadzić ksiąg „handlowych” i omijać, o ile to możliwe, wszelką
pisaninę, aby dokumenty piśmienne przyłapanego na gorącym uczynku
„agenta” nie ułatwiały władzom śledztwa. Gdy któryś z nich wpadnie w ręce
policji, musi się tak zachowywać, żeby nie naraził swoich kompanów na
„nieprzyjemność”. W tym celu ujęty i stawiony przed sąd „agent” powinien
udawać idiotę. Na zapytanie sędziego: skąd pochodzi, gdzie się rodził, kto
jego ojcem, matką, krewnym, z kim przestaje, utrzymuje stosunki itd.,
odpowiada zawsze: nie wiem, nie pamiętam. Wiem tylko, ile mam lat; nic
więcej.

Tak wytresowany „agent” nie ułatwia oczywiście śledztw a – rwie
świadomie, chytrze jego nici.

Długo nie wiedziała Europa nic o handlu żywym towarem. Uwagę
jej na ten zbrodniczy proceder zwrócił dopiero w 1899 r. Anglik. Coote,
sekretarz londyńskiego stowarzyszenia Vigillance Association. Objechawszy
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stolice europejskie, podniecił odczytami ciekawość wszystkich narodów
i spowodował pierwszy międzynarodowy kongres przeciw niecnej robocie
handlarzy żywego towaru. Zebrała się w Londynie (1899 r.) liczna gromada
delegatów z różnych stowarzyszeń filantropijnych. Obrady ich jednak były
bezsilne, bezskuteczne, stowarzyszenia bowiem filantropijne, nie posiadając
władzy wykonawczej, nie mogły poprzeć swoich zamiarów czynem.

Trzeba było wezwać do pomocy rządy.
Dzieła tego dokonał francuski senator Bérenger. Na jego to wezwanie

przybyli w 1902 r. do Paryża delegaci państw (Rosji, Austrii, Niemiec,
Belgii, Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Anglii, Francji, Hiszpanii, Portu-
galii, Włoch, Szwajcarii i Brazylii). Od tej chwili zaczęła się wspólna akcja
Europy przeciw handlarzom żywego towaru. Akcja dotąd słaba, czego
dowodem, że handel żywym towarem nie tylko nie słabnie, lecz, przeciwnie,
wzmaga się w tempie przyśpieszonym.

Jak dotąd wykryto (według H. Wagnera, sekretarza niemieckiego „Ko-
mitetu narodowego”, walczącego z handlarzami żywego towaru) w Nowym
Yorku trzy wielkie „kompanie” tych zbrodniarzy, na których czele stoi
Tammany-Hall – w Europie dwie: francuską i wschodnią. Wschodnia
(Polska, południowa Rosja, Węgry) składa się z samych Żydów.

Z jakich żywiołów rekrutują się te „kompanie”?
Idealistów, ludzi czystych rąk, albo uczciwych kupców szukałoby się

oczywiście daremnie w tych czarnych bandach. Wszelkie cuchnące szumo-
winy ludzkie ściekają do tych kloak, wszelacy drapieżnicy bez czci i wiary
garną się do tego zarobku.

Zgraja handlarzy żywego towaru rozpada się jak każda kompania
kupiecka, na trzy gatunki, na wielkich kupców, czyli tzw. engrosistów, na
pośredników i dostawców. Wielcy „kupcy”, stojący ukryci na czele przed-
siębiorstwa, odbierają „towar” z rąk pośredników, którym go dostarczają
„agenci”.

„Agentów” znalazły władze niemieckie, jak poświadcza H. Wagner
w swojej broszurze pt. „Mädchenhandel” (1911 r.) w różnych warstwach
społecznych.

Myszkują za „towarem” w „państwie bojaźni bożej” wykolejeńcy wszy-
stkich sfer: kobiety, wynajmujące meblowane pokoje, pośrednicy i po-
średniczki w poszukiwaniu pracy, posad, akuszerki, masażystki, agenci
emigracyjni, impresariowie, sutenerzy, a nawet dorożkarze.

Są między agentkami „damy”, obwieszone brylantami, mówiące różnymi
językami (głównie żydowski), które odgrywają rolę „czcigodnych matron”.
Mieszkają one zwykle w lepszych pensjonatach, bywają bardzo „nabożne”,
zapisują się do stowarzyszeń katolickich i dobroczynnych. Są to naganiaczki
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towaru inteligentnego, lepiej wychowanego: nauczycielek, guwernantek,
urzędniczek, artystek. W Wiedniu ujęto jedną taką „damę”, która należała
aż do czterech stowarzyszeń religijnych, biorąc w nich udział.

Są także naganiacze, ubierający się w maskę mecenasów sztuki. Taki
łotrzyk, zwykle starszy, poważny, wślizguje się do domów, w których znaj-
dują się ładne panny. Zawarłszy bliższą znajomość z rodzicami, odkrywa
on w którejś z córek „niezwykły talent” do śpiewu albo do sztuki aktorskiej
i namawia ojca, matkę do kształcenia dziecka w jakimś wielkim mieście,
gdzie czeka „przyszłą gwiazdę brylantowa kariera”.

Rodzice wierzą „poważnemu panu” i pozwalają zająć się „mecenasowi
sztuki” losem córki. „Mecenas” zabiera pannę i wiezie ją „na naukę”, ale
nie do Wiednia, Monachium lub Berlina jak obiecał, lecz do „engrosisty”,
który odstawia ją do lupanaru.

Są także pomiędzy agentami specjaliści od zawierania pozornych mał-
żeństw. Przybywa do jakiegoś miasta, miasteczka młody, elegancki niby
kawaler, poszukujący dla siebie żony. Opowiada, że jest kupcem, buchalte-
rem, urzędnikiem tam a tam. Zawsze znajdzie się jakaś łatwowierna lub
niemądra dziewczyna żądna czepca, która uwierzy kłamcy. Odbywa się
ślub rzeczywisty albo fałszywy (dany przez drugiego agenta, przebranego
za jakiegoś duchownego) młodzi państwo udają się w „podróż poślubną”,
której kresem bywa jakiś lupanar, zwykle brazylijski.

Są w końcu agenci „przysposabiacze”. Zadaniem ich: przygotowywanie
złowionej ofiary, jeśli jest jeszcze czystą, do ohydnego rzemiosła, czyli po
prostu – gwałcenie dziewcząt.

Nowojorski Tammany-Hall posiada takich łotrów cały legion.
Bardzo zyskownym musi być ten potworny handel, kiedy bogaci „en-

grosistów” w bardzo krótkim czasie. We Francji np., w Bois des Colombes,
odkryto takiego hurtownika. Był nim piwowar Rigal, który dorobił się
w kilka lat aż czterech hotelów. Jego kompan, Dumortier, utrzymywał
własną stajnię wyścigową. Tak się łotrzykowie umieli zręcznie maskować,
że pierwszy z nich był powszechnie szanowany, jako prezes filantropijnych
stowarzyszeń, drugiego zaś przyjmowano w najlepszych towarzystwach
jako dżentelmena.

Trudzą się kryminaliści nad ustaleniem psychologii handlarzy żywego
towaru.

Między innymi mówi o tym podłym gatunku ludzkim znany krymi-
nalista niemiecki, prokurator dr Wulffen, w swoim dziele pt. der Sexu-
alverbrecher. Według niego jest handlarz żywego towaru aferzystą, kupcem.
Potrzebuje on do swego rzemiosła pewnych zdolności „przede wszystkim
przebiegłości i stanowczości; oprócz tego powinien znać sztukę grzeczności
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i pozornej uległości (w razie potrzeby). Musi także posiadać dar przeko-
nywania i zmysł handlowy. Z ofiarami swoimi musi się aż do chwili ich
złowienia obchodzić grzecznie i uważnie. Wszystkie te przymioty odnajdu-
jemy w kupcu żydowskim.

Bardzo grzecznie, za grzecznie obchodzi się Wulffen z handlarzem
żywego towaru. Co nazywa cechami charakterystycznymi tego typu, odnosi
się do każdego kupca żydowskiego w ogóle. Nawet najpospolitszy sklepikarz
posiada zmysł handlowy, bo się z nim rodzi, umie przekonywać zręcznie,
podstępnie klienta do kupienia towaru, i umie być pozornie uległym,
nadskakującym aż do uniżoności, o czym wie każda baba wiejska, lubiąca
się targować.

Trzeba nareszcie przestać nazywać handlarza żywego towaru kupcem,
a choćby nawet aferzystą. Nazwa ta znieważa korporację kupiecką, w której
przecież znajdują się mimo prądu tzw. czystego kapitalizmu ludzie uczciwi.

Trzeba nazwać handlarza żywego towaru tym, czym jest w istocie, czyli
po prostu bezecnym zbrodniarzem.

Albowiem bezecnym zbrodniarzem jest niewątpliwie łotr, który niszczy
nie tylko ciało kobiety (kobiety lupanarów kończą zwykle życie przedwcze-
śnie w szpitalach, strawione chorobami syfilitycznymi), ale zabija także jej
duszę. Mordu podwójnego dopuszcza się taki zbrodniarz.

Nie kupcem jest, nawet nie szachrajem, lecz chciwcem bez czci i wiary,
bez śladu sumienia i duszy, bez najmniejszej iskierki uczucia w sercu. Dla
pieniędzy, dla zysku sprzeda on rodzoną siostrę i nie rozumie nawet, nie
odczuwa swojej podłości.

Myli się prokurator Wulffen, gdy twierdzi: że „handlarz żywego towaru,
chociaż handluje żywymi ludźmi, nie potrzebuje być pozbawionym ludzkich
uczuć” (braucht nicht gefühllos zu sein). Do obalenia jego teorii wystarczy
wypadek, jaki się zdarzył w Warszawie (w listopadzie 1913 r.).

Mieszkał sobie w Warszawie na jakiejś bocznej uliczce poważny, spo-
kojny, zapewne i po żydowsku nabożny kupiec. Landau się zwał. Robił on
z wyglądu wrażenie emeryta handlowego, który, dorobiwszy się solidną
pracą mająteczku, odpoczywa po trudach wieku męskiego i dojrzałego.
Któregoś dnia zaczęły się zjeżdżać przed jego skromny domek: samochody,
karety, dorożki, a z nich wysiadały różne wystrojone, ubrylantowane „damy”
i wyfraczeni „panowie”. Jakieś święto familijne czy inne obchodził poważny
Landau. . .

Niezwykła ta w bocznej uliczce parada podpadła sąsiadom. Zrobiło
się zbiegowisko, zaczęto się gapić. Podpadła także policji, tyle że agenci
poznali w eleganckich „Europejczykach” sutenerów.

Zrobiono rewizję w domu poważnego kupca i okazało się, że ten poważny,
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czcigodny, może także po żydowsku nabożny, szanowany kupiec, był –
starym, wytrawnym handlarzem żywego towaru. Agenci to jego urządzili
mu owację w dowód „uznania jego zasług”.

Gdy go policja zapytała dla formy, czy przyznaje się do winy, nie bronił
się wcale, nie zaprzeczał. Z całym spokojem „kupca czystego sumienia”
odrzekł: I wy się teraz dopiero o to pytacie? Ja zjadłem już zęby na
tym interesie, a wy pakujecie mnie do kozy w chwili, kiedy mi już czas
odpocząć. Zostawcie mnie w spokoju. Ja mam i tak dosyć zmartwień
z powodu konkurencji z tym i tam z Argentyny.

Cynizm to czy głupota?
Ani cynizm ani głupota. Po prostu moral insanity, zanik wszelkiej

etyki.
Tacy Landauowie, Glasmany, Silbermany itd. nie zdają sobie nawet

sprawy z doniosłości zbrodni, jaką popełniają. Obojętną dla nich rzeczą,
czym handlują; starymi spodniami, pieprzem, śledziem, pieniądzem, listem
zastawnym, ziemią czy żywym człowiekiem, jego ciałem, jego duszą.

Człowiek jest dla nich takim samym towarem jak każdy inny. Celem
ich zdobyć jak najwięcej mamony, bez względu na drogi i środki, jakie do
niej prowadzą.

Tą samą mniej więcej zasadą powodują się wszyscy handlarze ży-
dowscy w ogóle z tą tylko różnicą, że handlarz przeciętny omija „to-
war niebezpieczny”, narażający go na nieprzyjemną znajomość z policją
i prokuratorem, handlarz zaś żywego towaru rzuca się na każdy „towar”
z zuchwalstwem drapieżnego zwierza. Jest on więc nie tylko przebiegłym,
sprytnym, podstępnym „kupcem”, jak chce Wulffen, lecz także bezlitosnym,
zuchwałym, bezwzględnym rabusiem, czyli zbrodniarzem. Bezlitosnym do
tego stopnia, że nie lituje się nawet nad swoją własną krwią. Wiadomo, że
żydowski handlarz żywego towaru nie przebiera w towarze. Łowi on, chwyta,
sprzedaje zarówno dziewczynę żydowską, jak chrześcijańską. Własną żonę
sprzeda, jeśli mu lupanar za nią dobrze zapłaci.

Drapieżników ludzkich różnego rodzaju wydaje każdy naród, podłość
i zbrodnia gnieżdżą się wszędzie. Mają i Niemcy, i Francuzi, i Amery-
kanie swoich „engrosistów” kupców i pośredników żywego towaru. Ale
największej ilości majstrów dostarcza temu ohydnemu „handlowi” naród
żydowski. Można nawet powiedzieć, że „handel” ten jest jego specjalno-
ścią. Albowiem nie tylko na ziemiach b. Rzeczypospolitej Polskiej, na
ziemiach południowo-rosyjskich i węgierskich, które są głównym terenem
„jarmarków” żywego towaru, operują, jak wiadomo, tylko Żydzi, lecz
pełno ich także w Niemczech i w Ameryce. Gdziekolwiek ujęto dotąd, czy
w Warszawie, czy Berlinie, Budapeszcie, Wiedniu, Londynie, jakiego han-
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dlarza żywego towaru, był nim zawsze Żyd polski, rosyjski albo węgierski.
W Londynie schwycono jakiegoś Pereca z Warszawy, któremu zaaplikowano
oprócz kary więziennej 25 batów.

Wobec tego jest rzeczą szczególną, że oświeceni Żydzi zwracają tak
mało uwagi na ten potworny „handel”, który obchodzi ich podwójnie, bo
raz unieszczęśliwia ich własną krew, ich córki i żony, a potem zniesławia
ich imię przed całym światem cywilizowanym.

Byłżeby im honor ich kobiet obojętny? Bywało tak dawniej. Abraham
i Izaak, patriarchowie Izraela, pchnęli sami dla zarobków swoje żony
w objęcia wolnej miłości. Ale od tego czasu minęło tyle wieków, iż Żydzi
mogliby się nauczyć innych pojęć.

Wprawdzie biorą także lepszego gatunku Żydzi udział w walce z han-
dlem żywego towaru. Istnieje np. w Warszawie „żydowskie Towarzystwo
Ochrony Kobiet” pod przewodnictwem Henryka Nusbauma, starające się
przeciwdziałać zbrodniczej działalności swoich współwyznawców. Od czasu
do czasu odezwie się w prasie żydowskiej jakiś uczciwy głos przeciw „hańbią-
cym imię żydowskie handlarzom żywego towaru” (Józef Leon Lichtenbaum
w Nr 8 „Izraelity” z 1910 r.). Ale wysiłki „Towarzystwa żydowskiego
Ochrony Kobiet” nie znajdują poparcia w rabinacie i w wielkich ma-
sach Żydów ortodoksyjnych, ale prasa żydowska w ogóle, tak pochopna
w nawoływaniu do stosowania w życiu uczuć i pojęć humanitarnych, tak
wrzaskliwa, gdy gdzieś władze gojów biorą jakiegoś łotra żydowskiego za
kołnierz – albo milczy o handlarzach żywego towaru, albo mówi o nich
półgębkiem.

A przecież to sprawa ważna dla Żydów, niewątpliwie ważniejsza od
jakiejś awantury rytualnej, od jakiegoś mordu rytualnego, bo obchodzi
handel żydowski w ogóle, ich główny „fach”, ich główną broń w walce o byt
narodowy.

Umieją Żydzi poruszać „niebo i ziemię”, krzyczeć „gewałt” w tysią-
cach pism europejskich i amerykańskich, zmobilizować całe zastępy tzw.
postępowców różnego gatunku i całą armię socjalizmu, gdy chodzi o jakąś
niemiłą im sprawę (Drejfuss, Bejlis itp.).

Ale gdy policja nakryje całe gniazdo Handlarzy żywego towaru, jak się
zdarzyło w Warszawie dnia 8 listopada 1913 r. w „Kawiarni kupieckiej”
Rothbüta – siedzą cicho niby przerażone myszy pod miotłą. Nie obrażają
się, nie krzyczą, nie drą się na cale gardło: hańba XX stulecia!

Dlaczego? Czyby im handel żywym towarem był miły albo obojętny?
Czyby nie rozumieli, nie odczuwali jego okrutnej podłości?

Są między Żydami niewątpliwie jednostki, które rozumieją i odczuwają
doskonale okrutną podłość tego ohydnego procederu, ale niewielu z nich
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ma odwagę wystąpić jawnie, głośno przeciw swoim. Narodowa solidarność
zamyka im usta.

Narodowa solidarność jest wielką cnotą, ale tylko wtedy, gdy służy do-
bru narodu. Solidaryzować się z grzechem, podłością, zbrodnią może tylko
albo grzech, podłość, zbrodnia, albo strach, albo chorobliwa megalomania.

Zdaje się, że ta ostatnia przyczyna (megalomania) nakazuje Żydom
milczeć, gdy któryś z nich coś zbroi. Bo naród w mniemaniu swoim „wy-
brany” musi być przecież koniecznie lepszym, uczciwszym, szlachetniejszym,
mądrzejszym od wszelakich gojów. . .

Metoda jednak przemilczania zła straciła już swoją moc w stosun-
kach Żydów do innowierców. Poznaliśmy się nareszcie na tej metodzie.
Wiemy, że ona kłamie rozmyślnie, świadomie. Daremnie wykrzykuje prasa
żydowska: humanitaryzm, średniowieczne przesądy, zabobony, ciemnota,
wstecznictwo, postęp itd.! Nikt jej już nie wierzy. Albowiem wykazało
życie, że wszystkie te wykrzykniki służą tylko osobistym celom i interesom
Żydów, godzącym w duszę i serce gojów.

Jawnych zresztą faktów nie zakryje nawet milczenie. Bo trudno np.
zdjąć z Żydów oskarżenie o ich gromadnym udziale w handlu żywego
towaru, gdy wiadomo, że tysiące: Landauów, Glasmanów, Icków Butlowów,
Zilbermanów, Kałmanów, Wolanowskich, Jośków, Beczułek, Elcazaów,
Graumanów, Pereców, Szaji Sztmansolców, Herszów, Piskorków, Fiszlów
Szmitów, Herszów Finkelszteinów, Goldfiszerów, Wauerszteinów, Jośków
Jakubowiczów, Jośków Wolffsonów, Izraelów Łopatów, Bahrów, Chaimów
Apterów, Izraelów Meyrowiczów, Breierów, dr Oppermanów, Veithów,
Malitzkich, Zilberreichów, Zimi Withuanowych, Emanuelów Scherzów.
Herlichów, Eidselmanowych, Sehwarzowych itp. kanalii „pracuje” w tym
„fachu”. Same ich nazwiska odsłaniają tajemnicę pochodzenia tych „kup-
ców” i „kupcowych”.

Zamiast wtrącać się do spraw narodów chrześcijańskich, zamiast je
„ukulturalniać”, uczyć humanitaryzmu – niechby się Żydzi zajęli praniem
swoich brudów. Starczy im tej roboty na sto lat.

A przede wszystkim niechby wytężyli całą swoją energię w kierunku
zduszenia handlu żywego towaru, handel ten bowiem, który głównie ich
obchodzi, jest – największą hańbą XX stulecia
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

ZNALEZIONE RZECZY
Talmud naucza: „Kto gojowi zwraca stracone rzeczy, temu pan Bóg nie przeba-
czy”, przeto zakazem jest zwracać gojowi rzeczy stracone. R. Mose: „Odszczepień-
com i bałwochwalcom, tudzież wszystkim, którzy sabat publicznie znieważają,
zabronione jest zwracać rzeczy stracone”. Ubóstwiany rabbi Raschi objaśnia:
„Kto gojowi zwraca rzeczy stracone, ten czyni go równym Żydowi”. Majmonides:
„Grzeszy, kto zwraca stracone rzeczy nie-Żydowi, albowiem wzmacnia on potęgę
bezbożnych”. Rabbi Jeruchem: „Jeżeli goj ma zastaw Żyda u siebie, na który
goj pożyczył mu pieniędzy i goj zgubi ten zastaw, a Żyd go znajdzie, to Żyd nie
powinien gojowi znowu go zwracać, albowiem obowiązek ten ustaje, ponieważ
Żyd znalazł zastaw. Ale gdyby znalazca powiedział, chcę go zwrócić gojowi dla
świętego imienia boskiego, to trzeba mu powiedzieć: Chceszli uczcić imię Boga,
to czyń z tym, co do ciebie należy”.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Polityka Żydów

Przeciętny czytelnik polski, przeczytawszy powyższy nagłówek, uśmiechnie
się z niedowierzaniem. Przywykłszy ocierać się o faktora, sklepikarza, kupca,
bankiera żydowskiego itd., nie wystawi sobie Żyda poza ramami handlu
i przemysłu, celów ekonomicznych w ogóle. Pieniądz, zdobyty jak najprędzej
i najłatwiej jest, według niego, jedynym bożyszczem Żyda, jedynym jego
marzeniem i jedyną troską. Gdzieżby się w głowie, wytapetowanej od góry
do dołu kwitami, wekslami, cyframi, szachrajstwami, znalazło miejsce na
jakąś politykę! Żyd, zdobywszy pieniądz, śpi spokojnie na oba uszy, nie
troszcząc się o sprawy, niezwiązane z handlem. . .

Tak wierzy każdy, kto nie zna zamiarów żydowskich.
Kto jednak zna historię i psychologię Żydów, ten wie, że ich wodzowie

posługują się sutym pieniądzem jako środkiem do innych, wyższych, bar-
dzo wysokich i bardzo rozległych celów. A tym wodzom, ich komendzie
i wskazówkom, ulega Żyd z karnością dyscyplinowanego żołnierza.

Wiadomo, że Żydzi postanowili już za czasów Ezdrasza i Nehemiasza
odciąć się od wszystkich innowierców, gardzić nimi i starać się zniszczyć ich,
aby im służyli. Bo mają się za „naród wybrany osobliwy”, przewyższający
mądrością wszystkie inne ludy.

Zdawałoby się, że Żydzi, rozproszeni od lat 2000 po całej ziemi, po-
zbawieni niezależności, swobody, wyleczą się z megalomanii i wsiąkną
w te narody, które przyjęły ich gościnnie. Mieli dużo czasu do asymilacji
z wszelkiego rodzaju „gojami”.

Tymczasem stało się wręcz przeciwnie.
Nie tylko nie starał się Żyd wsiąknąć w swoich dobrodziejów, zapomnieć

o swoim „wybraństwie”, złączyć się z innowiercami, lecz rósł coraz więcej
w nienawiści do „gojów” i w pysze. Nienawidził i nienawidzi dotąd głównie
wyznawców Chrystusa Pana. Gdziekolwiek się coś w świecie chrześcijańskim
psuje, czy w kierunku wyznaniowym, czy społecznym, czy politycznym,
bierze zawsze czynny udział. Pełno go między bezwyznaniowcami, pełno
w masonerii, w socjalizmie, w anarchizmie itd. W ten sposób walcząc,
podminowując, niszcząc podwaliny kultury chrześcijańskiej, przygotowuje
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sobie grunt pod wcielenie swojej mrzonki „panowania nad światem”. Jest
to jego „polityka” – a polityka naiwna, mierząca siły na zamiary, polityka
ślepej, nierozważnej nienawiści do potężnego przeciwnika, który go pokonał
i który nie pozwoli się zniszczyć, choćby dlatego, że jest silniejszym od
niego. Ale tej naturalnej przeszkody nie rozumie, nie chce rozumieć pycha
żydowska i robi swoje z uporem maniaka.

W tej niemądrej robocie pomaga Żydom ich odrębność, obmyślona
już, jak wiadomo, przez Ezdrasza i Nehemiasza, a wzmocniona i ustalona
przez Talmud. Gdziekolwiek osiadł Żyd (w Europie, Ameryce, Azji, Afryce,
Australii) i kimkolwiek był (chałaciarzem, sklepikarzem, lichwiarzem, uczo-
nym, artystą, bankierem, ministrem itd.) nie przestaje być Żydem, czyli
wrogiem chrześcijan.

Mocna jest ta odrębność narodowa, stała i niezmienna, twarda, jak
stal. Nie pozwala się zgiąć.

Do odrębności narodowej dołączyli Żydzi solidarność. Nie ma na kuli
ziemskiej drugiego narodu, który by się tak gorliwie opiekował swoimi
współwyznawcami, bez względu na ich pochodzenie i mienie, jak oni.
Niechby gdzieś, w jakimś państwie, groziło Żydowi prawo przykrą karą,
biegną mu na pomoc nawet oświeceni i możni Judaici, nie szczędząc
mamony.

W Trydencie np. (1475 r. w marcu) oskarżono siedmiu Żydów o mord
rytualny (morderstwo 29 miesięcznego chłopczyka, Szymona). Zewsząd
napłynęło mnóstwo bogatych judaitów z pełnymi workami. Daremnie
jednak brząkali złotem, kusząc nim sędziów chrześcijańskich. Książę-biskup,
Hinderbach, i trydencki podesta, Jan de Salis di Brescia, nie dali się
przekupić.

Kiedy w Damaszku posądzono w 1840 r. jakiegoś Żyda o tę samą
zbrodnię (zabójstwo O. Tomasza, kapucyna), poleciało do Azji aż dwóch
dygnitarzy żydowskich także z nabitymi trzosami, Cremieux, później mini-
ster francuski, i Montefiore, par angielski. Tym dwom majstrom udała się
sztuka. Ich złoto wydarło ze szpon kata Żyda, skazanego na śmierć.

Kiedy wojenne sądy Francji wzięły za kołnierz Drejfussa, płynęły do
Paryża z całej kuli ziemskiej potoki złota. Ratować rozkazali wodzowie
Judy zagrożonego hańbą współwyznawcę, hańba bowiem jego mogłaby
zaszkodzić politykom żydowskim we Francji. Najuboższy sklepikarz płacił
bez oporu narzucony mu przez kahał haracz. Jakiś handlarz wyszogrodzki
przyznał mi się w owym czasie, że płaci miesięcznie trzy ruble na jakiegoś
Drejfussa, pytając, co to za jeden ten Drejfuss i co on takiego zrobił, iż
potrzeba aż tyle pieniędzy, żeby go wydostać z rąk „gojów”. Nie wiedział
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biedaczysko nawet, o co właściwie chodzi, a mimo to był posłuszny bez
rezonowania.

Do Kijowa posłało aż 700 rabinów europejskich protesty w sprawie
Bejlisa.

Odrębność i solidarność narodu nie jest grzechem. Przeciwnie!. . . Naród
powinien być jednolitą gromadą, rodziną, i powinien czuwać nad swoimi
dziećmi. Nie wolno mu jednak szkodzić rozmyślnie innym narodom, które
go do siebie życzliwie przygarnęły. Dla dobrodzieja trzeba być wdzięcznym.

A Żydzi, rozproszeni po wszem świecie, nie są nigdzie wdzięcznymi.
Gdziekolwiek są, myślą tylko o sobie, o swoich mrzonkach, starają się
złupić, zniszczyć tych, którzy dają im chleb. „Goj” niech „zdechnie”, byle
im było w cudzym domu dobrze i wygodnie. . .

Do odrębności i solidarności żydowskiej należy jeszcze dołączyć choro-
bliwą arogancję. Gdziekolwiek władze innowiercze biorą jakiegoś Żyda za
kołnierz i stawiają go przed swoje sądy, obraża się, burzy cała Judea. Cala
prasa żydowska obu półkuli ziemskich huczy, pieni się, pluje na gojów. Żyda
nie wolno nikomu tknąć palcem, bo jest przecież „narodem wybranym”
A jego pisarzom, dziennikarzom, jego prasie, wolno zniesławiać, ośmieszać
innowierców.

Zuchwalstwo prasy żydowskiej zaczęło się w Europie około roku 1850.
Celem jej było i jest dotąd zburzenie całego dorobku kultury aryjskiej
i chrześcijańskiej. Burzenie to zaczęło się od obniżania, wydrwiwania chry-
stianizmu. Nazywa się to postępem, humanizmem. Prąd ten wyzyskują
Żydzi dla swoich celów za pomocą literatury, sztuki a głównie dziennikar-
stwa.

Zdaje im się, że są tak mądrzy i przebiegli, iż obałamucą, pokonają
„gojów” Zapominają, że „goje” umieją także myśleć, zaglądać do ich
tajemnic i bronić się. Nienawistni im tzw. anty-Semici (anty-Żydzi) zbadali
doskonale ich psychologię, otumanić ich już dziś nie można.

Mądrymi politykami nie są Żydzi. Zamiast zjednać sobie przyjaciół,
zamiast gasić swoją arogancją megalomanię, drażnią w niemądry sposób
obojętnych innowierców, a przeciwników swoich roznamiętniają. Sprytnymi
się nazywają, a tracą w swoich osobistych sprawach zawsze przytomność
i równowagę.

By dojść do gruntu celów żydowskich, wystarczy zwrócić uwagę na
zjazdy członków sanhedryn (rady państwa).

Wiadomo, że ukryty, tajemny rząd żydowski czuwał i czuwa dotąd
bezustannie nad swoim narodem, bo wierzy tak samo, jak on w zwycięstwo
Zakonu Mojżeszowego.

Od czasu do czasu, przynajmniej raz na sto lat, zjeżdżają się wszyscy
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wodzowie Żydów na grobie „świętego” rabi Symeon-ben Jehuby i rozpatrują
skutki działalności swojego ludu, o czym dowiedział się znakomity pisarz
polityczny, Anglik, John Readclef. O czym wodzowie żydowscy rozpra-
wiali na ostatnim zjeździe, opowiadał on w swojej książce pod tytułem
„Historyczno-polityczne opowiadania o ostatnim dziesięcioleciu” i umieścił
w niej mowę naczelnego rabina. Ta mowa jest tak doskonałym obrazem
dążeń żydowskich, iż wszyscy innowiercy, a głównie chrześcijanie, powinni
ją umieć na pamięć, by wiedzieć, jak się bronić. Należy tę mowę powtarzać
sto, tysiąc razy, zawiera ona bowiem cały plan działalności żydowskiej
i cały sposób walki z „gojami”.

Oto owa mowa:

“ Bracia! Nasi ojcowie zawarli związek, wymagający od wszystkich wy-
brańców pokolenia izraelskiego, aby się przynajmniej raz w każdym stuleciu
zbierali przy mogile wielkiego mistrza Halaby, świętego rabbi Symeon-ben
Jehuby, którego nauka nadaje wybranym potęgę na ziemi i władzę nad
wszystkimi rodzajami izraelskiego potomstwa. Tysiąc osiemset lat już
ciągnie się walka narodu Izraela o wszechwładzę, która była obiecaną
Abramowi, a która wydartą mu została przez Krzyż. Deptany przez wro-
gów, lękając się nieraz upokorzeń i gwałtów wszelkiego rodzaju, lud Izraela
nie uległ mimo to zniszczeniu, a ponieważ rozproszonym jest po całej
ziemi, cała więc ziemia musi do niego należeć.

Ten wstęp mowy naczelnego rabina potwierdza wzmiankę żydowską
o wszechwładzy, o ujarzmieniu wszystkich narodów innowierczych. Nauczył
przecież Talmud Judaitów, że „nie na to rozproszył ich Jehowa po całym
świecie, aby ich karać, lecz na to, aby nawrócili cały świat do niego”.

A dalej mówił rabi:

“ Nasi uczeni przez całe setki lat z niezrażającą ich wytrwałością pro-
wadzą święty bój; lud nasz stopniowo podnosi się z upadku. Potęga jego
wzmaga się i rozszerza. Do nas należy ten bożek ziemski, ów złoty cielec,
któremu się teraz wszyscy kłaniają i którego wszyscy ubóstwiają.

Więc wojują Żydzi bezustannie z innowiercami i usiłują ich rzucić
pod swoje stopy, a że nie lubią się narażać na kule karabinów i armat,
wolą walczyć z pomocą handlu i złotego cielca, który zasypuje ich suto
grosiwem.

“ Gdy raz złoto ziemskie – dowodził rabin – stanie się wyłącznie naszą
własnością, władza przejdzie w nasze ręce, a wtedy spełni się obietnica,
zapowiedziana Abrahamowi. . . Złoto to wszechwładztwo na ziemi. Ono jest
siłą, rozkoszą i wynagrodzeniem, tym wszystkim, czego się człowiek lęka,
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a czego pragnie. Oto najgłębsza nauka o duchu, który rządzi światem, oto
jest cała przyszłość. . . Osiemnaście wieków należy do wrogów naszych, ale
następne będą już należały do nas. Możemy słusznie pochlebiać sobie, że to,
do czego dążymy, jest już bardzo blisko, a przyszłość nasza jest zapewniona.
Minęły bowiem na szczęście owe czarne i smutne chwile, w jakich Żydzi
byli prześladowani. Postęp cywilizacji w narodach chrześcijańskich jest
dla nas najlepszą tarczą obronną i nie przeszkadza w niczym dążeniom
naszym.

Mądry rabin wskazywał swoim towarzyszom drogę do pokonania inno-
wierców. Mówił dalej:

“ Dzisiaj królowie i książęta panujący są zadłużeni po uszy na utrzymanie
ogromnych armii wojska. Giełda reguluje te długi. Jeśli więc zapanujemy
na giełdzie, zbliżymy się znacznie do władzy w państwie. Potrzeba zatem
ułatwić pożyczki dla rządów, abyśmy coraz bardziej i więcej trzymali je
w naszych rękach. Za kapitały, dawane przez nas, trzeba, o ile możności
brać w zastaw koleje żelazne, administracje podatków, lasy, fabryki i wszel-
kie dominia. Ziemiowładztwo pozostanie zawsze żelaznym, długowiecznym
majątkiem każdego kraju. Stąd wypada, iż trzeba o ile możności nabywać
posiadłości ziemskie, a im bardziej potrafimy wpłynąć na podział większych
majątków, tym łatwiej dostają się one do rąk naszych. Pod pretekstem
ulgi dla klas ubogich potrzeba cały ciężar podatków rządowych i gminnych
zwalić na posiadaczy ziemi, a skoro tylko będziemy właścicielami, cala
praca robotników chrześcijańskich dostarczy nam dochodów nadzwyczaj
korzystnych. Albowiem praca jest niewolnicą, sługą spekulacji, czerpanie
zaś ze spekulacji znacznych dochodów jest sługą rozumu. A któż może
zaprzeczyć Żydom, że posiadają rozum, przebiegłość i chytrość?

Przebiegłości i chytrości nie odmówi nikt Żydom. Przebiegłymi i chy-
trymi byli już w babilońskiej niewoli, potem w Medjopersji i Rzymie; byli
faktorami, bankierami głów koronnych, tłoczyli się do tronów, usiłując
wpływać na władzę. To samo działo się w wiekach średnich i później. Gdzie
się tylko dało, uprawiali handel pieniędzmi (lichwa), dzierżawili myta,
podatki, zaglądali do kieszeni rządów. W czasach najnowszych nakazali
im ich wodzowie nabywać jak najwięcej ziemi, aby przez ziemię zawładnąć
krajem. Urodzeni kupcy zrozumieli, że ziemia pozostanie zawsze żelaznym,
długowiecznym majątkiem, że jest żywicielką człowieka, jego matką. Fa-
bryka, bank, sklep, mogą runąć w burzach spekulacji, co się często zdarza,
a ziemia trwa, jeśli właściciel nie roztrwoni jej bezmyślnie. Zwąchawszy to,
rzucili się Żydzi na ziemię tych krajów, w których warunki sprzyjały ich
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zamiarom. Głównie jak dotąd, w Galicji, na Węgrzech i w Rumunii. Ta
pogoń za własnością ziemską nie wstrzymuje ich jednak od handlu.

“ Wszelki handel, połączony ze spekulacją i wypływającymi korzyściami,
nie powinien wychodzić z rąk naszych– napomniał ich mądry rabin – bo
to przecież, że tak powiem, jest urodzonym prawem Żydów. Żydzi powinni
stanąć na czele wszelkich towarzystw spekulacyjnych, nie narażając się
jednak na żadne niebezpieczeństwo, jakie mogłoby powstać z nadużycia
praw krajowych, które przy pomocy swojej przebiegłości powinni zręcznie
omijać.

Stare dzieje przypomniał mądry rabin swojemu narodowi: przebiegłego,
chytrego handlu i wszelkich możliwych sztuczek w stosunkach z innowier-
cami uczył go już Talmud w pierwszych stuleciach po Chrystusie Panu.
Handel nie zmienił się od chwili wygnania Judaitów z Jerozolimy przez
Tytusa (70 r. po Chr.), jest dotąd wyzyskującym, oszukującym, omijają-
cym zręcznie prawo, o ile to możliwe – spekulantem, czyli wydrwigroszem.
Nie troszczył się on nigdy o jakość towaru i o uczciwą obsługę odbiorcy,
spożywcy. Celem jego był i jest jak najszybszy, największy obrót pieniędzy,
aby mógł zdobyć jak najobfitszy zysk. W wiekach średnich i w czasach
nowych aż do początku wieku XIX krępowało jego chciwość ustawodawstwo
chrześcijańskie, broniąc praw wytwórcy (fabrykanta) i spożywcy (kupują-
cego) przed żarłocznością szachrajów. Te pęta zdjął z kupców żydowskich
postęp wieku dziewiętnastego, bo rozwiązał handlowi ręce: pozwolił mu
robić co i jak mu się podoba i oddał spożywcę w niewolę spekulantów.

Postępowa Europa (z wyjątkiem Rosji) wieku dziewiętnastego wyzwo-
liła Żyda, mianowała go współobywatelem, nadała mu równouprawnienie
polityczne w nadziei, że go tym hojnym darem przywiąże do siebie i zjedna
dla swoich celów. Za ten dar zapłacił Żyd Europie niezwykłą chciwością.
Zamiast wziąć szczery udział w pracy obywatelskiej narodów chrześcijań-
skich, myślał tylko o sobie. Myślał przede wszystkim o złocie, o handlu,
a myślał już teraz bez obawy, bo wolno mu było handlować jego sposobem.

Potężny ruch pieniężny zaczął się we Francji pod komendą Rothschilda.
Założony w 1852 r. bank (Credit Mobilier – Kredyt ruchliwy) dał hasło
do zajadłej walki z mieniem chrześcijan za pomocą giełdy. Bezlitosna
spekulacja wysunęła się na czoło handlu. Z Francji przeszła do Anglii,
Niemiec, Austrii, Włoch itd. Chodziło o to, aby Żydzi według wskazówek
i nakazów swoich wodzów mogli wydrzeć „gojom” jak najwięcej złota.
I wydarli go w istocie tyle, iż stali się w przeciągu pięćdziesięciu lat panami
giełdy i rynku pieniężnego. Kilka bankructw giełdowych (tak zwanych
„krachów”) zasypało Europę całą górą ruin majątków chrześcijańskich.
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Dużo złota zabrali spekulanci żydowscy bankierom, kupcom, obywa-
telom ziemskim, mieszczanom i włościanom chrześcijańskim w drugiej
połowie wieku dziewiętnastego i posunęli się o duży krok naprzód do
swoich celów. Bo nie tylko o samym złocie, jak wiadomo, myśleli i myślą
ciągle ich wodzowie. Zaprzysięgli oni zemstę Krzyżowi, który zmógł ich
Gwiazdę Salomońską, ich religię narodową.

“ Naturalnym wrogiem Żydów jest Kościół chrześcijański – oświadczył
naczelny rabi. – Powinniśmy zatem ze wszystkich naszych sil zaszcze-
piać w niego wolnomyślność, niewiarę i schizmę, a podniecać wszelkie
kłótnie i swary między rozmaitymi sektami chrześcijańskimi. Trzeba za-
cząć od księży. Ogłośmy przeciw nim wojnę, otaczając ich podejrzeniami
i drwinkami, śledząc pilnie i wyjawiając skandale ich prywatnego ży-
cia. Największym wrogiem Kościoła była zawsze oświata, wypływająca
z rozpowszechnienia szkół publicznych. Powinniśmy więc starać się po-
zyskać wpływ na młodzież. Pretekst postępu, cywilizacji pociąga za sobą
równouprawnienie wszystkich religii, a zatem wystarczy najzupełniej do
wykreślenia nauki religii z programu szkół chrześcijańskich. Wyniknie
stąd, że religijne wykształcenie pozostać musi w zakresie domowego wy-
chowania. A ponieważ na to nie starczy czasu w największej części rodzin
chrześcijańskich, rzecz naturalna, że duch religijny stopniowo opadać
będzie aż do zupełnego zatracenia.

Byli Żydzi zawsze śmiertelnymi wrogami Krzyża, swojego zwycięzcy;
w czasach jednak dawniejszych musieli tę swoją złość hamować ze strachu
przed torturami, szubienicą i stosem. Dopiero postęp dziewiętnastego
stulecia, osłabiwszy uczucia religijne Europy, zdjął z Żydów strach przed
karą władz chrześcijańskich. Sami niezmienni, najgorliwsi wyznawcy swojej
wiary, przywiązani każdą myślą, każdym nerwem do Zakonu Mojżeszowego
i do swoich prastarych, dawno zwietrzałych tradycji (opowiadań z ojca
na syna), rzucili się z nienawiścią na wiarę chrześcijańską, odgrywając
w tym celu rolę wolnomyślnych postępowców. Posłuszni wskazówkom
swoich wodzów, robili w ostatnich czasach wszystko, aby podkopać powagę
chrześcijaństwa (głównie katolicyzmu), ośmieszyć, Wydrwić duchowieństwo
chrześcijańskie, oderwać młodzież chrześcijańską od wiary ich przodków.
Sami, namiętni wielbiciele swojego duchowieństwa, niepozwalający do-
tknąć swoich rabinów „gojom” choćby końcem paznokcia, zniesławiali
i zniesławiają ciągle z radością księży, biskupów, a nawet papieża, na co
sobie pozwolił rzymski burmistrz, Żyd Natan. We Francji zdołali nawet za
pomocą różnych postępowców ze szkół usunąć katechizm chrześcijański.

I o dziennikarstwie (o prasie) nie zapomniał mądry rabin. Mówił:
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“ Jeśli złoto jest pierwszą potęgą tego świata, to niezawodnie drugą jest
dziennikarstwo (dzisiaj wszelkie media – dopis. red.), zwane prasą. Lecz
cóż ono może znaczyć bez udziału złota! Wszystkie powyżej ogłoszone
zasady, rady i myśli będą dopiero wówczas skutkowały, gdy prasa będzie
w naszym ręku. Nasi więc ludzie powinni i muszą objąć kierownictwo prasy
codziennej w każdym kraju, Jesteśmy chytrzy, zręczni i władamy złotem.
Trzeba za pomocą wielkich dzienników politycznych wytworzyć opinię
publiczną i kierować nią według naszych wyłącznie interesów. Trzeba
krytykować dzieła „gojów” i pozyskać wpływ na publiczność ubogą. Takimi
drogami postępując krok za krokiem, odeprzemy chrześcijan, których na-
zywamy gojami, od wszelkiego wpływu i podyktujemy światu to wszystko,
w co ma, wierzyć, a czym pogardzać i przeklinać. Wprawdzie będą wtedy
występowali pojedynczo nasi wrogowie, zarzucając dążności nasze, ale
głupie i ciemne masy ludzi będą po naszej stronie. My, dzierżąc prasę
w naszym ręku, będziemy mogli zmienić prawdę w kłamstwo i bezczelność
podnieść do prawdziwej czci; będziemy mogli wstrząsnąć nietykalne dotąd
małżeństwo gojów i rozbić członki jego na oddzielne cząstki, będziemy mogli
zburzyć to wszystko, w co dotychczas nasi wrogowie wierzyli; będziemy
mogli zrujnować kredyt gojów, podburzyć drażniące namiętności, wydać
wszystkiemu i wszystkim otwartą wojnę, i pogrążyć w otchłań bezcześci
każdego, kogo chcemy.

Doskonale zrozumieli Żydzi znaczenie potęgi dziennikarstwa, czego się
chrześcijanie, a głównie katolicy, jeszcze dotąd nie nauczyli. Zrozumieli,
że słowo drukowane, wpadając kropla po kropli przez szereg lat w mózg
niesamodzielny, wsiąka w końcu w ten mózg, staje się kierownikiem jego
myśli, wierzeń, przekonań. A takich mózgów niesamodzielnych, nieumieją-
cych myśleć poważnie, jest dużo w każdym narodzie. Nawet ludzie, mający
się za bardzo mądrych, wykształconych, oświeconych, powtarzają często
tylko to, co wyczytali w gazetach.

Zrozumiawszy potęgę dziennikarstwa, rzucili się Żydzi pod koniec pier-
wszej połowy dziewiętnastego stulecia z niezwykłą gorliwością do gazet,
nie szczędząc złota. Niemcy, Austrię, Włochy, Węgry, Anglię zasypali
ogromnym mnóstwem różnego rodzaju dzienników, tygodników, dwutygo-
dników, miesięczników takich i owakich, ilustrowanych i nieilustrowanych,
politycznych, handlowych, giełdowych, naukowych, literackich, artystycz-
nych, a nawet rolniczych i ogrodniczych. Powciskali się wszędzie w każdą
szczelinę pracy ludzkiej.

Od lat sześćdziesięciu mniej więcej wdycha Europa chrześcijańska
z prasy żydowskiej lekceważenie swojej religii, swoich zwyczajów, obycza-
jów – swojej moralności. Wdycha mądrość żydowską, nie wiedząc, że ta
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przebiegła mądrość dąży do celu, wrogiego Krzyżowi św., nie wiedząc, że
pozwalając się obałamucać, okłamywać żydowskim gazeciarzom, skręca
bicz na siebie samą, na swoje zdobycze moralne i materialne.

Nawet o wyborze zawodów dla swoich ludzi nie zapomniał naczelnik
tajnego rządu żydowskiego. Uczył ich jeszcze:

“ Wszystkie posady rządowe muszą być nam dostępne, a skoro je otrzy-
mamy, przebiegłość i pochlebstwa żydowskich faktorów z rozmaitych klas
dopomogą nam dojść tam, gdzie są prawdziwe wpływy i prawdziwa potęga.
Rozumie się samo przez się, iż mowa jest o takich tylko posadach, które
przynoszą cześć, władzę, przywileje i z tego wszystkiego wypływające
zyski, albowiem te posady, których udziałem, jest tylko wiedza i praca,
a mierne wynagrodzenie, mogą zostawać przy chrześcijanach. Prawnictwo
jest dla nas bardzo ważną rzeczą. Adwokatura to wielki krok naprzód, bo
fach ten, prowadzący do najwyższych szczebli godności, najwięcej idzie
w parze z chytrością i krętactwem, jakie są w nas od dzieciństwa wpajane
i uważane za zalety, a które tak potężnie mogą nam pomóc, wznieść się
do władzy i do wywierania wpływu na stosunki naszych naturalnych,
śmiertelnych nieprzyjaciół – chrześcijan. Oprócz prawa mogą być Żydzi
lekarzami, grajkami i pisarzami w sprawach gospodarczych, a to z tej
przyczyny, że wszystkie te zajęcia są nierozłączne od spekulacji. Medycyna
i ekonomia polityczna należy do naszego plemienia. W gospodarce zaś
politycznej bardzo łatwo jest zamącić głowy i wykazać, że białe jest czarne
a czarne białe.
Ta rada mądrego wodza żydowskiego nie jest pomysłem czasów nowych,

lecz należała zawsze do planu walki z gojami. Poświadcza to historia.
Wiadomo, że Żydzi byli już za czasów rzymskich lekarzami, faktorami
i pokątnymi doradcami cesarzów i bogatych panów (patrycjuszów). To
samo widzimy w wiekach średnich na wszystkich dworach chrześcijańskich.
W Hiszpanii, Frankonii, Anglii, Polsce itd. roiło się od lekarzy żydowskich
i różnego gatunku przebiegłych faktorów.

Kto przeczytał z uwagą mowę naczelnika działaczy żydowskich, temu
nie trudno domyślić się, dokąd Żydzi dążą.

Odpowiedź prosta. . .
Wodzowie Żydów usiłują zniszczyć wszystkich innowierców za pomocą

pieniędzy i dziennikarstwa i zawładnąć całym światem. Chcą być panami
całej ludzkości. By zniszczyć „gojów”, starają się zrujnować gospodarstwo,
mienie wszystkich narodów chrześcijańskich, zagarnąć ich handel, giełdę,
wszelkie przedsiębiorstwa i zyski pracy robotników, wykupywać z rąk wy-
znawców Chrystusa Pana majątki ziemskie i ułatwiać ich rządom pożyczki.
Robią wszystko, aby osłabić moralność chrześcijan, odrywając ich od ich
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wiary, zwyczajów i obyczajów. W tym celu ośmieszają w swoich dziennikach
i dziełach chrystianizm i duchowieństwo chrześcijańskie; zdobywają jak
na więcej miejsc w adwokaturze, medycynie i w naukach gospodarczych;
wyzyskują świadomie i umiejętnie postęp społeczny czasów najnowszych
i czepiają się wszelkich robót wywrotowych (rewolucji, wojny), na czym
spodziewają się coś zarobić.

Oto tak wyglądają dążenia Żydów. Matką ich jest nienawiść do inno-
wierców, a nauczycielem przebiegłość i chytrość ich mędrców i zdolnych
kupców.

Te dążenia żydowskie i te środki do ich wcielenia istniały od samego
początku rozproszenia Żydów po świecie. Ale dopiero w czasach najnow-
szych, w ostatnich latach sześćdziesięciu, rozwinęły się w całej pełni, nie
dlatego, żeby dopiero w wieku dziewiętnastym dojrzały, lecz dlatego, że
nowe warunki społeczne i polityczne pozwoliły im działać z całą swobodą.
Pomogło im oczywiście równouprawnienie, o czym doskonale wiedzą.

Trzeba Żydom przyznać, że dokonali w ostatnich sześćdziesięciu latach
bardzo dużo, więcej, niż ich ojcowie w przeciągu lat tysiąca. Z rozmachem
spekulantów pracowali. Giełda ich i spekulacja wydarły chrześcijanom
mnóstwo złota, dzienniki ich zepsuły, zżydziły, znaczną część inteligentów
chrześcijańskich i wmieszały się do roboty socjalistycznej.

I przyznać trzeba Żydom, iż nie sprzeniewierzyli się po półtrzeciatysiącu
lat rozkazom Ezdrasza i Nehemiasza i nie zmienili się w niczym. Żydami
na wskroś zostali, trzymali się ciągle kupy, tworzyli jedną, zwartą całość
z cierpliwością biedaków, czekających na chwilę szczęścia.

Podziwiać należy zaciętość Żydów, ich wytrwałość i stały opór, ich tak
zwaną solidarność.

Nic dziwnego, że tak niezwykłe powodzenie podziałało na nich, jak do-
bre wino – upoiło ich, odurzyło, przewróciło im w głowie do tego stopnia, iż
krzyczą jawnie, głośno: pobijemy wkrótce gojów! Zapomnieli, że Żyd, choć
przebiegły i chytry, jest także człowiekiem, a człowiek, najrozumniejszy
nawet, może się mylić. . .

Chełpił się w swojej mowie naczelnik Żydów:

“ Nadejdzie czas za lat sto najpóźniej, że nie Żydzi będą przechodzili na
wiarę chrześcijańską, lecz chrześcijanie będą się starali zostać Żydami,
ale wówczas Izrael odepchnie ich z „pogardą”.
Aż tak?. . . No, no, tak źle jeszcze nie jest z „gojami”.
Przede wszystkim zapominają Żydzi w swoim rozkosznym upojeniu

zwycięstwa, że „gojów” jest taka chmara, iż ich czapkami mogą zarzucić.
Po wtóre zapominają Żydzi, że w wielkiej rodzinie chrześcijan znajduje

się także obecnie spora gromada przebiegłych i chytrych kupców, którzy
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potrafią odeprzeć ich sztuki i sztuczki handlarskie takimi samymi sztucz-
kami, jakimi się oni posługują. Już dziś, jak dowodzi niemiecki, znakomity
pisarz, Werner Sombart, w swoim dziele pod tytułem: „Żydzi”, usuwają
chrześcijańscy bankierzy Żydów ze stanowisk prezesów rad nadzorczych
różnych przedsiębiorstw, dyrektorów banków, fabryk itd. I znajdują się
także w wielkiej rodzinie chrześcijańskiej tacy „paskudni wścibscy”, co
wtykają nos w księgi żydowskie, co badają uważnie historię Żydów, ich
działalność w stosunku do innowierców i wywąchują, wydobywają na
wierzch tajemnice żydowskie, ukrywane tak starannie przez szereg wieków.
Antysemitami, czyli anty-Żydami nazywa Juda „ciekawych gałganów”.

A dalej?
Żydzi przeceniają swoje zdolności. Jako handlarze i chciwi spekulanci

przewyższają w istocie wszystkie narody chrześcijańskie, którym ich religia
przykazała uczciwość. Ale odwagi bohaterów nie posiadają, daru twórczego
w nauce, w wynalazkach, w literaturze, w sztuce nie dała im Opatrzność.
Naśladować tylko umieją innowierców i wyzyskiwać zręcznie owoce ich
twórczości.

Przeholowali Żydzi, nie policzyli się ze swoimi siłami, oni, niby bardzo
mądrzy, przebiegli, chytrzy, jak się sami chwalą. Niedołęgami ukazują się
w polityce i w robocie społecznej.

Oprócz tego nie są Żydzi takimi świętymi, osobliwymi wybrańcami,
za jakich się mają i ogłaszają. Sam przecie przemądry rabin, ów mówca
na zjeździe na grobie „świętego rabi Symeona ben-Judy” przyznał się, że
„naród żydowski jest ambitny, chciwy, skłonny do niepohamowanej pychy
i miłujący rozkosze, bo gdzie światło, tam i cień”.

Zapewne. . . Żaden naród nie jest bez ale, każda jednostka ludzka ma
swoje wady, ułomności, takie lub inne.

Chorobliwa pycha Żyda przerobiła się w pychę niepohamowaną, szko-
dliwą dla niego; chciwość rzuca go często w wiry nieszczęśliwej spekulacji,
w bankructwo, a miłość rozkoszy uczy go marnotrawstwa.

Żyd jest zmysłowym, lubieżnym, szuka wesołej zabawy. Oszczędnym,
skąpym, chciwym na grosz jest tylko dopóty, dopóki się dorabia. Z chwilą,
gdy się dorobił, lubi dostatek, przepych, uciechy złota i miłości. Wzboga-
cony ojciec pilnuje jeszcze pełnego worka, ale jego syn, który przyszedł
do gotowego, używa zwykle wesołego życia bez miary i rozumu. Histo-
ria zna bardzo mało fortun żydowskich, które przetrwały kilka pokoleń.
Zdobyte majątki giną gdzieś po dwóch, trzech najdalej pokoleniach. Albo
je spadkobiercy roztrwonią, używając życia i odgrywając rolę magnatów,
albo rozchwytują je zbankrutowani książęta, hrabiowie, szlachcice, żeniący
się z wychrzczonymi Żydówkami. Wzbogaceni Żydzi lubią bardzo tytuły
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swoich zięciów i starają się o nie dla siebie samych. W ten sposób wracają
wielkie fortuny żydowskie po pewnym czasie do „gojów” roztropnych
i oszczędnych.

Więc nie jest tak źle, jakby się zdawało, patrząc na zachowanie się Żydów
europejskich i amerykańskich, choć tak obecnie piszą, jak gdyby już byli
panami całego świata. Rosnący ciągle majątek żydowski i rozwijająca się
robota polityczna, dziennikarska i literacka stałyby się niewątpliwie groźne
dla samodzielności narodów chrześcijańskich, gdyby narody chrześcijańskie
patrzyły obojętnie, bezczynnie na chytry handel Żydów i jego postęp.

Ale chrześcijanie wszelkich narodów zaczynają już rozumieć, odczuwać
duszę Żydowską, jej dążenia i nauczyli się bronić swojego mienia.

Spomiędzy wszystkich narodów chrześcijańskich jesteśmy my, Polacy,
najwięcej zagrożeni przez krecią politykę żydowską. Najwięcej, bo jesteśmy
politycznie, społecznie i z powodu naszej miękkości rasowej najsłabsi
– najwięcej, bo w samej Warszawie mieszka więcej Żydów, aniżeli we
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Belgii do kupy razem. Wiedzą
o tym Żydzi i dlatego zachowują się tak, jakbyśmy u nich mieszkali, a nie
odwrotnie.

I dlatego powinniśmy my być daleko czujniejsi od wszystkich innych
narodów na to, co się dzieje w duszy żydowskiej. Wystarczy znać dokładnie
zamiary, dążenia Żydów, aby się móc bronić skutecznie.

Żydzi usiłują zdemoralizować narody chrześcijańskie, zatruć ich duszę,
zniszczyć ich tradycje narodowe, ich kulturę za pomocą prasy. Więc trzeba
nie czytać czasopism, redagowanych przez Żydów albo szabesgojów.

Odgrywają Żydzi dla swoich celów rolę postępowców, reformatorów,
socjalistów itd. Więc nie trzeba wierzyć w ich sztuczne kłamstwa, nie
pozwalać się obałamucać ich działaczom.

Obniżają Żydzi świadomie, rozmyślnie znaczenie chrystianizmu i jego
duchowieństwa. Więc trzeba trzymać się swojej wiary i kultury chrześci-
jańskiej i bronić swojego duchowieństwa przeciw ich napaściom.

Wysysają Żydzi z „gojów” wszystko, co się tylko da, szachrują, oszukują
bez litości. Więc trzeba ich handel omijać. Jest dosyć kupców, przemy-
słowców i bankierów chrześcijańskich. . .

Rzecz dziwna, że polscy pisarze antyżydowscy z czasów dawniejszych,
którzy ocierali się ciągle o Żydów, omijali ich mrzonki polityczne, ważniejsze
od szachrajstwa i lichwy. Dopiero w czasach najnowszych odezwał się
w Warszawie mąż rozumny (1917 r.), odgadujący ich tajemnice.

Dr Kazimierz Niedzielski, sumienny, znakomity lekarz, pisze w jednym
ze swoich dzieł, pt. „Z burzliwych dni 1904-1905 r.” bardzo słusznie:

“ Zdawna już publiczną stało się tajemnicą, że lud żydowski, tak chętnie
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piszący się na popularne w sferach niektórych zasady międzynarodówki,
tak zwalczający uczucia narodowościowe u chrześcijan, sam do typowych
zalicza się nacjonalistów, rzecz prosta, w ujemnym znaczeniu słowa.
Krzewiąc idee internacjonalizmu, gra farsę tylko, ośmieszającą tradycje
ludów innych, narodowe odrębności swoje uważa za nietykalne, święte.
Z czcią otacza je opieką, składając dowód wyrobienia politycznego i mą-
drości. – Od czasu rozproszenia się „narodu wybranego” na cztery krańce
świata, Żydzi w każdym kraju, w którym pozwolono im osiedlić się, stali
się czynnikiem rozkładu społecznego i fermentu, osłabiającym napięcie
uczuć patriotycznych. To też już w imię instynktu samozachowawczego,
wrodzonego ustrojom społecznym i pojedynczym członkom, wszystkie na-
rody świata bez różnicy ras, wyznania i barw skóry, mają owego Izraela
w obrzydzeniu i świadomie, bądź nieświadomie pracują nad wyrugowaniem
Żydów ze swego kraju. – Jak mógł ten lud gnębiony, oplwany i skopany,
ten lud, karmiony wzgardą, dojść do tak wielkiego stopnia potęgi, zapyta
kto? Czy przez pieniądze tylko? Stanowczo – nie! Pieniądze były tu jedynie
narzędziem, którym posługiwał się w zwycięskim z przeszkodami zmaganiu
się. Twierdzić, iż Żyd pokonał i podbił świat pieniędzmi, to jeszcze nie
wszystko.

Poczucie wielkości narodowej jest właśnie siłą narodu żydowskiego.
Nacjonalizm i tylko nacjonalizm dopomógł mu do wytrwania wśród prób
okropnych, pod brzemieniem, których nie ugiął się, choć trwały wieki.
Żaden z narodów świata idei nacjonalizmu nie trzyma się tak ślepo, jak
trzyma się syn Izraela. Dla Żyda nie ma jak dla chrześcijanina, dwóch
światów: jednej ojczyzny na ziemi, a drugiej w niebie. Tradycja i pisma
wskazują mu jedną tylko ojczyznę – ziemską. Tu panuj, tu dochodź do
potęgi, a niebo zostaw gojowi! – Ów płaszczyk modernistyczny, którym
współczesny Żyd okrywa się tak chętnie, sceptycyzm na punkcie wiary,
socjalizm, za sprawę, którego walczy – wszystko to głupstwo, farsa, piasek,
rzucany w oczy naiwnym gojom. Żyd będzie Żydem zawsze, Żydem z krwi
i kości, Azjatą, fanatykiem, sekciarzem. . . Jak dziki zwierz w niewoli,
może pełzać u stóp pana swojego i pogromcy schylać grzbiet pod batem;
lecz biada pogromcy, gdy potknie się, upadnie. . . Zwierz dziki rzuci się nań
wtedy, rozszarpie, pożre. – Misja Jakuba miałażby być zwyczajną legendą
tylko, a Jeruzalem, miasto święte i stolica świata czczym słowem? Nie,
tak nie będzie! Byłoby to zagładą ideałów żydowskich, zburzeniem drogich
sercu tradycji, zaprzeczeniem Izraelowi racji bytu na świecie. Żyd nie
wyrzeknie się za nic kultu swych ojców, nie spali Ksiąg Zakonu. Talmud
mówi mu na każdej stronie niemal o dawnej ziemi, Żydów ojczyźnie.
Wstając, czy idąc na spoczynek, zasiadając do stołu z szampanem i ho-
marami, czy skromną miarką okowity z cebulą, Żyd modli się do Jehowy
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swego i wyzywa go, aby przyśpieszył triumf Izraela i ostateczny upadek
niewiernych.

Francuski minister spraw zagranicznych, Emil Flourens, mówił o Żydach
(1909 r.):

“ Poza tajemnicami polityki na wielką skalę, w głębi utkanej mocno
i zręcznie zarzuconej sieci, na dnie siatki, która z dniem każdym krępuje
coraz mocniej narody chrześcijańskie, siedzi, niczym pająk drapieżny,
przyczajony, ukryty Żyd, gotów do skoku na upatrzoną z góry ofiarę.
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Prof. dr Grätz, znany historyk żydowski, lamentował w swojej „Historii
Żydów”, jak następuje:

“ Na cóż zdało się Żydom, że dostarczyli najliczniejszych stosunkowo
uprawiaczy nauki, którzy ją dopiero uprzystępnili chrześcijanom prze-
kładami i opracowaniami dzieł pisanych w obcych językach, zwłaszcza
z zakresu medycyny – na cóż się im zdało, że jak rynki handlowe w to-
wary, tak rynek księgarski zaopatrywali w płody ducha? Chrześcijanie
nie poczuwali się do żadnej wdzięczności lub też w nagrodę rozbijali im
czaszki?.

Czytając ten lament żydowski, zdawałoby się, że Żydzi są twórcami
i mecenasami nauki i poezji, czyli literatury wszechświatowej, że oni byli
pierwszym narodem cywilizowanym, że ich drogą poszli innowiercy.

Nic o tym historia nie wie. Wie tylko, że Żydzi są pyszałkami i aro-
gantami, że mają się za najrozumniejszych i najszlachetniejszych ludzi na
świecie.

Ich „rzekomą szlachetność” znają wszyscy innowiercy, bo łatwo ją
uchwycić. Nienawiść do wszelakiego rodzaju „gojów”, bezgraniczna chci-
wość, szachrajstwo, lichwa itd., oto „szlachetność” Żyda.

A jego „mądrość i uczoność”, z której inne narody czerpały?. . .
Wiadomo, że Żydzi byli ludem koczowniczym, że przenosili się z miejsca

na miejsce, z kraju do kraju, szukając pastwisk dla swoich owiec, osłów
i rogatego bydła. Przybywszy do Egiptu, zastali tam kastę kapłańską, za-
jętą wyjaśnianiem zjawisk przyrody, i tajemnicami duszy ludzkiej. Kapłani
egipscy byli znakomitymi uczonymi, badaczami, którzy uprzedzili ówcze-
sne narody. Znali kosmogonię, astronomię, fizykę, alchemię, mechanikę,
medycynę i czcili etykę.

W stosunku do Egipcjan byli Żydzi nieukami i barbarzyńcami. Dopiero
ich genialny wódz, Mojżesz, wychowany w kapłańskiej szkole egipskiej,
wszedł na drogę kultury. Wiedza jednak jego nie podziałała na współ-
plemieńców. Bałwochwalcami opuścili Żydzi państwo faraonów, dokoła
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Molocha i Astarte tańczyli na pustyni, i wtargnęli po latach czterdziestu,
po śmierci Mojżesza, bałwochwalcami do Hanaan (Palestyny).

W ziemi „obiecanej” (Hanaan) znaleźli kilka narodów: Filistynów,
Amorytów, Jebuzytów, Ammonitów, Moabitów, Amalekitów, Midianitów
i ocierali się o Fenicjan. Od Amorytów, pochodzących od plemienia aryj-
skiego, pracowitych i rządnych gospodarzy, nauczyli się po trosze rolnictwa,
a od Fenicjan, bardzo zdolnych kupców i techników, handlu i budownictwa.

Nie tylko Egipcjanie, Filistyni, Amoryci i Fenicjanie wyprzedzili Żydów
w kulturze, ale także Babilończycy i Asyryjczycy. Babilonia i Niniwa,
stolice dwóch potężnych państw, posiadały tak wysoką kulturę, o jakiej
Żydzi nie mieli pojęcia.

Skąd więc przyszło do głowy dr Grätzowi, że jego starodawni współ-
plemieńcy „dostarczyli najliczniejszych stosunkowo uprawiaczów nauki”?
Tylko niemądra pycha mogła się chełpić taką zasługą, o której historia nic
nie wie. Przeciwnie. . . wie, że Żydzi byli nie tylko niezręcznymi uczniami
narodów już kulturalnych, i czerpali nawet z fantazji poetyckiej Babi-
lończyków, Asyryjczyków i Persów niektóre mity i legendy. Nic w tym
dziwnego, mity bowiem i legendy przechodzą z narodu do narodu, z sąsiada
na sąsiada.

Uczonym wieku XVIII udało się odkryć ruiny Babilonu i Niniwy,
i znaleźli w ich gruzach bogatą bibliotekę królów babilońsko-asyryjskich.
To zajmujące odkrycie opracował starannie Julian Adolf Święcicki w swojej
„Historii Literatury Babilońsko-Assyryjskiej i Egipskiej”.

Rzecz dziwna, że tak potężne, bogate i rozległe stolice Babilonii i Asyrii,
bogatsze i rozleglejsze od obecnego Londynu, znikły bez śladu, po walce
z Persami (około 606 r. przed Chr.) nie tylko na ziemi, ale także w pamięci
ludów sąsiednich. Ksenofon na przykład i Aleksander W. stali na ich grobie,
a nie wiedzieli, co, kogo depczą. Historyk Diodor mniemał, że wspaniale
miasta zatonęły w Eufracie. Wojsko rzymskie rozłożyło się na ich grzbiecie,
nie domyślając się, że odpoczywa na ruinach Babilonii i Niniwy.

Dopiero podróżnicy i badacze przeszłości zaczęli w XVIII wieku ery
chrześcijańskiej szukać gruzów stolic Babilonii i Asyrii, ale nie znaleźli ich.
Daremnie trudzili się znani uczeni: Rauwolf w XIV wieku, Maundeville
1582 r., Della de Valle 1616 r., Niebuhr w 1766 r., Olivier w 1794 r.,
Rich w 1811 r., Buckingam w 1816 r., Kerr Porter 1818 r., Fraser 1834 r.,
Chesney 1838 r. Jeden tylko Niebuhr domyślał się, że miasta wspaniałe,
sprzątnięte przez wojnę z powierzchni ziemi, błyszczały kiedyś swoim
bogactwem na pagórkach obok Mosulu.

Co się nie udało różnych narodów podróżnikom i uczonym, wpadło
w ręce francuskiego konsula w Mosulu, Botty. Nad czym powyżsi uczeni
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ślęczeli całe miesiące, to odkrył Botta w przeciągu kilku dni (1842 r.). Napę-
dziwszy mnóstwo robotników, rozkopał pagórki w Kujundżuku i w Khorsa-
badzie, i zdumiał, gdy ujrzał pod kupami piasku pałac królewski, ozdobiony
nienaruszonymi figurami i piękne płaskorzeźby, przepyszne dekoracje, wy-
dobywane na wierzch łopatami z ziemi.

Wiadomość o powodzeniu Botty sprowadziła do Kujundżuku angiel-
skich uczonych. Layard odkopał olbrzymi pałac króla Sennacheryba, w któ-
rym znalazł bibliotekę, składającą się z cegiełek, zapisanych pismem klino-
wym. Załatwiwszy się z pałacem Sennacheryba, dotarł do innych pałaców,
pomiędzy którymi odznaczał się ogromnymi rozmiarami pałac Salmana-
sara III , zbudowany około 1060 r. przed Chr. Badaniem odkrytych stolic
zajął się także znakomity angielski asyriolog, Rawlinson, Francuz, Wiktor
Place, odkrył pałac Sarkina, o 200 pokojach, z olbrzymimi przyległościami,
z haremem, kuchniami, magazynami, wieżą; a w pałacu posągi, malowidła,
ozdoby i przedmioty najrozmaitsze. (J. A. Święcicki).

Te niespodziewane odkrycia wprawiły w ruch mnóstwo uczonych Euro-
pejczyków, zajmujących się badaniem języków azjatyckich.

Szwed Löwenstern (1845 r.), orientalista francuski, Ludwik de Saulcy
(ur. 1807 †1880), Ernest Renan, dr Hincks, profesor w Getyndze M. Stern,
Talbot (1857 r.), Oppert, Lenormant, Anglik Smith i inni, mniej znani,
ryli się z zapałem w językach wschodnich, pragnąc zapanować nad nimi.
Po długich Studiach udało się im nareszcie odczytywać klinowe pisma
babilonjo-assyryjskie i dotrzeć w ten sposób do kultury prastarych ludów.

Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że Babilończycy i Asyryjczycy
nie byli twórcami pisma klinowego i kultury swoich państw. Zanim Ba-
bilończycy (barbarzyńskie plemię semickie) napadli Chaldeję i zdobyli
ją, mieszkali w tej ziemi Sumaro-Akadajczycy, naród bardzo pracowity
i rozumny. Późniejsza Babilonia była w czasach dawniejszych (być może
około ośmiu tysięcy lat przed Chr.) obszernym bagniskiem. Pracowitość
i zdolność Sumaro-Akkadyjeczyków zamieniła nieznośne bagno na uro-
dzajną rolę.

Poprzednicy Babilończyków odznaczali się także wysoką, jak na owe
czasy, kulturą, stworzyli pismo klinowe i zajmowali się nauką. Im to
zawdzięcza Babilon cywilizację.

Jak w Egipcie powstała także w Babilonii kasta uczonych kapłanów,
badających ruch ciał niebieskich, uprawiających matematykę, technikę,
historię i poezję (mity, legendy i epopeje).

Z poezji babilońskiej, z jej mitów i legend, dowiadujemy się, że Babiloń-
czycy wystawiali sobie stworzenie świata, grzech pierwszych ludzi (Adama
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i Ewy) i potop mniej więcej tak samo, jak Żydzi (w Starym Testamencie),
z tą tylko różnicą, że wyprzedzili ich o tysiące lat.

Angielski uczony, Smith, odcyfrował w 1875 r. i później kilka tabliczek
klinowych, opowiadających legendę o stworzeniu świata. Podań babiloń-
skich o początku świata było trzy.

Oprócz trzech babilońskich podań odkrył w 1890 r. amerykański asy-
riolog, Pinches, czwartą legendę o stworzeniu świata, napisaną przez su-
marsko-akkadyjskich poetów.

Znaleziono jeszcze jedną, asyryjską, najwięcej podobną do żydowskiej.
Znaleziony przez Boscavena fragment i „cylinder” znajdujący się w muzeum
brytańskim, potwierdzają grzech pierwszych ludzi w „raju”, znany nam
tylko z Biblii. Nie Biblia opowiada pierwsza o tym grzechu. Mówili o nim
już Babilończycy. Na „cylindrze” wyrył jakiś artysta babilońsko-assyryjski
scenę kuszenia bardzo wyraźnie. Pod „drzewem mitycznym” siedzi na zydlu
z jednej strony niewiasta, którą kusi z tyłu wąż, a po drugiej mężczyzna.

I o potopie nie zapomnieli także babilońscy poeci. Smith odkrył w 1872
roku mnóstwo tabliczek klinowych; na tabliczkach tych odczytał aż w dwu-
nastu księgach wielką epopeję. W jedenastej księdze znalazł obraz potopu.

Niepotrzebnie chełpił się prof. dr Grätz, że „Żydzi dostarczyli najliczniej-
szych stosunkowo uprawiaczów nauki” Bez ich „uprawiaczów” naukowych
obywali się już: Egipcjanie, Sumarsko-Akadajczycy, Babilończycy, Asy-
ryjczycy, Persowie i mieszkańcy Palestyny przed i po zwycięstwie Jozue.
Przeciwnie. . . Nie oni uczyli Chaldejczyków, lecz właśnie oni zawdzięczali
im okruchy cywilizacji, o której nie mieli wyobrażenia.

O kulturze żydowskiej nie mogło być mowy jeszcze za Mojżesza, cóż
bowiem obchodzi koczowników nauka, poezja i sztuka? Obchodzi ich tylko
bydło i głodny brzuch. . . Nawet już po zdobyciu części „ziemi obiecanej”
nie uważali za potrzebne kształcić się i cywilizować. Obojętność ta trwała
aż do końca rządu tzw. Sędziów. Nic nie wiadomo w owej epoce o szkołach
dla młodzieży, o nauce czytania i pisania. Dopiero za Samuela zaczęły się
szkoły, zwane szkołami proroków. Ze szkół tych nie wyszli uczeni wszech-
światowi, zajmujący się wiedzą w ogóle. Co wówczas trysnęło z mózgów
żydowskich, należało głównie do teologii z dodatkiem liryki, a ominęło:
mity, epopeje, dramaty, filozofię świecką, matematykę, astronomię, fizykę,
chemię, mechanikę, architekturę, rzeźbę, malarstwo, czyli wszystko, co
znali, nad czym pracowali Egipcjanie, Babilończycy i Asyryjczycy.

Zamiast się uczyć, lubili Żydzi muzykę, śpiew i taniec.
Mowy więc być nie mogło o uczoności żydowskiej, o której mówi Grätz.
Wróciwszy do Palestyny z niewoli babilońskiej, ślęczeli „mędrcy” żydow-

scy nad Talmudem, ucząc swoich współwyznawców, jak siebie uwielbiać,
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a wszelakich „gojów” nienawidzić i gnębić. Tego rodzaju „mądrości” nie
można oczywiście nazwać wszechświatową wiedzą.

Aż do roku 500 po Chrystusie brnęli ci „mędrcy” w jałowych piaskach
kazuistyki talmudycznej. Budując swoją „Księgę Ksiąg”, nie brali udziału
w ruchu umysłowym reszty ludzkości. Obcą im była filozofia, literatura
i sztuka Hellady, obcą działalność prawodawcza Rzymu – obcą, bo w pysze
swojej gardzili geniuszem twórczym innych narodów. I nie tylko stracili
zupełnie czucie z innymi narodami, odcięci od nich swoim celowym sepa-
ratyzmem, lecz zapomnieli także o swoim własnym dorobku kulturalnym,
o języku swoim nawet, o hebrajszczyźnie. Język, jakim się posługiwali, był
mieszaniną hebrajskiego, chaldejskiego i greckiego.

Trochę żwawszego ruchu umysłowego wprowadziła do martwych wód
życia żydowskiego opozycja przeciw Talmudowi. Członków tego rewolu-
cyjnego ruchu nazwano karaitami. Zaprzeczali oni Talmudowi przywileju
nieomylności, domagali się powrotu do „czystego słowa świętego”, do Biblii,
do Tory, wojowali namiętnie z rabinami. Prowadził ich Anan ben Dawid
(762 r. po Chr.), mąż energiczny, ambitny. Co on rozpoczął, rozwijali dalej
jego syn, Saul, eksilarcha (wódz, książę) karaitów w Jerozolimie, potem
jego wnuk, Josijahn, następnie Benjam in ben Mose w Nahawend (830 r.
po Chr.), dogmatyk i egzegetyk, najzdolniejszy z nich wszystkich, autor,
istniejącej dotąd „Księgi praw” („Sefer Hadinim”), w końcu Daniel ben
Mose Alkumsi, pochodzący z Kumas w prowincji Irak.

Jest zasługą karaitów, czego im nawet ich przeciwnicy nie odmawiają,
że poruszyli ciasnogłowych, w drobiazgach talmudycznych skostniałych
rabinistów, że zwrócili znów uwagę na zapomniane Pismo Święte, pobu-
dzili swych współwyznawców do studiów dogmatycznych i egzegetycznych
i zajęli się językiem hebrajskim. Są to jednak tylko zasługi żydowskie,
nieoddziaływające wcale na cywilizację powszechną. Niczego się od nich
innowiercy nie nauczyli i niczego się zresztą nie mogli nauczyć, gdyż, jak
przyznają sami Żydzi (Gustaw Karpeles w „Historii literatury żydowskiej”),
żaden z nich nie odznaczał się ani rozległą wiedzą, ani głębią filozoficzną.

Umysłowego rozkwitu Żydów średniowiecznych należy szukać w Hisz-
panii.

Sprzyjały im tam wszystkie warunki. Życzliwie przygarnęli ich Mauro-
wie, panujący nad przepiękną Andaluzją od połowy IX stulecia po Chr.
Utalentowane plemię arabskie, rycerskie i rozmiłowane w nauce, sztuce
i literaturze, zakwitło, jak wiadomo, bujnym i wonnym kwiatem wysokiej
kultury i odznaczało się tolerancją dla innowierców. Dużo zawdzięcza mu
filozofia, dużo poezja, medycyna, astronomia, matematyka i architektura.

Rozbitkowie żydowscy z Palestyny i Babilonii, przybywszy do króle-
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stwa Maurów w Hiszpanii, zastali tam życzliwych protektorów i mistrzów.
Wdrapawszy się na wysokie urzędy, zrozumieli, że muszą się zrównać
z cywilizacją mauretańską, aby ich dopuszczono do dygnitarstw. Zaczęli
się uczyć oświaty, kultury mauretańskiej.

Pierwszym „oświeconym” Żydem hiszpańskim był Chasdai ben Izaak
Szaprut (915-970), nadworny lekarz i doradca kalifa Abduramana III. Był
on więcej mecenasem nauki, aniżeli uczonym. Przełożył, czy też kazał
przełożyć komuś ze swoich protegowanych na język arabski „Botanikę”
Dioskoridesa z przekładu łacińskiego, dokonanego poprzednio z greckiego
przez bizantyjskiego mnicha, Nikolaosa, i zachęcił Menachema ben Sa-
ruka z Tortozy do zbudowania pierwszego słownika hebrajskiego. Ten
Menachem ben Saruka był pierwszym właściwym filozofem, gramatykiem
hebrajskim. Dosiadał on także od czasu do czasu Pegaza, dosiadał go
jednak tak niezręcznie, iż wyglądał na nim jak rekrut, galopujący na
koniu po twardej grudzie. Pisywał wiersze na cześć swojego protektora,
z czego nie miał wielkiej pociechy. Chasdai ben Izaak Szaprut bowiem,
sprzykrzywszy go sobie, sponiewierał go z żydowską zawziętością. Kazał
go obić, wypędzić z pałacu i zrównać z ziemią jego dom. Dołki pod nim
kopał drugi protegowany Chasdaja, Dunasz ben Zabrat z Bagdadu, także
gramatyk, który zazdrościł koledze łaski możnego bogacza. Jako wierszopis
wprowadził on do nowohebrajskiej poezji rytmikę arabską.

Najznakomitszym gramatykiem hebrajskim owych czasów był lekarz
Abdulwalid Merwan Ibn Ganach (995-1050), twórca składni hebrajskiej
i doskonały komentator Biblii.

Do gwiazd żydowskich owego czasu należał Samuel Halevi Ibn Na-
grela, urodzony w Kordowie (993 r.), talmudysta i rymotwórca, typ Żyda
zręcznego, przebiegłego, umiejącego się nagiąć do każdego położenia. Jako
minister dwóch kalifów mauretańskich, Habusa i Badisa, chociaż był rów-
nocześnie rabinem i nagidem (księciem) Żydów Grenady, przyodziewał się
„dla miłego spokoju” w skórę mahometańską, zalecał Maurom Koran, jako
księgę ksiąg i zamykał zawistne usta swoich przeciwników workami złota.
Po cichu popierał swoich współwyznawców, wysuwając ich na wybitne
stanowiska.

Do najgłębszych myślicieli żydowskich wieków średnich należał Salomon
ben Jehuda Ibn Gebirol (1021-1070), filozof i poeta, inny charakterem od
poprzednich. Skromny, cichy, żyjący tylko dla nauki i poezji, nie szukał
ani złota, ani blasków wysokiego stanowiska. W głównym dziele swoim,
w „Źródle życia”, napisanym po arabsku w formie dialogu, skłaniał się
bardzo wyraźnie ku panteizmowi. Był protoplastą Spinozy.

Rozkwitło bujnie życie umysłowe Żydów w Hiszpanii mauretańskiej
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i byłoby wydało plon obfitszy, gdyby tego rozkwitu nie zwarzyła typowa
megalomania żydowska. . . Wzmógłszy się na siłach, materialnie i spo-
łecznie, wzbogaciwszy się na handlu niewolnikami (głównie słowiańskimi)
i wdrapawszy się na wysokie, wpływowe stanowiska, stracili Żydzi mau-
retańscy, jak zwykle, rozum, zapomnieli, że byli tylko gośćmi Maurów.
Zachciało się panowania nad gospodarzami.

Kiedy syn ministra Ibn Nagreli, Józef (1031-1066), także minister i we-
zyr króla Grenady, Badisa, olśniony powodzeniem, zaczął jawnie lekceważyć
właściwych gospodarzy kraju, obsadziwszy wszystkie dygnitarstwa Żydami,
sprzykrzyła się ta nierozważna arogancja Arabom. Grenada powstała prze-
ciw uroszczeniom Judaitów, zamordowała Józefa (1066 r.), rozpędziła na
cztery wiatry jego otoczenie i położyła ciężką rękę na nieproszonych rząd-
ców. Ta klęska powstrzymała na czas pewien dalszy rozkwit umysłowego
rozwoju Żydów hiszpańskich.

Zdawałoby się, że nowa przestroga, jakiej Opatrzność udzieliła Żydom,
skruszy ich pychę. Tymczasem, zaledwie im przywrócone na ich korzyść
położenie pozwoliła swobodnie odetchnąć, podnieśli znów po swojemu
głowę, wywyższając się ponad inne narody.

Abdulhassan Jehuda Halevi (urodzony w 1080 r. w Starej Kastylii),
napisał po arabsku w formie dialogu niby filozoficzne dzieło pt. „Chozari”,
właściwie bardzo ciętą, subtelną polemikę z chrześcijaństwem i maho-
metanizmem. „Wybraństwo” żydowskie aż ciecze z tej książki. Zdaniem
Jehudy Haleviego są Żydzi sercem i ziarnem ludzkości, ich tylko wybrał
Jehowa i zaszczycił prawdziwym objawieniem, prawdziwą wiarą – oni jedni,
wyniesieni ponad wszystkie narody, mają zdolność i prawo prorokowania.

Chrześcijanie i mahometanie są, według Jehudy Haleviego, bałwochwal-
cami, czcicielami Krzyża i czarnego kamienia Kaaby. Dopiero wtenczas,
kiedy innowiercy ukorzą się przed judaizmem, posiądą łaskę błogosławień-
stwa bożego itd.

Zawsze to samo w kółko, zawsze ta sama fixe idee „wybraństwa”. Nawet
najjaśniejsza gwiazda średniowiecznej nauki żydowskiej, nawet taki Mojżesz
ben Majmuni (Majmonides, ur. w 1135 r. w Kordowie), nie umiał, mimo
całej swojej postępowości i filozofii stłumić w sobie tego majaka. Wycho-
wany w Andaluzji, w szkołach mauretańskich, przyswoił sobie arabską
sztukę lekarską i nauczył się filozofii greckiej.

Posiadał on wiedzę rozległą i pracował bez wytchnienia. Znaczną jed-
nak część swoich sił włożył w Studia nad Talmudem. Już w pierwszej
młodości zajmował się wykładem „Miszny”. Chcąc tę olbrzymią księgę
uprzystępnić dla szerokich kół żydowskich, uporządkował Talmud, usunąw-
szy niepotrzebne chwasty i jałową gadaninę przesubtelnych komentatorów.
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Jego „Miszna-Tora”, ukończona w roku 1180, zajęła mu dziesięć lat życia.
Nowocześni oświeceni Żydzi twierdzą, że uszlachetnił Talmud „pojęciami
postępowymi”. Wychowaniec nauki mauretańskiej i filozofii greckiej wyretu-
szował w istocie tu i owdzie, oczyścił pleśnią wieków pokryte wyobrażenia
dawnych tannaimów i amoraimów, za co go prawowierni talmudyści obwo-
łali heretykiem, samej jednak treści „Księgi Ksiąg”, jej duszy, nie tknął.
Nawet nienawistnych wycieczek przeciw „gojom”, „akumom” i „nuchrom”,
nie usunął, nawet jej mściwości nie złagodził. Uczył wprawdzie tolerancji
względem innowierców, ale tylko „dla miłego spokoju” w chwilach groźnych
dla Judaitów. Mimo swojego wykształcenia mauretańskiego i greckiego
pozostał gorliwym Żydem, wrogiem innowierców.

Żydzi nazwali go orłem i „drugim Mojżeszem”. Umarł w roku 1204.
Z Majmonidesem skończyła się działalność naukowa Żydów średnio-

wiecznych. Błysnęła blaskami meteoru i zgasła. Po „drugim Mojżeszu”
przeszli Żydzi do jałowych sporów, waśni, bezcelowych polemik, aż utonęli
w ciemnościach Kabały, stworzonej jak wieść niesie, przez ślepego rabina
Izaaka i jego ucznia, Asriela Esrę (1200 r.).

Wszyscy oświeceni Żydzi bawili się po trosze w rymotwórców. Tak: Ibn
Nagrela, Ibn Gebirol, Józef ben Chasdal, Salomon ben Sakbel, Abu Harun,
Mojżesz Ibn Esra, Jehuda ben Salomon Alcharisi i inni.

Jeden tylko Majmonides nie piął się na Parnas, nazywając rymotwór-
stwo bezpożyteczną zabawką.

Niby-poeci żydowscy, wzorujący się na poezji Maurów, pięli się na
Parnas z wielkim mozołem, kulejąc po drodze. Talentu żaden z nich nie
posiadał. Jeden tylko Juda Halevi odciął się od tych wierszorobów polotem
i temperamentem.

Lirykę głównie albo religijną, albo erotyczną, uprawiali poeci żydowscy.
Wyszło także spomiędzy nich kilku satyryków. Ich liryka zwyrodniała
wkrótce w rozwiązłość, ich satyra zmieniła się w cynizm.

I „minnesängera” wydali Żydzi średniowieczni. Był nim Süskind z Trim-
bergu, żyjący w Niemczech na przełomie wieków XII i XIII.

Tacy Grätzowie i do niego podobni mędrcy chełpią się geniuszem i sławą
literatów żydowskich ze średniowiecza. Nie chcą wiedzieć, że ci „genialni
mistrzowie” byli tylko naśladowcami Maurów, niezdolnymi do oryginalnej
twórczości artystycznej.

Pozbawieni silnego oparcia w Hiszpanii spadli znów Żydzi do obsku-
rantyzmu. Stan ten trwał przez wieki: XV, XVI, XVII i XVIII.

Skarżą się bezustannie, że nie byli nigdzie u siebie, że poniewierani,
pędzeni z kraju do kraju, z miasta do miasta, nie mieli spokoju do pracy
umysłowej.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

351

Kłamią, bo po wypędzeniu ich z Francji, Anglii, Niemiec i Czech,
znaleźli trzy kraje, w których mogli się poruszać z całą swobodą: Turcję,
Niderlandy, Polskę.

W Turcji przyjął ich uprzejmie sułtan Sulejman, więc mogli dalej bez
przeszkody pracować dla kultury wszechświatowej. Zamiast jednak iść
z prądem postępu, myśleli tylko o sobie, o swoich mrzonkach politycznych
i łupieniu innowierców. Przyznaje to nawet Grätz, a Otton Henne am
Rhyn mówi:

“ Jest prawdą stwierdzoną przez historię, że Żydzi, znajdujący się w ko-
rzystnych warunkach, dbali zawsze tylko o siebie, nie mieli zmysłu do
szerszych, narodowych lub ogólnoludzkich celów. Byli oni po wszystkie
czasy małodusznymi samolubami.

Gdy Wilhelm z Oranien ogłosił w Niderlandach swobodę sumienia,
pośpieszyło tam w roku 1593 kilkuset rozbitków hiszpańsko-portugalskich.
Osiedli oni prawie wszyscy w Amsterdamie, gdzie wykupili po kilkunastu
latach 300 pałaców i najpiękniejszych domów. Pod osłoną wolnomyślnych
ustaw kraju, wyzwolonego spod panowania Hiszpanów, urządzili się na-
tychmiast tak samo, jak wszędzie. Zagarnąwszy cały handel, bogacili się
niezmiernie szybko. Zamiast się „asymilować” ze swoimi dobrodziejami,
odgraniczyli się od Holendrów chińskim murem wyłączności, sprowadziwszy
sobie z Turcji prawowiernych rabinów.

Niebawem zasłynęli Żydzi niderlandzcy nietolerancją, fanatyzmem
i nienawiścią do jakiejkolwiek reformy synagogi. Znany jest powszechnie
los, jaki spotkał dwóch utalentowanych Judaitów, którzy odważyli się
poddać krytyce nieomylność rabinów. Któż nie słyszał o Urielu da Costa
i Benedykcie Spinoza?

Urjel da Costa, urodzony w Porto, w Portugalii (1594 r.), przybywszy
około 1617 r. do Amsterdamu, poróżnił się tam z talmudyczno-kabalisty-
cznymi fanatykami, nazwał publicznie rabinów obłudnikami, faryzeuszami.
Tę odwagę zapłacił klątwą „nieomylnych kapłanów” i nędzą.

To samo spotkało Benedykta (Barucha) Spinozę. Uczył się on z po-
czątku mądrości talmudycznej, później filologii klasycznej u słynnego
językoznawcy i lekarza, van den Emdena (chrześcijanina), w końcu filozofii
Kartezjusza, która odcięła go od mądrości rabinicznej.

Inkwizytorzy żydowscy, dowiedziawszy się o jego „kacerstwie”, ukarali
go nasamprzód małą klątwą, a gdy nie chciał odwołać swoich „herezji”,
rzucili na niego wielką klątwę (cherem) w roku 1656. Klątwa ta brzmiała
następnie:
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“ Panowie Maamadu (zarządu) uwiadamiają was, że znali od pewnego
czasu nieprawe mniemania i czyny Barucha d’Espinozy i starali się
różnymi obietnicami i środkami sprowadzić grzesznika z niewłaściwej
drogi. Ponieważ nie mogli spełnić, co zamierzali – odwrotnie, ponieważ
dowiadywali się codziennie o nowych, okropnych kacerstwach, które wyko-
nywał i uczył, i o niesłychanych czynnościach, jakich się dopuszczał, co
poświadczyli świadkowie w obecności tegoż d’Espinozy, przeto postanowili
za zgodą panów chachamim (głównych rabinów), tegoż d’Espinozę wykląć
i wyłączyć z narodu izraelskiego, jak go też niniejszym następnym piętnują
cheremem: Na postanowienie aniołów i świętych wyklinamy, przeklinamy
i wyłączamy Barucha dEspinozę za zgodą wielkiego Boga i tej świętej
gminy przed świętymi księgami Tory z jej 613 przepisami, które są w nich
zawarte – klątwą, którą Jozue Jerycho, a Elizeusz chłopców przeklął
i wszystkimi przekleństwami, jakie stoją w Zakonie. Niech będzie przeklęty
w dzień i w nocy, gdy się do snu układa i gdy się podnosi z łoża, gdy
wychodzi i wraca pod strzechę. Adonai nie przebaczy mu nigdy, gniew
Pana zapłonie przeciw temu człowiekowi, iż spoczną na nim wszystkie
klątwy, zapisane w księgach. Adonai wymaże imię jego pod niebem i odłą-
czy go jako złe ziarno z wszystkich pokoleń Izraela wszystkimi klątwami
firmamentu, jakie stoją w księgach Zakonu. A wy, którzy stoicie wiernie
przy Adonaim, jesteście dziś wszyscy żywymi. Ostrzegamy was, aby żaden
z was nie obcował z tym człowiekiem, czy ustnie, czy piśmiennie, aby
mu nie wyświadczył żadnej przysługi, aby z nim nie przebywał ani pod
jednym dachem, ani na tym samem miejscu w obrębie czterech łokci, aby
nie czytał żadnego pisma, które on zrobił, lub napisał.

W tak bezwzględny sposób zemścili się rabinowie na Spinozie, który nie
chciał uznać ich nieomylności. Wprawdzie nie miała już klątwa wówczas
siły dawniejszej, mimo to jednak opuścił filozof Amsterdam, aby go jego
współplemieńcy nie dręczyli szykanami.

To samo, co w Niderlandach, działo się także w Polsce. Mówiliśmy już
powyżej, że Żydzi zbudowali sobie na naszej ziemi państwo w państwie
i rządzili jak niegdyś w Palestynie. Kahały tyranizowały lud żydowski,
trzymając go na obroży, „uczeni w piśmie” rabini nie pozwalali mu myśleć
swobodnie, posuwać się razem z postępem „gojów”, który by Żyd chciał
być nieposłusznym swoim wodzom, podlegał klątwie a czasami nawet karze
śmiertelnej. W takiej niewoli nie było mowy o udziale w cywilizacji inno-
wierców. Żyd nie miał się posuwać razem z gojami do wyższej kultury, lecz
miał zostać Żydem z czasów przedchrystusowych, niezmiennym, odrębnym,
odciętym od cywilizacji innowierców. Był rzeczywiście w Polsce mumią,
uciekał od kultury chrześcijańskiej, jak ucieka pies od gorącego garnka.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

353

Mają Żydzi prawo powoływać się na pobłażliwość tolerancji i humani-
taryzmu, jak to zawsze czynią, ilekroć się ktoś do nich krytycznie zabierze?
Byli przecież po wszystkie czasy zaciekłymi fanatykami i arogantami,
począwszy od faryzeuszów, a skończywszy na cywilizowanych rabinach
współczesnych.

Ilekroć im okoliczności sprzyjały, czy w Babilonii, czy w Persji, Palesty-
nie rzymskiej, czy w Hiszpanii, w państwie Franków, w Anglii, w Niemczech,
w Turcji, w Niderlandach i Polsce, wszędzie i zawsze prześladowali nie tylko
chrześcijan i mahometan, wyśmiewając ich i wyzyskując, lecz także swoich
własnych współwyznawców, gdy się którykolwiek z nich wyniósł ponad
ciemnotę przeciętnych talmudystów i kabalistów. Saadia, Majmonides, da
Costa, Spinoza, Mendelssohn, słowem wszyscy światlejsi Żydzi odczuli na
sobie mściwość żydowską.

Zarzucają Żydzi „gojom” inkwizycję. A oni, nie mieli swoich inkwizyto-
rów? Nie tępili ogniem i mieczem swoich „kacerzów”, gdy posiadali władzę
wykonawczą (w eksilarchatach), nie wyrywali języków tzw. oszczercom, nie
denuncjowali swych odstępców do władz chrześcijańskich, gdy nie mogli
sobie z nimi sami poradzić? Nie prześladują dotąd przechrztów?

Nikt nie ma prawa odwoływać się do tolerancji, gdy jest sam ciemnym
fanatykiem i mściwym prześladowcą. Nikt nie ma prawa wytykać innym
inkwizytorów, gdy się odznaczał sam bezmyślną nienawiścią. Nietolerancja
wieków średnich ustąpiła dawno w chrześcijaństwie, kiedy się jeszcze Żydzi
nawzajem pożerali.

Żaden naród nie upadł tak nisko, jak Żydzi w XVII i XVIII stuleciu.
Z dawnego monoteizmu nie pozostało już wiele, oprócz formułek, znaków,
wiary w moc amuletów i dziwactw przeróżnych. Pierwszy lepszy awanturnik
mianował się mesjaszem.

Rzuciwszy okiem na całą działalność umysłową Żydów od Esry i Ne-
hemji aż do końca XVIII stulecia, nie znajdujemy nic takiego, coby się
włączyć mogło do kultury ogólnoludzkiej.

Kwitła w tym czasie Hellada wspaniałym bukietem filozofii, literatury
i sztuki, budowała Roma trwały gmach ustawodawstwa, przygotowywali
Arabowie hiszpańscy drogę dla nowoczesnej wiedzy i architektury, śpiewali
trubadurowie i truwerowie Europy zachodniej o miłości i bohaterstwie
rycerstwa, pchnął renesans włoski ludzkość na nowe tory, spowodowała
filozofia angielska i francuska nowoczesny ustrój społeczny, a Żydzi stali
w miejscu, nie przyczyniając się niczym do postępu Europy. Kilku z nich,
biorąc udział w kulturze arabskiej Hiszpanii byli tylko jej echem, jej słabym
odblaskiem, mierną kopią. Nawet w tej epoce zajmował ich więcej Talmud,
aniżeli nauka i sztuka w rozumieniu europejskim.
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Dla siebie tylko żył Żyd aż do końca XVIII w., siebie tylko widział,
swoje sprawy, swoje majaki o królestwie nad wszystkimi „gojami”. Na
uboczu stał odcięty od całego świata nieprzebytym murem „wybraństwa”,
megalomanii, arogancji, pogardy dla innowierców i ich pracy, twórczości.
A jeśli znalazł się ktoś z jego krwi, co chciał rozszerzyć ciasne ramy
jego pojęć (Spinoza) – wyklinał go, poniewierał, deptał, zacięty wróg
wszelakiego postępu, oświecenia.

Jako poeta zdobył się Żyd hiszpański tylko na trochę liryki podmio-
towej, podlanej gryzącym sosem semickiej zmysłowości i lubieżności i na
mniej lub więcej zręczne naśladownictwa cudzych pomysłów. Jako filozof
nie przestał być Żydem (Jehuda, Halevi, Majmonides). Jako lekarz nie
zdobył się ani na jeden wynalazek, obojętny dla przyrody i jej skarbów
leczniczych. Jako polityk był nieudolnym fuszerem. Zamiast korzystać
zręcznie, umiejętnie z warunków danej chwili, tracił, ilekroć mu gdzieś
(w eksilarchatach babilońskich, palestyńskich, egipskich, we Frankonii,
Burgundii, w wizygockiej, arabskiej Hiszpanii, w Anglii, w Niemczech,
w Czechach, w Turcji, Niderlandach i Polsce) jaśniejsze słońce zaświeciło
– od razu głowę podnosił, nadymał się jak paw, stawał się natrętnym,
zuchwałym, sięgał po władzę nad tymi, którzy go łaskawie przygarnęli,
u siebie gościli. Sprytny, przebiegły w handlu, był w polityce głupim
zarozumialcem, za co zawsze i wszędzie (z wyjątkiem Polski) drogo płacił.
Co zbudowała jego przebiegłość i bezwzględność handlarska, to burzyła
jego niemądra arogancja.

Żyd nie wniósł nic do kultury europejskiej aż do końca XVIII stulecia.
Co wniósł (trochę medycyny i liryki), to wziął z rąk innych. Byli przed
nim, przed lekarzem żydowskim wieków średnich, lekarze egipscy i greccy.

Ale może się stosunki zmieniły w wieku XIX, może Żyd, oświecony
światłem najnowszych czasów, dopuszczony w całej Europie (z wyjątkiem
Rosji) do wspólnego stołu nowego porządku społecznego, zdjął z siebie
skórę getta, wessał w siebie nareszcie kulturę „gojów” i zaczął brać żywy
udział w jej dalszym rozwoju?

Myli się, kto wierzy, że Żydzi oświeceni złączyli się z kulturą chrześci-
jańską. Wszakże pierwszy reformator żydowski pod koniec XVIII wieku,
Mojżesz Mendelssohn, zwany. . . trzecim Mojżeszem, nie przestał być wiel-
bicielem religii swoich współplemieńców, lekceważąc chrystianizm. Chociaż
zabawiał się w filozofa – wypełniał z gorliwością i ścisłością prawowiernego
chasyda wszystkie rytualne nakazy, odkładał pióro z chwilą nadejścia
sabatu, nie kończył nawet zaczętego listu.

Może Börne i Heine, dwaj Żydzi, którzy przyjęli chrzest i narodowość
niemiecką, zlali się z kulturą germańską? Ludwik Börne mieszkał od roku
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1830 w Paryżu, gdzie umarł w roku 1837. Z Paryża pisywał swoje „Listy
paryskie” (Pariser Briefe), które są najdojrzalszym owocem jego talentu
publicystycznego. W listach tych wylał wielki kubeł szyderstwa, obelg,
żółci, zaciekłej nienawiści na Niemców, swoich ziomków.

A Henryk Heine?
Bez żalu pożegnał i kraj, w którym się urodził, przeniósł się tak samo,

jak Börne, do Paryża i rozmiłował się we Francji. Vive la France quand
même! – wołał. Jako filozof był „osobistym wrogiem” chrześcijaństwa.
W swoim „Przyczynku do historii religii i filozofii w Niemczech” (Zur
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, 1834 r.) nazwał
chrystianizm „ciężką, zaraźliwą chorobą”.

“ Idea chrześcijańska – pisał – ogarnęła niesłychanie szybko państwo
rzymskie niby choroba zaraźliwa. Przez całe wieki średnie trwały cier-
pienia, to gorączka febryczna, to zmęczenie, a my nowożytni czujemy
jeszcze w członkach kurcze i osłabienie. Choć między nami już niejeden
wyzdrowiał, nie może się jednakże wydostać zupełnie z powszechnej at-
mosfery lazaretu, więc musi się czuć nieszczęśliwym, jako jedyny zdrowy
między chorymi. Kiedyś, gdy ludzkość uzyska pełne zdrowie, gdy nastanie
pokój między ciałem a duszą, gdy te dwa pierwiastki będą się nawzajem
w pierwotnej przenikały harmonii, wtedy nie będą nawet ludzie w możności
zrozumieć sztucznego sporu, wywołanego przez chrześcijaństwo. – Próba
wcielenia chrześcijaństwa poniosła, jak ostatecznie widzimy, stanowczą
klęskę. Jeśli znajdujemy się jeszcze obecnie, jak wielu mniema, w epoce
młodości naszego rodzaju, to należało chrześcijaństwo do najdziwacz-
niejszych pomysłów studenckich ludzkości, które przynoszą daleko więcej
zaszczytu jej sercu, niż rozumowi.

Ludzkość sprzykrzyła sobie wszystkie hostie i łaknie pożywniejszego
pokarmu. . . prawdziwego chleba i pięknego ciała. Ludzkość uśmiecha się
z politowaniem, przypominając sobie swoje młodzieńcze ideały, których
nie można urzeczywistnić mimo wielu starań; staje się ona obecnie po
męsku praktyczną. Ludzkość wyznaje teraz doczesny utylitaryzm, myśli
naprawdę o wygodnym dostatnim urządzeniu się, aby jej było dobrze
na starość. Jest obecnie najbliższym zadaniem wrócić do zdrowia, bo
czujemy jeszcze wielką niemoc w członkach. Święte wampiry wieków
średnich wyssały z nas tyle krwi żywotnej. Chrześcijaństwo, niezdolne do
zniszczenia materii, poniżyło najszlachetniejsze uciechy, z czego wynikło
kłamstwo i grzech. Musimy nasze uczucia przewietrzyć jak po przebyciu
zarazy.

W „Die Bäder von Lucca” nazwał Heine katolicyzm:
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“ Religią, która tak wygląda, jak gdyby Bóg właśnie umarł. Czuć kadzidło,
jak na pogrzebie, a muzyka zawodzi tak smutnie, iż można dostać melan-
cholii. – A protestantyzm jest znów zanadto rozumny i gdyby w kościele
ewangelickim nie było organów, nie byłby żadną religią.

Tak wyrażał się o chrześcijaństwie człowiek, który uciekł pod jego
opiekuńcze skrzydła ze strachu przed niemieckim: „hepp, hepp”, i w nadziei
zrobienia kariery przy pomocy metryki chrześcijańskiej.

Wkrótce po przyjęciu chrztu pisał Heine do swojego przyjaciela, Mosera:

“ Radzę ci przeczytać Gołowina „Podróż do Japonii”. Dowiesz się z tej
książki, że Japończycy są najbardziej ucywilizowanym narodem na ziemi.
Powiedziałbym nawet, że są narodem najwięcej chrześcijańskim, gdybym
ku mojemu zdziwieniu nie wyczytał, że nienawidzą oni chrześcijaństwa.
Chcę zostać Japończykiem. Nie cierpią oni najwięcej Krzyża. Chcę zostać
Japończykiem!

Cała nienawiść Żyda, potomka talmudystów, do Krzyża buchnęła z li-
stów Heinego, nienawiść tym zjadliwsza, że upokorzona, zwyciężona przez
Krzyż – nienawiść zrozumiała prawowiernego chasydy, ale grzeszna u oświe-
ceńca, a u świeżego neofity wprost podła, nikczemna. Ochrzczony Heine,
szczekający na chrystianizm, jest podobny do złośliwego psa, który ujada
na pana, co go wziął w opiekę.

Na cóż chrzczą się tego rodzaju oświeceńcy żydowscy? Nikt ich nie
prosił o to i nie ma obowiązku słuchać ich bluźnierstwa i zwariowanej
mieszaniny. Nie wszyscy w owych czasach ochrzczeni Żydzi niemieccy byli
podobnymi do Heinego. Jego przyjaciele, Gans i Moser, zmieniwszy wiarę,
zastosowali się z godnością do nowych warunków.

Heine był najwyraźniejszym wcieleniem oświeconego Żyda pierwszej
połowy XIX stulecia. Połączyły się w nim w jedną całość: tradycja narodu,
z którego pochodził, nauka niemiecka, lubieżność i zmysłowość semicka,
kult ciała, wolna miłość, cyniczny humor, drwiący dowcip, filozofia dyle-
tancka. Z takiej mieszaniny nie mógł wyrosnąć charakter zwarty, jednolity.
Heine stał się Niemcem, a nie mógł się oderwać od swojego narodu; napił
się oświecenia ze źródeł chrześcijańskich, a gardził tymi źródłami; zapalił
się do odrodzenia Żydów, a zwątpił o nim; zabawiał się dziś w liberalnego
reformatora, a jutro był rojalistą, wielbicielem „świętego despotyzmu”;
nicował z cynicznym humorem nie tylko chrześcijaństwo, ale także judaizm.
Był zmiennym, przewrażliwionym, jak kapryśna kobieta. Nie wiedział,
w którą stronę się zwrócić, czy być Żydem albo Niemcem, czy Judaitą
albo chrześcijaninem. Wydrwiwszy chrystianizm, pisał w „Die Bäder von
Lucca” o religii żydowskiej:
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“ Nie mówcie mi o tej religii, której nie życzę mojemu największemu
wrogowi. Nie przynosi ona nic, okrom sromu i hańby. Judaizm nie jest
religią; jest po prostu nieszczęściem.

Zawadzał jego kaprysom sam Pan Bóg:

“ Naprawdę, wyzwoliliśmy się już z powijaków deizmu– cieszył się (Gesch.
d. Relig. und. Philos, in Deutstchland). – Jesteśmy wolni i nie chcemy
piorunującego tyrana, jesteśmy pełnoletni i nie potrzebujemy opieki ojcow-
skiej. Nie jesteśmy także fabrykantami wielkiego mechanika. Deizm jest
religią dla niewolników, dla dzieci, dla Genewczyków, dla zegarmistrzów.
– Czy słyszycie głos dzwonka! Uklęknijcie, bo oto podają właśnie ostatnie
sakramenty konającemu Bogu.

Z fanfaronadą młodości wykrzykiwał we wstępie do „Szkoły roman-
tycznej”:

“ Żadne względy tchórzostwa nie nakłonią mnie do omijania zwykłymi
dwuznacznikami przekonań moich, odnoszących się do spraw Boskich.

Biedny Heine, biedny oświeceniec i ateusz! Takim zuchem był dopóty,
dopóki mu nic nie dolegało, ale kiedy „religia uciechy” (recte rozpusta
zmysłowa), którą tak gorliwie wyznawał i praktykował, wyssała z niego soki
żywotne i rzuciła go w sile męskiego wieku na straszliwe łoże bezwładu, po-
stępującego paraliżu, wówczas stchórzył od razu. W swoich „Geständnisse”
(1853 r.) lamentował:

“ Ach, gdybym mógł wszystko zniszczyć, co pisałem kiedyś o filozofii
niemieckiej! Przyznaję się wprost, że wszystko, co się w tej książce odnosi
do Boga, jest zarówno fałszem, jak nierozwagą. Fałszem i nierozwagą jest
twierdzenie, które powtórzyłem za szkołą, jakoby deizm skonał w teorii.
Nie, nie jest prawdą, że krytyka rozumu położyła kres istnieniu Boga.
Deizm żyje, żyje swym najwyższym życiem. On nie umarł, a najmniej
zabiła go filozofia niemiecka. Ta pajęcza dialektyka niemiecka nie może
nawet psa spod pieca wywabić, nie może zamordować nawet kota, a cóż
dopiero Boga.

A w testamencie swoim (1851 r.) kajał się:

“ Od lat czterech pozbyłem się pychy filozoficznej i powróciłem do idei
i uczuć religijnych. Umieram w wierze w jednego Boga, wszechmocnego
Stwórcę świata, którego błagam o miłosierdzie dla mojej duszy nieśmier-
telnej. Żałuję, że wyrażałem się w pismach moich niekiedy o rzeczach
świętych bez należnego uszanowania, ale pobudzał mnie do tego więcej
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duch czasu, aniżeli moje skłonności. Jeśli zgrzeszyłem bezwiednie przeciw
moralności i dobrym obyczajom, które stanowią prawdziwą istotę wszelkich
religii monoteistycznych, to przepraszam za to Boga i ludzi.

Lubieżny satyr i lekkomyślny bluźnierca w sukni pokutniczej na łożu
bezsilności!. . . Jakaż to przykra tragedia!. . . Pan Bóg ukarał Heinego za
jego „religię uciechy”.

Oprócz niepotrzebnej filozofii, demoralizującej młodzież, trującej ją
jadem bluźnierczego dowcipkowania, wniósł Heine do literatury niemieckiej
osobny rodzaj humoru, raczej dowcipu, nieznanego narodom aryjskim.
Nie ma w tym dowcipie ani Gemütlichkeit niemieckiej, ani błyskotliwości
francuskiej, ani jowialności. Jego dowcip nie śmieje się, lecz wyśmiewa,
nie gryzie sercem, nie krytykuje, lecz drwi, kąsa, pluje, nie przekonywa,
wywraca koziołki, błaznuje, przeskakuje z wonnych kwiatków prześlicznych
nieraz pieśni („Buch der Lieder”) na cuchnące śmietnisko cynizmu. Faule
Witze nazywają Niemcy słusznie taki dowcip.

Jest to specjalny dowcip żydowski. Znają go bardzo dobrze wszyscy, co
się ocierają o inteligencję żydowską. Pełno go np. w Warszawie. Nie ma
wypadku komicznego czy tragicznego, nie ma człowieka, którego by nie
przenicował. Bawiący się wszystkim cynizm jest jego twórcą i treścią.

I jeszcze jeden rys znamienny wchodzi w skład tego dowcipu. Nazywa
się on samoironią (Selbstironie). Dowcipkujący Żyd drwi ze wszystkiego,
nawet z własnych współwierców, nawet z siebie, a drwi z subtelnością
mózgu wyostrzonego na osełce kazuistyki talmudycznej. Nigdy nie wydrwi
najzacieklejszy anty-Żyd tak doskonale, tak bez miłosierdzia Żyda, jak
Żyd Żyda.

Aryjczyk nie zapomina nigdy, że celem satyry jest castigare mores, Żyd
zaś bawi się dowcipem, Witz’em, bez względu na to, kogo i co obryzguje
jadowitą śliną.

Humor żydowski, nieznany Aryjczykom, błyskotliwy, drwiący, podo-
bał się wszelakiego rodzaju liberałom, filozofującym bezwyznaniowcom
i zmysłowcom. „Zrobił on szkołę”. Wszystkie niemieckie Witzblatty są jego
dziećmi.

Domorośli filozofowie powtarzają dotąd dowcipy Heinego, ale żaden
z nich nie uważa za potrzebne przypomnieć jego rewokacji (Geständnisse)
i jego testamentu.

Heine jest jedyną gwiazdą poetycką, jaką oświeceni Żydzi niemieccy
wydali w XIX stuleciu. Stworzył on garść dźwięcznej liryki, przepojonej
obficie zmysłowością żydowską i cynizmem żydowskim. Logicznym, zwar-
tym stylistą, jako prozaik, być nie umiał. Jego styl jest porwany, bezładny,
rozbity na strzępy, jak u wszystkich pisarzy żydowskich. Francja wydała
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w XIX wieku kilku literatów pochodzenia żydowskiego, ale byli to tylko
średniej miary pisarze (Claretie, Wolff, Porto-Riche, Catul Mendez i inni),
którzy nie mogą iść w zawody z legionem francuskich poetów, dramaturgów,
powieściopisarzy, filozofów, uczonych, malarzy, rzeźbiarzy, jaki wykwitł
z łona Gallów.

Jeden tylko Żyd francuski, Anatole France, należy do poczytnych bele-
trystów paryskich XX stulecia. Pisarzowi temu, cynikowi, dowcipnisiowi
(po żydowsku), ateuszowi, przyszło na schyłku życia do głowy wydrwić
i znieważyć „Boga wraz z Jego Synem”, czyli Boga chrześcijańskiego. Jego
powieść pt. „Bunt aniołów” nie jest właściwie powieścią w ścisłym rozumie-
niu, lecz raczej fantazją w tonie gawędy, opowiedzianej bez temperamentu,
rozwlekłej, nudnej, przeciążonej niepotrzebnym balastem erudycji.

Nienawiść Żyda do chrześcijaństwa, a głównie do katolicyzmu, snuje
się czerwoną nicią poprzez bluźnierstwa Anatola France’a. Nie bez celu
wybrał sobie ten Żyd „oświecony” za tło do swojej powieści prawowierną
rodzinę katolicką, ośmieszając ją i jej otoczenie. Nie bez celu podkreślił
bunt renesansu przeciw chrześcijaństwu, bunt, „rehabilitujący bogów praw-
dziwych” (czytaj: pogańskich), pozwalających człowiekowi używać życia
według jego upodobania. I nie bez celu oburza się na „reformę Kościoła,
która zrobiła go jeszcze gorszym, aniżeli był kiedykolwiek”.

Inteligencja, wyszlifowana na osełce Talmudu, nienawiść do Krzyża,
zmysłowość, lubieżność żydowska, płaska bezwyznaniowość, dyletancka, po
wierzchu liźnięta mądrość materialistyczna i pozytywistyczna, anarchizm,
zgniłe dowcipy i dowcipki żydowskie (persyflaż) – wszystko to zmieszane
wytworzyło obrzydliwą miksturę niemądrego bluźnierstwa.

Nieprzejednana nienawiść Żyda do katolicyzmu odsłoniła swoje złe
oblicze najwyraźniej w zakończeniu „Buntu aniołów”.

Oto siedzi Lucyper na tronie Boga i jest Bogiem, który zdobył sobie
posłuch „zdradą i kłamstwem”. „Szlachetnym” był nad nędzą świata i czło-
wieka, płakał, dopóki rządził w piekle. A teraz, gdy awansował sam na
Boga, stał się tak samo próżnym, bezlitosnym, twardym, jak On. Lubił
kadzidło pochlebstwa, czci, cieszył się, że wierzono w jego najwyższą
mądrość i potęgę, potępił ciekawość ludzką i inteligencję i żeby się utrwalić
w swojej władzy – oddał znów głowie Kościoła katolickiego, papieżowi,
zarząd nad duszami ludzkimi.

Znaczy to, że tylko Kościół katolicki jest w stanie utrzymać człowieka
w ciemnościach, w kłamstwie i zabobonach.

„Bunt aniołów” Anatola France’a, oświeconego, filozofującego Żyda, jest
jaskrawym dokumentem szkodliwości Żydów, zajmujących się w państwach
chrześcijańskich literaturą. Usiłują oni podkopać wiarę, tradycję, pojęcia,
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ideały kultury chrześcijańskiej, usiłują zdemoralizować bezkrytyczne masy,
nieumiejące myśleć samodzielnie – dążą do spodlenia chrześcijan, aby mogli
ich duszami zawładnąć.

Chwalą się Żydzi darem do matematyki. Powinno by tak być, bo
liczą przecież od lat tysięcy, obliczają bezustannie na jawie i we śnie
„zarobioną” mamonę, ocierają się ciągle o cyfry. Na tym jednak kończy się
ich matematyka. Gdzie trzeba myśleć i tworzyć matematycznie, uprzedzają
ich „goje”. Jedyny znakomity matematyk żydowski XIX stulecia, Jacobi,
był uczniem i naśladowcą astronoma Hamiltona (Irlandczyka) i genialnego
Abla (Norwega).

Żydzi umieją tylko korzystać z cudzej pomysłowości i pracy, naśladować
innowierców zręcznie, wyzyskać płody ich geniuszu, na oryginalną jednak,
własną twórczość zdobywali się rzadko.

Potwierdza to nawet Ernest Renan, ich szczery przyjaciel i obrońca.
Chwalą się także Żydzi swoją zdolnością do muzyki.
Są oni w istocie muzykalni, ale głównie jako wykonawcy, jako wirtuozi.

Na oryginalną twórczość muzyczną w szerokim stylu zdobywają się rzadko.
Jako kompozytorzy są naśladowcami, kompilatorami (Meyerbeer) albo
trefnisiami (Offenbach).

Potęga Żydów, piszących w różnych językach, odznacza się tylko w ich
bardzo licznej, tendencyjnej prasie, a nie w dziełach naukowych i literackich.
Prasy żydowskiej powinni się chrześcijanie strzec, powinni ją omijać, bo
ta prasa pracuje tylko dla celów żydowskich z naszą szkodą.
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Rozdział 37

Żydzi polscy podczas wojny
1914-1918 r.

Huragan wojny powszechnej spadł znienacka w sierpniu 1914 roku na
główne państwa Europy. Francuzi, Anglicy, Belgowie, Rosjanie i Serbowie
(koalicja) wzięli się za bary z Niemcami, Austriakami i Węgrami, usiłując
jeden drugiego pokonać. Później połączyli się z koalicją: Włosi, Grecy,
Rumuni, Jankesi północnej Ameryki i różnego gatunku drobne państewka
amerykańskie i afrykańskie, a po stronie Niemców stanęli Bułgarzy i Turcy.

Ta straszna wojna, jakiej dotąd nie znała historia, pomogła Żydom
wyzyskiwać „gojów” prędko. Każda wojna, choćby najdrobniejsza, najkrót-
sza, potrzebuje dużo pieniędzy, a wojna powszechna pochłania miliardy.
O miliardy trudno każdemu państwu. Szukać ich muszą w źródle, z którego
tryskają. Takim źródłem był zawsze, od diaspory począwszy, handel (recte
lichwiarstwo) żydowski.

Korzystając z wojny powszechnej, niemającej czasu do kontrolowania
spekulacji chciwych Handlarzy, rzucili się Żydzi w całej Europie z drapież-
nością jastrzębi na mienie „gojów”. Już po drugim roku wojny zgarnęli do
swoich kabz prawie całe złoto i srebro.

Niezwykła drożyzna, nieznana przed wojną w Królestwie Polskim, nisz-
czyła ubogie mienie pracujących ludzi w pocie czoła. Cierpieli głód, męczyli
się nędzą nie tylko uczciwi rzemieślnicy i robotnicy, ale także mężowie
utalentowani i wykształceni. Najwięcej cierpiała ta sfera inteligencji, którą
nazywa się „kwiatem kultury”. Znani w kraju wybitni autorzy, uczeni
albo artystyczni, rzeźbiarze, malarze i muzycy chorowali ciężko z głodu,
a niejeden z nich odszedł na drugi świat przedwcześnie, bo w sile wieku.

Dziwna rzecz, że właśnie tę sferę, którą naród powinien szanować
i ratować, omijały instytucje dobroczynne, nie uważały nawet za potrzebne
dowiadywać się o ich położenie. Wydawcom, księgarzom, wzbogaconym na
dziełach wyzyskiwanych bez litości autorów, nie przyszło na myśl spytać,
czy im czegoś nie potrzeba.

Właściwych pisarzy, zostawiających po sobie narodowi długotrwałe
pamiątki, usunęli wydawcy i dziennikarze z czasopism, bo „papier drogi”,
„zecer drogi” itd. Ale dla swoich dziennikarzy drugiego rzędu i reporterów
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nie zwracali uwagi „na drogi papier” i „drogich zecerów”. Skutkiem tego
egoizmu dziennikarstwa podczas wojny był upadek dzienników warszaw-
skich, przed wojną najpoczytniejszych w całej Polsce. Panowie wydawcy
i redaktorzy pozbawili swoje gazety barwności, temperamentu i samo-
dzielnej myśli. Wystarczyły im komunikaty wojenne, od czasu do czasu
półgębkiem napominania spekulantów, mnóstwo wiadomości o kradzieżach,
mordach i skandalach. . . Do takiej roboty nie było potrzeba wybitnych
autorów i utalentowanych publicystów. . .

Handlarze żydowscy, wielcy i mali, umieli pochować wszelakiego ga-
tunku towary, udając, że ich nie posiadają. Ten szachrajski podstęp spo-
wodował tak szalone ceny, iż nawet zamożni ludzie musieli ograniczyć
swoje wydatki. Pieniądz stracił swoje przedwojenne znaczenie, stał się
drobiazgiem. Pięć i więcej razy trzeba było płacić za towary żywnościowe,
za obuwie i ubranie. Trzewiki damskie doszły do wysokości kilkuset marek.
Tak samo przyodziewek.

Za przykładem Żydów poszła gromada nieuczciwych kupców i rze-
mieślników chrześcijańskich. Sztuki wyzyskiwania bezsilnych konsumentów
nauczyli się także chłopi (głównie w okolicy Warszawy), a nawet kilku
chciwych obywateli ziemskich.

Gdy się do bezlitosnej spekulacji żydowskiej dołączy jeszcze fałszowanie
żywnościowych towarów, nie trudno domyślić się niezasłużonej nędzy ludzi
ubogich a uczciwych. Cale lata przecierpieli biedacy miejscy i wiejscy.
Wielu z nich zabrała przedwczesna śmierć, uwalniając ich z okrutnej
niewoli nędzy.

Głodni, wyczerpani umierali jak muchy gromadami. Daremnie usiłowali
dobrego serca lekarze (np. dr Kazimierz Niedzielski) ratować ich w szpi-
talach. Tyfus zabijał ich razem z doktorami. Mnóstwo lekarzy młodych
i starszych poszło za nimi tam, gdzie duchy nie znają krwawej wojny
i epidemii.

Większa część narodu polskiego zubożała podczas wojny, a spekulanci
i chciwi egoiści wzbogacili się nadzwyczaj szybko. Bywało, że przebiegły,
niesumienny chudopachołek dorobił się w przeciągu roku miliona i wię-
cej. Tego rodzaju spekulacją było tylko nikczemne oszustwo, połączone
z drapieżną chciwością.

Dobrzy, uczciwi biedacy umierali z głodu, a ta szachrajska hołota żyła
wesoło, rozpustnie, odgrywając rolę magnatów.

Teatry, opera, hotele, restauracje, kawiarnie były pełne hałastry, która
przed wojną nie miała dostępu do przybytków sztuki i hulanki.

Na głównych ulicach Warszawy, najwięcej w Alejach Ujazdowskich,
spotykało się cały legion młodych i starszych Żydówek, ustrojonych w je-
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dwabie, aksamity, drogie futra, kosztowne trzewiki i kapelusze. Spotykało
się także „eleganckie” chłopki, wyglądające śmiesznie w sukniach dam
highlife’u, których nie umiały nosić. Robiły wrażenie niezgrabnych worków,
wlokących się niezdarnie „na spacerze”. Wzbogaceni chłopi nie szczędzili
swoim żonom mamony. Kupowali im bardzo drogie suknie i futra, hulali
po szynkach z nimi.

Szachrajstwa, wyzysku i oszustwa nauczyli się chciwi spekulanci chrze-
ścijańscy (?) od Żydów, nie wiedząc, że ich mistrzowie mają jeszcze inne
zamiary. Niszcząc innowierców, pną się oni wszędzie i zawsze w górę,
gdzie i kiedy się tylko da, wyciągają ręce po władzę nad „gojami”, bo
„przecież im się należy panowanie nad całym światem, jak im Talmud
obiecał. Pięli się Żydzi polscy podczas wojny do różnych urzędów, wciskali
się nawet do biur najwyższych, odgrywając rolę mocarzów. Znaleźli się
w owych najwyższych biurach naiwni dygnitarze, niemający wyobrażenia
o psychologii i celach Judaitów.

By wiedzieć, do jakiej mety zdążają Żydzi polscy, wystarcza przewer-
tować ich dzienniki warszawskie i drukowaną jako rękopis „Organizację
Syjonistyczną w Królestwie Polskim w sprawie politycznego i narodowego
uprawnienia Żydów”. Warszawski dziennik żydowski, „Warsch Tageblatt”,
nazwał czas wojenny „Żydowskim momentem historycznym”. Pisał między
innymi w swoim artykule wstępnym, jak następuje:

“ Żądamy, ażeby nowa Polska uznała prawa Żydów, jako mniejszości
narodowej. Musi się wyjaśnić w obecnym momencie poważnym, że nie je-
steśmy sektą religijną, ani Polakami wyznania mojżeszowego, lecz byliśmy,
jesteśmy i nadal być chcemy Żydami. . . W wolnej Polsce naród żydowski,
który przed kilkuset laty miał na tej ziemi urządzenia autonomiczne,
służył swoim interesom.
Naród polski, z wyjątkiem niewielu myślicieli, nie zdawał sobie sprawy

ze skutków przebiegłości obcego żywiołu. Przeszkodziła mu w tym jego
rasowa dobrotliwość, potrącająca często o słabość i niepraktyczność.

Zmiarkowawszy to, wyzyskali Żydzi ową słowiańską dobrotliwość dla
swoich celów. Odcięli czym prędzej swój lud od dzieci gościnnej ziemi
wysokim murem rasowo-narodowo-religijnej odrębności i zbudowali, jak
wiadomo, na obcym gruncie własne państwo, status in statu, zorganizowane
doskonale, sklejone mocnym cementem rządu despotycznego.

Trudno dziś zrozumieć, jak rząd polski mógł przez kilka wieków znosić
tak dobrze zorganizowane, tak świadomie odrębne państwo, jak mógł
cierpieć obok siebie drugą, wrogą mu władzę. Dziś czują już Polacy, że
tego rodzaju zanadto dobrotliwa i nierozważna tolerancja przyczyniła się
do ich upadku, do rozbioru Polski pod koniec XVIII wieku.
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Było Żydom w Polsce, jak u „Pana Boga za piecem” i dlatego nic
dziwnego, że chcieliby gospodarować dalej w ten sam sposób na obcej ziemi,
co żąda zuchwale Warsch Tageblatt. Zapomnieli, iż żaden z gospodarzy nie
ma obowiązku korzyć się w swoim domu przed przybyszem, który wnosi
z sobą obce mu obyczaje, zwyczaje, pojęcia i cele. Żadne samodzielne
państwo nie może się zgodzić na „państwo w państwie”, jeśli chce być
ciałem jednolitym, silnym, czym być powinno.

Niech sobie Żydzi zostaną Żydami, jeśli im się tak podoba, ale nie wolno
im się wtrącać do spraw innych narodów i narzucać im swoje żądania.
Mają przecież tyle złota i srebra, iż mogą sobie kupić jakiś większy szmat
ziemi w Afryce albo Ameryce, i urządzić się tam tak, jak im ich potrzeby
nakazują.

Wiadomo, że Żydzi prawowierni marzą ciągle o powrocie do Palestyny.
Tęsknota za „ziemią obiecaną” wybuchła silnie pod koniec wieku XIX
(1882 r.). Podniecili ją: lekarz odeski, dr Leon Piaskier, Achad-Haam, Hess,
Smolenskin, Kaliszer, Sir Mojżesz Montefiore, baron Edmund Rotszyld.
Ruch ten nazwali Syjonizmem. Politykami tego ruchu byli od roku 1896:
Teodor Herzl, Maks Nordau, Bernard Lazare, prof. Mandelsztam, prof.
Szapiro, dr Gaster, Izrael Zangwil, dr Czlenow i inni. Herzl nawoływał:
„Z powrotem do ludu żydowskiego, z powrotem do kraju żydowskiego!”
Wszystkich Żydów, rozrzuconych po całej kuli ziemskiej, wzruszyło to
patriotyczne nawoływanie.

Zdawałoby się, że tęsknota za Jerozolimą pociągnie do Palestyny wszy-
stkich Żydów, że obrzydzi im koczowniczy pobyt w państwach innowierców,
których nienawidzą od Esry i Nehemji począwszy aż do czasów dzisiejszych.

Stało się jednak inaczej. Poszła do Palestyny gromadka fantastów,
ale chciwi cudzego mienia handlarze żydowscy nie mają ochoty opuszczać
„gojów”. Nic w tym dziwnego. Mały kraik, jakim jest Palestyna, nie mógłby
wyżywić milionów judajskich i nie pozwoliłby im wyzyskiwać się nawzajem,
co im Talmud zabrania. Wygodniej siedzieć u różnych „gojów” i wysysać ich
mamonę, a najwygodniej w dobrotliwej Polsce, której hojność i tolerancja
ułatwia chciwości handlarskiej wszelaki łup.

Mało Żydom zdobywać bez trudu w Polsce obfity łup. Zachciewa się
im także „równouprawnienia obywatelskiego i gwarancji praw narodo-
wych mniejszości, jak również prawa wolnej i nieskrępowanej kolonizacji
Palestyny”.

Posłuchajmy, co mówią syjoniści warszawscy o polityce żydowskiej
w swoim „Drukowanym jako rękopisie” (1918 r.).

“ W Polsce znalazł ruch syjonistyczny we wszystkich fazach swego roz-
woju oddźwięk w szerokich warstwach ludności żydowskiej. Przywiązanie
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ich do religijnych swych tradycji było nadzwyczaj silne; okoliczność ta
przyczyniła się w znacznym stopniu do tego, że życie żydowskie popłynęło
tu szerokim korytem historycznego rozwoju, nie dając się porwać przez
pojedyncze wysiłki nielicznych grup do wynarodowienia i zasymilowania
ludności żydowskiej z jej otoczeniem. Przeciwnie, zetknięcie się żydostwa
polskiego z kulturą współczesną przyczyniło się tylko do tego, że życie
Żydów przyjęło formy narodowe i wykazało twórczą żywotność i zdolność
rozwoju jedynie w kierunku odrodzenia narodowego. – W ciągu ostat-
nich dziesiątków lat, rozwinęła się w Polsce bogata literatura nowoczesna
i prasa w języku hebrajskim, w którym żydostwo polskie nigdy łączności
nie utraciło, nawet tam, gdzie przyswoiło sobie zewnętrzne formy życia
społeczeństwa polskiego. Jednocześnie powstały i rozwinęły się prasa, pi-
śmiennictwo i teatr w ludowym języku żydowskim, co silnie oddziaływało
w kierunku oświatowym na te szersze masy, których językiem potocznym
jest żydowski. – Z chwilą, kiedy w oswobodzonej Polsce zniknęły przeszkody
do rozwoju społeczno-politycznego życia, przerwał potężny strumień syjoni-
styczny krępujące go dotąd więzy i spod ziemi i ukrytych zakątków popłynął
wartkim potokiem. Polska organizacja syjonistyczna rozgałęziona jest po
całym kraju i liczy obecnie około 200 organizacji miejscowych na obszarze
okupacji niemieckiej, jak również dość poważną liczbę w austriackiej. – Nie
mniejszą sympatię dla ruchu syjonistycznego udowodniły mityngi w War-
szawie i we wszystkich prawie miastach prowincjonalnych, zwołane wiosną
roku ubiegłego. Na mityngach tych, na których uczestniczyły dziesiątki
tysięcy osób, uchwalone zostały rezolucje, żądające równouprawnienia
obywatelskiego i gwarancji praw narodowych mniejszości, jak również
prawa wolnej i niekrępowanej kolonizacji Palestyny. – Twierdzeniu, że
syjonista nie może być pełnym obywatelem polskim, związanym całą swą
istotą z bytem i losem kraju, przeczy doświadczenie obecnej choćby wojny,
w której według zgodnego świadectwa miarodajnych czynników wszystkich
krajów, syjoniści w nie mniejszym stopniu od innych obywateli stawali
wszędzie z całym zapałem i ofiarnością krwi i mienia w służbie swoich
krajów rodzimych.

Syjoniści warszawscy albo drwią z dobrotliwości i tolerancji Polaków,
albo okłamują ich podstępnie, albo zapomnieli o zachowaniu się Żydów
w Polsce przez lat osiemset. Nie chcą przyznać, że ich przodkowie, przy-
garnięci w chwilach ciężkich przez Polaków, nie byli nigdy wdzięcznymi
poddanymi swoich dobrodziejów, przeciwnie, twierdzą, że ich przodkowie
szli zawsze ręka w rękę ze swoimi gospodarzami. Tymczasem wie już
dziś historia Polski, że nieproszeni intruzi myśleli tylko o sobie, o swoich
interesach, pomijając dolę i niedolę narodu pobłażliwego dla nich. Nie
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tylko nie służyli Żydzi Polakom wiernie, jak byli powinni za ich gościnność
i tolerancje, lecz robili wszystko, aby ich osłabić materialnie i zniszczyć,
a nawet zdradzali ich podle, haniebnie podczas wojen niefortunnych (w woj-
nie z Turcją, ze Szwecją i z Rosją przed rozbiorem Polski), skłaniając się
zawsze w tę stronę, którą uważali w danej chwili za silniejszą. W roku 1863,
podczas powstania, trzymali się na uboczu, nawet zasymilowani bankierzy
żydowscy, czekając obojętnie na wynik.

W rewolucji warszawskiej (1904-1908) brali działacze żydowscy czynny,
ruchliwy udział, podburzając, szczując socjalistów chrześcijańskich na
kapitalistów polskich. Sztandar polski, Białego Orła, obryzgiwali śliną
i błotem, nazywając go „białą gęsią”, którą trzeba usunąć.

Podczas wojny powszechnej (1914-1918) myśleli Żydzi tylko o jak
najbogatszym „zarobku”, wyciągali chciwe ręce na wszystkie strony, stukali
do wszystkich domów, aby kupić za bezcen ubrania, futra, obuwie, biżuterie,
meble itd., aby je drogo sprzedać. Hurtownicy ukrywali swoje towary,
kłamali, że ich nie posiadają, windując w ten sposób ceny ich z każdym
miesiącem w górę, coraz wyżej i wyżej aż do szalonych cyfr.

Tak się handlarze żydowscy rwali do „złotego cielca”, iż zazdrościli
jeden drugiemu – nieszczęśliwi, niezdolni szczęśliwym i przebiegłym – i brali
się za łby. Warto było posłyszeć ich spory, kłótnie, wrzaski i wzajemne
obelgi. Miało się wrażenie, iż żarli się, jak głodne psy, rzucające się na
jedną miskę.

Tak wyglądają Żydzi polscy od roku 1000 aż do chwili obecnej.
Syjoniści chwalą się, że Żydzi „stawali wszędzie z całym zapałem i ofiar-

nością krwi i mienia w służbie swoich krajów rodzinnych” (podczas wojny
powszechnej), „że szli jako ochotnicy do boju i zgłaszali się do wszelkiego
rodzaju służby, jakiej państwo od nich wymagało. Już ten fakt wskazuje,
że syjonista, niosąc w sercu swym ideał odrębnej narodowości, potrafi
jednakże, jako uświadomiony obywatel, solidaryzować się najzupełniej
z krajem swoim na gruncie jego potrzeb i interesów i wymagań chwili
i w tym kierunku nie ustępuje żadnemu innemu obywatelowi”.

Być może, że tu i owdzie, w którymś z państw wojujących, walczył
jakiś Żyd odważnie w szeregach żołnierskich, albowiem i wyznawca Zakonu
Mojżeszowego, jeśli lubi bijatykę, pójdzie chętnie na krwawe pole. Takich
„bohaterów” wydaje plemię Judy niewielu. Animusz wojenny zgasł w tym
plemieniu razem z Bar Kosibą. Miejsce jego zajęła chciwość handlarska.

Że się w armiach wojujących znajdowali Żydzi, nie ulega wątpliwości.
Obdarzeni w państwach europejskich z wyjątkiem Rosji równouprawnie-
niem, musieli spełniać obowiązki obywateli. Nic jednak nie słyszeliśmy
o znakomitych wodzach i wyższej rangi oficerach pochodzenia żydowskiego.
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Żydów zresztą w krajach południowych, zachodnich i centralnych jest
w stosunku do Żydów polskich bardzo mało. Żydzi polscy zalewają sobą
wszystkie miasta i miasteczka, a w miastach i miasteczkach włoskich, hisz-
pańskich, portugalskich, francuskich, niemieckich, angielskich i szwedzkich,
spotyka się ich rzadko. Tamtejsi Żydzi cisną się głównie do wielkich miast
i rozpływają się w tłumie ludności rdzennej. Niewiele więc pociechy mają
z nich armie południowej, zachodniej i środkowej Europy.

W Polsce podoba się widocznie Żydom najlepiej, bo nie chcą jej opu-
ścić, trzymają się jej klamki. Nawet syjoniści polscy, marzący o Palestynie,
trzymają się tej klamki. Gdyby siedzieli spokojnie w dobrotliwej Polsce
i zachowywali się, jak wdzięczni, uczciwi, nieszkodzący swoim gospodarzom
przybysze, nikt by im w pracy sumiennych ludzi nie przeszkadzał i nie
wtrącałby się do ich tradycji religijnych. Niechby się modlili w swoich
synagogach do Jehowy, prosząc Go o powrót do „ziemi obiecanej”. Wpraw-
dzie proszą Go codziennie o powrót do Jerozolimy, a nie kwapią się wcale
gromadnie do wędrówki na Wschód. Ten i ów fantasta (syjonista) biegnie do
Jerozolimy, lecz tłum handlarzy nie śpieszy się z powrotem nad Jordan. Nie
śpieszą się także roztropniejsi syjoniści. Woleliby panować w Polsce, zająć
władzę nad nią, czego się dowiadujemy z ich „Organizacji Syjonistycznej
w Królestwie Polskim”.

Żydów jest w Polsce tak dużo i tak wyraźnie odciętych od narodu
rdzennego, służących tylko sobie samemu ze szkodą „gojów”, iż nie można
zgodzić się na ich żądania polityczne i pozwolić im gospodarować po
swojemu dalej bez względu na potrzeby i cele Królestwa Polskiego. Aż
dwóch władz domagają się syjoniści dla siebie: dawnego „państwa w pań-
stwie (status in statu) bez kontroli rządu polskiego i udziału w ciałach
reprezentacyjnych.

Syjoniści twierdzą, że „odrębność kulturalna Żydów w żaden sposób nie
pogłębia różnicy między Żydami i Polakami i nie utrudnia współżycia ich
na jednej ziemi, bo zasada samo wychowawcza, narodowa i kulturalna syjo-
nizmu uwzględnia w całej pełni obowiązki oświatowe, wynikające dla Żydów
z polskiego charakteru kraju, obowiązek znajomości języka polskiego, histo-
rii kraju i jego urządzeń. Syjonizm jako ruch kulturalno-wychowawczy jest
w wysokim stopniu uobywatelniającym
i obywatel-syjonista stanowi dla Polski nowoczesnej element zdrowy i wy-
soce pożyteczny dla kraju i państwa”.

Być może, iż kilku oświeconych syjonistów chciałoby szczerze „stanowić
dla Polski nowoczesnej element zdrowy i wysoce pożyteczny dla kraju
i państwa”, bo w każdym narodzie, choćby najgorszym, znajduje się zawsze
garstka uczciwych idealistów. Takich uczciwych idealistów jest w ludzie
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„wybranym” bardzo niewielu. Miliony Żydów nie przestały być wrogami
innowierców i dążą bezustannie do zniszczenia chrześcijan, ażeby zająć ich
trony.

Syjoniści uczciwi mylą się. Ich marzenia nie przekonają milionów sza-
chrajów żydowskich i starowierców, trzymanych na obroży Talmudu, rabi-
nów i kahałów.

Żydzi nie są dotąd i nie będą bez końca „elementem zdrowym i wysoce
pożytecznym” dla krajów i państw, w których mieszkają. Przeciwnie. . .
Nie tylko łupią innowierców jako handlarze, a demoralizują ich rozmyślnie,
przebiegle za pomocą prasy, o czym wiedzą wszyscy anty-Żydzi, badający
ich historię i psychologię.

Dopuścić liczną gromadę polskich Żydów do polskich urzędów i pozwolić
im oprócz tego zbudować dla siebie niezależne „państwo w państwie” –
byłoby naszą ruiną, naszym grobem. Czas nareszcie, ażeby handel chrześci-
jański ruszył się żywo do roboty, ażeby nasza prasa czuwała nad polityką
żydowską, a nasze szkoły katolickie nie dopuszczały do siebie uczniów
żydowskich. Żyd, chociaż mieszka u nas od lat 800, nie stracił dotąd,
krwi wschodu, dojrzewa fizycznie, zmysłowo daleko wcześniej, niż nasze
dzieci. Kto przebywał podczas wojny np. w Wiedniu, gdzie założono dla
chłopców-uchodźców (galicyjskich) kilka gimnazjów, zgorszył się tymi
szkołami, przepełnionymi młodzieżą żydowską. Widział bowiem, że ci
żydowscy chłopcy, liczący dopiero dwanaście do czternastu lat, „używali
życia” jak dorośli. Włóczyli się po szynkach, kawiarniach, grali namiętnie
w karty, stukali do domów rozpusty. Sprytniejsi od chłopców rasy aryjskiej,
czepiali się głównie „kolegów”, dzieci rodziców zamożnych, i prowadzili ich
na manowce. Uczyli ich niemoralności, rozdawali im obrazki i broszurki
pornograficzne, zaznajamiali ich z ulicznicami, namawiali do okradania
ojca i matki, do zanoszenia biżuterii do lombardów, wyłudzając z nich za tę
„naukę” suty procent. Nasze dzieci, wychowane bogobojnie, po chrześcijań-
sku, rozwydrzały się pod ich batutą tak zuchwale, iż lekceważyły rodziców
i profesorów, i hulały jak opętane. Napomnienia rodziców nie skutkowały,
dzieci drwiły z nich, nazywając ich mamutami, dziadami, próchnem itp.
Doszło do tego, że energiczni ojcowie, a nawet energiczne matki, wysyłali
swoich chłopaków do zakładów karnych, które poskutkowały. Uczniaki,
zdemoralizowani przez „kolegów” żydowskich, wracali po pewnym czasie do
domu rodziców, oczyszczeni z brudów i przepraszali ich za swoje łajdactwa
i lekkomyślności.

Bratanie się naszych dzieci z dziećmi żydowskimi, przedwcześnie doj-
rzewającymi, psuje moralność chrześcijańską, co powinno być przestrogą
dla szkół katolickich.
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Żydzi odcięli się od wszelkich „gojów”. Trzeba się także od nich odciąć
i iść swoją drogą. Najlepiej byłoby pozbyć się prawowiernych Żydów,
pomóc im do wywędrowania z Polski i osiedlenia się albo w Palestynie,
albo w jakimś innym kącie ziemi, nad którym by mogli panować.

Pogromy od czasu do czasu nie są trwałe i nie mają znaczenia. Żyd
poturbowany skryje się na kilka dni, a gdy pogromcy ochłoną z gniewu
i furii, wraca do swojego gniazda. Tak dzieje się we wszystkich państwach.

Niech więc Żydzi mieszkają na stale w swoim nowym państwie. Im
będzie bezpieczniej we własnym gnieździe, a nam wygodniej w swoim, bez
nich. Nasi kupcy dadzą sobie sami radę.
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O żydowskiej etyce, moralności i Talmudzie (migawka)

.

LICHWA
Mojżesz powiedział: „Od obcego możesz pobierać czynsze”. Gromada „nieomyl-
nych” rabinów naucza, jakoby Mojżesz powiedział: „Powinieneś brać czynsze
od obcego”. Majmonides pisze: „Bóg nam nakazał brać od goja lichwę i dopiero
wtenczas mu wypożyczyć, tak, abyśmy mu nie udzielili pomocy, lecz powinniśmy
mu wyrządzić szkodę, a to nawet w takiej sprawie, w której on dla nas jest
pożytecznym, podczas gdy Żydowi nie powinniśmy tego czynić”. Talmud pisze:
„Zakazane jest wypożyczyć gojom bez lichwy, ale na lichwę wolno”. „Rabini
błogosławionej pamięci powiedzieli, iż od goja wolno tylko taki czynsz pobierać,
ile na utrzymanie życia (Żyda) wymaga”. „Życie jego jest w twoich rękach,
o ileż bardziej pieniądze jego”, co oczywiście uprawnia nieograniczoną stopę
procentową, nawet kradzież i rabunek, albowiem mienie i krew po prostu rzuca na
pastwę dowolności. Rab. Jehuda powiada: iż wolno jest człowiekowi, tj. Żydowi,
pożyczyć dzieciom i domownikom swoim na lichwę, aby „użyli smaku lichwy”.

Inny rabin pisze: „Nasi mędrcy poznali prawdę, gdyż pozwolili Żydowi brać
lichwę od chrześcijanina-goja”. Rabin Schwabe: „Jeśli chrześcijanin potrzebuje
pieniędzy, Żyd umie go po mistrzowsku podejść, dolicza on lichwę do lichwy,
aż suma dojdzie do tej wysokości, że ją chrześcijanin bez sprzedania całego
mienia swego nie może zapłacić, albo aż suma wyniesie kilkaset lub kilka tysięcy
stosownie do majątku, a Żyd wtenczas rozpoczyna się prawować, stawiając coraz
to żądanie u władzy, aby dobra chrześcijanina oddała mu w posiadanie.1

.

1 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-
kiego stanu, August Robling, 1875.
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Anty-Żydzi różnych narodów,
mężowie sławni, wybitni i uczeni

Pierwszym, znanym w księgach historycznych, przeciwnikiem Żydów, anty-
-Żydem, był około roku 594-583 przed Chryst. Panem Haman, (Aman), syn
Amathy, główny minister króla medo-perskiego, Aszwera (albo Astyagesa,
jak go uczeni greccy nazywają).

Haman, przypatrując się odrębnej, egoistycznej gospodarce Żydów,
rozrzuconych po całym państwie perskim, zrozumiał, że ta odrębna go-
spodarka szkodzi rdzennej ludności. Więc udał się do króla i rzekł do
niego:

— Po całym twoim państwie, najjaśniejszy panie, mieszka obcy lud,
który używa nieznanych nam praw i ceremonii religijnych, a nawet lek-
ceważy rozkazy królewskie, gardząc nimi. Wiesz dobrze, najjaśniejszy
panie, że tacy odrębni, samowolni przybysze, nie mogą być pożytecznymi
twojemu królestwu. Przeto trzeba wypędzić ich z naszego kraju, aby nam
nie zawadzali.

Wysłuchawszy mowy swojego ministra, odpowiedział mu król:
— Rób, jak uważasz, co trzeba uczynić, nie będę ci przeszkadzał.
Haman rozesłał natychmiast po całym państwie gońców z listami,

rozkazując najwyższym urzędnikom przygotować się do wypędzenia Żydów.
Padł strach na Żydów, ubrali się w worki, posypali sobie głowy popiołem

i jęczeli, lamentując. Tak dobrze było im w gościnnej Persji, iż nie mieli
ochoty opuścić państwa Aszwera.

Stał się niespodziewany wypadek, który ich ocalił.
Oto przyszło królowi do głowy wypędzić ze swojego dworu piękną

królową, Yasthi, za to, że nie chciała brać udziału w jego biesiadach, zwykle
rozpustnych. Aszwer był hulaką, rozpustnikiem, kobieciarzem i słabego
charakteru władcą, zmieniającym swoje rozkazy co chwila. Dziś rozkazywał
tak, a jutro inaczej. . .

Pozbawiwszy się pięknej żony, szukał drugiej tak samo urodziwej. Nową
miłość ułatwił mu przebiegły Żyd Mardocheusz, skazany przez Hamana
na szubienicę. Wychowywał on w swoim domu piękną dziewczynę, Esterę,
sierotę po bracie. Tę sierotę zaprowadził do pałacu królewskiego i oddał ją
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w ręce głównego rzezańca (eunucha), któremu Aszwer polecił wyszukać
najpiękniejsze dziewczęta.

Prowadząc Esterę do haremu królewskiego, uczył ją po drodze Mardo-
cheusz:

— Niech Pan Bóg broni, żebyś powiedziała królowi, iż jesteś Żydówką.
Żydów on w obecnej chwili nienawidzi i nie dopuściłby cię do swojego
pokoju sypialnego. Udawaj, że pochodzisz z krwi innowierców, że nie znasz
Żydów i staraj się zręcznie zdobyć przebiegłością miłość króla. Gdy ją
zdobędziesz, będziesz go mogła wodzić za nos, bo zbyt kochliwi mężczyźni
ulegają zawsze kobiecie. Uzyskawszy miłość króla, możesz mu śmiało
powiedzieć: jestem Żydówką i proszę cię, abyś narodu mojego nie gnębił
i nie wypędzał ze swojego państwa. Nie odmówi.

Estera, przyjęta w haremie Aszwera razem z innymi dziewczętami,
trzymała się ściśle nauki stryja. Umiała tak zręcznie opętać, rozkochać
w sobie lubieżnego władcę, iż stał się jej powolnym sługą. Dokonawszy,
co zamierzała, zaczęła podburzać kochanka przeciw Hamanowi i jego
zwolennikom.

I stała się rzecz niezwykła ku wielkiej uciesze Żydów. Zamiast Mar-
docheusza kazał zmienny, kapryśny król na prośbę Estery powiesić na
szubienicy Hamana i jego dziesięciu synów. . .

Mało tego było „narodowi wybranemu”. Korzystając z kaprysu słabego
charakteru króla, rzucili się Żydzi znienacka na ludność rdzenną i zabili 75
000 medo-perskich innowierców.

Mardocheusz zajął miejsce Hamana w rządzie królewskim.
Nie Haman, obrońca swojego narodu, powinien wisieć na szubienicy,

lecz Aszwer, zdrajca i kat swoich poddanych i współwierców.
Tak się zwycięstwo nad Persami podobało Żydom, iż postanowili ob-

chodzić dni owego zwycięstwa (14 i 15 miesiąca Adar, czyli w lutym
chrześcijańskim), postem, a po poście wspaniałym nabożeństwem w sy-
nagodze i wesołą biesiadą. Uroczystość tę nazwali „Purim”, co znaczy po
persku „los”. Purim nie ustał do dziś, istnieje dotąd.

Żydzi przebiegli, chytrzy w handlu, mający się za najmądrzejszych ludzi
na świecie, bywali i bywają zwykle w polityce bardzo niezręcznymi, czyli
po prostu głupcami. Boć głupcem jest mały naród, który drwi z narodów
potężnych i znieważa rozmyślnie ich wiarę i ideały.

Święto „Purim” stroili Żydzi później krzyżem, na którym skonał Chry-
stus Pan. Na krzyżu wisiała zawsze korona cierniowa, a często nawet wisiał
na nim jakiś „goj”, schwytany po kryjomu. W jakimś miasteczku syryjskim
ukrzyżowali przemądrzy Judaici małego chłopca chrześcijańskiego, rozko-
szując się jego śmiercią. Tę rozkosz zapłacili obficie swoją krwią. To samo
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stało się we Francji, w Szampanii, w mieście Bray. Żydzi powiesili jakiegoś
chrześcijanina; z koroną cierniową. Za tę obrazę Chrystusa Pana kazał król
Filip August, jak wiadomo, spalić 100 wyznawców Jehowy (1191 r.).

Oprócz Hamana zna starożytna historia dwóch anty-Żydów. Byli nimi
greccy uczeni: stoik Posejdonios z Apamei i retor Apollonius Molon, na-
uczyciel Cycerona.

Rzym z czasów imperatorów miał kilku anty-Żydów. Słynny mówca,
Cyceron, piorunował w swoim „Pro Flacco” przeciw Żydom, filozof Seneka
nazwał ich zbrodniczym plemieniem (sceleralissima gens); historyk Tacyt
mówił o nich: „obyczaj Żydów jest niedorzeczny i brudny” (judaeorum mos
dbsurdus sordidusque), „żywią oni dla wszystkich innych wrogą nienawiść”
(adversus omnes alios hostile odium); satyryk Juwenalis podrwiwał: „Żyd
tylko swojemu współwyznawcy wskazuje drogę lub daje wody do picia”. Nie
cierpiał także Żydów Kwintylian i Statius; cesarz-filozof, Marek Aureliusz,
nie cierpiał „śmierdzących i wrzeszczących Żydów”.

Nieprzyjaciółmi Żydów byli także imperatorowie: Trajan i Hadrian.
Król wizygocki, Rekkared, władca Hiszpanii, trzymał Żydów na mocnej

obroży, pozbawił ich urzędów, zakazał im świadczyć w sądach przeciw
chrześcijanom i handlować niewolnikami. Jego następca, król Lizebut,
wypędził ich ze swojego państwa (612-613 r. po Chr.). To samo uczynił
król Egica.

Biskup lyoński Agobard, mąż uczony i świątobliwy, napisał w 828 r.
traktat pt. „De Insolntia Judaeorum” („Pycha Żydów”). Jego uczeń,
ks. Amolo, powołał do walki z Żydami cały kler i lud.

Cesarz Henryk Święty, mąż łagodnego usposobienia, nie lubił Żydów,
bo jakiś prozelita napisał przeciw chrześcijaństwu paszkwil (około 1010 r.).
Fryderyk II Barbarosa nie cierpiał ich, bo, „wynoszą się nad inne narody”.
Wielki papież, Grzegorz VII, zakazał na Soborze rzymskim w 1078 r.
dopuszczać ich do urzędów i zabronił im „wynoszenia się ponad chrześcijan”.
Opaci, Bernard de Clairvaux i Piotr de Clugny, uczyli chrześcijan z ambony
omijać Żydów i nie zawierać umów handlowych. Nauczyli także króla
francuskiego, Ludwika VII, czuwać nad bezpieczeństwem jego poddanych.

Zaciętym anty-Żydem był król francuski, Filip August. Wypędził Juda-
itów ze swojego państwa. To samo uczynili dwaj królowie angielscy, Jan
Bez ziemi (1211 r.) i Edward I (1290 r.).

W Niemczech gromił Żydów szlachcic frankoński, Rindfleisch, tępiąc
ich bez litości ogniem i mieczem.

W Hiszpanii agitował przeciw Żydom ks. Fernando Martinez (1391).
Mahometanie marokańscy, sprzykrzywszy sobie lichwę i pychę Żydów,
odcięli się od nich murem nieprzebytym. Oni to wymyślili ową „żółtą łatę”,
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wszytą dla odróżnienia w suknie żydowskie, ów znak, który się przyjął
w narodach chrześcijańskich.

Przeciwnikiem Żydów był papież, Grzegorz IX. Wyklął on nawet króla
Węgierskiego, Andrzeja, za to, że dopuszczał ich do dzierżawy myt i soli
(1232 r.).

Anty-Żydom chrześcijańskim pomagali skwapliwie wychrzczeni Żydzi.
Mszcząc się na swoich byłych współwyznawcach za ich pogardę lub za jakąś
wyrządzoną im krzywdę, denuncjowali Talmud do władz chrześcijańskich.

Prawie równocześnie z ks. Fernandem Martinezem wystąpiło w Hiszpa-
nii dwóch anty-Żydów pochodzenia żydowskiego, Salomon z Burgos i Jozue
Lorqui. Pierwszy z nich (1350-1435 r.), przezwawszy się jako chrześcijanin
Pawłem Burgensis i nauczywszy się w Paryżu teologii chrześcijańskiej,
stał się gorliwym katolikiem. Wyświęcony na księdza, posuwał się szybko
w górę. Był biskupem Kartageny, kanclerzem Kastylii i tajnym radcą króla
Henryka III. Z niesłychaną zaciekłością rzucał się ten ochrzczony Żyd na
swoich byłych współplemieńców. Żaden z anty-Żydów nie polemizował tak
namiętnie z Judaitami, jak on. On to wywołał pogrom Żydów hiszpańskich.
To samo uczynił drugi wychrzta, Jozue Lorqui (jako chrześcijanin Hieronim
de SantaFe).

Włochy wydały w XV stuleciu dwóch znakomitych anty-Żydów, św.
Jana de Capistrano i jego ucznia, Bernardino de Feltre. Św. Jan Kapistran
był także czas jakiś w Polsce, zaproszony przez kardynała Oleśnickiego do
Krakowa. Mówił na rynku krakowskim z trybuny, zbudowanej naprędce,
o upadku etyki chrześcijańskiej, wzywał do powrotu do dawnej bogobojno-
ści i przestrzegał, „aby się chrześcijanie nie ocierali o Żydów, albowiem oni
to głównie przyczyniają się do zgorszenia wyznawców Chrystusa Pana”.

Bernardino de Feltre, zakonnik franciszkański, utorował krytykom
Żydów nowe drogi. Kiedy się poprzedni obrońcy wyzyskiwanych chrze-
ścijan zadowalali piorunowaniem na lichwiarzy, szachrajów żydowskich,
założył on dla ubogich Włochów stowarzyszenie pożyczkowe, udzielające
pożyczek na 5 procent, co w porównaniu z odsetkami, pobieranymi przez
Żydów, było wielkim dobrodziejstwem. On to jest ojcem dzisiejszego ruchu
spółdzielczego.

Z furią chciwców rzucili się Żydzi na Bernardino de Feltre, przekupy-
wali urzędników, nawet książąt w Genui, Mediolanie, Aquilei, Modenie,
Florencji, aby mu nie pozwalali buntować kazaniami ubogich chrześcijan
i zakładać stowarzyszeń pożyczkowych. Tak się uwzięli na znakomitego
kapłana, iż usiłowali go otruć zatrutymi owocami. Ta zemsta żydowska nie
powstrzymała jego działalności. Szedł on z miasta do miasta, z księstwa do
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księstwa i uczył naród, jak bronić się przeciw lichwie. Gdy mu przekupieni
urzędnicy i książęta zarzucali „zbyteczną gorliwość”, odpowiadał:

“ Lichwiarstwo żydowskie jest tak potężne, iż dusi i zabija ubogich. Miał-
żebym ja, który jem chleb ubogich, być niemym psem, milczeć na drodze
prawdy? Psy wyją radośnie, gdy ktoś uspokoi ich głód, a ja, który jem
chleb ubogich, miałbym milczeć, patrzeć na ich nędzę? Psy szczekają
wesoło na swojego dobrego pana, a ja nie miałbym szczekać w imieniu
Chrystusa Pana? Żydzi nie zasługują na pobłażliwość chrześcijan, bo są
plemieniem najnikczemniejszym, najzaciętszym wrogiem chrześcijan, naj-
więcej znienawidzonym przez Boga i ludzi. (gens scelestissimo, christianis
infencissama, Deo et hominibus exosa)

Marcin Luther głaskał zrazu Żydów aksamitną ręką przyjaciela. Napisał
nawet w 1523 r. broszurę, w której gromił królów i książąt chrześcijańskich
za krzywdy, wyrządzone Żydom i wzywał chrześcijan, aby przyjmowali
Żydów wszędzie życzliwie, dopuszczali ich do wspólnej pracy, bo „oduczą
ich w ten sposób lichwy”. Zdawało mu się, że uda mu się zjednać ich do pro-
testantyzmu, zasymilować ich. Ale gdy mu jego protegowani odpowiedzieli
broszurami, wydrwiwającymi chrześcijaństwo, gdy, zamiast nawracać się
do ewangelizmu, usiłowali jego samego nawrócić do judaizmu, wówczas
zawrzał gniewem i stał się namiętnym anty-Żydem. W książce swojej pt.
„Żydzi i ich kłamstwo” (1543 r.) pisał:

“ Żydzi to wierutne kłamcy i pijawki krwiożercze. Oni to kłamliwymi
objaśnieniami sfałszowali i przekręcali całe Pismo Święte. – Pełni wszelkiej
złości, skąpstwa, zawiści i nienawiści wśród siebie, zieją przekleństwem
względem nas. – Są tak grubo zaślepieni, iż nie tylko praktykują lichwę,
ale uczą, że ta lichwa jest prawem im nakazana, że sam Bóg przez usta
Mojżesza nakazał uprawiać lichwę z innowiercami. – Pod słońcem nie
ma chciwszego narodu na pieniądz, jak Żydzi; nawet gdy myślą o nowym
Mesjaszu, cieszą się nadzieją, że on zabierze złoto i srebro wszystkim
i rozda Żydom. – Żydzi są nieznośnym ciężarem naszym, są istną plagą
i zarazą, są nieszczęściem naszym. – Narzekają na nas, że ich gnębimy
i uciskamy, a tu nie ma wśród nas nikogo, coby na oścież nie otworzył
drzwi domów swych, aby weszli do miejsca, z którego do nas przybyli.
Jeszcze byśmy ich podarunkami obsypali na drogę, byle się tylko od nas
wynieśli. Nie my uciskamy Żydów, jeno Żydzi nas w naszym własnym
kraju uciskają: my w pocie czoła pracujemy, a oni spokojnie owoc pracy
naszej zjadają. – Żydzi wymyślają nam od gojów, życzą nam w swoich
szkołach i modlitwach nieszczęścia i rabują nasze pieniądze i dobra lichwą.
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– Nie wierz lisowi na zielonej łące, nie wierz Żydowi, gdy przysięga (Trau
keinlen Fuchs auf grüner Haid; Trau keinen Jud auf seinen Eid)

Anty-Żydami byli w Niemczech słynni humaniści: Erazm Rotterdamski,
Mutianus Rufus i Willibald Pirkheimer.

Wielu wybitnych, sławnych Niemców, należy do gromady anty-Żydów.
Herder mówi:

“ Tak zwany naród boski jest od wieku wieków, a może nawet od początku
jego powstania pasożytem na pniach innych narodów.

Wolfang Menzel:

“ Żydzi wysysają tak samo, jak pijawki ciało chrześcijan, aby siebie
utuczyć.

Cesarzowa, Maria Teresa, wyraziła się:

“ Nie znam w państwie gorszej zarazy od Żydów z powodu ich oszustwa,
lichwy i wyzysku. Wprowadzają ludzi w nędzę i wykonywają wszelakie
podłości, którym by się inni, uczciwi, brzydzili.

Znakomity poeta niemiecki i myśliciel, Wolfgang Goethe mówił o Ży-
dach:

“ Naród izraelski nie był nigdy wiele wart, co im ich wodzowie, sędziowie,
prorocy tysiąckroć zarzucali; posiada on bardzo mało cnót, ale najwięcej
wad innych narodów. Cóż można powiedzieć o takim narodzie, który
w swej wiekowej wędrówce znaczy tylko ślady zepsucia i wyzysku innych
narodów? Nikt się też dziwić nie może, że nie mamy zaufania do Żydów
i że uważamy za obowiązek strzec naszej kultury od skażenia jej przez
nich.

I drugi znakomity poeta niemiecki, Fryderyk Schiller, nie lubił Żydów.
Filozof, Immanuel Kant, wyraża się o nich w swojej „Antropologii”,

jak następuje:

“ Żyjący pomiędzy nami Palestyńczycy, dzięki swemu lichwiarskiemu
duchowi, od najdawniejszych czasów w nich tkwiącemu, stali się naj-
słynniejszymi oszustami i sobie tylko samym tę światową famę oszustów
zawdzięczają. Zdawałoby się trudnym do pojęcia, iż może istnieć naród,
składający się z samych kupców, który, wciskając się pomiędzy inne narody,
nie myśli o pozyskaniu wśród nich czci obywatelskiej, ale jedynie, jak
dany naród nieżydowski wyzyskać, a nie stracić nic z pozyskanych praw
obywatelskich.
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Filozof Fich też skarżył się:

“ Prawie we wszystkich krajach europejskich rozszerza się potężne wro-
gie państwo, które wojuje stale z innymi państwami i uciska okrutnie
obywateli. Państwem tym jest żydostwo.

Anty-Żydem był także filozof Schopenhauer.
Profesor Wahrmund twierdzi:

“ Właściwym Bogiem Żydów jest pieniądz albo złoty cielec.

Karol Juliusz Weber mówi:

“ Żydostwo, czyli banda kupczyków, kramarzy i lichwiarzy, zasługuje na
nienawiść, pogardę i zniszczenie.

“ Żydzi są tak potrzebni, w jakimś kraju, jak myszy, grasujące w zbożu,
albo mole w ubraniach – pisał Sutor.

Znakomity mąż stanu, energiczny polityk niemiecki, książę Bismarck,
był zdania, że Żydzi:

“ Nie mają właściwej ojczyzny, są nomadami. – Życzę Żydom wszelkie
prawa, oprócz wysokich urzędów w państwie chrześcijańskim.

Hrabia Moltke, znany wojownik, oświadczył, że:

“ Żydzi nie uważali nigdy krzywoprzysięgi w sprawach z chrześcijaninem
za grzech. . . podczas wojny 1812 r. byli szpiegami obu walczących stron,
brali łapówkę i zdradzali obie strony.

W drugiej połowie XIX wieku było jeszcze w Niemczech kilku znakomi-
tych anty-Żydów: Otton Glagau, dr Eugeniusz Dhüring, prof. dr Rohling,
prof. dr Föster, profesor Heinrich v. Treitschke, dr Henrici, nadworny
pastor berliński, Stöcker i inni.

Miała i ma dotąd Francja także swoich anty-Żydów, ale daleko mniej,
aniżeli Niemcy. Paryski cech kupiecki nazwał Żydów:

“ Osami, wdzierającymi się do ulów, aby pozabijać pszczoły, a później
z otwartych ich ciał wysysać miód.

Voltaire, zwany w wieku XVIII „księciem oświecenia”, nie cierpiał
Żydów, postawił ich obok złodziei i cyganów:

“ Mały narodek żydowski ośmiela się okazywać nieprzejednaną nienawiść
do wszystkich ludów – pisał o nich – jest zawsze zabobonny, zawsze
pożądliwy cudzych dóbr, czołobitny w nieszczęściu, a zuchwały w szczęściu.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

378 Rozdział 38. Anty-Żydzi różnych narodów

Nie cierpiał Żydów także cesarz Napoleon I, nazywał ich „robactwem
i szarańczą, które ogryzają całe państwa”.

Dnia 7 kwietnia 1806 r. przemawiał na radzie stanu:

“ Już za czasów Mojżesza byli Żydzi lichwiarzami, a chrześcijanie tylko
wyjątkowo tym rzemiosłem się zajmują, doznając wtedy pogardy od swoich
współwyznawców. Za pomocą rozpraw filozoficznych nie zmienimy natury
żydowskiej. W takich potrzeba praw najprostszych, bo wyjątkowych. Trzeba
wziąć Żydom handel, jak się skróca swawolę złotnika, fabrykującego fał-
szywy towar. Powtarzam jeszcze raz, że nieuczciwe postępowanie Żydów
nie jest winą jednostek, lecz spada na cały naród, na jego charakter.

Po śmierci Napoleona ustał we Francji ruch antyżydowski. Obudził się
dopiero pod koniec wieku XIX. Anty-Żydem i byli Henryk de Rochfort
i Edward Drumont.

“ W rzeczywistości nie była sprawa żydowska w żadnej epoce i w żadnym
kraju walką religijną – mniemał Drumont. – Zawsze i wszędzie chodziło
o gospodarczą ruinę i etyczne zgorszenie – Wszyscy znani w Paryżu
złodzieje należą do rodzin żydowskich – Handel francuski, który miał
kiedyś piękną w całym świecie sławę, zniesławiła żydowska inwazja.

Na Węgrzech byli w wieku XIX anty-Żydami posłowie: Onody, Istoczy
i Simonyi.

Polska wydała od czasów Władysława Jagiełły aż pod koniec XVII
wieku długi szereg anty-Żydów, o czym mówiliśmy już w XVI rozdziale pt.
„Polscy pisarze i poeci antyżydowscy”.

Ruch antyżydowski ustał w wieku XVII na pewien czas. Obudził się
znów w wieku XVIII. Posypały się ostre mowy posłów i różne broszury
i książki imienne i bezimienne. Nie oszczędzali Żydów: Konarski, biskup Za-
łuski, Minasewicz, Hadziewicz, ks. Zuchowski, Kitowicz, później Stanisław
Staszyc i wielu innych.

Powstanie z 1863 r. przerwało znów robotę anty-Żydów. Asymilacja
polsko-żydowska odgrywała aż do 1882 r. rolę wybitną. Wszyscy pozyty-
wiści warszawscy byli za asymilacją. Walczył z Żydami od 1882 r. Jan
Jeleński, redaktor tygodnika „Roli”

Przyszła jednak chwila, która zdjęła z oczu liberalnych pozytywistów
bielmo. Nawet ich najgorliwsi przyjaciele chrześcijańscy zrozumieli, że
asymilacja z Żydami jest niemożliwa. Nawet Aleksander. Świętochowski,
utalentowany champion pozytywizmu, opiekun Żydów, odwrócił się od
nich.

Antoni Marylski, prawy, uczciwy, rozumny obywatel polski, napisał
„Dzieje sprawy żydowskiej w Polsce” (1912 r.). I czynny, mądry polityk, Ro-
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man Dmowski, stanął przeciw Żydom. Wojna wszechświatowa (1914-1918)
przerwała znów walkę szczerych, rozumnych patriotów polskich z Żydami.

Warszawa, styczeń – czerwiec 1918 r.
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WROGOWIE ŚWIATA

ŻYDZI
„Istnieje tylko jedna siła, która naprawdę się liczy, siła presji politycznej.
My Żydzi jesteśmy najpotężniejszymi ludźmi na ziemi, ponieważ mamy
tę moc i wiemy, jak ją zastosować”1

„Naturalnym dla Żydów wrogiem jest Kościół chrześcijański, powinniśmy
zatem ze wszystkich sił naszych wszczepiać weń wolnomyślność, scepty-
cyzm, niewiarę, schizmę, a podniecać wszelkie kłótnie i swary między
rozmaitymi sektami chrześcijańskimi. W logicznym porządku rzeczy
zacznijmy od księży, ogłośmy przeciwko nim otwartą wojnę, otaczając
ich podejrzeniami i drwinkami, śledząc pilnie i wyjawiając skandale
prywatnego ich życia”2

„I czemuż Żydzi nie mogliby być ministrami oświaty publicznej, kiedy
tyle razy byli już ministrami skarbu?... — Żydzi muszą również sta-
nąć wszędzie jako prawodawcy, aby znieść prawa goimów (niewiernych
grzeszników), wymierzone przeciw dzieciom Izraela. My zaś z naszej
strony, zostaniemy wiernymi na wieki, prawom przekazanym nam przez
ojców naszych, to jest: przechowaniu w sercach naszych nieprzebłaganej
nienawiści dla wrogów i nieprzyjaciół Izraela...”3

Nowa Jerozolima powstać musi w miejsce cesarzy i papieży, albowiem
Talmud powiada: Wszystkie narody, ziemia i co ją wypełnia, należą do
Żydów.4

.

1 Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27 lipca 1935 r.
2 Żydzi i Kahały, Brafmann, 1914
3 Jak wyżej.
4 Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i Chrześcijanom wszel-

kiego stanu, August Robling, 1875.
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Avé-Lallement, „Deutsches Gaunerthum”.
Archives izraelités.
Achad-Haam, „Niewolnicyswobody”, „Poza obozem syjonistów”.
Alsberg Moritz, „Die Rassen mischung im Judenthum”.
Bałaban M, „Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu”, „Żydzi lwowscy”.
Alsberg Moritz, „Die Rassenmischung im Judenthum”.
Bartosiewicz Kazimierz, „Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w.”,
„Wojna żydowska w r. 1859”.
Belarjusz, „Nasze rachunki i syjonizm”.
Bernstein Eduard, „Von den Aufgaben der Juden im Weltkriego”.
Bersohn Mathias, „Tobiasz Kohn, lekarz polski w XVII wieku”, „Dyplomata-
riusz, dotyczący Żydów w dawnej Polsce, na źródłach archiwalnych osnuty”.
Bischoff Erich, „Klarheit in der Ostjudenfrage”.
Bojarska Stefania, „Nasz dorobek kulturalny; Wielkopolska”.
Brzoza Jan, „Żydzi amerykańscy i sprawa polska”.
Butrymowicz, „Sposób uformowania Żydów polskich”.
Caro Leopold, „Der Wucher”, „Nowe drogi, z przedmową ks. arcybiskupa
Teodorowicza”.
Cylkow I. (rabin), „Psalmy”.
Czacki Tadeusz, „Rozprawa o Żydach i karaitach”.
Cicero, „Pro Falcco”.
„Co mówią i piszą o Żydach”.
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Kitowicz Andrzej, „Pamiętniki do panowania Stanisława Augusta”.
Kochanowski I.K., „Kazimierz Wielki”.
Konopczyński Władysław, „Liberum veto”.
Kościesza Zbigniew, „Czym Żydzi są i dokąd dążą”.
Kraszewski J.I., „Karczmy, Żydzi, drogi” (1839), „Dwa światy” (1854), „Choroby
wieku” (1856), „Metamorfozy” (1858), „Żyd” (1866).
Kraushar Aleksander, „Historia Żydów w Polsce”, „Frank i frankiści polscy”.



Historia Żydów w Polsce – Teodor Jeske-Choiński
H E B I 2 0 1 9

383

Lambilly de Ph. Aug., „Les juifs devant les nations”.
Lelewel J., „Polska wieków średnich”, „Luther und die Juden”.
Łukasiewicz, „Obraz miasta Poznania”.
Łętowski, biskup, „Katalog”.
Łoś Wincenty hr., „Ze Starżów pani Appelstein” (powieść).
Mendelsohn Mojżesz, „Jerusalem oder über religiöse Macht im Judenthum”.
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