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KILKA SŁÓW TŁOMAGZA.
T łom acząc książkę niniejszą, różnego rodzaju dozna
wałam uczuć. Z uwielbieniem dla autora mieszało się
uczucie bólu i żałości, że dzisiaj jeszcze, w wieku wielkich
odkryć naukow'ych, w wrieku, który postępem swoim się
szczyci, dzieła tego rodzaju koniecznemi są dla rozprosze
nia ciemnoty i zażegnania przesądu fanatycznego.
Że przesąd ten istnieje, dzisiaj, po procesach o mord
rytualny z ostatnich lat kilkunastu, wątpić trudno, chociaż
był czas, w którym żydzi słuchali wieści o nim, jak o sta 
rej bajce, bardzo starej i strasznie smutnej... Wszystkim
tym, którzy w tej bajce chcieli dopatrzyć się, najlżejszego
choćby praw dopodobieństw a, polecamy dzieło niniejsze.
Polecam y je również miłośnikom prawdy i św iatła i w szyst
kim tym, którzy, śledząc za liistorją narodów, pragną sp ra
wiedliwie ocenić najrozm aitsze sprężyny, wpływające na
rozwój każdego odłamu ludzkości.
Żydom zaś poszczególnie polecamy dzieło szlachet
nego myśliciela, który nieustraszony odwala kamienie za
pom nianych grobowców, wyciąga z kurzu i pyłu archiwów
dokumenty zapomniane, gromadzi fakty, prostuje błędy
i walczy, silny wewnętrznem swojem przekonaniem , w imię
praw dy i sprawiedliwości, by oczyścić od wiekowej potw arzy, ogół społeczeństwa żydowskiego.
Wielki szerm ierz prawdy, walczy w myśl idei zaw ar
tej w słowach znanego pisarza Jerzego Ebersa, znakomi
tego m alarza wschodu:
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„Rytuał żydowski nie zna ofiary z ludzi, nie żąda krw i
ludzkiej, bo modlitwa żydów, to prośba o życie i spokój ca łej
ludzkości

Dzieło niniejsze składa się z trzech części n astępują
cych :
CZĘŚĆ I.

„Mord rytualny wobec trybunału prawdy“ .
A utor przywodzi bulle papieży, oraz zdania i orze
czenia m onarchów , dostojników kościoła, zakonników,
wszechnic, stow arzyszeń naukowych, profesorów, uczonych
i żydów—neofitów, wykazujących kłamliwość nikczemnej
potwarzy.
CZĘŚC II.

„ Mord rytualny wobec trybunału sprawiedliwości
Część ta zaw iera spraw y sądow e o m ord rytualny od
1235 r. aż do 1900 r. Z przytoczonych przez au to ra koleją
dat 172 procesów, żaden nie udowodnił faktu mordu rytu
alnego.
CZĘŚC III (Dopełnienie dzieła).

„Ostatnie kryjówki zabobonu: mordu rytualnego, konanie
i pogrzeb zabobonu".
Tu, na mocy dowodów naukow ych, autor wykazuje
nicość gnieżdżącego się tu i owdzie przesądu, o fanatykach
żydowskich i sektach tajemniczych, upraw iających mord
rytualny.
Oby głęboka ta praca, oddanego m iłości wszechludzkiej proboszcza, stała się tem, czem widzieć ją pragnął:
Promieniem rozświetlającym ciemnotę odwieczną, rozsadnikiem prawdy i sprawiedliwości.
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ŻYCIORYS AUTORA.
Fryderyk Frank, dr. teologji, poseł do sejmu k ra jo 
wego, proboszcz w Koenigshofen, w Grabfeldzie, urodził się
d. 26 listopada 1832 r. z ojca oberżysty w Wirtheiinie,
w powiecie Kr. pruskim Orb. okręgu Gelnhausenskim.
Ukończywszy gimnazjum w Aschaffenburgu, Muenerstadzie
i Speierze, w stąpił do liceum w Aschaffenburgu, a następ
nie na uniwersytet w W iirtzburgu. W roku 1858 otrzym ał
tam że święcenia kapłańskie i został księdzem i nauczycie
lem szkoły łacińskiej w Neustadzie nad Salą, gdzie pełnił
jednocześnie, ku ogólnemu zadowoleniu, urząd przew odni
czącego Stow arzyszenia nauczycieli ludowych okręgu szkol
nego.
Ztam tąd m ianowany został kapłanem miejscowym
w Loehrieth i na stanowisku tem pozostawał przez lat 6.
W r. 1873. powołano go na probostwo W iezen w S pessarcie, gdzie pozostaw ał aż do r. 1894. Od tego czasu prze
bywa stałe, jako proboszcz szpitalny, w St. Elizabeth
w Koenigshofenie. W r. 1875, dr, F rank napisał rozpraw ę
która, odznaczona na konkursie, przyniosła mu tytuł doktora
św. teologji i w tymże czasie został wybrany na sejm k ra
jow y i pełnił odtąd swój m andat poselski bez przerw y aż
do roku 1881. W roku 1877 w ybrano dr. F ranka do Rady
Państw a, a mianowicie z okręgu wyborczego Kronach.
W sejmie, zarówno jak i podczas krótkiej swej działalności
w Radzie Państw a, oddaw ał się ze szczególnym zapałem ,
pracom komisji petycyjnej, która zawdzięczała mu niejeden
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IV
projekt pożyteczny. Doskonały referat nad kw estją rze
źniczą *) złożony w sejmie, po sum iennem przestudjow aniu
przedm iotu, wsław ił dr. F ran k a po za kołem parlam entarnem, i n araził obrońcę żydowskiego rytuału rzezi koszer
nej, na niejedną zaczepkę ostrą ze strony antysem itów.
W osobnej broszurze złożyt dr. F rank w 1894 r. sąd
swój w tej kwestyi Jako mówca parlam entarny cieszy się
011 wielkiem uznaniem. Najsuchszy n a pozór przedm iot
potrafi ubarw ić. H um or jego jowialny i narzecze ludowe,
którem się chętnie posługuje, zjednywały mu zawsze bez
w arunkow e powodzenie. Zna on również dobrze kwestje
ekonomiczne, jak i kościelne, oraz spraw y szkolne.
Imię proboszcza, dr. Franka, łączy się ściśle z rozw o
jem ekonomicznym Spessartu. Gdy w r. 187G miano p o 
wołać go na kaznodzieję katedralnego do W uerzburga, cała
ludność W iesenu, mężczyźni i kobiety, sprzeciwili się ode
braniu im ukochanego pasterza duchowego, który przyczy
nił się wielce do zmniejszenia ubóstw a nietylko w probo
stwie swojem, ale i w całym okręgu Spessartu. W Wiesen
pow ołał do życia kilka pożytecznych instytucji, między
innemi zakład wychowawczo-gospodarski dla dziewcząt,
kilka fundacji, jak np. ku wyposażeniu ubogich, a uczci
wych dziewcząt, zbudował filję kościelną w gminie Jakobsthal i zaopatrzył ją w fundusze stałe. Część pieniędzy
potrzebnych dla tych i innych jeszcze urządzeń ogólnego
pożytku, dr. Frank poprostu wyżebrał. R eszta jest owo
cem jego pracy n a niwie piśmienniczej. W ydał przeszło 25
książek i broszur, w części -kościeln o politycznych i eko
nomicznych, w części—teologicznej i ascetycznej treści, cie
szących się szerokiem rozpowszechnieniem , tudzież, znaczną
ilość p rac naukow ych w różnych czasopism ach niemieckich.
P rzed kilkunastu laty założył w W iesen dobroczynną kasę
pożyczkową i stowarzyszenie ubezpieczenia bydła. Do pod
niesienia hodowli bydła przyczyniły się w znacznej mierze,
urządzane, staraniem jego, wystawy inwentarza. Przy p o 
mocy profesora monachijskiego, sławnego hygienisty dr.
P ettenkofera i dostawcy dw oru .T. From m a we Frankfurcie
nad Menem, udało się ruchliwem u proboszczowi w ytw o
rzyć nowe źródło dochodowe dla ubogiej ludności gór
*)

Szechita, zarzynanie bydła w edług rytuału żyd ow skiego.
U w . T łom .
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Spessartowskich, mianowicie wyrób wina z jagód czarnych.
Wino to, jako zdrowe i skuteczne, używane byw a w szpi
talach i sanatorjach, naw et po za granicami państw a.
Błogosławiona praca proboszcza z W iesen, została
uznaną i odznaczoną kilkakrotnie przez władzę duchow ną
i świecką. Rząd baw arski uczcił dążenia szlachetne spo
łecznego działacza krzyżem kaw alerskim św. Michała, sto
warzyszenie agronomiczne w B aw arji, wielkim medalem
srebrnym wyraziło mu uznanie, m inisterjum zaś urzędownie opublikowało fundacje frankowskie.
Dr. Frank zużytkował przez szereg lat, 114.000 m arek
na cele dobroczynne w Spessarcie, i opuścił miejsce swej
szerokiej działalności tak ubogi, jak je pow itał przed laty.
Przed opuszczeniem tego probostw a, oddał zakłady swoje
w Wiesen na własność Stowarzyszenia sieci św. Jana.
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autora.
W gazecie „ H isto risch-P o litisch e Blaetter ” ,
rozchodzącej się po całych Niem czech i po za
granicam i tego kraju, ukazał się w 1900 r., w to
mie 125 (zeszyt 11) artykuł zatytułow any: VW fiw esiji mordu r y i u a C n e g o Ukazanie się tego artykułu,
pismo następnemi tłom aczy słowy:
„Ze względu
„pow tarzające się
„b y ło b y w danej
„poddać na nowo

na rzekome m ordy rytualne,
ostatniemi czasy coraz częściej,
chw ili rzeczą nader pożądaną,
ową kwestję dyskusji pow ażnej“.

„A ugsburger Postzeitung“ , jeden z pierw szo
rzędnych organów kato lickich państwa niem iec
kiego, w N r. 126, z dn. 26 czerw ca 1900 r., prze
drukow ał a rtyku ł „H isto risch Politische B la e tte r“ ,
a w następnym N-rze z dn. 7 lipca, jeden z w spół
pracow ników tej gazety, w yraża również zdanie
swoje o tem, „jak właściwem byłoby, rzecz tę
omówrić w sposób w yczerp u jący.“
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Idąc za tą pobudką, poddałem raz jeszcze
gruntow nem u rozbiorow i kwestję m o rd u r y tu a l
nego , którą już uprzednio zajmowałem się dłużej
i niniejszem przedstawiam w yn iki mego badania,
życząc szczerze, by nieuprzedzony czytelnik ze
ch ciał rozebrać mój pogląd z tą samą bezstron
nością krytyczną, z ja k ą ja usiłow ałem go sobie
w yrobić.

Koenigshofen I Or. Niższa Frankonja, Bawar ja, 1900.
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PI SMA I D O K U M E N T Y
które mi posłużyły do pracy niniejszej.
P o g a ń stw o i Judaizm. Dr. J. ,T. J. v. Doellinger,
R egensburg, Mainz. 1857 r.
Mistycyzm ch rześcijański. ,T. v. Golmes. Regensb.
Mainz. 1842 r.
Żyd talinudysta, Dr. Rohling, wydanie 6-te. Muenster,
Kussel. 1877 r.
Odpowiedzi m oje rabinom, Dr. Rohling, wydanie 2-e
Praga, Zeman et Comp. 1833.
P olem ika i rabinizm, upow ażniający do oßar
z łudzi. Dr. Rohling. P aderborn, druk Bonifacego 1892.
Z w ierciadło żydow skie. Dr. Justus, wydanie 5-te,
Paderborn, druk Bonifacego 1892.
Żydzi w e Frankonji. Dr. Himmelstein. W uerzburg,
Archiwum stow arzyszenia historycznego. 1853 r.
Żyd talm udysta Itohlinga, przez dr. Fr. Delitzsch’a.
Lipsk, Doerffling i Franke 1881 r.
Schachm at autorom k łam stw a: O kulcie k rw a
wym , K ohlingowi i Ju stu sow i, przez dr. Fr. Delitzsch’a.
Erlangen, Deichert, 1903.
N ajnow sze w izje senne antysem ickiego proroka.
Dr. Fr. Delitzsch. Erlangen, Deichert. 1833.
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X
Co Dr. Rohling ju ż stw ierd ził i co jeszcze zam ierza
stw ierdzić przysięgą. Dr. Fr. Delitzsch. Lipsk, Doerffling
i Franke. 1883 r.
Św iadectw o chrześcijań sk ie przeciw oskarżeniu
żydów o mord rytualny. Berlin, W alther i Apolant, 1882.
K rew w wierzeniach i zabobonach ludzkości.
H, Strack, 5— 7 wydań, Monachjum. Beck. 1900,

Dr.

Anat. Leroy-Beaulieu, Izrael chez les Nations. P aris,
L. Calman 1893.
Bulle papiezkie, tyczące się oskarżenia o m ord rytu 
alny. Berlin Ziegr. Kronbach i 899 r.
Korfu. Dr. Horowitz. F rankfurt nad Menem, Kauffm ann, 1891 r.
P r o c e s T isza-Eszlar. dr. N athana. Berlin, Fontane
et Comp. 1892 r.
Do k w estji żydowskiej, wydanie 3-ie, Lipsk. Klinkhard. 1886.
Frank i Frankiści dr. Graetza. W rocław. Schletter
1868 r.
„Bulle papiezkieu zaw ierają: bulle papieży Innocen
tego IV, Grzegorza X, Marcina V, P aw ła III, i odnoszą się
do oskarżenia żydów o mord rytualny. Przy każdej bulli
pow iedzianem jest dokładnie, gdzie znajduje się jej orygi
nał, lub odpis oryginału. Przy bullach znajdują się n a
stępujące dodatki: referat kardynała L aurentiusa Ganganelli, późniejszego papieża, Klemensa X IV , w spraw ie
oskarżenia żydów o mord rytualny; pismo dom inikanina,
jen erała Ja n a Bapt. de Marcinis do O. A lanusa Chodorow 
skiego, Prow incjała zakonu dom inikanów w Polsce, z dn.
9 Lutego 1(J64, w tej samej spraw ie; orzeczenie Sądu zam 
kowego w Krzemieńcu (gub. Wołyńska), z powodu oskar
żenia żydów o mord rytualny. Oskarżenie to w yw ołane
było okaleczeniem przez rodzonego ojca, chrześcijanina,
dziecka, rzekomo zaginionego. List kardynała Corsini,
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XI
z rozkazu papieża Klemensa XIII, w sprawie mordu rytu
alnego, do nuncjusza tronu apostolskiego w Polsce, jako
i pismo nuncjusza apostolskiego w W arszawie do pierw 
szego m inistra Króla Polskiego, hr. v. Bruehla, o rezultacie
badań poczynionych przez papieża Klem ensa XIII, nad
oskarżeniem podniesionem o mord rytualny przeciwko
żydom.
Bulla Mikołaja V, wydrukow ana w „Dokumencie dla
rozśw ietlenia“ (Documente zur Aufklaerung) .¥2 2, Wiedeń
II A ugartenstrasse, I. 2. Porów nać z „Archiwum dla k a
tolickiego p raw a kościelnego“ T. 53 (1885 r.) str. 210.
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CZĘŚĆ PIERWSZA.

MORD RYTUALNY
WOBEC TRYBUNAŁU PRAWDY.
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R O Z D Z I A Ł I.
Ofiarowanie

ludzi.

„Żydowskim mordem rytualnym nazywamy zabójstwo
człowieka dla użycia krwi jego, w mniemaniu, że zabój
stwem tem spełniamy czyn miły Bogu.
Jeżeli chcem y gruntownie zbadać kw estję mordu ry
tu.dneyo, musimy przedewszystkiem odbyć duchow ą podróż
naokoło ziemi, i wycieczkę w odległe wieki historji i roz
woju ludzkiego. Napotkam y wówczas wielce osobliwy,
u wszystkich ludów n a całej kuli ziemskiej, rozpowszech
niony zwyczaj, zamierzchłej sięgający przeszłości, m iano
wicie, zwyczaj pośw ięcania ludzi na ofiarę bogom. Wszę
dzie i po wsze czasy, ladzie uważali za obowiązek nieść
w ofierze bogom swoim owce, wino, oliwę, wonne kadzi
dła, i t. d. Przedm ioty te bądź palono, bądź wylewano,
lub jedzono, prócz tego na cześć bogom zarzynano zwie
rzęta wreszcie ludzi.
Geneza tego zwyczaju da się z łatw ością w ytłómaczyć.
Gdy w miodem społeczeństwie ludzkiem pow stała ro
dzina, gdy stosunki dzieci względem rodziców rozwijały się
i doskonaliły, dzieci te praw dopodobnie zaczynały odczu
w ać potrzebę wyrażania, za pom ocą darów, rodzicom swo
im szacunku, wdzięczności, miłości i posłuszeństwa. Te
sam e pobudki wywołały zwyczaj składania bogom darów
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czyli ofiar, w dowód czci i wdzięczności, lub celem w ypro
szenia łaski, lub względów.
Odpowiadające dzikim instyktom pierwotnych ludzi po
jęcie, jakoby krw aw e ofiary najmilszemi były Bogu Od
wiecznemu, spraw iło, iż przew aznie ofiarowywano zwie
rzęta. Najstraszniejszym jednak błędem było szalone mnie
m anie, że ofiarą najbardziej w artościow ą i bogom najm il
szą, że najskuteczniejszym środkiem odkupienia grzechów,
zapobieżenia nieszczęściu, osiągnięcia pomocy bożej, jest,
ofiarowanie człowieka.
Straszny ten obłęd porw ał wszystkie narody i stał się
powodem, że w ciągu lat tysięcy, miljony ludzi strącono
w głąb rzek i morza, rzucano dzikim zwierzętom na po
żarcie, zakopywano żywcem, lub na kaw ałki rąbano; on
rozpalił stosy, w płom ieniach których, całe zastępy ludzi
w najstraszniejszych konały m ęczarniach; on sprawił, że
rozżarzone ram iona Molocha, strasznym uściskiem, miljony
niewinnych dusiły dzieci; on wreszcie zaostrzył topór ofiarników -kapłanów , pod uderzeniem którego, niezliczona m a
sa ludzkich istot, ostatnie wydała tchnienie. Strum ieniem
płynęła krew ludzka, bogorn poświęcona.
By udowodnić, że niema najm niejszej w opisie tym
przesady, posłuchajm y co h isto rja na kartach swych,
o strasznym tym skresliła obłędzie. Zacznijmy od Egiptu.
W kraju tym zw ierzęta ofiarne ulegały przed zarżnię
ciem najściślejszem u badaniu (jeden czarny włos, znalezio
ny u wołu, czynił go nieodpowiednim ); wołu uznanego
godnym noża kapłańskiego, naznaczano pieczęcią, w yobra
żającą klęczącego mężczyznę, z rękam i do słupa przytwierdzonemi i nożem n a gardle. Pieczęć ta, mówi Dr. Doelhnger w dziele swem: Pogaństwo i Judaizm (str. 442),
stw ierdza niezaprzeczenie fakt, że zw ierzęta ofiarne zastę
pow ały poprzednie ofiary z ludzi. Potw ierdzają to również
starożytni historycy opowiadaniem , jakoby w mieście H e
liopolis codziennie troje ludzi szło n a ofiarę. W innem
mieście H ithyia, podobno rudowłosi ulegali spaleniu, a po
pioły ich rozsypyw ano na cztery w iatry. Grób Ozyrysa
również krw ią ludzką byw ał czczony.
W Grecji, przed wiekami, ofiary z ludzi miały m iej
sce przy w ażnych okolicznościach. Zeus, A rtem isa, Dyonizy, Apollon i Poseidon należeli do rzędu tych bogów,
którym najczęściej życie ludzkie niesiono w ofierze.
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W Atenach, w siedzibie pogańskiego humanizmu,
w mieście, którego obywatele cieszyli się sław ą najbardziej
litościwych i łagodnych wśród Hellenów, rok rocznie odby
w ała się tragedja ofiarowania człowieka. W całej Grecji
istniał zwyczaj podobnej ofiary przed wyruszeniem na woj
nę, lub przed bitwą.
Podczas wojny króla K serksesa z Grecją, dziewięciu
chłopców i tyleż dziewcząt, według zwyczaju perskiego,
w Dziewięciu—ulicach Edończyków, żywcem pochowano.
T aką sam ą liczbą dzieci, żywcem zagrzebanych, królowa
Am estris usiłow ała zjednać sobie łaskę niebios.
Liczne ślady, w obrzędach i baśniach ludowych prze
chow ane, świadczą, że u Rzymian i narodów im pokre
wnych, krew ludzka w program kultu religijnego wcho
dziła. Rok rocznie w pierwszej połowie m aja, westalki to 
piły z Sublicyjskiego mostu nad Tybrem , 24 figur męzkich,
z trzciny uwitych. Bałwany te zastępowały topionych ongi na
ofiarę Saturnow i ludzi, jak oblewanie coroczne krwią obrazu
bożka Jow isza L atiarusa, zastępow ało, dymiącą dawniej na
ołtarzu, krew ludzką. Podczas walki gladjatorów , w cho
dzącej nieodzownie w skład zabaw publicznych, kapłan
chw ytał czarką krew gorącą ranionego i skrapiał nią twarz
bożka.
Tak działo się jeszcze w drugiem i trzeciem stuleciu
ery powszechnej. Aczkolwiek 95 r. przed nar. Chrystusa,
dekretem S enatu zabroniono ofiar z ludzi, Rzymianie
jednak powoli odwykali od ohydnych tych praktyk, które
i w Galji (dzisiejsza Francja) niemniej bywały licznemi.
Druidowie, galijscy kapłani bałwochwalczy, nauczali, że bó
stw a najwyżej cenią poświęcaną im krew i ciało człowieka,
albowiem ludzkość jest najlepszem ziarnem wszechświata.
Długo jeszcze po zaniku w strętnego zwyczaju, Gallowie utaczali u ołtarza, osobnikowi na ofiarę wybranem u, kilka
kropel krwi, symbolizując tem oddanie bogom najdroż
szego skarbu wszechtworów.
Kult religijny Germ anów nie tyle, co kult Gallów,
krw ią był splamiony. Bogowie, z wyjątkiem W odana,
zadawalniali się po większej części ofiarami z płodów żiemi
i ze zwierząt.
U Prusaków pogańskich, arcykapłan, zwany Kriwe,
dla odkupienia grzechów ludu swojego, w starości dobro
wolnie Bogu się poświęcał.
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Do najokrutniejszych ofiar zaliczyć wypada ofiary
Fenicjan. Ci czcili bożka, imieniem Moloch, którego wyo
brażali w postaci żelaznego, z głową byka, wewnątrz puste
go posągu. Przed rozpoczęciem każdego aktu ofiarnego
rozpalano posąg, następnie w rozpostartych jego ram io
nach umieszczano dzieci, które padały do pustego wnętrza.
Podobne okrucieństwo znajdujem y również u Kartagińczyków, gdzie, dla zażegnania grożącego krajow i niebezpie
czeństwa, najprzedniejsze rodziny niosły w ofierze dzieci
sw oje, przyczem żądano, żeby matki, obecne przy akcie,
nie płakały i niewyrzekały, gdyż łzy i skargi zohydzą boż
kowi ofiarę. Jęki i krzyk dzieci zagłuszano wrzaskliwą m u
zyką. Ponieważ mimo wszystko, instykt rodzicielski bunto
w ał się przeciwko takiemu porządkowi rzeczy, często obce
dzieci zam iast swoich rzucano bożkowi w zdradzieckie r a 
m iona. Gdy jednakże Kartagina znowu w ciężkich znala
zła się opałach, pierwsi obyw atele państw a poświęcili Mo
lochowi dobrowolnie dwieście dzieci, a trzysta innych ro 
dzin, było także gotowych uczynić to samo dla odwrócenia
gniewu boskiego i ocalenia kraju.
W Hieropolis, w Syrji, słynęła św iątynia bogini A tergatis, dokąd z Arabji, Babilonu, Assyrji, Cylicji, Fenicji,
K appadocji, tłumnie pielgrzym owano. Gdy napłynęli wierni,
kapłani stawali u szczytu świątyni i przy wrzawie kotłów,
bębnów i fletów, rzucali z góry m ałe, w worki pozaszyw ane, dzieciątka, w ołając: „Otóż bogini twoje cielątka
ofiarn e“.
W M ezopotamji czczono boga słońca, Szem ala i bogi
nię księżyca, Bellis, lub Melittę zarzynaniem noworodków,
z których ciał zmieszanych z mąką, wypiekano ciasta dla
kapłanów . W innych krajach znów rozpowszechniony byl
okrutny przesąd, że przez zakopanie na kaw ałki pokraja
nych noworodków w ziemi, można jej przyw rócić utraco 
ną urodzajność.
H iszpanie przybywszy do Ameryki, spotkali się i tu
taj, w Nowym świecie z okrucieństwem m ordu rytualnego.
Główną daninę, przez zwyciężone plem iona, władcy meksy
kańskiemu składaną, stanowili, przeznaczeni na ofiarę ludzie.
Najwyższe bóstwo panującego narodu Azteków, bóg w oj
ny, w edług nauki kapłanów , żył jedynie sercami ludzkiemi,
i cierpiał głód, ilekroć mu serc owych zbrakło. By więc
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nasycić wiecznie zgłodniałego, poświęcano m u rocznie dw a
dzieścia, w edług innych siedmdziesiąt i więcej, tysięcy lu
dzi, którym kapłani wyrzynali serca. Bóg ten Azteków,
był to wielki posąg w świątyni meksykańskiej, z łukiem
w jednej, a strzałam i w drugiej ręce, z tw arzą strasznie
skrzywioną, z ogromnym wężem wijącym się dokoła ciała,
i łańcuchem złotych i srebrnych serc na szyi. Przed nim
na ołtarzu dymiły się jeszcze trzy ciepłe serca ludzkie, gdy
Hiszpanie wtargnęli do świątyni.
W Meksyku i Peru, Hiszpanie zastali również zwyczaj
poświęcania bogom dzieci.
Podczas gdy Am eryka wcześniej wyzwoliła się z fa
natycznego obłędu, w Azji i Afryce dziesiątkował on dalej
nieszczęśliwą ludność,
Na początku dziewiętnastego stulecia, w królestwie
Aszantów, a złotego wybrzeża Afryki, trzem młodym dzie
wczętom i trzynastu różnego wieku osobnikom, obcinano
ręce, poczem powoli ścinano im głowy, tworząc tym spo
sobem o rszak,,m ający towarzyszyć władczyni w świat po
zagrobowy.
Śmierć króla pozbaw iała życia trzech tysięcy
mężczyzn i kobiet. Większe m iasta dostarczały po sto,
mniejsze po dziesięć ofiar. P rastare przykazanie, które
ew angelją H indostanu zwać można, orzeka, że ofiarowanie
jednego człowieka tysiąc lat, trojga zaś ludzi przez trzy
tysiące wieków raduje bogów. Jeszcze po dziś dzień, za
puszczający się w głąb Afryki, misjonarze, w spom inają ze
zgrozą o niewykorzenionym dotąd wśród dzikich krwawym
obyczaju.
Z najnowszego wydania Encyklopedji Brockhausa,
(Wydanie 14, tom II str. 774) czerpiemy wiadomość, że
w starożytności, przeważnie Semici, oddawali się krwawem u
kultowi religijnemu.
Bożek Moloch pożerał Fenicjan,
w Kartaginie na mocy ustaw y rządowej płonęły dzieci,
Arabowie i Izraelici, (ci ostatni według niejednokrotnych
świadectw Pism a Świętego), krwią ludzką oblewali ołtarze
swoje. Orzeczeniu temu, zwłaszcza odnośnie do Izraelitów,
brak ścisłości historycznej. Pom ijając już, że Jafetydzi
i Chamici praw dopodobnie prześcigali o wiele pod tym
względem Semitów, musimy jednakże zaznaczyć olbrzymią
różnicę, zachodzacą między ofiarami Izraelitów, a kultem
innych narodów.
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Poganie ofiarowywali ludzi rok rocznie, w oznaczo
nym z góry term inie, lub przy pew nych okazjach; u ży
dów zaś, kult ten w ystępow ał wtedy, gdy wyrzekali się Bo
ga i Jego świętych przykazań.
U pogan ofiarowanie człowieka było służbą bożą, za
bicie na ofiarę istoty ludzkiej, aktem religijnym, mordem
rytualnym , w praw dziw em słowa tego znaczeniu; u żydów
zaś, rytuał nigdy nie nakazywał ofiarowania człowieka, tak
np. jak zarzynanie zw ierząt ofiarnych, przeciwnie, podobne
postępki, surow o przez praw o wzbronione, ciężkiej podle
gały karze.
Bogowie pogan lubow ali się w ofiarach z ludzi; p ra w 
dziwy Bóg, przez żydów wyznawany, nienaw idził te ofiary,
gardził niemi, odw racał się od nich ze wstrętem , gdyż
wobec niego były one zbrodnią, zabójstwem , za które n a j
cięższą zagroził karą. Wiedzieli o tem żydzi i znali przy
czyny, dla których Bóg najsurow iej zabronił zabijać czloA vieka.

Już Noah, drugi protoplasta rodu ludzkiego, dla sie
bie i wszystkich swoich potomków, otrzymuje rozkaz niezabijania istoty ludzkiej, na podobieństwo Boże stworzonej.
„Z ręki człow ieka-brata, orzeka Bóg, będę żądał duszy
(życia) ludzkiej“. „Kto krew ludzką rozleje, krew tego
również niechaj będzie rozlaną; bo człowiek na podobień
stwo Boga został stw orzonym .“ (I Ks. M. 9.5.6,). Ponieważ
wszyscy ludzie, bez wyjątku, na podobieństwo Poga zostali
stworzeni, w ynika więc ztąd, że niewolno zabijać żadnej
istoty ludzkiej bez w yjątku. Przykazanie to człowieczeń
stwu, za pośrednictw em Noego dane, żydom powtórnie
wśród błyskawic i piorunów , na górze Synai, uroczyście
objawione zostało. „Nie Z abijaj“. (2 Kt. M. 20.13) Poga
nie apoteozowali sam obójstwo, pan zabijał bezkarnie nie
wolnika, żonę, porzucał dzieci własne i narażał je na
śm ierć niechybną. Życie za życie — krew za krew — brzmi
praw o żydom objawione.
Posłuchajm y jak dalece sam Bóg żądał ochrony życia
ludzkiego: „Kto posiada w ołu bodzącego, a nie upilnuje
go, śm ierci zawinił, jeżeli w ół zabił człowieka. W ół i pan
jego muszą um ierać za p o k u tę“. (2 Ks. Moj. 21.28).
N ajsroższą karą jednakże zagrożony jest mord reli
gijny czyli rytualny. (Ks. Moj. 3. 18. 21). „Z dzieci twoich
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nie poświęcaj żadnego Molochowi, albowiem nie zbezczeszczaj Im ienia Bożego“ . Trochę dalej, raz jeszcze to samo
przykazanie, z dodaniem: że skoro Izrael wyznawców Mo
locha nie ukarze, sam Bóg wymierzy im sprawiedliwość;
całe pokolenie takiego złoczyńcy i wszyscy, którzy wraz
z nim grzeszyli, m ają być w ytępieni“.
„Kto z pośród synów Izraela, lub z obcych, w Izra
elu m ieszkających, ofiaruje z potom stw a swego Molochowi,
um ierać winien, niechaj go naród tej ziemi ukamienuje.
A ja odwrócę od niego oblicze swoje i wytępię go z n a
rodu swego, bo dał z potom stw a swego Molochowi i zbez
cześcił świątynię m oją i zanieczyścił święte imię moje.
A gdyby naród tej ziemi z opieszałości, i nie ceniąc do
statecznie przykazań moich, pozwolił ujść bezkarnie i nie
chciał zabić człowieka, który Molochowi dał z potom stw a
swego, wówczas J a odwrócę oblicze swoje od grzesznika
i od pokolenia jego, i wytępię wraz z nim wszystkich z n a 
rodu jego, którzy w spom agali służyć Molochowi“ . (3 Ks.
Moj. 20, 1— 6) (5 Ks. Moj. 12, 31).
Bałwochw alstw o samo w sobie ciężkim było grze
chem; a w edług słów bożych, ofiarowanie ludzi, jako za
bójstwo, podw ójnie ciężką zbrodnią. Zbrodnia ta, nietylko
świątynię, lecz i imię Boże bezcześciła, i dla niej to głów 
nie Bóg postanow ił’ wytępić mieszkańców Kanaanu przez
Izraelitów. „Niechaj nikt nie znajdzie się z wami, zezw a
lający synowi, czy córce swej pójść w ogień (ofiara Molo
cha), gdyż Bóg tem się brzydzi, i dla tych występków będą
oni wytępieni przy wejściu twoim do kraju" (Księga m ą
drości 12, 5). Święty duch w księdze m ądrości orzeka,
jako m ieszkańcy K anaanu byli wstrętnym i Panu Bogu, bo
zabijali w łasne dzieci. (5 Ks. M. 18. 10). Żydzi wówczas
jedynie, gdy opuszczając przykazanie boskie oddawali się
bałw ochw alstw u, n a ołtarzach bożyszczy pogańskich ro z
lewali krew ludzką. Dwa tylko wypadki znajdują się
w Piśm ie Sw. z których wnioskować możnaby, że i Bogu
Odwiecznemu życie człowieka złożyli w ofierze. Pierwszy
z tych wypadków, księga Sędziów tak opisuje.
Gdy Jefta, odważny i waleczny bohater, w yruszył na
wojnę przeciwko synom Ammona, uczynił on ślub Bogu,
mówTiąc: „Jeżeli oddasz synów Ammona w ręce moje,
przyrzekam , że ktokolwiek pierwszy wyjdzie naprzeciw^
mnie z bram y domu mojego, gdy zwycięzko pow racać będę,
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ofiaruję go na cześć Boga i P a n a “. I .Tefta pobił synów
Ammona, i wielkie odniósł nad nimi zwycięztwo.
Gdy p o w racał do Masfy w próg domu swego, szła
ku- niemu z bębnam i i śpiewem córka jedyna, gdyż innych
dzieci nie posiadał. Na widok jej rozdarł szaty i zaw o
łał: „Och, córko moja, tyś mnie oszukała, tyś mnie oszu
kała i sam a zostałaś oszukaną. Bo ja otworzyłem usta
swoje przed Panem i inaczej postąpić już nie m ogę“.
A ona odrzekła: „Ojcze mój! Azaliż otworzyłeś u sta Twoje
przed P anem , uczyń zem ną jakieś ślubował, albowiem
dokonałeś i odniosłeś nad nieprzyjaciółm i zwycięztwo.
Tylko spełnij jedno, o co cię prosić będę: „Pozwól mi
przez dwa m iesiące wędrować po górach i wraz z przyja
ciółkami opłakiw ać panieństw o sw oje“ . A on jej n a to:
„idź w pokoju“! I dozwolił odejść jej na dwa miesiące,
a ona poszła w raz z przyjaciółkam i i towarzyszkami swremi,
i opłakiw ała w górach panieństwo swoje. A gdy skończyły
się dwa miesiące, pow róciła do ojca swojego, i on uczynił
w edle ślubu i pozostała w czystości. Ztąd obyczaj w Izra
elu, że rok rocznie zbierały się córki Izraela, by przez cztery
dni uczcić żałobą córkę Jefty. (Sędziowie 11).
T a rodzi się ważne pytanie, czy Seilę, córkę Jefty,
w sam ej rzeczy zabito na ofiarę Bogu?, czy też w tym
wypadku rozum iano przez ofiarę, przysięgę czystości, do
żywotnie panieństw o i życie sam otne, w odosobnieniu,
służbie Bożej poświęcone. (4 Ks. Moj. 6). N ajstarsi ko
ścielni kom entatorow ie biblji, ojcowie Kościoła, skłaniają
się ku m niem aniu, iakoby Seila w sam ej rzeczy padła pod
nożem ofiarnym, rabini jednakże, a za nimi i chrześcijańscy
kom entatorow ie, jak Lyranus, Pagninus i Vatablus, opowia
dają, że współcześni mędrcy i uczeni, sprawę przysięgi
Jefty, zamienieniem naturalnej śmierci dziewczęcia na
śm ierć cywilną (ślub czystości i wiecznego panieństw a)
rozstrzygnęli, i Seila została Nazarejką. Słow a tekstu: że
Seila dwa m iesiące przed dopełnieniem ślubu ojca, opłaki
w ała panieństm o swroje, i że i nadal w żadne nie w stąpiła
związki, zgodne są z powyższym kom entarzem , a zrzecze
nie się uciech domowego ogniska, nietylko dla Seili, bo
i dla ojca ciężką było pokutą, pozbaw iając go nadziei po
tom stw a, w łaśnie wówczas, gdy danem mu było wynieść
rodzinę swoją na szczyt sław y i znaczenia. Przypuśćmy,
że nieszczęsny Jefta uległ w ciężkiej walce duchow ej,
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konieczności w ykonania antirellgijnego ślubu, i Seila w samej
rzeczy p ad ła pod nożem ofiarnym, (czemu tradycja żydow
ska zaprzecza), to taki czyn jego, według uznania rabinów
i ojców kościoła, nie mógł żadną m iarą podobać się Bogu.
Ślub Jefty sam w sobie, według rabinów i św. H ie
ronim a i Augustyna, był rzeczą złą i przew rotną, i niewolno mu było ślubować, a tem mniej wykonać nic p o 
dobnego. (Allioli do sędziów. 11. 31).
Drugi wypadek znajdujemy w czwartej księdze kró
lów. Jest to czyn króla pogańskiego, bo z góry zaznaczyć
należy, że tylko poganinowi mogło przyjść na myśl, ofia
rować człowieka Bogu Izraela.
Królowie Izraela i Judei, Joram i .Tózefat, wyruszyli
w spólnie z królem Edom u, przeciwko królowi Moabitów,
który naruszył związek z Izraelem. Zwyciężony i przyparty
do m uru w ładca, w rozpaczy ofiarował Bogu pierw orodnego
syna, następcę tronu, i wobec całego ludu i zwycięzców,
spalił go n a wale ochronnym otaczającym miasto. Widok
ten w yw ołał ogromne oburzenie w Izraelu. R abi Salomon
(Raszi) i chrześcijański K om entator Lyranus utrzym ują, że
król Moabitów, widząc, iż bogowie pogańscy nie wspom a
gają go, ofiarow ał syna Bogu Izraela, lecz wszyscy kom entatorow ie pism a Sw. sprzeciw iają się temu, dowodząc, że
król Moabitów krwią syna własnego chciał przejednać boż
ka swego, Chaimosa. (Corn. a Łap. do 4 ks. Królów. 3). Po
za tem niem a w starożytności ani jednego wypadku ofia
row ania Bogu praw dziw em u życia ludzkiego. Jak dalece
zohydzonym w oczach bożych, jak wstrętnym, jak niena
wistnym był wogóle rozlew krwi człowieczej, stw ierdza
wielce charakterystyczny epizod z czasów panow ania kró
la Dawida, męża bogobojnego, mianowicie wzbronienie
tem u królowi wzniesienia, gorąco przez niego upragnio
nej świątyni. (13, 14, 16, 7). „Rozlewałeś wiele krwi
i wiele prowadziłeś wojen, przeto nie będziesz budow ał
Mi dom u“ głosi prorok Samuel słowo Boże walecznemu
m onarsze, (l kron 22.8) chociaż krew ta płynęła w w oj
nach sprawiedliwych z wrogam i Boga i narodu.
W szystkie narody starożytności ofiarowywali ludzi,
był to u nich kult religijny, obrzęd rytualny; tylko u żydów
ofiary z ludzi, mordy rytualne, surow o były wzbronione.
Poganie ofiarow ują ludzi dla zjednania pom ocy bogów
„ w ciężkich utrapieniach, żydzi wiedzą, że za zabójstwo, za
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ofiarowanie człowieka, czeka ich sroga kara i wytępienie,
poganie pośw ięcają regularnie wr ciągu roku i przy nadzwy
czajnych okazjach życie człowiecze: żydzi to czynią w yjąt
kowo i tylko wtedy, gdy odstąpiw szy prawdziwego Boga,
oddają się bałwochwalstwu. Bogowie pogańscy lubują się
w ofiarach z ludzi, prawdziwy, jedyny Bóg Izraela, przez
żydów czczony nie znosząc takich ofiar, zabrania i odw ra
ca się od nich ze w strętem .
Nie masz w historji ludzkości ani jednego wypadku
zbezczeszczenia ołtarza Bożego, ofiarą krwi ludzkiej.
Tyle przeszłość — a wiek współczesny co na to?
Teraz chcą w nas wmówić, że potężny, niesłychany
przew rót n astąpił w religijnych zapatryw aniach i w zwy
czajach żydów.
Podczas gdy u wszystkich narodów, wśród których
żydzi po dziś dzień przebyw ają, ofiary z ludzi dawno znie
sione, podczas gdy narody te m ienią je zabójstw em , zbrod
nią, obłędem , żydzi, zarzynanie chrześcijan, sądzą uczynkiem
miłym Bogu praw dziw em u, i przeważnie na W ielkanoc
usiłują zwabić i zarzynać rytualnie dzieci chrześcijańskie.
Cóż za gwałtow ny przew rót wszystkich pojęć i zapatryw ań
religijnych m usiał uprzednio w strząsnąć tym narodem , za
nim zwyczaj, jak mord rytualny, mógł znaleść doń przystęp
i zakorzenić się. Czy historja wie coś o okresie, w którym
duchow a ta ew olucja m iała m iejsce? Nie! Mnie przynaj
mniej nie udało się odszukać w historji chwili podobnej.
Może żydzi stali się bałw ochw alcam i, i jak ci w sta 
rożytności, bogom nieśli ofiary z ludzi? Nie! Od powTotu
z niewoli babylońskiej, żydzi, jak świadczy historja, nigdy
już nie zwracali się do obcych bogów.
Może żydzi przyjęli inne praw odaw stw a, z którego
dziesięcioro przykazań, a zw łaszcza przykazanie: „Nie zabi
jaj*, zostało w ykluczonem ? Nie! Chociaż kamienne tabli
ce, n a których wyryto dziesięcioro przykazań, dziś już nie
istnieją, przykazania ow-e, z góry Synai, po dziś dzień dla
żydów są praw em najśw iętszem .
Albo może żydzi zmienili Pismo św. usuw ając z niego
groźbę kary Bożej zao fiaro w an ie ludzi? Nie! Z subtelną
troskliwością pilnuje naród żydowski św iętych ksiąg swo
ich, każda litera w nich policzona, dla ustrzeżenia jej od
uronienia.
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A mimo to żydzi, w obec Tory, praw boskich i pism
świętych, z zimną krwią mieliby zabijać, zarzynać rytualnie
bliźnich swoich, którzy jak oni, na podobieństwo Boga są
stworzeni i m ieliby nieść na ołtarz ofiary z ludzi? Jakim że
mogłoby to dziać się sposobem ? Nie wiem. I póki mi nikt
inny na zapytanie to zadaw alniającej nie da odpowiedzi,
póki nie rozwiąże przeciwności zachodzących między mor
dem rytualnym , a świętemi księgam i i praw em bożem, ob
staję przy swojem przekonaniu, które każdy znaw ca historji
żydowskiej wraz ze m ną podzieli. Jest to niemożliwością,
aby żyd pozostający przy zdrowych zmysłach, mógł tolero
wać mord rytualny, a raczej jest pew nem , że żaden żyd,
choćby najluźniej z w iarą swoją związany, nigdy mordu
rytualnego nie popełni.

•*•*€•#3**~—
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ROZDZI AŁ II.
Sp ożywani e

krwi.

Jeden z pisarzy żydowskich, Ehrentheil, w dziele swojem: .D uch T alm udu“, B udapeszt 1887 str. r. 92, zatrzym uje
się dłużej nad oskarżeniem żydów o tajem ne, rytualne za
rzynanie chrześcijan w celu rzekom ej używalności krwi do
wina i m ac W ielkanocnych, i opisuje straszne skutki oskar
żenia i męki okropne, jakie dotknęły naród żydowski. Autor
wskazuje na długi szereg k a r przez Mojżesza, w imieniu
Boga, narodowi obwieszczonych, w razie gdy ten nie usłu
cha głosu P an a i Boga swojego i nie wypełni przykazań,
i przytacza słowa końcowe ustępu biblijnego: „W reszcie
P an ześle ci wszystkie choroby i plagi, nie wym ienione w tej
księdze przykazań“. (5 ks. M. 28).
W tem miejscu dodaje autor wspomniany, że do plag
niewymienionycb, zaliczyc w ypada w pierwszym rzędzie,
oskarżenie o mord rytualny, które od chwili zjaw ienia się
dzesiątkowało żydów o wiele srożej, aniżeli straszne kary
w biblji wymienione. Tw ierdzeniu autora, bynajm niej nie
pozbawionem u słuszności, nikt obeznany z dziejami n aro 
dów, zaprzeczyć się nie ośmieli.
O
ile nie uzasadnionem , o ile niespraw iedliw em jest
owe, przeciwko żydom podniesione oskarżenie, przekona
najlepiej historja, przekazująca nam zasady i obyczaje na
punkcie krwiożerstwa, zarówno w czasach starożytnych, jak
i późniejszych.
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Owidjusz, p o eta rzymski (ur. 43 przed narodź. Chr.)
opisuje w „M etam orfozach“ swoich, jak w złotym wieku
w dzieciństwie ludzkości, usta ludzkie nie były jeszcze krwią
skalane. W ówczas ptaki szybowały nieustraszone w p o 
wietrzu, zając swobodnie gonił po polach. P oeta z żalem
rozwodzi się nad zbrodnią, którą popiełnia człowiek, k ar
miąc się zwierzęciem, i śm iercią innych istot utrzym ując ży
cie własne.
P y th ag o ras, m ędrzec grecki, (ur. około 580 r. przed
Chr.) już na długo przed Owidjuszem, nietylko w teorji, lecz
faktycznie hołdow ał tej samej idei, zabraniając uczniom
swoim zabijać zw ierzęta i jadać ich mięso. W pism ach
m ędrca greckiego P lutarcha, (ur. 50 r. po Chr.) znajdują się
dwa ustępy, potępiające jedzenie mięsa, między innem utrzy
muje pisarz ów, że używanie krwi prow adzi do walk i w o
jen i duszę ludzką pobudza do czynów niesprawiedliwych.
„Początkowo m ówi P lu ta rch “ szkodliwe dzikie zwierzę,
padało ofiarą ludzkiego apetytu; potem zgładzano ptak a lub
rybę następnie n a stw orzeniach tych rozpoczęta i up raw ia
na chęć zabijania, posunęła się ku pracującem u w jarzm ie
wołowi, goniła za łagodnym barankiem , za czujnym kogu
tem, i tak postępując wciąż dalej, w coraz rosnącej pożądli
wości, d o tarła wreszcie do zarzynania i tępienia blizn ich
sw oich na polu bitwy.
To samo, że używanie pokarmów m ięsnych jest rozpasanym barbarzyńskim zwyczajem, przysparzającym nie
tylko ciału chorób i cierpień, lecz co gorsza, zatruw ają
cym duszę, doprow adzając ją do rozm aitych niespraw iedli
wości, wszak nie potrafim y już ugościć przyjaciela, w ypra
wie wesela, urządzić jakiegokolwiek przyjęcia bez krwi
i trupów ;— sam e te względy powinny już wstrzymywać nas
od jedzenia m ięsa“.
Piękne te, praw dziw ie ludzkie zasady m ędrców staro 
żytnych nie znajdow ały jednakże podówczas zwolenników
i dzisiaj jeszcze bardzo m ała liczba ludzi do nich się stosuje.
Do tej pory zarów no jak ongi wszystkie narody żywią
się krwią i mięsem, z tą tylko różnicą, że w starożytności
używanie krwi do daleko większych dochodziło rozmiarów.
W. Menzel w swojej Historji powszechnej wspomina
o p ro to p lastach dzisiejszych Niemców. Staroniem ieccy to
warzysze broni przy wspólnie zaw artem przym ierzu, zra--
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niwszy ciała swoje, usączali krwi do kielicha, i wychylając
kielich przysięgali sobie wierność do śm ierci. (4, 45 i).
O
sposobie zaw ierania przymierza u starych Skytów,
ongi w dzisiejszej Rossji zamieszkałych, opow iada Herodot,
historyk grecki. „Nalawszy wina do dużej, glinianej czary,
mieszali je z krwią cieknącą ze zranionego nożem lub szy
dłem ciała, w tym płynie maczali miecz, strzały, topór
i dzidę, następnie, zarówno sami Naczelnicy zaw ierający
przymierze, jak i najpierw si dygnitarze świty, napój ten pili“.
Podobne zwyczaje istniały według H erodota u Madejczyków
i Lydejczyków, którzy, zadrasnąw szy swoje ram iona oblizy
wali się wzajemnie.
O
greckich i karyjskich żołnierzach króla egipskiego
Psam rnenita, w spom ina H erodot, że ci, piciem wina z krw ią
świeżo zarzniętych dzieci zmieszanego, zobowiązywali się do
odwagi i w ytrw ania w boju.
P lutarch w biografji rzymskiego konsula Yaleriusa P ublicola nadm ienia, że młodzieńcy rzymscy, usiłujący sp ro 
wadzić z pow rotem do Rzymu Tarąuiniusza Dumnego, wy
konali strasn ą przysięgę, przyczem pili krew ludzką z winem
zm ieszaną.
S tarożytni Irowie, przy zaw iązaniu przymierza piją
wzajem nie krew sw oją umyślnie w tym celu z ciała swego
wytoczoną. U niektórych afrykańskich ludów krwawe
związki, czyli „bractw a krw aw e“, jeszcze po dziś dzień się
praktykują. Przy zaw ieraniu ich, ram iona byw ają zadra
śnięte, a krew w yssana.
Dajakowie n a wyspie Borneo spożyw ają przy akcie
usynowienia krew głównych w tym akcie działaczy, celem
praw nego stw ierdzenia now o-pow stałego pokrewieństwa.
Rozliczne plem iona Nowego św iata przeważnie pożą
dały krwi i m ięsa swoich bliźnich, jako najlepszych i n a j
wyżej cenionych smakołyków.
A naród żydowski ja k zachow yw ał się w obec ogól
nego zwyczaju używ ania krw i?, i ja k brzm ią odnośne n a 
kazy Pism a Sw. i przepisy wiary żydowskiej?
Ofiara dziękczynna patryarchy Noego po potopie,
przez Boga była przyjętą łaskaw ie. Bóg błogosław ił No
emu, rodzinie jego, i dozwolił im jad ać rośliny i zwierzęta.
„Co żyje i oddycha niechaj służy wam za pokarm , od
dałem wam wszystko jak to ziele, ziemię pokryw ające,

http://rcin.org.pl

_

17

—

atoli m ięsa w raz z krw ią iadać wam niew olno“. (1 Ks.
Moj. 9. 34).
Pytanie, czy ladzie już przed potopem jad ali mięso,
czy też dopiero po potopie zwyczaj ten się zakorzenił, do
tychczas nie zostało rozstrzygniętem . Po stworzeniu p ier
wszych ludzi, Bóg rzekł: „Patrz, dałem w am wszelakie
ziele, wszelakie drzewa ziemi na pokarm dla was i dla zw ie
rząt wszystkich i dla ptaków nieba, aby wszystko co żyje,
co duszę m a żyjącą, wyżywić się m ogło“. (I Ks. M. 1. '¿9).
Z tego część kom entatorów biblijnych wnioskuje, że
ludzie przed potopem żywili się tylko roślinam i, podczas
gdy inni m niem ają, że spożywanie mięsa było od początku
dozwolonem; dzieci Boga zaś, potom kowie pobożnego Setha,
unikali go, zaś dzieci św iata, potomkowie bezbożnego Kaina,
i wówczas już m ięsem się żywili. Po potopie, Bóg raz
jeszcze wyraźnie pokarm u m ięsnego dozwolił, jednakże za
wyłączeniem krwi. Dla tego też trzeba usunąć krew z m ięsa
przed jego spożyciem. Krwi zatem , wogóle spożywać nie
wolno, ani z mięsem, ani bez niego, ni płynnej, ni skrzepłej
pod żadną bez wyjątku postacią.
Zakaz ten, usprawiedliwiony dosyć jasno wyż wymienionemi wywodam i m ędrców i barbarzyńskiem i, pełnemi
okruceństw, obyczajam i różnorodnych plemion dzikich, dąży
do ustrzeżenia rodu ludzkiego od rozlew ania krwi swoich
bliźnich, bo Bóg rzekł: „Krew poświęcajcie na ołtarzu, dla
oczyszczenia duszy w łasnej“. (3 Ks. Moj. 17. 11).
Za spożywanie krwi grozi człowiekowi kara śmierci.*)
„Bo ktokolwiek z domu Izraela, czy obcy wśród w as
przybysz krew jadać będzie, Ja odwrócę od niego oblicze
swoje i wytępię go z pośród narodu jego. I ktokolwiek
z domu Izraela, czy obcy wśród was przybysz upoluje p ta 
ka lub zwierzę z rodzaju tych, które jadać wolno, niechaj
krew zwierzęcia rozleje i ziemią zasypie. Albowiem życie
jest we krwri“, i oznajmiłem dzieciom Izraela: .Nie wolno
wam jadać krwi z jakiegokolwiek ciała, bo życie ciała wraz
z duszą jego we krwi je st. Kto ją jadać będzie zostanie
wytępiony.“ (3 ks. M. 17,10. 13).

* ) A utor określa w ten sposób pojęcie, w yrażone przez chores —
w ytępienie z Bożej reki.
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Zakaz używania krw i, Talm ud narów ni z innemi
przykazaniam i, otoczył ogrodzeniem, m ającem na celu usu
nięcie możności przestąpienia praw bożych. Ponieważ niekióre żyły trudno ze krwi w nich zaw artej oczyścić, przeto
ow ych żył wogóle jadać nie wolno. Kroplę krwi znajdu
jącą się na białku jajka, usunąć należy przed spożyciem
go, jeżeli zaś krew zm ieszana jest z żółtkiem, jajk a jeść
nie wolno. W niektórych okolicach żydzi wrogóle jajka
z krw istą plam ą nie jadają. Ktokolwiek chce przekonać
się, z jaką sum iennością żydzi zachowawcy unikają spoży
cia krw i wszelakiej, niechaj w kuchni rytualnej przyjrzy
się moczeniu, soleniu i opłukiwaniu w odą mięsa przed go
towaniem .
Pozostaje jeszcze je d n a ważna wątpliw ość, mianowi
cie, czy też zakaz używania krwi i do krwi ludzkiej się od
nosi. Wszak w Piśmie św. nigdzie nie znajdujem y takiego
zakazu ?
P raw da, nie znajdujemy go, bo i na cóż, skoro zabi
cie człowieka, rozlanie krw i ludzkiej, pod karą śmierci było
wzbronione. Przypuśćm y, że gdziekolwiek niewolno u p ra
wiać winogron i wyrabiać z nich wina, czyż nie zbytecz
nym się okaże zakaz picia tego napoju?
Zakaz używ ania krwi zwierzęcej spowodowany był
tem, że zw ierzęta przynoszono Bogu na ofiarę.
Skoro zaś ofiary z ludzi po wsze czasy najsurowiej
były wzbronione, w jakiem tedy celu dodaw ać zakaz uży
w ania krwi człowieczej ? Ponieważ praw o nie naznaczyło
osobnej kary za używanie krwi człowieczej, a fakt używa
nia krwi, bądź umyślnego bądź mimowolnego, mógł jednak
że się wydarzyć, rabini dopełnili braku kodeksowego, usta
naw iając za to przestępstw o surow e kary, a naw et, w nie
których wypadkach, karę biczowania. Jaki rodzaj przekro
czeń podpada pod ten paragraf, objaśnia np. zakaz jedzenia
chleba, na którym plam a krwi widnieje. Jeżeli plam a
podobna pochodzi, co nieraz bywa, z dziąseł jedzącego,
pow inna z chleba zostać usuniętą, inaczej spożyto krew
niedozw oloną. xVlohel przy akcie obrzezania, wysyssający
krew dla prędkiego zagojenia rany, krew tę musi wypluwać,
połknięcie przez niedbalstw o choćby odrobiny, jest grze
chem. Picie z rogu cyrulika (rodzaj bańki) je st przestęp
stwem, w rogu tym albowiem znaleźć się mogą plam y krwi
ludzkiej i mieszać z napojem . Kto bezwiednie połyka
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kilka kropel krw i z zakrwawionego dziąsła swojego nie
popełnia tem sam em naturalnie grzechu, za spostrzeżeniem
jednakże krwawienia, krew musi zostać wypluwana. Czy po
tem wszystkiem pozostać może najlżejsza w ątpliwość co
do bezwarunkowego religijnego zakazu używ ania krwi
wszelakiej ?
Już to samo, że żydom nie wolno żadnego robić uży
tku z ciała um arłego, stw ierdza zakaz powyższy. „Seulchen
A ruch“, (stół nakryty) książka religijna rabina Karo, (XVI
stulecie) powiada: „Korzystanie z ciała um arłego, żyda, czy
nie żyda, je st wzbronionem. “ Majmonides, sławny rabin
12 stulecia, uczy, że włosy um arłego wolno zużytkować,
poniew aż one stanow ią właściwie odrębną część ciała ludz
kiego, czemu sprzeciw iają się jednakże inni uczeni, dowo
dząc, że tylko fałszywe, przez um arłego noszone włosy
wolno zużytkować, i jedynie w tym w ypadku, jeżeli zm ar
ły przed śmiercią, lub w testam encie, na coś podobnego
zezwolił.
Naw et ubranie um arłego należy spalić, lub zakopać,
gdy zaś ubranie to dla nieboszczyka przeznaczone, było
przezeń nietknięte, m ożna go użyć, lecz dopiero po uprzedniem rozpruciu i przerobieniu.
Z tego punktu widzenia, pobożni żydzi unikają sekcji
trupów i zgadzają się tylko wówczas n a krajanie zwłok, je 
żeli sekcja przyczynić się m a do uratow ania życia ludzkie
go. W obec tej lękliwej, bezmiernej sumienności, z jaką
religijne praw o żydów usiłuje nie dopuścić do jakiegokolwiek
korzystania z ciała zm arłych, bądź żydów, bądź indowierców, jest że możliwem, by żydzi pijali krew dla pożywienia,
lub przyjemności.
Trudno w to uwierzyć.
Jeszcze jedno. W edług praw a Bożego, sam o dotknię
cie tru p a zanieczyszcza dotykającego. Ktokolwiek dotknie
w polu zabitego, lub zm arłego człowieka, kości ludzkich
czy grobu, pozostaje nieczystym przez dni siedm. (4 Ks.
Mojż. 19.6). Trzeciego i siódmego dnia winien poddać
się oczyszczeniu za pom ocą wody oczyszczającej, sposo
bem rytualnym przez kapłanów przygotow anej. P raw o to
obowiązuje pod karą śm ierci.— „Kto w ten sposób nie zo
stanie oczyszczonym, wytępionym będzie z pośród ludu
sw ojego“. (4 Ks, Mojż. 19, 20, 21).
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Rozkaz ten po wsze czasy został prawomocnym.
1 dzisiaj jeszcze żydzi unikają wszelkiego dotykania ciał
zmarłych, za wyjątkiem naturalnie mycia, ubrania i pocho
wania, po dziś dzień kohanom , (potomkom kasty kapłań
skiej), nie wolno pozostaw ać w blizkości zmarłego. P o 
trzeba chyba sporej dozy naiwnej wiary lub uprzedzenia,
a raczej bezmyślnego przesądu, by utrzym ywać mimo to
wszystko, że zydzi zabicie człowieka i żywienie się krw ią
jego, uw ażają nietylko za dozwolone, lecz naw et za uczy
nek miły Bogu.
I znowu te sam e, co przy rozpatryw aniu zwyczajów
ofiarow ania ludzi, nasuw ają się pytania. Jeżeli widzimy
jak surowo praw ow ierni żydzi trzym ają się kuchni rytual
nej, oraz przepisów na punkcie zarzynania zwierząt, zkąd
i kiedy, pytam y, mogliby przyjść do przekonania, ze wolno
im nietylko bezkarnie przestępow ać ten zakaz, odnośnie do
ludzi, lecz jeszcze w dodatku_ karm ić się krwią ludzką?
1 czyniliby to bez obawy, że Bóg odwróci od nich oblicze
sw oje i wytępi ich z pośród ludu swojego? Widzieliśmy,
że poganie póły spożywali krew ludzką, póki nie uwierzyli
w prawdziwego Boga, brzydzącego się krwi rozlewem,
i dziwne:— że żydzi, którzy w przeciwieństwie do pogańskich
narodów , wystrzegali się użycia krwi ludzkiej i zwierzęcej,
mieliby teraz podnieść ten, porzucony przez dawniejszych
pogan zwyczaj? Tak mieliby czynić żydzi, o których w ia
domo, że w ystrzegają się połykania krwi własnej, np.
z dziąsła ranionego, którzy usuw ają skrupulatnie kroplę
krwi z kromki chleba, czy jajka, zanim odważą się posiłek
ten do ust wprow adzić? Jakim sposobem mógł nastąpić
ten przew rót gwałtow ny w zapatryw aniu religijnem żydów?
Kiedy, i w jakiej epoce historycznej ? W ątpię, czy istnieje
historyk, lub uczony, który byłby w stanie odpowiedzieć na
pytanie powyższe. Pozostaję więc przy swojem przekona
niu, które tutaj pow tarzam raz jeszcze: Póki żydzi wyzna
wać będą wiarę swoją, i szanować Pismo św., póty nie
m ogą poczytywać zabójstwa człowieka, ani spożywania
z winem lub ciastem krwi zabitego, za rzecz dozwoloną,
i Bogu miłą.
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R O Z D Z I A Ł III.
Oskarżenia chrześcijan o mord, rytualny.
Za panow ania cesarza rzymskiego H adrjana (117—
138 po Chrystusie) wystąpili pierwsi apologeci chrześcijań
scy, staw iający sobie za zadanie, przekonać za pomocą
pism swoich, cesarza i senat rzymski, o bezzasadności po
czynionych chrześcijanom zarzutów i o krzyczącej niesp ra
wiedliwości okrutnych prześladow ań. Niektóre z tych pism
obrończych praw dopodobnie zaginęły, jeżeli nie znajdują
się gd/ieś w kurzu i pyle starych księgozbiorów: z innych
tylko urywki dostały się do rąk naszych, niektóre zaś,
utrzym awszy się w całości, po dzień dzisiejszy, świadczą
wymownie o rodzaju oskarżeń, jakiem i ówcześni poganie
obciążali chrześcijan.
Przedew szystkiem czyniono im zarzut bezbożności za
wzgardzenie bożkami państw a; nazywano ich niebezpiecz
nymi buntownikami, bo nie nieśli ofiar cesarzom i nie przy
sięgali n a ich duchy opiekuńcze; mówiono, że boją się
światła, bo m isterje swoje i służbę odpraw iają w ukryciu,
pod osłoną cieniów nocy; dalej obwiniano ich o kazirodz
tw o i zarzynanie dzieci, krew i ciało których, podczas
owych tajem nych uroczystości religijnych spożywają.
W piśmie obrończem cesarzowi Markowi Aureljuszowi i Lucjusowi Verusowi (161— 180) przez apologetę A thenagoresa przedłożonem , tenże wymienia trzy główne oskar
żenia przeciw chrześcijanom : ateizm, czyli bezbożność,
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kazirodztwo i zarzynanie dzieci w celach spożyw ania pod
czas uroczystości religijnych krwi i m ięsa zarzniętych, czyli
oskarżenie o mord rytualny. Posłuchajm y, jak ten wy
kwintnie wykształcony, szczery obrońca chrześcijański od
rzuca ostatnie to oskarżenie z punktu widzenia nauki
chrześcijańskiej i zdrowego rozsądku: „W iara nasza w zbra
nia nam bić tych, co nas biją, nakazuje błogosławić tych,
co nas p rzek lin ają“, nie stosujem y również w życiu sp ra 
wiedliwości pospolitej, w edług której, złem za złe odpłacać
należy, lecz usiłujem y odznaczać się dobrocią i cierpliwo
ścią. Któżby więc przy zdrowych pozostający zmy
słach, śmiał przypisyw ać nam , wyznawcom takich zasad,
zabójstwo ludzi? Pytajcie oskarżycieli naszych, czy wi
dzieli na w łasne oczy to, o có nas oskarżają; sądzę z wszel
ką pew nością, że żaden z nich nie posunie bezwstydności
aż do tw ierdzenia czegoś podobnego.
Posiadam y przecież niewolników, oczom i uszom któ
rych nie ujdzie nic utajonego, a mimo to, żaden z nich, jak
dotąd, nie odezwał się z zarzutem tak kłamliwym. Dla
czegóż więc dow ierzają oszczerstwom i posądzają ludzi
o m orderstw o i spożywanie obrzydłej straw y, chociaż lu
dzie ci przem ódz nie mogą w strętu przyglądania się trace
niu winowajcy, i nie w stanie są weselić się na widok
walk gladjatorów i rozszarpujących się w zajem nie zwierząt,
naw et wówczas, gdy wy, Cezarze! igrzyska te urządzacie.
Od igrzysk tych usuw am y się, uw ażając, że m ała istnieje
różnica między m ordercam i, a tymi, którzy zabójstw u się
przyglądają. Kobietę mszczącą płód własny, uznajemy
w inną zbrodni; gdy zaś porodzi i porzuci dziecię, nazyw a
my ją dzieciobójczynią. Któżby zatem uwierzył, że przy
garniając opuszczone dzieci, czynimy to, by je następnie
pozabijać?“
Z taką to stanow czością Athenagoras odpierał pogań
skie oskarżenia chrześcijan o mord rytualny, słusznie mie
niąc je kłam stw em ohydnem.
Już przed A thenagorasem , mędrzec i męczennik chrze
ścijański Justynus, wniósł dwie mowy obrończe: jedną do
cesarza Antoniusa P iusa (138— 161 r.) i synów jego, drugą
do senatu i narodu, żądając, by nie karano chrześcijan
śm iercią za to, że nazywają się chrześcijanam i, lecz by
uprzednio zbadano sumiennie, czy istotnie popełnili oni
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zbrodnię, pod karę śm ierci podpadającą. P isarz ów zapy
tuje, „czy człowiek kochający rozkosze życia, lubujący się
w spożywaniu m ięsa ludzkiego, w itałby tak jak chrześcija
nie, śm ierć ze spokojem i rezygnacja?
„Niezliczone zeznania, wymuszone za pom ocą to rtu r,
zadaw anych niewolnikom, kobietom i dzieciom naszym, nie
stanow ią bynajm niej żadnych przeciwko nam dowodów.
Nie nas winić o zbrodnie, które wy, wraz z gorszemi jesz
cze przestępstw am i, popełniacie. Postępki te u was są na
porządku dziennym, pocóż więc byłoby nam z nimi się
ukryw ać? W ystarczyłoby nabożeństwa nasze nazwać misterjam i Kronosa, a opijanie się krw ią, uczczeniem bogów,
w rodzaju hołdu przez was Latiarusowi składanego, i byli
byśmy w oczach waszych zupełnie uspraw iedliw ieni.“ W e 
dług mitologji, bożek Kronos zjadał własne swoje dzieci;
dokum enty historyczne zaś stw ierdzają doroczne oblew a
nie posągu Jowisza Latiarusa, krwią ludzką.
H istoryk kościelny Euzebjusz (IV stulecie) zamieścił
w swojej Historyi Kościoła list gminy lyońskiej i grniny Vien
n a w Galji, do chrześcijan Małej Azji i Frygji. Pismo to
zawiera w iadom ość o strasznych m ęczarniach, ponoszonych
przez chrześcijan w imię wiary. Po największej części, m ę
czennicy bohatersko znosili męki, bywali jednakże i słabsi
duchem, jak chrześcijańska kobieta Biblis czyli Biblias, któ
ra z obawy tortur, wyrzekła się w iary. Djabeł, sądząc, iż
m a już w swej mocy stworzenie to, na pozór nędzne
i tchórzliwe, a rad powiększyć grozę czekającego ją potę
pienia, spraw ił, iż kobietę wzięto n a męki, i podszepnął jej
pom awianie chrześcijan o czyny bezbożne. Podczas tortur
jednakże Biblis oprzytom niała; doznawane katusze przy
wiodły jej na myśl wieczne męki piekła, „Jakimże sposo
b em ,“ zaw ołała, zbijając twierdzenie bezbożników, „my chrze
ścijanie możemy jedać dzieci, skoro nam naw et krew zwie
rzęcia jest w zbroniona“. To wyznanie nieszczęsnej kobiety,
uczynione w obronie współwyznawców, stanie się dla nas
zrozumiałem, gdy uprzytom nim y sobie, że chrześcijanom
wówczas, narów ni z żydami, używanie krwi nie było dozwolonem . Gdy za życia apostołów prow adzono spór, ażali
poganie, chcący nawrócić się, winni uprzednio pozostać żydarni i żyć według praw a mojżeszowego, pierw sze zgrom a
dzenie kościelne apostołów w r. 52 uchw aliło, nie narzu
cać innego jarzm a, m ającym do chrztu przystąpić p o g a
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nom, jeno, żeby wyrzekli się bałw ochw alstw a, rozpusty, je 
dzenia padliny i krwi. Tem samem zabroniono chrześcija
nom, narów ni z żydami, spożywania krwi. Zakaz ten trw ał
aż do ósmego stulecia; świadczą o tem różne odnośne uwagi
i zdania w pism ach ojców kościoła, pisarzy kościelnych
i księgach religijnych późniejszego wieku.
Potem kościół rzymski powoli zaniechał zakazu, który
przez zgromadzenie kościelne nigdy formalnie nie został
zniesiony.
Faktem więc jest niezbitym, że w pierwszych wie
kach po Chrystusie, chrześcijan o mord rytualny posądza
no: Zkąd atoli zrodziło się takie oskarżenie? i jakim spo
sobem poganom przyszła n a myśl potwarz podobna?
Chrześcijanie z obawy przed napadem prześladowców,
po nocy, w ukryciu, odprawiali nabożeństw a swoje. P oga
nie sadzili, że unikają św iatła dziennego, dla odbywania
czynów, nieznoszących św iatła i jasności; głuche wieści
o uścisku braterskim chrześcijan, o Ciele i Krwi Syna Bo
żego, potęgowały podejrzenie, że oddają się kazirodztwu
podczas owych tajnych uroczystości, i, że jedzą mięso św ie
żo zabitych dzieci. Należy też pam iętać o tem, że już za
czasów apostołów zjaw iły się sekty, korzystające z zebrań
religijnych, by n a nich najw iększem u oddawać się wyuzda
niu, i niegardzące bynajmniej używaniem krwi do kultu swo
jego. Ponieważ wyznawców sekt owych mylnie nazywano
chrześcijanam i, przeto poganie kładli w strętne ich praktyki
na karb religji chreścijańskiej.
Już apologeta A thenagoras objaśnia z całą dokładno
ścią, znaczenie pocałunku pokojowego podczas uroczystości
religijnych. Kochamy się wszyscy między sobą. Młodsi są
nam synami, siostram i a braćm i drudzy, starych czcimy
czcią dziecięcą. Najwyższe pojęcie czystości stosujem y do
tych, których jako w łasną szanujem y rodzinę. Pocałunek
pokojowy składany bywa ostrożnie, ze skrom nością, aktowi
religijnem u przynależną. Albowiem, gdyby najlżejszy cień
myśli grzesznej łączył się z tym pocałunkiem, obaw a utraty
życia zawisłaby nad nami. Nadzieja dostąpienia Królestwa
Bożego, um acnia nas w opanow aniu wszelkiej pożądliwości.
O używaniu podczas nabożeństw a krwi i mięsa, apologeta
Justyniis, również z wielką wyraża się szczerością. „Nazy
wamy pokarm ten Eucharystją, i tylko temu, kto wierzy
w naukę naszą, podług niej żyje i z grzechów się oczysz
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cza, wolno kosztować pokarm u, który nie jest dla nas
zwyczajnym chlebem i napojem, lecz symboliczną strawą:
Ciałem i Krwią C hrystusa“. Okoliczność jednak, że nie
przyjm ujący komunji opuszczać musieli zebranie, i że do
piero wtedy rozpoczynała się, podczas kazania, w łaściw a
uroczystość, pełna tajemniczości, okoliczność ta sprzyjała,
zakorzeniającem u się coraz bardziej, podejrzeniu o kazi
rodztwo i dzieciobójstwo, a zeznania na torturach, wkrótce
rzekomo to potwierdziły.
Ten sam apologeta Justynus opowiada, że pogańscy
sędziowie poddaw ali mękom, niewolników, żony i dzieci
chrześcijan, dla wydobycia z nich zeznań, lecz tortury nie
ziszczały nadziei katów.
Zależało to co praw da, od sposobu używania tortur.
Pliniusz, nam iestnik Bithinji, rozkazał, jak sam donosi ce
sarzowi Trajanow i, katow ać dwie kobiety, niewolnice chrze
ścijańskie, w celu dowiedzenia się od nich, czy chrześcijanie
popełniają zbrodnie podczas swych zebrań religijnych, ko
biety te jednakże zapewniały, że nic złego wogóle, a zw łasz
cza zabijanie i zjadanie dzieci, nigdy nie m iało miejsca.
Nie będziem y bliżej rozpatryw ali kwestji, czy i te dwie
niewolnice nie potwierdziłyby zarzucanych chrześcijaninom
zbrodni i nie poświadczyłyby zarzynania dzieci, gdyby śruba
tortu ro w a mocniej była zakręconą. W każdym razie może
my przyjąć jako pewnik, że niewolnicy, zwłaszcza kobiety
i dzieci, badani przez surowszych sędziów, aniżeli znany z ła 
godności Plinjusz, pod mękami tortur wypowiadali wszystko,
co usłyszeć pragniono.
Zdanie nasze potw ierdza wyż wspom niany list chrze
ścijan z Lyonu i Vienny z r. 178. Historyk kościelny
Euzebjusz zeń przytacza: „Przyłapano kilku pogańskich n ie
wolników naszych; nam iestnik rozkazał publicznie odszukać
nas wszystkich. Niewolnicy, za podszeptem senatu i z oba
wy tortur, które w ich oczach święci męczennicy wiary
znosili, zachęcani przez żołnierzy pogańskich, spotw arzyli
nas oskarżeniem o odbywanie biesiad thyesteicznych, o zw iąz
ki edypowe, o jedzenie m ięsa ludzkiego i kazirodztwo, —
i tym podobne czyny, które nam naw et w myśli nie pow sta
ją, i co do których wierzyć trudno, żeby gdziekolwiek m ię
dzy ludźmi mogły mieć miejsce. Oszczerstwo to wywołało
powszechną złość, a naw et znajomi, zachowujący dotąd
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pew ne um iarkowanie, zapałali ku nam nienawiścią. I sp eł
niło się słowo P an a naszego: „Nastąpi czas, w którym każdy
zabijający was, uczyni to w przekonaniu przysłużenia się
Bogu“. (Euzeb. h. e. V. 1).
Obłęd zabobonny i przesądy pogan względem chrze
ścijan, podsycali żydzi, o których mniemano, że znają do
kładnie naukę i zwyczaje chrześcijan; albowiem i chrześci
janie uchodzili wówczas za żydów, a właściwie za sektę
odstępczą od judaizm u.
Gdy cesarz Klaudjusz (41 —54) wypędził żydów z Rzy
mu, chrześcijanie wraz z nimi musieli opuścić m iasto, dokąd
dopiero po śm ierci K laudjusza, lub za panow ania Nerona,
jednocześnie z żydami powrócili. Po zburzeniu Jerozolimy
i św iątyni (rok 70) uwydatnił się rozbrat między żydami
i chrześcijanam i. W spom niany już autor „Ducha T alm udu“
utrzym uje, że talmudyści zapewne ujęliby się za praw dą
i bronili chrześcijan przeciw zarzutom mordu rytualnego,
lecz brakło ku tem u sposobności. „T alm ud“ powiada on,
„nie m iał wówczas żadnego powodu protestow ać przeciwko
zuchwałem u oskarżeniu, gdyż poganie nie śmieli wystąpić
przeciw judaizm owi z czemś, sprzeciwiającem się tak dale
ce tej czystej nauce. Na kilka wieków przed ukończeniem
talm udu babylońskiego, pojawiło się w samej rzeczy oskar
żenie o mord rytualny, lecz nie tyczyło się ono żydów,
a raczej było wymierzone przeciwko pow stającem u dopiero
chrześcijaństw u, którego dążenia i istota, bardzo mało
wówczas znane, łatwro służyć mogły za przedm iot prześla
dow ań i pocisków nikczemnych przeciwników. Czy, przy
ówczesnym braku komunikacji, talmudyści w Babylonie do
wiedzieli się kiedykolwiek o tych pociskach, zdradziecko
w Rzymie n a chrześcijan rzucanych, pow ątpiew ać należy.
Inaczej, znani ze swej spraw iedliw ości i um iłow ania praw dy,
talm udyści, nie omieszkaliby udowodnić bezzasadności p o 
dobnego oskarżenia, chociaż to oskarżenie tyczyło się ich
przeciwników osobistych, nie omieszkaliby tem bardziej, że
znali dokładnie zasady i dążenia z łona żydowstwa pow 
stałych chrześcijan, którzy uchodzili początkowo tylko za
sektę nowo żydowską.“ (str, 93). A my co powiemy na sąd
ten E hrentheila ?
Pow ołując się na wywody chrześcijańskich pisarzy
ówczesnych, profesor dr. S track w w artościow em dziele swojem „Krew w wierzeniach i zabobonach ludzkości“, przy
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chylą się również do zdania, że żydzi nie byli bez winy,
w rozpow szechnianiu kłamliwych wieści o krwawym kulcie.
W edług dokum entów historycznych, fakt to niezaprze
czony, że w kościele chrześcijańskim mord rytualny wogóle
nie istniał.
Oprócz sakram entalnego spożywania Krwi
i Ciała Boga-Człowieka, żadnej krwi ludzkiej podczas ze
b rań religijnych u chrześcijan nie używano. Chrześcijanie
pierwszych wieków, mogli wraz z obrońcą swoim T ertulianem (zm arł w r. 240), zawołać w pełnem uświadomieniu
swej niewinności: „Nazywacie nas ludźmi okrutnymi, niby
dla tajemniczego zwyczaju m ordowania i zjadania dzieci.
Nazywacie nas tak, lecz nie staracie się udowodnić zarzu
tów. Dowiedźcie więc skoro wierzycie, lub nie wierzcie,
skoro udowodnić nie jesteście w stanie.“ (Apol. 3).
T rudno jednakże z tą sam ą pew nością zaprzeczyć
oskarżeniom o rozpustę i krwiożerstwo sekt niektórych,
podszywających się pod nazwę chrześcijan.
Nauczyciel kościelny i biskup Epifaniusz z Salamisu
(zm. 403) w swojej historji sekt, członków niektórych sekt,
w prost do psów i świń porównyw a, a ojciec kościoła,
biskup Ireneusz Lyoński (zm. 202) ubolewa nad tem, że
postępow anie sekt odstrasza pogan od kościoła. Gnostikom
i manicheuszom zwłaszcza, zarzucano picie krwi na zebra
niach (krew tę upuszczano bez użycia gw ałtu żywym lu
dziom) i wszelaką rozpustę, upraw ianą pod płaszczykiem
religijnym. M ontanistów również posądzano o zabijanie
dzieci dla użycia krwi w celach rytualnych.
„Ich obchody tajem nicze są podobno straszne'1 pisze
św. Augustyn, ojciec kościoła (zmarł 430 r.). „Opowiadają
o nich, że za pom ocą małych, zadaw anych ciałku ranek,
odciągają krew rocznego dziecięcia, i z krw i tej z m ąką
zmieszanej, przyspasabiają chleb do komunji. Jeżeli chłop
czyk taki um iera, u patrują w nim m ęczennika, jeżeli zaś
zostaje przy życiu, przeznaczony bywa n a arcykapłana.“
Tu jednakże dodaje św. Augustyn, że już T ertullian, przy
łączywszy się około 202 r. do montanistów, broni ich prze ciwko podobnym zarzutom . Zdaje się, że ojcowie kościoła,
Hieronim (zm. 420) i Augustyn również nie dają wiary
owym oskarżeniom.
W średnich wiekach, członków sekty katarerczyków
posądzano o rozpustę i ofiarowanie religijne chłopców .
Oskarżenie na pozór tem wiarogodniejsze, że sektę tę od
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m anichejczyków wywodzono.
Manichejczycy albowiem,
w brew zakazom władzy świeckiej i duchownej, jakkolwiek
w ukryciu, istnieć nie przestaw ali. Przeciw sekcie W aldenserów i późniejszym tak zwanym „ Braciom obłędu “
av M archji Ankoriskiej we W łoszech, z tem samem, co p o 
wyżej, w ystępow ano oskarżeniem. Gdy ci ostatni zbierali
się nocą, n a znak kapłana gaszono św iatła i oddaw ano się
rozpuście. Dzieci, w grzechu zrodzone, przeznaczano na
ofiary, rzucano je z rąk do rąk póty, póki m aleństw a nie
wyzionęły ducha. Tego, w czyich rękach dziecię takie
skonało, w itano, jako arcykapłana. Jeden z nieszczęśliwych
noworodków przeznaczonym był na spalenie, a popiół jego
z winem zmieszany, stanow ił napój pośw ięcający now ic
juszów.
Oskarżenia te tracą jednakże na wiarogodności, bo
opierają się na wyznaniach torturam i wymuszonych, cho
ciaż historja twierdzi, że tego rodzaju obrzydliwe praktyki
naw et w naszem stuleciu m iewały miejsce, a może jeszcze
i po dziś dzień istnieją tam , gdzie jeszcze nie zdołał prze
niknąć postęp cywilizacji.
Któż zaprzeczy, że podobne zboczenia um ysłu ludz
kiego są możliwe? Ale nikt z ludzi rozsądnych, takich
obrzydliwości nie przypisze kościołowi, lub nie zechce czy
nić odpowiedzialną za nie religję chrześcijańską.
W naszych czasach odżyły na nowo prastare oskar
żenia kościoła. Nieraz w spraw ozdaniach misjonarzy,
w pism ach i różnych gazetach, zdarzało nam się czytywać,
że w Chinach i na M adagaskarze, zarzucają chrześcijanom
dzieciobójstwo, z tą tylko now ą fantazją na odwieczny te 
m at, że m iast w celu mordu rytualnego, skupują i zabi
jają dzieci dla ich oczu i serc, potrzebnych do lekarstw
i czarów, zakopują m aleństw a w nasypach kolejowych,
a krw ią nieszczęśliwych m alują belki kościelne.
Prosty naród w Chinach wierzy święcie w praw dę
tych potwarzy; obłęd ten doprow adził już nieraz do m or
dow ania chrześcijan, do burzenia kościołów i instytucji
chrześcijańskich.
Europa ubolewa nad Chińczykami, ludem o tak nizkiej
kulturze, że podobne brednie i obrzydliwości znaleźć mogą
u niego w iarę; coż powiedzieć jednakże o Europejczykach,
wsłuchujących się pobożnie w straszne bajki o schwytanych
i zarzniętych dzieciach chrześcijańskich, zarżniętych przez
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żydów, pożerających krew niewiniątek w m acach wielka
nocnych?
Czyż rzeczywiście istnieją jeszcze tak ciemne umysły?
To niepraw dopodobne, a jednakże za naszych czasów zbu
rzono w Niemczech synagogi, i katow ano żydów z tego
sam ego powodu, dla którego w Chinach burzą kościoły,
katują i zabijają chrześcian. A może mimo wszystko,
chrześcijanie nie bez przyczyny wierzą w tajem ne uprow a
dzanie i zarzynanie dzieci swoich? .Następny rozdział da
na to odpowiedź.
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ROZDZIAŁ IV.
Oskarżenia żydów o mord rytualni).
W Purym , dzień radosny, obchodzony na cześć w y
swobodzenia narodu żydowskiego z rąk śmiertelnego
w roga H am ana, bywało daw niej wesoło, jak w karnaw ale.
W mieście Chalcis (r. 40) ogarniająca wszystkich w pewnem
kółku wesołość, doszła do kulm inacyjnego punktu. R ozba
wieni biesiadnicy, zam iast „Niech żyje Mordecheusz i śmierć
H am anowi , wykrzykiwali głośno: „Precz z Mordecheuszem,
i wnosili zdrowie H am ana. Pijaństw o ich doszło do tego
stopnia, że ukrzyżowali chłopca chrześcijańskiego. F akt ten
nie był podobno faktem odosobnionym, albowiem chrześci
jański historyk Sokrates (5 stulecie) opowiada, że już
w pierw szych wiekach kościoła, żydzi krzyżowali chłopców
chrześcijańskich. Może tylko zwyczaj żydowski wieszania
figury przedstaw iającej H am ana, był przyczyną podobnych
wieści? O mordowaniu dzieci w celach rytualnych, historja ówczesna milczy zupełnie. Sądzono, że nienaw iść do
C hrystusa i wyznawców jego, wywołuje rzekome te za
bójstw a.
W IX wieku za czasów Karolingów, zdarzyły się po
raz pierwszy wśród Franków wypadki nagłego zniknięcia
chłopczyków—znikali, i nikt nie wiedział gdzie się podziew ają. Posądzano żydów, że chw ytają te dzieci, by je po
tajem nie jako niewolników sprzedaw ać, bo wówczas jeszcze
oskarżenie o mord rytualny w zupełności nie istniało.
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Utrzymują wprawdzie, że biskup frankoński, A gobard (zm.
840), jeden z najuczeńszych biskupów swego czasu, nie
tylko przytacza w swych pism ach współczesne mu wypadki
mordu rytualnego, lecz jeszcze notuje dawniejsze tego sa
mego charakteru przestępstw a. Powołanie się wszakże na
świadectwo Agobarda jest fałszem. Nigdzie w pism ach
jego, naw et tam, gdzie przeciwko żydom, ich pysze i za
bobonom pow staje, niem a wzmianki, pozw alającej wnio
skować, aby coś podobnego wówczas, lub w wiekach p o 
przednich, miejsce mieć mogło. Gdyby się zdarzył taki
wypadek i doszedł do wiadomości ogółu, Agobard, bynaj
mniej przychylnie dla żydów nieusposobiony, nie pom inął
by go z pew nością, i potrafił dla swoich wyzyskać celów.
I w późniejszych czasach, przeważnie w XII stuleciu,
zarzucają żydom ukrzyżowanie chrześcijan, z dodatkiem ,
że czynią to zawsze w porze W ielkanocy chrześcijańskiej.
Myśl o uświęceniu W ielkanocy żydowskiej krw ią chrześci
jańską, wówczas jeszcze nie była pow stała. Sądzono, że
zabójstw a te w ypływ ają z nienawiści do Chrystusa, o tej
porze ukrzyżowanego, że są aktem zemsty za śm ierć ży
dów, ginących daleko częściej z rąk nienaw istnych im
chrześcijan, niżeli ci ostatni z rąk żydowskich.
Pierw sze oskarżenie żydów o mord rytualny zjawia
się w XIII stuleciu, w czasie pierw szych procesów czaro 
wnic. Stulecie owo wogóle obfituje w zjawiska cudowne
i najdziwaczniejsze przeciwieństwa. Widziało ono wyprawę
krzyżową chłopców, dążących niezliczonemi szeregi dla w y
darcia ziemi świętej z rąk niewiernych; krzepiło ducha
nauką szerzoną przez biednych uczni św. św. Franciszka
i Dominika, zw iastujących światu, wzorem apostołów,
w świętem ubóstwie, ew angelją; słyszało skargi biczowni
ków, krwią i łzami wzywających nieba o uchylenie kary
bożej, dżumy, czarnej śmierci, podziwiało bohaterów ducha,
takiego A leksandra z H ales, niezrównanego m istrza, takiego
św. T om asza z Akwinu, św. Bonawenturę, uosabiających
jasność religji chrześcijańskiej, błogosławionego Albertusa,
dla bogatej wiedzy i głębokiego przyrodoznaw stw a, W ielkim
zwanego. T rzynaste stulecie przyglądało się z dumą ukoń
czeniu arcydzieła, tum u strasburskiego, w yrastającym fun
damentom potężnej katedry Kolońskiej, widziało tron p a piezki w najwyższym jaśniejący blasku, a na tym tronie
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wielkiego papieża Innocentego IV, podziwiało króla Ludwi
ka IX, zwanego św., cieszyło się świętobliwą księżniczką
Turyngji, Elżbietą. Lecz XIII stulecie było zarówno wie
kiem, w którym n a rzymsko-niem ieckim tronie panow ał
Fryderyk II, człowiek bez wiary, złych obyczajów, więcej
poganina niż chrześcijańskiego księcia przypom inający;
człowiek, w imieniu którego pow tarzano zdanie, że Mojzesz,
Jezus i Mahomet trzykrotnie świat oszukali. W tym czasie,
niebezpieczni i fałszywi nauczyciele starali się wywrócić
tron i ołtarz, zbezczeszczali domy Boże, zabijali kapłanów.
Był to czas, w którym wietrzono wszędzie potęgę, wpływ
djabła i złych duchów, w którym tysiące żydów i chrześci
ja n brano na męki, by ich, po przecierpianych katuszach,
spalić n a stosie. Trzynaste stulecie - to epoka, w której
w iara święciła swój tryumf, a zabobon—zatrw ażające, pie
kielne orgje. Czas ten z konieczności musimy mieć na oku,
chcąc właściw ie ocenić oskarżenie żydów, o mord rytualny.
Pierwszy wypadek, przyczyniający się do podobnego
oskarżenia, m iał miejsce w mieście Fulda.
25 G rudnia 1235 r., spalił się n a przedm ieściu Fuldy
dom m łynarza, podczas gdy ten był w kościele. W śród po
piołów znaleziono m artw e już ciała pozostaw ionych w domu
dzieci. W tym że czasie przebyw ali w m ieście pątnicy krzy
żowi, którzy, przy lada sposobności, ślepym wiedzeni fa
natyzmem, wywoływali prześladow ania żydów, sądząc, że
obowiązkiem ich jest żydów, nieprzyjaciół krzyża, tępić przedewszystkiem we własnym kraju.
N atychm iast zatem,
oskarżono żydów o podpalenie domu i zam ordow anie dzie
ci, a pątnicy podżegali wzburzonych. P od naciskiem tortur
wyznali żydzi, że dwóch ich współwyznawców zabiło dzieci,
dla użycia krwi niewinnej do leków swoich. 28 Grudnia
zabito, nietylko dw óch rzekom ych winowajców, lecz wraz
z nimi trzydziestu dwóch żydów pozbawiono życia. Trzy
dni trw ały oskarżenia, proces, skazanie i wykonanie wyroku.
W ypadek ten zelektryzował całą ludność kraju, ode
zw ały się podejrzenia o mord rytualny przeciwko ogółowi
żydów w Niemczech, a m ieszkańcy Fuldy, chcąc dowieść
praw dziw ości podejrzeń, udali się z trupam i dzieci do Hagenau, gdzie w łaśnie dw orow ał Fryderyk II. „Jeżeli dzieci
nie żyją, to je pochow ać“, odrzekł w ładca przybyłym oby
w atelom . Poniew aż jednak oskarżenie o mord rytualny
żydów, zamieszkałych w państw ie niemieckiem do coraz
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groźniejszych dochodziło rozm iarów , zdecydował się cesarz
Fryderyk n a gruntow ne rozpatrzenie sprawy. Sam odczy
tyw ał pism a, tyczące się owych oskarżeń i doszedł do w nio
sku, że posądzenia te niczem nie są uzasadnione, azatem ,
niewinność żydów n a tym punkcie, uw ażał za dow ie
dzioną.
Chciał jednakże zasięgnąć zdania innych i zawezwał
w tym celu wielu książąt, baronów i szlachtę swego kraju,
a proboszczy i księży zewsząd ściągnął, by wysłuchać ich
zdania. Poniew aż opinje przybyłych różniły się między so
bą, cesarz sądził, iż najpew niej dowie się praw dy, jeżeli
z pośród chrzczonych żydów państw a Niemieckiego, Anglji,
Francji i innych krajów , wezwie do siebie ludzi nauki,
godnych zaufania, i im powierzy rozstrzygnięcie spraw y.
Myśli tej przyklasnęli książęta, baronow ie, szlachta, probo
szczowie i księża, i zjazd przyszedł do skutku. Wynik
obrad, cesarz ogłosił publicznie w dokumencie z roku 1236,
dotychczas przechowyw anym w archiw ach miejskich w Kolonji, w tak zwanej złotej bulli. Tekst dokum entu nietylko,
uw alnia żydów Fuldy z pod zarzutu zabijania dzieci w ce
lach religijnych, lecz usuw a zarazem grunt dla przyszłych
tego rodzaju oszczerstw, zabraniając wręcz pastw ienia się
nad żydami z pow odu rzekom ych mordów rytualnych, i p o 
daw ania skarg o urojone zabójstwa religijne.
R ezultat śledztw a, jako i sprawiedliwość władcy, wy
wołały w śród żydów zadowolenie wielkie; lecz sąd ten
spóźniony, nie ożywił bynajm niej owych w Fuldzie sp alo 
nych, a zakaz królewski nie zmusił do milczenia, wciąż na
nowo odzywających się głosów oszczerczych. Żydzi w resz
cie zmuszeni byli szukać opieki u tronu papiezkiego. Opie
ki tej im nie odmówiono. 1235 r. Grzegorz IX (1227— 1241)
zasiadał n a tronie papiezkim, żydzi praw dopodobnie p ro si
li go o pom oc w wielkiem swem utrapieniu, a on za p e
w ne próśb ich wysłuchał; i chociaż nie pozostało śladów tej
opieki, następ ca jego, papież Innocenty IV mówi, że Grze
gorz IX wyprzedził go w obronie żydów. Tenże Innocenty
IV (od 1243 do 1254) ogłosił cztery bulle, z których jedna,
pod adresem arcybiskupów i biskupów niemieckich, dato
w ana 5 Czerwca 1287 r., zaw iera co następuje; „Mimo
to, że Pism o Sw. przykazuje: „nie zabijaj“, mimo to, że religja w zbrania żydom dotykać podczas św iąt W ielkanoc
nych czegoś m artw ego, w ygłaszają przeciwko żydom oskar-
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żenią fałszywe, że w łaśnie w św ięta owe dzielą się oni
sercem zamordowanego dziecięcia, jakoby w imię religji
swojej, której sprzeciw ia się czyn podobny. I gdziekolwiek
znajdą tru p a, zła wola oskarża żydów o zabójstwo. S k u t
kiem takich i tym podobnych bajek, następują prześlad o 
w ania obw inionych“.
Druga bulla dnia 25 września 1253 r. datow ana, w spo
m ina zdarzenie w Fuldzie. „Niechaj nikt nie zarzuca żydom“ ,
brzm i odnośny paragraf, „że używ ają krwi ludzkiej do sw e
go rytu ilu. S tary testam ent zabrania im używania krwi
wszelakiej, a możnaż z tego zakazu wyłączyć krew ludzką?
Poniew aż w Fuldzie i w innych m iejscow ościach, w skutek
podobnego podejrzenia, wielu żydów zabito, przeto rozka
zujemy niniejszym, by nic podobnego w przyszłości się nie
z d arzało “.
Żydzi francuzcy, narów ni z niemieckimi, zmuszeni byli
szukać litości i pomocy u tronu papieskiego, świadczy
0 tem bulla tegoż samego papieża, Innocentego IV,
z dnia 28 m aja 1247 roku, adresow ana do arcybiskupa
Vienny we Francji. Bullę tę wyw ołał fakt podobny do
owego w Fuldzie, a który miał miejsce w Valreas we
Francji, d. 25 m arca 1247 r. Dnia tego zniknęła dwulet
nia chrześcijanka, Meilla, w Yalreas, Dyecezji Vaison, w dzi
siejszym departam encie Vaucluse.
N azajutrz znaleziono
w rowie miejskim dziewczynkę z ranam i na czole, rękach
1 nogach. W idziano ją przed zniknięciem w dzielnicy ży
dowskiej, żydzi więc, nikt inny, zabili dziecko. Znaczną
liczbę żydów natychm iast uwięziono i wzięto na męki.
T o rtu ry zrobiły swoje. Jeden z oskarżonych wyznał, że
krew dziecka, potrzebna do rozgrzeszania w W ielka So
botę, z obawy przed wzburzonym ludem , w ylaną została
do kanału. Dalej, że gdzie znajduje się znaczniejsza liczba
żydów, głównie w H iszpanji, rozgrzeszenie owo dwa razy
do roku m iewa m iejsce. Drugi skazaniec, na pytanie, co
z krw ią tą uczynić zamierzano, w yznał, że m iała służyć do
skropienia ołtarza, jak ongi arcykapłanow i krew kozła służyła.
Trzeci znów objaśnił, że chciano w części krew tę nieść
w ofierze, w części innym żydom rozesłać. W W ielki P ią 
tek miano ukrzyżować dziewczynkę, ponieważ zaś nie było
sposobu ukryw ania jej przez tyle czasu, została zabitą
w nocy z wtorku na środę.
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Jakie niesłychane męki wymusiły zeznania te, św iad
czy wyż wym ieniona bulla papiezka, w której papież Inno
centy powiada: „Ujęto żydów bez dowodów i bez oskarżeń
uwięziono, pozbawiwszy ich uprzednio mienia. Jednych
bez w ysłuchania obrony, z p ra w a im przynależnej, skato
wano praw ie na śmierć, drugich żywcem palono, mężczy
znom w yryw ano członki, kobietom piersi, aż wreszcie
w m ękach strasznych torturow ani wyznawali ustam i zbrod
nie, obce duszy znękanej, woleli raczej odrazu skonać, niż
cierpieć m ęczarnie nieludzkie“.
W Sabaudji, pierwsze oskarżenie żydów o mord ry 
tualny miało m iejsce w XIV stuleciu (r. 1327). Zaginęły dzie
ci w Genewie, Rumilly, Annecy i innych m iejscow ościach.
Chrześcijanin, podejrzany w tym wypadku, został uw ięzio
ny. B adany wyznał kradzież dzieci, ale utrzymywał, iż żyd
pewien sprzedał następnie dzieci współwyznawcom swoim.
Po pierw szych to rtu rach żyd przyznał się do sprzedaży
dzieci dwom współwiercom , którzy zabiwszy je, z głowy
i wnętrzności przyrządzili m aść, czy też potraw ę. P otraw a
ta, zam iast ofiary, raz na rok w W ielkanoc (Pascha) byw a
spożytą, a najm niej co szósty rok przypraw ianą; przez nią
albowiem naród będzie rozgrzeszonym. Następstw em ze
znania było jednogłośne oskarżenie żydów o mord rytualny
w całej Sabaudji. H rabia E dw ard Sabaudzki zarządził nader
ścisłe śledztwo, które wykazało, że oszczerstwa owe, dzieło
kilku wrogów, były zmyślonemi, celem pozbawienia żydów,
w brew praw om boskim i sprawiedliw ości, całkowitego ich
mienia.
W Wielki Czwartek, d. 23 Kwietnia 1437 r., zniknął Szy
mon, dw uletni synek garbarza, A ndrzeja z Trydentu w po
łudniowym Tyrolu. N atychm iast wskazano żydów jako
m orderców , podjęto gruntowne, a narazie bezskuteczne
rewizje po domach żydowskich. W W ielką Sobotę, żyd,
służący u starszego gminy żydowskiej, Sam uela, znalazł
w domu tegoż tru p dziecięcy, o czem żydzi pospieszyli zaw iadomić biskupa T rydentu, Hinderbacha. Uwięziono bezwłocznie kilku żydów, a z kolei i cała gmina, nie w yłączając kobiet
i dzieci, znalazła się w więzieniu. Rany chłopca krw aw iły
świeżo za każdem zbliżeniem się żydów, niezbity więc do
wód ich winy, albowiem, jak w aktach powiedziauo, k rw a
wienie takie następuje, rzecz w iadom a, ilekroć m orderca
zbliży się do ofiary swojej.
Reszty dokonały tortury.
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W łosy pow stają na głowie, na opis mąk, zadawanych
żydom.
Oto co znajdujem y w obronie żydów, przedstawionej
papieżowi Sykstusowi.
„P ałająca nienaw iść powoduje katow anie żydów, a po
nieważ ci nic nie zeznaw ają, przeto najokrutniejsze tortury
wciąż byw ają wzmacniane; nie szczędzą im ognia, siarki,
jaj dymiących, w prost z odw aru do pachy przykładanych.
Dwóch już uległo mękom nieludzkim, śmierć w ydała im
się zbaw ieniem “.
Odczytując akta procesow e i wszystkie zmyślone i nie
praw dopodobne oskarżenia przeciwko żydom, musimy
przyjść do następnego wniosku: — jeśli naw et przypuścimy,
że owe oskarżenia nie były fałszywe, to praw dziw ość ich
staje się w ątpliw ą wobec faktu, że zeznania oskarżonych
były wym uszone przez tortury, pow tarzane dwa, trzy a n a
wet i cztery razy. Bo któż mógłby być na tyle w ytrzy
m ałym „by przez piętnaście dni to rtu r obstaw ał przy swojem , jak to żydzi owi czynili?“ Któż jednakże, dodajmy od
siebie, może oburzać się na tych męczenników, jeżeli prze
nosząc śmierć n ad mękę nieskończoną, wyznawali wszystko,
co tylko dręczyciele usłyszeć pragnęli, w celu okupienia
ostatecznego spokoju.
W T yrnaw ie na W ęgrzech w 1494 r., zniknął m ło
dzieniec chrześcijański, a ponieważ dniem pierwej widziano
go w dzielnicy żydowskiej, rozpoczęto więc śledztwo prze
ciwko żydom, w których domu znaleziono świeże ślady
krwi. Dwie kobiety wzięte na przesłuchanie, z obawy
przed to rturam i, zeznały, że żydzi zabili owego m łodzieńca.
Dla dowiedzenia się przyczyny, przesłuchano żydów s ta r
ców, którzy po okrutnem torturow aniu, podali następujące
cztery powody zbrodni: Krew chrześcijańska jest, według
starej tradycji, oddaw na przekazanym środkiem dla w strzy
m ania krwi przy obrzezaniu, służy do obudzenia w zajem 
nej miłości, leczy pewne choroby (krwotok miesięczny) któ
rem u i mężczyzni żydowscy podlegają, wreszcie istnieje
stara, tajn a ustaw a, nakazująca ofiarować Bogu, corocznie
w innej miejscowości, krew chrześcijańską. W tym roku
los w ypadł n a T yrnaw ę i m orderstw o zostało dokonane.
Powyżej wykazaliśmy, ja k w XIII stuleciu, we wszy
stkich praw ie krajach Europy, w Niemczech, Francji i W ło
szech, szerzyły się oskarżenia o mord rytualny. Czemu
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przypisać, że mimo interw encji papieża i cesarza, strasz
na ta potw arz nie zam ilkła? Jakimże sposobem przesąd
podobny mógł tak głęboko zakorzenić się w duszy chrześci
jańskiej, że do dziś dnia istnieje jeszcze w pojęciach wielu
w arstw ludności i n aw et w śród inteligencji nie zanikł zu
pełnie? Przedewszystkiem przyczyniły się do tego w ym u
szone to rturam i zeznania żydów, aczkolwiek zdrowy rozum
rozstrzyga o w artości tych zeznań. Poniekąd także zwy
czaj żydowski, picia przy uczcie wielkanocnej, czterech kie
liszków czerwonego w ina (czerwone wino, symbol krwi,
pam iątka zabitych z rozkazu F araona chłopców), i w ypie
kanie mac świątecznych, um ocniły przesąd o używaniu
krwi chrześcijańskiej z winem i ciastem zmieszanej. Głów
ny atoli powód, po dziś dzień w śród ludu chrześcijańskiego
panującego przesądu, tkwi w pojedyńczych zeznaniach to r
turow anych, którzy w śród mąk najokropniejszych, przyzna
wali się do rzekom ego używ ania krwi chrześcijańskiej,
w celach leczniczych i religijnych.
W XIII stuleciu, żyd wielce w śród swoich szanowany
(nazwisko jego nie przeszło do potomności) złożył podobno
na krótko przed śm iercią zeznanie w rodzaju wyżej przy
toczonych.
W yznanie to znalazło jaknajszersze ¡rozpo
wszechnienie, za pom ocą chętnie podów czas czytywanej
książki.
Tom asz mnich, uczony dom inikanin, od klasztoru
w Q uantim pre, w którym pew ien czas przebyw ał, Cantipratanusem zwany, uczeń słynnego z przyrodoznaw stw a
A lbertusa M agnusa, ostatnio biskup sufragan arcybiskupa
Com bwajskiego (zm arł 1263 r.) w jednem z dzieł swoich,
„Bonus univ. de opibus II, 29, rozbiera kw estję, dla czego
żydzi corocznie rozlew ają krew chrześcijańską, i powiada:
„Jest to pew nik, że rok rocznie żydzi każdej prowincji, o d 
byw ają między sobą losowanie, n a którą gminę czy m iasto,
padnie obowiązek dostarczenia drugim gminom krwi chrze
ścijańskiej. Gdy P iła t obm ywał ręce m ówiąc: „Jam nie
winien krwi tego spraw iedliw ego“, żydzi bezbożni w yda
wali okrzyki: „niechaj krew Jego padnie n a nas i, dzieci n a 
sze“. Do tego zapew ne odnosi się orzeczenie Sw. A ugu
styna, w którem twierdzi, że przekleństwo ojców zakaża,
jeszcze po dziś dzień dzieci skłonnością do przestępstw
i że potom stw o owo bezbożne, w którem płynie ta krew
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nieszczęsna, jako nierozgrzeszone, cierpieć będzie poty,
póki nie uzna się winnem krwi Chrystusow ej i nie zostanie
uzdrowionem . Prócz tego doszło mnie, że żyd wielce uczo
ny, a na praw dziw ą w iarę naw rócony, przytaczał przepo
wiednię przedśm iertną pewnego, wśród swoich, jak prorok
czczonego hebraity: „Bądźcie przekonani“ brzmi przepow ie
dnia, „że tylko krew chrześcijańska może zbawić od tajnej
męki, którą was dotknięto“. Wiecznie ślepi i bezbożni ży
dzi, natychm iast pochwycili to słowo, i urządzili w każdej
prowincji coroczne rozlewanie krwi chrześcijańskiej. A on,
naw rócony żyd, dodał od siebie: „Oni źle pojęli znaczenie
słów um ierającego. Nie krew chrześcijańską, jeno krew
ową, codziennie n a ołtarzu ku rozgrzeszeniu rozlewaną,
prorok miał na myśli. Każdy z naszych na w iarę chrześci
jańską naw rócony,a krew tę w komunji przyjm ujący, nie
zadługo będzie uleczony z dziedzicznego po praojcach p rze
k leństw a“. (Strack 196).
Dla ścisłości nadm ienić też należy, że w iara żydow
ska nie uznaje wogóle żadnych proroków, którzy w ystępo
w ali w tym charakterze, po zburzeniu św iątyni jerozo
limskiej.
Jeżeli takie zapatryw ania zaw iera książka ucznia
wielkiego A lbertusa, nie m ożna się dziwić, że onego czasu,
słudzy kościoła i księża świeccy myśleli podobnież, i że
zapatryw ania te przeszły w krew i ciało narodów . Nie
dziwi nas także, że i sędziowie w tych sam ych grzęźli za
patryw aniach, i że kładli je w usta oskarżonych, by za
pom ocą to rtur, jako sam o-w yznania, wydzierały się z pier
si nieszczęśliwych, jak dopiero co widzieliśmy w procesie
tyrnaw skim . Nie zapom inajm y również, że obłęd mordu
rytualnego, pow stał jednocześnie z w iarą w czary, i że oba
szaleństw a, nie pozbawione są cech wspólnych. Dla ocenie
nia zatem praw dziw ej w artości wyznań, oskarżonych o mord
rytualny żydów, musimy uprzytom nić sobie dokładnie,
czem właściw ie były tortury, i co szlachetny jezuita F ry 
deryk y . S pee pisze o przyznaw aniu się rzekom ych cza
row ników i czarownic.
T ortury, czyli „sroga ro zp raw a“ rozpoczynała się za
zwyczaj od kurka. Duże palce u rąk, brano w kluby, któ
re powoli przyśrubow yw ane, palce te druzgotały. Gdy ze
znania pożądane nie następow ały, zastosow yw ano śruby
nożne, czyli buty hiszpańskie, za pom ocą których przypłasz
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czano goleń i łydki, nieraz tak mocno, że aż kości pękały.
Od czasu do czasu młotkiem przybijano śruby. Drugim
stopniem było pociąganie, napięcie czyli podwyższenie. T o r
turow anem u wiązano ręce na plecach, przyczepiano do rąk
powróz, przeciągnięty przez skobel, zawieszony u sufitu.
Na powrozie tym, skrępow any skazaniec, zawisał w po
w ietrzu. N astępnie, po drabinie, opatrzonej na szcze
blu środkowym dwom a krótkiemi spiczastem i kołkami,
zwanemi pospolicie „zając szpikowany*, (gespickter Hase)
torturow any był powoli w górę pociągany, dotąd, dopóki
ram iona pow ykręcane nie stanęły słupem, ponad głową nie
szczęśliwego. Dla zwiększenia męki, kilkakrotnie spuszcza
no i pociągano go po tej drabinie z impetem. Jeżeli
dalej obstaw ał przy swej niewinności, przyczepiano mu
ciężary do nóg, by go bardziej jeszcze wyprężyć. W tym
strasznym stanie, pozostaw iano nieszczęśliwego pół godzi
ny, godzinę i dłużej, ubraw szy go jeszcze w buty hiszpań
skie, podczas gdy sędziowie nieraz wychodzili z kaźni, na
posiłek lub biesiadę. Jeżeli i te męki nie skutkowały, k a
pano na nagie ciało nieszczęśliwej ofiary, palącą się siarkę
lub smołę, trzym ano palącą się świecę, lub jajka wrzące
pod stopam i, pacham i i innemi częściami ciała, a pod paznogcie, między palce rąk i nóg wbijano kliniki.
Któżby wobec takich mąk, nie przyznał się do każdej
choćby najniemożliwszej zbrodni?
„Przysięgam uroczyście“, w oła Fryderyk v. Spee, „że
między wszystkiemi ofiaram i za m niemane czary, przezemnie na stos prow adzonem i, nie było ani jednej, którą po
rozwadze sum iennej, m ożnaby było uznać w in n ą“.
Toż samo wyznali i dwaj inni uczeni teologowie. „A le“
ciągnie on dalej, „obchodźcie się w ten sposób z przeło
żonymi kościoła, z sędziami, ze mną, poddaw ajcie nas takim
samym torturom , a we wszystkich znajdziecie czarowników“ .
Fryderyk v. Spee twierdzi, że silni mężczyzni, p rz e
szedłszy to rtu ry , zapew niali go, że nie m ożna wyobrazić
sobie równie gwałtownego, równie okropnego bólu, i że
w oleliby raczej przyznać się do najw strętniejszych zbrodni,
które im nigdy naw et w myśli nie pow staw ały, więcej
jeszcze, woleliby dziesięć razy um ierać, aniżeli raz jeden
jeszcze podobne znosić męki. W 1627 i 28 roku, F ryderyk
v. Spee dysponow ał na śmierć i prow adził na stos 200
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osób różnego stanu i wieku, o których niewinności był prze
konany. Od w idoku cierpień tych ofiar, aż włosy zbielały
mu przedwcześnie.
Oto tortury, którym podlegali obwinieni o czary. Od
czytując akta procesu Trydenckiego, widzimy, że tym samym
mękom poddaw ano żydów, oskarżonych o mord rytualny.
Jeżeli chcem y być sprawiedliw i, nie wolno nam mierzyć
podw ójną m iarą, w artość zeznań chrześcijan oskarżonych
0 czary, jak i żydów oskarżonych o mord rytualny. W yzna
nia tak jednych, jak i drugich, są bezwartościowe, i kto
twierdzi, że oskarżeni o czary chrześcijanie, mimo w ła 
snego zeznania, są niewinni, ten rów nież musi uniewinnić
żydów, mimo zeznań, przem ocą im w ydartych.
C hwała Bogu, że to rtu ry są już zarzucone, i że ustały
już procesy przeciw czarownicom, bo jakkolwiek istnieją
jeszcze spraw y tego rodzaju, przem ijają atoli praw ie zawsze,
nie pozostaw iając trw ałych po sobie śladów. Zdarza się jesz
cze tu i owdzie, że kobietę jakąś napiętnują mianem czaro
wnicy, i że taka nieszczęśliwa, cierpi, dzięki wybuchom zabo
bonu i głupoty ciemnego otoczenia; lecz nikt nie odważy
się oskarżyć ją o czary, z obawy n araże n ia się n a szyder
stwo i pogardę ogólną.
W raz z w iarą w czary, znikł inny jeszcze zabobon,
którego ofiarą padło w wiekach średnich, wielu niewinnych
ludzi. Zabobon ten —to w iara w zatruw anie studzien, stał
on się zarów no, jak i zarzut mordu rytualnego, źródłem
ciężkich cierpień żydów. Było to w roku 1348, gdy lud
w Niem czech n apadł na żydów, m ordując niezliczone ich
m asy we wszystkich m iastach, z wyjątkiem Heidelberga
1 R egensburga. Opowiadano sobie, że żydzi przygotow ują
truciznę z roślin trujących, moczu, krwi ludzkiej i hostji,
i truciznę tę w woreczkach w rzucają do studzien, co miało
spowodować okropną, szerzącą się wówczas zarazę. Ów
cześni papieże bronili żydów przed tym zabobonem , jak
i przed oszczerstwem mordu rytualnego, i górując nad prze
sądam i wieku, w spom agali lekarzy, usiłujących środkami
naturalnem i, ograniczyć szerzenie się dżumy. Dzisiaj niem a
chyba człowieka przy zdrowych zm ysłach, któryby podczas
epidemji cholery, lub innej zaraźliwej choroby, uw ażał za
jej przyczynę, studnie przez żydów zatrute; takiego człowie
ka, najpew niej osadzonoby w domu w arjatów .
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Czemuż więc zawdzięczyć należy, że nieszczęsne p ro 
cesy przeciwko czarownicom i szalona w iara w zatruwanie
studzien zniknęły bezpowrotnie? Światło praw dy rozjaśniło
ciemności najbiedniejszych i najdalej od ogniska cywiliza
cji odległych zakątków ziemi. Już dzieci w szkołach n a 
szych wiedzą o tem , że kobiety, bądź stare, bądź młode,
o stosunek z djabłem posądzane, nie rządzą stanem p o 
wietrza, lecz że polega ono na pewnych niezłom nych p ra 
wach natury, wiedzą także, że nie żydzi sprow adzają epidemje i zarazy przez zatrucie studzien, lecz wcale inne
przyczyny, co p raw da nieznane dawniej, wywołują te
klęski.
Gdzie światło praw dy jaśnieje, tam ciemne wytwory
zabobonu m uszą zniknąć, m uszą jak mgła poranna rozpro
szyć się przed słońcem. N astąpi też czas, i nastąpi nie
długo, w którym mord rytualny, szalony wytwór fantazji
ludzkiej, nie ostanie się przed pochodnią praw dy. Chociaż
właśnie w naszych czasach w ypłynął on znowu na p o 
wierzchnię i nam nożyło się w ypadków za mord rytualny
poczytywanych; chociaż ludzie uprzedzeni i zaślepieni n a
m iętnością, starali się w pism ach i książkach udowodnić,
że mord rytualny jest faktem historycznym że zwyczaj ten
w świętych księgach żydowskich, bierze swój początek,
pomimo to przed pochodnią wiedzy znikną i te oskarżenia,
a w jej świetle ukażą się zarzuty te tem ; czem są w isto
cie: przesądem, błędem i nienawiścią.
Z płaszczyka naukowego, w który go przyodziano,
mord rytualny już został rozebrany, a gdy praw da sw ą
pochodnią stare rozjaśniła archiw a, grunt historyczny rów 
nież z pod nóg mu się usunął. Maluczko, a ludzie dzi
wić się i ubolew ać nad tem będą, że szalona w iara w b aj
kę mordu rytualnego, jak ongi w iara w czarownictwo i za
truw anie studzien, tysiące niewinnych pochłonęła ofiar.
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R O Z D Z IA Ł V.
Oskarżyciele Żydów o mord rytualny.
L

Cantipratanus i inni zakonnicy.

O
ile wnosić można ze znanych nam dotychczas do
kum entów, Tom asz C antipratanus, mnich dominikanin,
chyba pierwszy w ystąpił z piórem w ręku przeciwko żydom,
oskarżając ich o mord rytualny. Przytoczyliśm y już p o 
wyżej odnośne ustępy tej, tak szeroko podówczas roz
powszechnionej książki. Pow tarzam y jednak raz jeszcze
cztery główne oskarżenia:
Żydzi cierpią perjodyczną chorobę, krwotok miesięczny.
Jest to kara, klątw a Boża, od której wybawić ich może
tylko doroczne rozlewanie i spożywanie krwi chrześcijań
skiej. Żydzi postanow ili przeto, a stało się to u nich p ra 
wem niezłom nem , każdego roku, w każdej prow incji przez
żydów zam ieszkałej, rozlewać krew chrześcijańską, czyli
zabić chrześcijanina. Los rozstrzyga o tem, która gmina
pow inna ofiarować człowieka i dostarczyć krwi chrześci
jańskiej reszcie gmin żydowskich.
Nie pojm ujem y jak człowiek nauki, uczeń W ielkiego
A lbertusa, mógł uwierzyć, że żydzi ofiarowywują Bogu
i spożywają krew człowieczą, a więc spełniają dwie nader
ciężkie zbrodnie, za które Bóg sam zagroził im karą śmierci.
M ają więc to czynić w brew groźbie w m niem aniu, że p o 
dw ójna ta zbrodnia przejedna Boga i zwolni ich od klątwy
i cierpień?
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Jeszcze trudniej zrozumieć, aby mąż tak uczony mógł
uwierzyć bajce o słabości perjodycznej mężczyzn ży
dowskich. W obec tego, nie należy się dziwić, że po dziś
dzień jeszcze istotnieją chrześcijanie, którzy są głęboko
przekonani, że żydzi zarzynają chrześcijan i krew ich
w rurkach, rozsyłają gminom. W każdym razie musimy
przyznać, że Tom asz nie działał w złej intencji. Żyd neo
fita, w nauce żydowskiej biegły, (co praw da, postać nie
znana) pouczał go, że fałszywe pojm ow anie ra d um ierają
cego świętobliwego męża, skusiło żydów do zarzynania
chrześcijan i używ ania krwi chrześcijańskiej. Atoli godną
pożałow ania jest okoliczność, że Tom asz, opowiadaniem
swojem o mordzie rytualnym, przyczynił się w znacznej
mierze do pogorszenia losu żydów i do nienaw iści wzglę
dem nich ludności chrześcijańskiej. Przew ażnie zaś zakon
nicy, kazaniam i swemi o mordzie rytualnym, rozpowszech
niali ten zarzut pomiędzy ludem i wywoływali ucisk
i prześladow anie żydów.
W XV stuleciu żydzi, nie wiedząc jak zaradzić szko
dliwym dla się wpływom owych kazań, udali się pod
opiekę tronu apostolskiego.
Bulla papieża, Marcina V, z 15 Lutego 1412 r. przy
tacza ten w ypadek: „Doszła nas niedawno skarga kilku
żydów“ pisze papież, „że niektórzy kaznodzieje zakonu
jałm użniczego,—św. Dominika, i św. Frańciszka, jak i innych
zakonów, wyraźnie nakazują, w przem ow ach swoich do
ludu, aby chrześcijanie unikali wszelkiego obcow ania z ży
dami, wszelkich z nimi stosunków. Z abraniają surowo
gotow ania dla nich straw y, podaw ania im ognia, lub j a 
kiegokolwiek narzędzia do pracy, zakazują brać od nich
ogień i narzędzia, dzieci żydowskie karmić piersią, i żywić;
nieposłuszni tym zakazom pozbawieni są praw i podlegają
wyklęciu, lub innym karom kościelnym, ztąd w ynikają
zgorszenia, rozterki pomiędzy żydami i chrześcijanam i,
a żydzi, którzy pod wpływem łagodnego i ludzkiego obcho
dzenia się z nimi, nawróciliby się może na w iarę ch rześ
cijańską, zrażeni prześladow aniem , tem bardziej trw ają
przy swem niedow iarstw ie.“ Papież objaśnia dalej, jak
tego rodzaju kazania pow odują zarzuty zatruw ania s t u 
dzien, m ieszania krwi do przaśnego chleba, (m ac w ielkanoc
nych) a skutkiem tego są znowu prześladow ania i zabójstw a
na żydach dokonywane. Ponieważ zarzucane żydom zbro
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dnie są nieprawdziwe, papież osłania żydów swoją opieką,
i zabrania, jak najsurow iej, takich, lub tym podobnych prze
ciwko nim kazań.
Już uprzednio proboszcz, S -ty B ernard, strofując
m nicha Rudolfa za to, że głosił w ypraw ę krzyżową prze
ciwko żydom, zabronił mu miewać kazania (1147). Jenerał
dom inikanów, Jan de Marinis, tym samym, co Sw. B ernard
przeniknięty duchem , nakazał kaznodziejom zakonu domi
nikańskiego w Polsce, w kazaniach swoich, bronić żydów
przed oszczerstwem o m orderstw a rytualne (r. 1664).
Pism o to jednakże nie zaw ierało żadnej wzmianki
o m nichach oskarżycielach, w spraw ie mordu rytualnego.
2.

Książe*!a duchowni i świeccy, oraz rządy.

W pierwszej swej bulli do arcybiskupa Vienny we
F rancji z dn. 28 m aja 1247 r., papież Innocenty IV n ad 
mienia, że biskup z T ro is-C hateaux prześladuje podw ład
nych sobie żydów, oskarżonych o mord rytualny, z powodu
znalezionego tru p a dziewczyny, że pozbawia ich mienia,
więzi i katuje. W drugiej bulli w ysłanej pod adresem
tegoż biskupa, papież pow iada, że niektórzy prałaci oskar
żają żydów o podobne bezeceństw a, jedynie dla tego, aby
mogli następnie pastw ić się nad nimi i przyw łaszczać sobie
ich mienie.
Z bulli papieża Innocentego IV (5 czerwca 1247) do
biskupów i arcybiskupów niemieckich, dowiadujemy się, że
duchow ni działają podstępnie przeciwko żydom, i obwi
niają ich fałszywie o dzielenie się sercem zamordowanego
dziecięcia w św ięta w ie lk a n o c n e s k o r o znajdzie się gdzie
kolwiek trup, zaraz obw iniają żydów o zabójstwo, m ając
na celu rabunek i przywłaszczenie sobie m ienia prześla
dowanych. Biskupi i arcybiskupi niemieccy wzywani są
do rozciągania opieki nad żydami i do zabronienia w zm ian
kowanych oskarżeń, oraz do poddaw ania nieposłusznych,
w razie potrzeby, karom kościelnym.
W referacie kardynała Ganganelli, późniejszego p a 
pieża Klem ensa IV, o skargach żydów polskich do tronu
apostolskiego, (1759 r.) znajduje się zarzut, uczyniony bi
skupowi Łuckiemu, za postępow anie względem żydów,
przypom inające gwałty, dokonywane n a żydach, za czasów
papieża Innocentego IV. „Skoro gdziekolwiek znajdują cia
ło zmarłego, zaraz obwiniają żydów o zabójstw o“.
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„Innocenty IV był zdania“, pisze Ganganelli, „że podobne
oskarżenie w ypływ a ze złej woli, więc jest ono fałszywem
i oszczerczem. Zwierzchność m iasta Lucka jednakże, (pod
tem określeniem rozum iany jest biskup), widocznie bardziej
niż papież m iarodajny, natychm iast skazuje żydów, chociaż
ich zakon sprzeciwia się czynom podobnym , rzekomo jako
„sprawców tak ciężkiej zbrodni“. Dalej objaśnia a u to r
referatu, w jaki sposób księża niektórzy, ciągnęli zyski
z oskarżeń tego rodzaju. W djecezji kijowskiej np., przy
podobnej okazji, w iężą żydów, i chociaż ci, mimo najostrzej
szych to rtu r, nie przyznają się do niczego, trzynastu, przez
koadjutora, biskupa kijowskiego skazanych, żywcem ćw iartują. Ów pomocnik biskupi, uwięził jednocześnie kilku
bogatych obcokrajow ców żydowskich, nic wspólnego ze
spraw ą niemający^h, i wymógł za nich okup ośmiuset czer
wonych złotych.
„Nie m am potrzeby zatrzym ywać się dłużej nad słow a
mi p ra ła ta kijowskiego“, pow iada spraw ozdaw ca, „większa
część jego pism a je s t w prost sam oobroną, w której tłu m a
czy się z przeklętej chciwości złota“.
W szerszej m ierze, aniżeli prałaci, w ystępow ali ksią
żęta świeccy w roli oskarżycieli żydów o mord rytualny.;
uczy nas tego historja, zgodnie ze znanem i nam już bulla
mi papiezkiemi.
W pierw szej swej bulli, papież Innocenty IV, w ym ie
nia szlachcica D raconetusa de M ontauban, który z pow odu
znalezionego w Valreas tru p a dziewczyny, pozbawił żydów
tam ecznych m ienia i srodze więził. W tej samej bulli
w spom ina papież innych m ożnowładców tejże prowincji,
którzy przy owej okazji katowali żydów, mieszkańców swych
włości, i pozbaw iali ich swobody i mienia. I w drugiej
swej bulli, Innocenty IV pow staje przeciwko szlachcie
i urzędnikom , obchodzącym się z żydami w sposób pow y
żej opisany. W trzeciej, do arcybiskupów i biskupów
niemieckich w ystosow anej, papież wymienia książąt, szlach
tę i innych władców, wymyślających, w celu rabunku
i ograbienia żydów, bezbożne przeciw nim potw arze; tw ier
dzili bowiem, że każdy, gdziekolwiek znaleziony trup, z ży
dowskiej m usiał zginąć ręki.
Nie poprzestają oni na
ograbieniu żydów z m ienia, katują ich, w dodatku głodzą,
więżą, m ęczą i skazują na śmierć haniebną, tak dalece, że
los żydów pod panow aniem owych książąt i władców ,
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gorszy jest może, aniżeli ich praojców w niewoli egipskiej.
Za przykładem z góry, pożądali podw ładni. I tu nie tyle
działała zazdrość, lub nienawiść, ile chęć łupu i grabieży,
Zdarza się niekiedy, jak utrzym uje papież Grzegorz X
w bulli z d. 28/12 1272 r., że chrześcijanom zaginie dziecko,
wówczas nieprzyjaciele żydów, oskarżają tychże o porw a
nie i tajem ne zabójstwo, dokonane w celu ofiarowania krwi
i serca; — byw a naw et, że ojcowie, lub inni chrześcijanie,
przeciwnicy żydów, sami ukryw ają dzieci, aby mścić się na
żydach i wydrzeć im pew ną kwotę pieniężną, jako okup
m ąk i udręczeń. Podają wówczas fałszywą skargę na ży
dów, o uprow adzenie potajem ne i zabicie dzieci. W ypadek
podobny, w którym ojciec własną córkę w tym celu zranił
i porzucił fi 753 r.) znajdujem y w referacie kardynała Ganganelli.
Bulla papieża P aw ła III (d. 12 m aja 1540 r.) do bisku
pów: Węgier, Czech i Polski, oprócz panów i m ożnowładców, wskazuje m agistraty, jako wrogów śm iertelnych ludu
żydowskiego, i opisuje, jak zaślepieni nienawiścią, a chciwi
zysku, panow ie i urzędy te, pragnąc przywłaszczyć sobie
mienie żydów, w ym yślają n a karb ich, kłamliwe brednie,
o zabijaniu dzieci małych, wypijaniu krw i niewinnej, i po
pełnianiu innych zbrodni potw ornych, z obrazą religji
chrześcijańskiej. P odburzając w ten sposób umysły p o d 
władnego sobie ludu, pow odują oni nietylko utratę mienia,
lecz naw et i śm ierć niewinnych żydów.

3. Frankiści, czyli Zoharyci.
Około ósmego stulecia, powiada profesor
pow stała sekta karaitów , której resztki jeszcze
Polsce i Kairze znajdują się. Karaici różnią
dów—rabinitów , tem przeważnie, że nie uznają

Dr. Strack,
w Krymie,
się od ży
talm udu.

Między karaitam i i rabinitam i istniała od wieków pe
wna, niew ygasła dotąd nienawiść, która w licznych pismach
znalazła swój wyraz. Karaitom nigdy, i nikt używania
krwi w celach rytualnych nie zarzucał. Gdyby istniał u r a 
binitów podobny rytuał, byłoby rzeczą niepojętą, że o tem
nigdzie w polemice żydowskiej nie znajdujemy wzm ianki;
że ani rabinici karaitom nie zarzucają zaniedbywania ry
tuału, ani na odw rót, karaici nie zarzucają żydom, kultu
barbarzyńskiego, co do pożyw ania krwi i m ięsa ludzkiego.
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R ajm ond Martini, uczony dominikanin hiszpański, (zm.
1286 r.) je st autorem książki pod tytułem: „Pugio fidei
adversus Mauros et Judaeos“ (miecz wiary przeciw Mau
rom i Żydom). Gdyby udało m u się odszukać w Talm udzie,
lub w pismach religijnych żydów, jakikolwiek paragraf n a 
kazujący mord rytualny, napew no nie zaniechałby przyto
czenia w książce tej, upragnionego przez siebie dowodu.
Ponieważ jednakże w piśm ie swojem nic podobnego nie
przytacza, jasnem jest, że nie znalazł takiego przepisu
ani w Talm udzie, ani w innych religijnych książkach ży
dowskich.
W 17-em stuleciu żydzi neofici, wydaw ali rozmaite
pisma, przeciw dawnym swym współwyznawcom, jako to:
„Porzucona żydowska skóra w ężow a“, S am uela Fryderyka
B renza, „Dryjakiew żydowska“ I. W uelzera i „Żydowski
obrządek“ P aw ła K rystjana K irchnera. W pism ach tych
odzywa się oskarżenie o mord rytualny, oskarżenie bez
wartościowe, bo niepoparte żadnym dowodem; w dodatku,
przekonyw a o błahości oskarżeń w nich zaw artych, jeszcze
i to, że pisarze ci, jak np. Kirchner, w innych razach wy
znawali sami, że żydzi, owi wrogowie najzaciętsi chrześci
jan, dalecy są od użycia krwi chrześcijańskiej w celach re 
ligijnych, i nie zasługują bynajm niej na podobne oskar
żenia.
Pomimo wszystkich oszczerstw i oskarżeń przeciwko
żydom, nikt, aż do 18-go stulecia, nie próbow ał udow o
dnić mordu rytualnego, opierając się na talm udzie, lub reli
gijnych księgach żydowskich. Dopiero w 18-em stuleciu,
sekta żydowska frankistów , czyli zoharytów, pierw sza w y
stąpiła z zarzutem podobnym . Założycielem sekty franki
stów, był Jakób Levkowicz, późniejszy Jakób v. Frank, syn
rabina galicyjskiego, w 1712 r. Za młodu pędził wódkę,
następnie w m ieście Salonice przystąpił do sabattjanów
czyli sabaitów , i zostawszy misjonarzem tej sekty na P o 
dolu, sta n ą ł wreszcie na jej czele.
Sektę sabaitów założył w Smyrnie Sabbatai-Cewi,
który w 1648 roku, ogłosił się Mesjaszem, za co z kraju
wydalony, powrócił na nowo do Smyrny 1666 r., gdzie
wraz z prorokiem swoim, N athanem v. Gaza, po powrocie
z Palestyny, tryum falnie został przyjętym. Praw ie wszyst
kich żydów Europy porw ało wówczas uniesienie wielkie,
do czasu ujęcia Sabbatai-C ew i przez Turków i osadzenia
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go w Abydos, na zamku D ardanelskim . M esjasz-samozwaniec zm arł na wygnaniu w Dulcegni, (Albanja) r. 1776,
przeszedłszy uprzednio na Islam, w celu uratow ania życia.
Sekta sabaitów zyskała za staraniem Franka, wielu
zwolenników; uznawali oni pseudo-M esjasza świętym, bo
giem wcielonym. S abatjanów , opierających w iarę swoją
głównie na tajnej księdze żydowskiej, Zohar (Światłość),
zwać m ożna również zoharytam i. W dziele tem, zebranem
i ułożonem ostatecznie w wiekach średnich, posługiw ano
się ideam i sekt chrześcijańskich i m ędrców pogańskich, do
objaśnienia treści Starego Testam entu, przy pomocy p o 
rów nań i liczb tajem niczych.
Dzisiaj sekta Zoharytów już wygasła. Jako przeci
wnicy Talm udu, Zoharyci zarzucali mu najw strętniejsze dok
tryny, w śród których przywodzą i przepis zabijania chrześ
cijan, dla krwi, jakoby potrzebnej do kultu religijnego.
W katedrze lwowskiej, w r. 1759 m iała miejsce dysputa
religijna, w której Zoharyci starali się dowieść używania
przez żydów krwi chrześcijańskiej, ówcześni zaś obrońcy
T alm udu, zbyt m ało wykształceni, nie umieli na razie ode
przeć fałszywych dowodów. N astępnie, około tysiąca Zo
h ary tó w przyjęło chrzest w raz z Frankiem , którego ojcem
chrzestnym był król Polski, August III.
F rank, wybrawszy sobie dw unastu apostołów, kazał
czcić siebie jako Chrystusa zm artwychwstałego, za co osa
dzony został w klasztorze Częstochowskim, gdzie był wię
ziony przez lat trzynaście. Po uw olnieniu osiadł w Bruenn,
zkąd wypędzony, przeniósł się do m iasta Offenbach nad
Menem. Tu nabył pałac księcia v. Izenburg - Buedingen.
Na zamku tym odgrywał rolę księcia udzielnego. Zw olen
nicy F ran k a w Polsce, żydzi, wspierali go i czcili jak św ię
tego. O taczał się on licznym dw orem , w śród którego
jednakże najsurow sza p an o w ała obyczajność. Z m arł 10
Grudnia 1791 r. a po śm ierci została ogłoszoną jego u p a 
dłość m ajątkow a. Dwaj synowie F ranka zostali gilotyno
wani w Paryżu podczas rew olucji francuzkiej, przedziwnej
piękności córka F ranka, Ewa, zginęła bez wieści.
Oto pierw si oskarżyciele żydów, opierający oskarże
nia o mord rytualny na księgach religijnych, a przeważnie
na Talm udzie. W celu zatarcia złego wrażenia, lwowską
dysputą religijną w yw ołanego, żydzi polscy zwrócili się
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z gorącą pro śb ą, o wystąpienie przeciwko hańbiącem u
oskarżeniu, do ówczesnego rab in a ham burskiego, Eibeschuetza, cieszącego się wysokiem uznaniem ogólnem. Eibeschuetz w ystosow ał rzeczywiście w tym przedm iocie
obszerny referat, m niem ając jednakże, że orzeczenie chrze
ścijańskich uczonych, jako partji bezstronnej, powinno ciężej
jzaważyć n a szali opinji publicznej, uprosił profesorów
ówczesnych w Halli, Michaelisa i Sem lera, mężów głośnej
sławy, o udowodnienie naukow e kłam stw a Frankistów .
Z apatryw ania i sąd w tej kwestji mężów owych,
o kreślają słowa końcowe referatu Semlera: „Z tego w szyst
kiego w idać niezaprzeczalnie, że ludzie oskarżający żydów,
o używ anie krwi chrześcijańskiej i pragnący udowodnić
zwyczaj ten n a zasadzie ksiąg religijnych żydowskich, są,
albo naiwnym i prostakam i, albo też ludźmi zjadliwymi,
0 sercu przepełnionem nienaw iścią“. R abin Eibeschuetz
w opinji swojej m ów i: „Obwinienie to jest tak bezbożnem,
że trudno pojąć, iż ziem ia nie pochłania ludzi, których usta
je w ym aw iają“. (Strack 107).
W pływowi Frankistów należy też przypisać książkę
G audentiusa Pikulskiego, franciszkanina. Jako k atecheta
Frankistów , przygotuwujący do chrztu neofitów, został
przez nich zachęcony do w ydania dzieła p. t . : „Zaciekłość
żydów przeciwko Bogu i ludziom“. W dziele tem wylicza
powody, dla których żydzi używ ają krwi i uprow adzają
dzieci chrześcijan, oraz opisuje ccremonje, tow arzyszące
zabijaniu ofiar niewinnych.

4.
Dr. August Ilohling w raz z pomocnikami sw y
mi : Dr. Eckerem i Aronem Briemannem.
.i
Dr. Rohling, profesor uniw ersytetu w P radze czeskiej,
uczony, ksiądz katolicki, kanonik, podjął za naszych czasów,
rozpoczętą przez F rankistów walkę przeciwko talm udystom
1 próbow ał naświeżo dokum entow ać Talm udem , używ a
nie krwi chrześcijańskiej przez żydów. W edług niego,
talm ud przepisuje ofiary z ludzi, krew w tym celu zabitych
chrześcijan, pow inna w części być spożytą, w części zaś
rozlaną na podobieństwo krwi zwierząt ofiarnych, którą
w starożytności skrapiano ołtarze świątyni. Dwie zatem
w piśmie św. przez Boga samego, karą śmierci zagrożone
zbrodnie, ofiarowywanie ludzi i używanie krwi, Talm ud
nakazuje jako obrzęd religijny. Dwa oskarżenia okropne,
4
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straszne i potw orne. Księgę, zaw ierającą podobne przy
kazania spalić, a naród do nich się stosujący, gwał
tem wypędzić należy po za granice państw chrześci
jańskich.
Bywało już jedno i drugie w państw ach chrześcijań
skich. W P aryżu i Tuluzie palono w 1244 i 1248 rokur
zwożone pełnem i taczkami, rękopisy talm udyczne, ale o tern,
aby Talm ud nakazyw ał zabijanie i używanie krwi chrze
ścijan, nikt w ów czas nie wspom inał. W r. 1290 wypędzono
żydów z Anglji, 1306 r. z Francji, 1492 z H iszpanji; nikt
jednakże i przy tej sposobności nie podaw ał za powód
w ydalenia, istnienia i wykonywania przez żydów przepisu
tulmudycznego, zalecającego m ordowanie chrześcijan i uży
cie ich krwi do kultu religijnego. W średnich wiekach,
w Niemczech zabijano dziesiątki tysięcy żydów. Oskarże
nia o dręczenie i zabijanie dzieci chrześcijańskich były na
porządku dziennym, lecz wówczas nikt w Niemczech nie
obwiniał Talm udu o nakaz mordu rytualnego. W każdym razie
jest to zjawisko nader osobliwe, że dopiero w XVIII i XIX
stuleciu, (Zoharyci i dr. Rohling), wykryli w Talmudzie
przepisy, odnoszące się do zabójstw a chrześcijan i rytual
nego użycia ich krwi. Nie pozostaje nam nic innego nad
przypuszczenie, że wszyscy uczeni chrześcijańscy, zajm ujący
się Talm udem , a w wiekach średnich, liczba ich była b a r
dzo pokaźną, nie byli w stanie go zrozumieć ani objaśnić,
i że dopiero Zoharyci, a głównie dr. Rohling, zdołali
zrozum ieć znaczenie różnych paragrafów talmudycznych.
Czy to przypuszczenie je st właściwem ? P osłuchajm y zda
nia dr. Rohlinga i objaśnień udzielanych przez innych
rzeczoznawców.
W siódm em dziesięcioleciu wieku zeszłego, dr. R oh
ling, profesor fakultetu teologicznego akadem ji w M uensterr
w W estfalji, rozpoczął walkę przeciwko Talmudowi, za p o 
m ocą broszury p. t.: „Żyd talm udysta“. Antysem ici p o 
ch łaniali treść książeczki, k tó ra w ciągu lat kilku, docze
kała się sześciu wydań. Dr. Rohling, za pom ocą cytat,,
sta ra się udowodnić, że żydom wolno oszukiwać, przy
w łaszczać sobie rzeczy przez chrześcijan zgubioue, pobie
rać lichwę od chrześcijan, uwodzić i zabijać ich córki.
Kto rozleje krew bezbożnych (nieżydów), pow iada dr. R oh
ling, ten według orzeczenia talm udystów , tem sam em Bogu
składa ofiarę. Mamy więc wskazówkę, że mord rytualny
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jest dozwolonym, naw et Bogu miłym uczynkiem. (4 w y
danie str. 41). Sam zaś mord rytualny; w „Żydzie talm udyście“ nie je s t wyraźnie wymienionym.
Przeciwko dr. Rohlingowi w ystąpił Franciszek Delitsch,
profesor uniw ersytetu lipskiego, który, jako znawca nauk
talm udycznych, cieszy się wielkiem uznaniem św iata uczo
nego. W dziełku p. t.: „Żyd talmudysta dr. Rohlinga“
wykazuje on, że Rohling trzym ał się jedynie Eisenm engera
i że wszystko pseudo-ujem ne, co tenże wyłowił z Talm udu,
Rohling podniósł do potęgi, by oskarżyć żydów, że są
narodem nikczemnym, przez Talm ud z góry rozgrzeszonym
za krzywoprzysięstwo, mord, oszustwo, i chuci zwierzęce.
Eisenm enger, prof. w Heidelbergu (zm. 1704 roku)
studjując w Am sterdam ie nauki wschodnie, był świadkiem
jak ra b in D aw id-Juda, bluźnierczemi słowy zniew ażał
chrześcijaństw o. Prócz tego, trzej chrześcijanie w H eidel
bergu przeszli wów czas na Judaizm, co tak ujem nie p o 
działało n a Eisenm engera, że postanow ił wydać książkę
o d straszającą od religji żydowskiej. Dzieło to: „Odkryty
Judaizm“, druk którego został w W iedniu przez w ładzę
wzbroniony, wydanem było w Poczdamie przez króla p ru 
skiego, F ryderyka II, własnym jego kosztem, w r. 1711.
Przew ertow aw szy m niej więcej dwieście książek i broszur,
rozm aitych uczonych, żydowskich. Eisenm enger zebrał
m aterjał, którym posługują się jeszcze po dziś dzień w rogo
wie żydów. Eisenm enger, mimo poznania treści tylu religij
nych pism żydowskich, nie znalazł zasady do twierdzenia, że
zarzynanie chrześcijan i używ anie krwi zabitych, jest n a 
kazem religijnym żydów, lecz nienaw iść nie dozw alała
mu zaprzeczyć tem u, pisze w ięc: „Przypuszczać należy, że
nie^wszystko oparte jest n a kłamstwie. „Ja, ani za podej

rzeniem, ani przeciwko niemu, nie obstaję“.
Dr. Delitsch dowodzi poszczególnie punkt za punktem ,
autorow i „Żyda-talm udysty“, że on nietylko Talm udu, ale
naw et niemieckiego tłom aczenia Eisenm engera nie rozumie,
że z wrony zrobił rabina, jak również dopuścił się podob
nej zam iany względem proroka Eljasza.
W ym ówka,
użyta przez Rohlinga, dla zatarcia nieuctw a swego, tak
jest dziecinną, że wzbudza politow anie dla autora. W T a l
mudzie albowiem, rabin pewien opow iada bajkę o wronie,
która odgryzła głowę wężowi. (Eisenm enger tłumaczy
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w yraz hebrajski w rona na niemiecki „R abin“ *). Rohling,
nie rozum iejąc wyrażenia talmudycznego: .w r o n a “, zamienił
tłum aczenie Eisenm engera (w rona) na Rabin, taln m d y sta ,
a chcąc wykręcić się z zarzutu nieuctwa, objaśnił, że
um yślnie wyraz niemiecki „R abin“ (wronę) zamienił na
„rab in a“ (uczonego talm udystę), poniew aż w gruncie rze
czy rabin, jako twórca bajki, uważany być może jakby
duchowo odgryzł głowę wężowi. Inne m iejsca, zda
niem dr. Delitscha, Rohling odmienił, sfałszował, lub w y
ciągnął z nich wnioski dowolne. Rohling obiecał tysiąc
talaró w nagrody, jeżeli stowarzyszenie Niem iecko-wschodnie wyda wyrok, że przytoczone przez niego wyciągi talmudyczne są zmylone i oparte na kłamstwie, lub fantazji
autora. I mógł w samej rzeczy tę sumę zaryzykować,
gdyż nie wszystkie jego cytaty były zmyślone, ani też na
fantazji oparte, lecz większość jest przeinaczona przez fał
szywe tłomaczenie, lub podkład obcej myśli pod tekst p o 
zornie równobrzm iący. Jak ostrożnie wycofał się dr. R oh
ling, widząc, że Stow arzyszenie Niemiecko-W schodnie serjo
rzecz tę traktuje, będzie o tern poniżej.
Co do mordu rytualnego, pow iada dr. Delitsch, R oh
ling w swym „Ź ydzie-talm iidyście“ nietylko wznowił bajkę
średniow ieczną o żydach, zarzynających chrześcijan i podał
ją łatw ow iernym , jako fakt niezbity, lecz dodał jeszcze od
siebie myśl straszną, że zdarzające się przepadanie nagłe
bez śladu, niektórych m ieszkańców większych środowisk,
jest w związku z krw iożerstw em rabinizmu.
Na w ystąpienie profesora dr. Delitscha, Rohling od
powiedział bro szurą p. t. „Franciszek Delitsch i kwesfja
żydow ska“ (1881 r.). N a początku nazyw a przeciw nika,
uw ielbianym teologiem protestanckim Lipska, którego on,
Rohling, ceni, więcej jeszcze, kocha; chw ali go, że talentem
swoim i pracow itością stan ął na wyżynach myśli i pióro
swe niejednokrotnie pośw ięcał na usługi praw dy. W końcu
jednakże robi mimochodem uwagę, o której wie dobrze,
że trafi do celu i pozbaw i uczonego męża zaufania anty
semitów.
Uwaga ta zarzuca D elitsch’owi pochodzenie
żydowskie. A chociaż ostatni publicznie udowodnił swoje
chrześcijańskie pochodzenie, nie usunął przez to bynajm niej
skutków podejrzenia.
*)

Rnbin, rodzaj żeński od R a b e (kruk).

http://rcin.org.pl

—

53 —

D la zjednania sobie szerszych m as publiczności, R ohling w r. 1883 ogłasza kilka artykułów w „T rybunie“, piś
mie wiedeńskiem i wydaje je następnie w osobnej broszurze
zatytułow anej: „Odpowiedź m oja rabinom“. W książęe
tej, uprzednio tak chwalony przeciwnik autora, dr. D elitsch,
zostaje w prost fałszerzem i przyjacielem żydowskim, co zaś
do rytualnego używ ania krwi, Rohling wyznaje tam , że
w Talm udzie niem a nic pew nego,—wszakże mord rytualny
jest n auką tajną, z ust do ust podaw aną, a h isto rja udo
w adnia jej skutki. Dokum entuje twierdzenie swoje całym
szeregiem sp raw sądowych, głównie zaś procesem chłopca
Sim ona z T rydentu, podczas którego to procesu, żydzi sam i
pow yznaw ali wszystko n a to rtu rac h .
Tego sam ego roku (1883) zjaw iła się świeża broszura
dr. R ohlinga p. t.: „Polemika i rabinizm, upoważniający
do ofiar z ludzi“. I znowu dr. Delitsch odpow iedział
dwoma pism am i ulotnem i, pierw sze pod dosadną n azw ą:

„Szachmat Rohlingowi i Justusowi, autorom kłam stwa
0 kulcie krw aw ym “ i drugie: „Najnowsze wizje senne
proroka antysem ickiego“. Dla lepszego zrozum ienia tych
pism , muszę wyjaśnić, kim jest pom ocnik Rohlinga, Justus,
au to r kłam liwej i potw ornej bajki o „kulcie krw aw ym “.
Aron, Izrael Briem an, rodem z Continesti w Rum unji,
żył bez zajęcia i środków utrzym ania na wsi pod B uczaczem, we wschodniej Galicji, gdzie żona i dzieci jego do
tychczas przebyw ają, znikł ztam tąd, nie pożegnawszy n a 
w et w łasnej rodziny. O drazu zjaw ia się B riem ann p ie rwiastkowo w Krakowie, później w Berlinie i wszędzie
odgrywa rolę żyda w ielce pobożnego. Gdy mimo to nie
udaje mu się wypłynąć na powierzchnię, w ędruje do Holandji. T am pobożność jego to ru je mu drogę do najpierw szych rodzin żydowskich, i byłby się naw et dobrze i bogato
ożenił, gdyby nie fatalny w ypadek — odkrycie fałszerstw a.
W roku 1880 wydał on dzieło hebrajskie, zdradzające
wielką znajom ość talm udu, tak, iż rabini w Akwji i H aadze
pełni zachw ytu i uznania, zaszczycili au to ra tytułem gaon
(ekscellencja).
Po upływ ie niejakiego czasu, pokazało się, że księga
była dosłow nym odpisem dzieła rabina A braham a W allerstein’a drukow anego w Wilnie przed 23 -m alaty . N astępstw em
tego odkrycia było, ulotnienie się B riem anna z H olandji
1 pow rót do Niemiec. W B erlinie wyrzekł się judaizm u
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i został ewangielikiem, przeliczywszy się jednakże w swoich
planach, udał się do P aderbornu, gdzie przeszedł n a łono
kościoła katolickiego. Udało m u się naw iązać stosunki
z przywódcam i p artji antysemickiej, a pierwszym owocem
tych stosunków było w ydanie: „Zw ierciadła żydowskiego“
pod pseudonimem „Justus“ (r. 1883). Książka ta ma na
celu udowodnić, za pom ocą cytat talm udycznych, że obo
wiązkiem żydów jest oszukiwanie chrześcijan, którzy
w oczach żydów są bydlętam i, i że żyd wogóle jest pijawką,
w yssysającą narody chrześcijańskie z krw i i kości.
W pew nym stosunku, acz niekoniecznie zaszczytnym,
do „Zwierciadła żydowskiego“, stoi też dr. Ecker, sprzy
mierzeniec trzeci R ohlinga, z którym także zapoznać się
w arto . W spraw ie, wytoczonej przez p ro k u ratcrję pruską
gazecie, w M uenster wychodzącej, o podanie wyciągu ze
„Zw ierciadła żydow skiego“, dr. Ecker, docent pryw atny
fakultetu katolickiego akadem ji w M uenster, żostał m iano
w any, na w łasne żądanie, ekspertem .
R eferat, w ypracow any praw dopodobnie przez B riem anna i zatytułow any: „Zwierciadło żydowskie i Prawda",
tenże Ecker przedłożył sądowi pod przysięgą, jako opinję
własną. By zachow ać pozór bezstronnej krytyki, Briem ann
ujm uje się za Talm udem , czy Szulchąn-Aruchem , przeciwko
Justusowi, a więc przeciw sam em u sobie, i uznaje tłum a
czenie w łasne miejsc tulmudycznych za niezupełnie z ory
ginałem zgodne. D ocent pryw atny, dr. Ecker, jak się zdaje,
zawdzięcza pracy B riem anna katedrę profesorską. Dr.
Ecker, z p rac naukow ych swoich jeszcze niezadowolony,
w ydał nakładem Związku Reformy, w mieście Steele, b ro 
szurę p. t.: „Sto Przykazali katechizmu żydowskiego,
dr. Jakóba Eckera“. Sto przykazań, to nic innego, jak
tylko dosłowny przedruk„ Zw ierciadła żydow skiego“ dr. Justusa.|, N ajbardziej bije w oczy okoliczność, że dr. Ecker pow ta
rza w broszurze dosłow nie za „Zwierciadłem żydowskim “
te naw et ustępy, które w referacie swoim uznał, za n ie
zgodnie z oryginałem tłum aczone. Gdy rzecz ta stała się
głośną, Ecker, n aturalnie nie mógł dłużej w M uenster p rze
byw ać. W w yjaśnieniu swojem c. k. sądowi krajow em u
w W iedniu złożonem, dr. Bickell, katolik orjentalista, profe
sor uniw ersytetu wiedeńskiego, baw iący chwilowo w Innsbrucku, m ów i:
„Chociaż oszustwo rycerzy przem ysłu
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naukowego, na polu wiedzy hebrajskiej, dla utrudnionej kon
troli, teraz najwięcej się popisuje i ostatnio, dążący wysoko
docent pryw atny w M uenster, ksiądz, niestety n iezn a jący '
wcale T alm udu, narzucił się jako znaw ca w podobnym
procesie, a dla potw ierdzenia swojej opinji, kazał napisać
naw róconem u żydowi książkę, p ełn ą uczoności talm udycznorabinicznej, i w ydał ją pod swojem nazwiskiem , by otrzy
m ać profesurę— co do mnie zaś, pom im o tego prądu, jestem
tak starośw ieckim w spraw ach tego rodzaju, że tam tylko
gdzie m am przekonanie głębokie o znajom ości przedm iotu,
w ystępuję z w łasnem zdaniem “.
Dr. Ecker, chcąc uniknąć piorunujących skutków p o 
wyższego o nim sądu, głosił, że skrytykow anie przezeń
pracy dr. Bickella „O m etryce biblijnej“ wyw ołało chęć
zem sty ze strony obrażonego autora. Nikt jednak tem u
nie uwierzy, komu uczony i pobożny dr. Bickell, choćby
zdała je st znany.
Lecz powróćm y do dr, Rohlinga i A rona B riem anna.
W raz z dr. D elitsch’em w ystąpił przeciw ko R ohlingowi, Bloch, rabin Florisdorfu, przedm ieścia W iednia, czło
nek A ustryjackiej R ady P aństw a. R ohling wielokrotnie
pow oływ ał się na przysięgę swego stanu duchownego,
w celu stw ierdzenia praw dy i spraw iedliw ości antytalm udycznych swoich twierdzeń, oraz w każdym innym wypadku,
gdy w ystępow ał w spraw ach sądow ych jako ekspert.
N iejednokrotnie też w ystępow ał przeciw ko Rohling’owi dr. Bloch, a chcąc go zmusić do w ystąpienia przed
kratki sądow e w roli oskarżyciela, zarzucał mu, że do tego
stopnia nie zna talm udu, iż naw et czytać go nie potrafi, że
dopuszcza się kłam stw i oszczerstw i że zawsze gotów do
krzywoprzysięstwa, lecz wszystkie te zarzuty nie odniosły
zam ierzonego skutku. W tym czasie rozpoczyna się proces
w T isza-E szlar (m iasto n a W ęgrzech) o zaginioną dzie
wczynę chrześcijańską, E sterę Solymossi. N atychm iast dr.
Rohling ofiarow yw a się przysięgać, że żydzi uznają zarzy
nanie dziewic chrześcijańskich za uczynek Bogu n ad e r
miły. W dziele kabalistycznym „Z ohar“ odkrył on miejsce,
zaw ierające praw dę tę, wraz z dokładnym opisem aktu
zarzynania. Za to dr. Bloch tak ostro napadł n a Rohlinga
w wiedeńskiej „M orgenpost“ gdzie, w silnych w yrażeniach
wytyka m u zwyczaj ulubiony kłamliwego św iadczenia
i krzywoprzysięstwa; dr. Rohling nie mógł dłużej milczeć
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i zmuszony był zaskarżyć przeciwnika, co też uczynił,
wnosząc 10 Sierpnia 1883 r. skargę, obejm ującą ośmnaście
najcięższych zarzutów.
C. K. Sąd krajow y w W iedniu przyjął powództwo
i doręczył oskarżenie dr. Blochowi, który oświadczył goto
wość udow odnienia poczynionych przez się dr. Rohling’owi
zarzutów . Poniew aż sędziow ie nie posiadali dostatecznej
znajom ości literatury hebrajskiej i talm udycznej, dla wy
robienia sobie poglądu właściwego na spraw ę, okazało się
koniecznem wezwanie pomocy rzeczoznawców.
R ohling polecił A rona Briem anna i dr. Eckera w mnie
m aniu, że uda się i tutaj odegrać tę sam ą, co w Muenster,
kom edję. Sąd krajow y odmówił naturalnie przyjęcia pole
conych, że zaś dr. R ohling powoływał się kilkakrotnie na
Stow arzyszenie N iem iecko-W schodnie, jako na areopag
naukowy, sąd krajow y uprosił toż stowarzyszenie, o pole
cenie osób z naukam i religijnem i żydów dokładnie obezna
nych, a zaufania godnych, skutkiem czego wezwani byli
dr. W uensche z Drezna i dr. Noeldecke z S trasburga.
Rohling pow ierzył obronę swoją dr. Robertow i P eltar,
a Bloch ustanow ił dr. Józefa Koppa swoim obrońcą. E ks
perci, jak i obrońcy żądali dłuższego czasu do odpow ied
niego przygotow ania się; przyznano im term in półroczny
i odłożono spraw ę na 18 L istopada 1885 r.
Dr. Rohling, wedle możności sta ra ł się skorzystać
z odroczenia. A arona B riem ana w yzyskiwał o ile się dało,
żądając i otrzym ując od niego m aterjały do obrony, wy
ciągi z T alm udu i kabały, które B riem an tłum aczył te n 
dencyjnie, sprow adzając ich treść do potw ierdzenia zarzutu
o mordzie rytualnym.
W roku 1884 Briem an, na usilne żądanie R ohlinga,
przybył do P ragi i udzielał m u lekcji T alm udu za w yna
grodzeniem po sto gnldenów miesięcznie. Co do wyników tej
nauki, pisze B riem ann następnie do adw okata dr. Eilbogena w W iedniu: „Już sam o czytanie tak trudno przy
chodzi profesorowi, iż nie m ożna myśleć o tem , by kiedy
kolwiek był zdolnym tłum aczyć T alm ud“.
W tym sam ym liście nadm ienia: „Dziwniejszem jest,
że Rohling w czasie b ran ia u mnie lekcji Talm udu, w ydał
dwie broszury zaw ierające kilkaset cytat z książek, których
w oryginale czytać nie je st w stan ie“. I jeszcze dziwniejszem
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byłoby, jeżeli to praw da, co Briem ann pisze: „Profesor
Rohling pisał mi kiedyś, iż zmuszony był złożyć przysięgę
przed Sądem w Pradze, że wszystkie cytaty w broszurach
jego, są prawdziwe, i dodaje, że aczkolwiek niezupełnie
0 praw dzie wszystkich cytat przekonany, odw ażył się n a
przysięgę „dla dobra spraw y“.
Podczas tego B riem ann jeździł do Innsbrucku, Salz
burga, Gracu i W iednia celem zaw iązania stosunków
z wyższem duchow ieństw em , co też udało mu się osiągnąć.
Głównie szczycił się łaską ks. prym asa i kardynała Sim ona,
jak i ks. arcybiskupa salzburskiego, Edara, tudzież przy
jaźnią profesora teologji dr. Tochokke, rek to ra wszechnicy
wiedeńskiej. W szyscy cenili w nim niezrów nanego znaw cę
talm udu. W ydał wówczas dzieło o „K abale“ z przedm ow ą,
polecającą ks. arcybiskupa, ale książka ta znowu okazała
się odpisem , wydanego w Lipsku dzieła żyda, erudyty. N aj
bardziej uderza nas w dziele tern zdanie B riem ana, że
wszelka antysem icka uczoność talm udyczna, począwszy od
Eisenm engera, a skończywszy na jego własnem „Zw iercia
dle żydowskiem“ polega na głupstw ie i nieznajom ości
przedm iotu. Zdaniem tem, zarazem ocenił dr. R ohlinga
1 E ckera. Za przyjaźń i dobrodziejstw a poczciwego rek
to ra T ochokke’go, który przyjął był do dom u swego B rie
m ana i w spierał hojnie, tenże odwdzięczył się wyprzedaniem
za byleco drogocennych dzieł teologicznych z biblioteki
swego dobrodzieja.
Pod pozorem studjów teologicznych B riem ann chciał
udać się do W uerzburga, ale Rohling w strzym ał go od tego
zam iaru, udając, że B riem ann je st mu niezbędnie potrze
bnym w spraw ie z Blochem. Briem ann u słu ch ał i pozostał
w W iedniu.
Pew nego poranku, a było to 27 Lutego 1886 roku.
B riem ann znika nie zaspokoiwszy należności. W ierzyciele
zawiadom ili w ładze i w raz z tem zaw iadom ieniem n ap ły ńęły inne jeszcze skargi o oszustwo m atrym onialne, a p o 
licja zaczęła tropić zbiega. 12 M arca tegoż roku, ujęto go
w Gracu i do W iednia odstaw iono, gdzie po kilkom iesięcznym areszcie śledczym, S ąd krajow y wiedeński skazał go
na kilka miesięcy więzienia. Prócz fałszow ania dokum en
tów, dowiedziono m u oszustw a m atrym onialne, gdyż je d n o 
cześnie miał narzeczoną w Innsbrucku i dwie w W iedniu,
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z których, jed n a znała go jako docenta w innsbrucku,
druga — jako nauczyciela w Gracu.
Podczas tej spraw y, prow adzonej z wielkiemi dla
podsądnego względami, zostały sądownie stwierdzone dwa
fakty. Pierw szy—że profesor dr. Rohling pobierał u Briem an n a lekcje języka hebrajskiego, za wynagrodzeniem po
sto guldenów miesięcznie; drugi—że B riem ann wspólnie
z b ratem Rohlinga zamierzali studjować m edycynę, w W uerzburgu i że obadw aj w tym celu w ystarali się o fałszywe
św iadectw a dojrzałości. Gdy rektor uniw ersytetu W iirzburskiego zażądał potw ierdzenia świadectwa dojrzałości, by módz
zapisać B riem anna w poczet słuchaczy medycyny, Briem ann
przedstaw ił 13 G rudnia 1883 r. telegram z Pragi z 12-go te
goż m iesiąca i na mocy tegoż telegram u, został przyjęty.
Nie pozostało tajem nicą, kto był autorem telegram u
praskiego.
Nic dziwnego, że niektóre wiadomości przedostały się
z sali sądowej na łamy gazet i że dr. Ellbogen, adw okat
jednej z nieszczęśliwych narzeczonyęh w W iedniu, opubli
kował listy B riem anna o Rohlingu, z których podaliśm y
wyżej kilka wyciągów. N aturalnie, że Rohling nie mógł
tego zbyć milczeniem i z serca całego życzono mu by mógł
rozśw ietlić praw dę i usunąć ponure cienie, rzucone na imie
jego. Ale nie udało mu się dokazać tego. N ader przykre
spraw ia w rażenie, gdy czytam y, co Rohling pisze 10 Maja
3885 r. w gazecie P raskiej „Polityk“.
„Zamieszczone w w ydaniu wieczornem Pism a P a ń 
skiego, z 9-go m aja wiadomości, u B riem anna zasiągnięte,
a osoby mojej dotyczące, są kłamliwemi, człowieka tego
w rok u 1884 nie widywałem wcale, a tem sam em nie
mogłem pobierać u niego lekcji talm udu. Pow oław szy się
na przysięgę stanu duchownego, objawiłem , na żądanie
try b u n ału drezdeńskiego, w sądzie krajowym praskim , że
nauka judaizm u, od czasów Chrystusa począwszy, uznaje
zniszczenie wszystkiego, co chrześcijańskie, za służbę bożą;
przekonania tego nie cofam. Orzekłem to przed sądem,
lat tem u kilka, kiedy o istnieniu B riem anna nie miałem
naw et pojęcia. Od tego czasu wogóle nie stwierdzałem
nic żadną przysięgą przed sądem , lecz w charakterze czło
w ieka pryw atnego, trak to w ałem judaizm po literacku. Ni
ustnie, ni piśm iennie, nie w yrażałem się w sposób przez
B riem anna, w im ieniu m ojem w ygłaszany, ale w każdej
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chwili gotów jestem nietylko stwierdzić przysięgą przeko
nanie wyrzeczone tylekrotnie, że judaizm usiłuje tępię
chrześcijan, chrześcijaństwo i wszystko co chrześcijańskie,
lecz naw et do ostatniej kropli krwi bronić przekonania
swego. Niechaj się ziemia rozstąpi i mnie pochłonie, nie
chaj ogień w prost z nieba zabije mnie n a wieki, jeżeli
inaczej jest, jak orzekam . I cóż to wszystko m a dowodzić?
Jeżeli dr. R ohling w roku 1881, nie znając jeszcze B riem an n a, złożył przysięgę, co mu nie przeszkadza, aby p o 
znawszy, zawiadom ić go o tem ustnie lub piśm iennie?
I pocóż te wszystkie zaklęcia i przysięgi? P rofesor uni
w ersytetu chyba pow inien wiedzieć, źe przysięgą nie roz
strzy g ają się kw estje naukowe. Lecz najbardziej godnym
uw agi je s t u stęp końcow y uspraw iedliw ienia: „Korzystam
ze sposobności by objaśnić, że rząd c. k. zobowiązał mnie
do zawieszenia boju literackiego, przez wzgląd na czasy
niespokojne, dlatego pom ijam milczeniem zaczepki z Lip
ska i poprzestaję tym czasow o n a tym moim p ro te śc ie “.
Rohling tem sam em nietylko objaśnił, że nie odpowie
nadal dr. Delitschowi, lecz każe jednocześnie domyśliać się,
źe przy zbliżających się rozpraw ach sądowych przeciw dr.
Blochowi cofnie skargę, co i uczynił w sam ej rzeczy, na
krótko przed oznaczonym term inem . R ohling popełnił
sam obójstwo m oralne i naukow e. Nietylko W iedeń, A ustrja,
N iem cy całe, lecz i daleko poza granicam i państw a w y
czekiw ano z zainteresowaniem dnia 18 L istopada 1885 r.;
setki i tysiące antysem itów cieszyły się na tę chwilę, pewni,
że dr. Rohling skorzysta ze sposobności, by uspraw iedliw ić
się świetnie z poczynionych sobie zarzutów kłam stw a,
oszczerstw a, krzyw oprzysięstw a i z całą siłą naukow ych
dowodów, zmiażdży przeciwnika, dr. Blocha, a tu cóż się
staje ? Dr. Rohling tchórzliw ie opuszcza pole walki i znika
cichutko z widowni, obładow any zarzutam i nieuctw a, kłam 
stw a, oszczerstw a i krzywoprzysięstwa. Rząd, mówi on,
zobow iązał go do zawieszenia boju literackiego. Któż
jed n ak że, n a całym szerokim świecie, nazwie to w alką lite
racką, jeżeli w stąpię do sali sądowej, by oczyścić się z tak
strasznych oskarżeń? H onor profesorski, dobre imię du
chow nego wym agały, by dr. Rohling stanął przed k ra tk a
mi sądu i żaden rząd nie byłby go w strzym ał od tego
kroku. Ale dlaczegóż jednak R ohling cofnął powództwo
i ustąpił tchórzliw ie przed dr. Blochem ? Nie m ożna brać
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za złe ludziom, jeżeli wskazali na list jego do B riem anna,
zaczynający się od slow : „Mój drogi“, Dr. P atti przybył
i pow iada, że trzeba udowodnić praw dę anti Blochowi.
Jakże to będzie możliwem skoro p an mnie opuszczasz?
Musisz w raz ze m ną być w W iedniu“. Był Briem ann
w Wiedniu, lecz po to aby odsiadywać karę więzienną,
poczem zmuszony opuścić A ustrję, nie m ógł żadną m iarą
brać udziału w rozpraw ach sądowych. W takim więc
razie, istotnie najlepiej zrobił dr. Rohling, cofając swą
skargę przeciwko Blochowi.
Cóż zaś stało się z Briem annem ? Po odsiedzeniu kary,
został w ydalony z Austrji i znikł na jakiś czas z widowni,
by następnie we W łoszech w ypłynąć na powierzchnię.
Pozbaw iony wszelkich środków, pisze do rodziny swojej
w Rum unji, prosząc o kilkaset franków n a koszta podróży
do dom u. Poniew aż jednak krewni jego sam i borykali się
z biedą, nie mogli zatem udzielić mu zapomogi żądanej.
W Rzymie B riem ann udał się do rabinatu miej
scowego z oświadczeniem , że chce pow rócić na łono ju 
daizm u, odprzysiądz uroczyście wszelkie oskarżenia, p o d 
niesione przeciw współw iercom swoim. Po pow ażnych
o bradach z przedstaw icielam i zarządu gminy, rabin dał
odpowiedź n astęp u ją cą: „Nie mamy praw a odepchnąć
skruszonego, lecz skrucha nie pow inna być pozorną, ale
szczerą, w inna ujawnić się czynem. Kto żałuje złego p o 
stępku, winien zło napraw ić. Niechaj więc Aron Briem ann
przedewszystkiem odw oła uroczyście wszelkie przezeń
w pism ach publicznych szerzone oszczerstw a przeciw żydom
i judaizm owi. Tylko pod tym warunkiem judaizm z p o 
w rotem przyjąć może od stęp cę“. B riem ann obiecał uczynić
tem u zadość w najbliższym tygodniu. Tym czasem znalazł
stosunki i w sparcie, i pozostał nadal katolikiem. Później
widziano go w Paryżu.
I
dr. Rohling zjaw ia się ponownie, w praw dzie nie
osobiście, lecz ukazuje się ludowi w obrazie skreślonym
w broszurze, w ysław iającej człowieka honoru i wielkiej
nauki. T ytuł broszury b rzm i: „Profesor dr. Rohling, kwestja żydowska, i o p in ja “, przez opata dr. Klem ensa V ictora,
1887 r. Nikt atoli nie wie, kto to ów dr. Klem ens, gdzie
się znajduje, jakie zajm uje, stanowisko. Może profesor dr.
Strack m a słuszność, gdy tw ierdzi, że dr. Klemens Victor,
nikt inny, aniżeli Rohling, a może dr. Bloch trafił w sedno,
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podejrzew ając, że po za Klemensem Victorem ukryw a się
dwóch przyjaciół, Rohling i B riem ann, i że obaj wspólnie
są au toram i tego pism a, gdzie oprócz Rohlinga, w ychw a
lony jest również Aron Briem ann i gdzie na stronie l()-ej
czytam y: „O B riem annie, kończącym obecnie studja m e
dyczne w Paryżu, pisze mi spowiednik jego, p ater I. Desie,
którem u również, niżej przytoczony list B riem anna z a 
wdzięczam, że jest to człowiek nader honorowy, o ch arak 
terze silnym, postępujący zawsze drogą praw ą i zasługujący
n a zaufanie bezw zględne“. Rohling, list wątpliwy, który
niżej przytaczam y, przywodzi tylko dla objaśnienia przy
czyny, dla której on używ a B riem anna i żąda, aby bez
w arunkow o był obecnym na rozpraw ach sądowych w W ie
dniu, twierdząc, że bez niego niemożliwem będzie udo
wodnić praw dy wobec Blocha. W liście tym albowiem
pisze B riem ann do ojca Desie, spow iednika swego w P a 
ryżu: „Co się wreszcie tyczy listu dr. Rohlinga, rzecz
prosta. Rohling wówczas był obłożnie chory, gdy proces
z Blochem miał dojść do skutku, a ponieważ Rohlingow i
wiadom o, że przestudjow ałem dzieła jego dokładnie i uznaję
ich słuszność, więc w łaśnie w czasie, gdy w ybieram się na
studja uniw ersyteckie do W uerzburga, odnosi się do mnie
listownie, żądając, abym pozostał zam iast niego w W iedniu
dla udow odnienia praw dy; bo n a Delitsch’a i W uensch’a
nic a nic rachow ać nie m oże“, (str. l(j).
Nie należy zapominać, że dr. Rohling przedstaw ił
trybunałow i wiedeńskiemu przyjaciela swego Briem anna
i dr. Eckera, jako rzeczoznawców w tym w łaśnie procesie.
Briem ann więc m iał po stronie R ohlinga bronić praw dy
przeciwko Blochowi i jednocześnie być bezstronnym eks
pertem , na mocy orzeczenia którego, sędziowie mieli uzasa
dnić swój wyrok. Rzeczywiście, przyznać się do czegoś
podobnego w broszurze, cel której obrona Rohlinga, jest
szczerością zdum iew ającą.
W spom inaliśm y już powyżej, jak Rohling podczas p ro 
cesu o E sterę Solymossi w sądzie w Nyiregehaza ośw iadcza
się z gotowością potw ierdzenia przysięgą, na swój urząd zło
żoną, że żydzi u p atru ją w zarzynaniu dziewcząt chrześcijań
skich, uczynek Bogu miły, dodamy tu tylko, że tegoż roku,
gdy w głównym sądzie krajow ym lwowskim m iał odbyć się
proces przeciwko żydowi, o zabicie chrześcijanki brzem ien
nej, on, Rohling, nie wzywany przez nikogo, staw ał w sądzie
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i pow ołując się na urząd swój zaprzysiężony, złożył za
pew nienie piśm ienne, że w edług talm udu, żydowi wolno
zabić
zbezczeszczoną przez siebie dziewczynę, w raz
z dzieckiem, bez obaw y niełaski bożej i potępienia wiecz
nego. Ponieważ dzienniki doniosły, że rab in at wiedeński
w procesie tym przedstaw ił referat trybunałow i lwowskie
mu, dr. Rohling ofiarow ał się protestow ać przeciw ko tem u
referatow i i dodał:
„Składam objaśnienie niniejsze dla użytku sądow ego;
pow aga stanu duchownego ręczy za praw dziw ość mego
p rzekonania“. Sąd dołączył pism o to do aktów.
N astępujący szczegół wskazuje, ja k dalece posuw ał
Rohling chorobliw ą skłonność swoją stw ierdzania przysięgą
praw dy, swoich, pseudo-naukow ych przekonań. Gdy w ładza
w łaściw a skonfiskowała broszurę Rohlinga o treści podbu
rzającej: „ Odpowiedzi moje rabinom, czyli piąć listów
o talmudyzmie i krwi w rytuale żydowskim “, sąd praski
obradow ał nad tem , czy znieść konfiskatę. Przy rozpraw ie
sądowej był obecny i R ohling, by przemówić za zniesieniem.
Otrzym awszy głos, staje on przed krucyfiksem i, po przy
toczeniu m nóstw a cytat talm udytycznych, m nóstw a zdań
pisarzy łacińskich, francuzkich i niemieckich, zaczyna tonem
uroczystym :
„Przysięgam przed Bogiem Nieba i ziem i“, na co prezydujący p rzeryw a mu s ło w a m i:
„Nie tu miejsce na przysięgę, panie profesorze“. A więc
laik zmuszony był zwrócić uw agę duchownem u i profeso
rowi teologji, że nie należy przysięgać nadarem nie.
Gdy Rohling obciążony oskarżeniami dr. Blocha, uciekł
z placu boju, należało by mniemać, że odeszła go raz na
zawsze chęć szerm ierki publicznej w spraw ach talm udycznych. Czas jakiś siedział istotnie cicho; dopiero roku
1887 zjaw iła się owa b roszura mniemanego dr. Klem ensa
Yictora, m ająca n a celu obronę Rohlinga; a w r. 1891, nie
m ogąc już dłużej pow strzym ać się od w ystąpienia jako
znaw ca talm udu, ogłosił, że odkrył ustęp talm udyczny, roz
strzygający ostatecznie kw estję sporną, m ianowicie, że z a 
rzynanie dzieci chrześcijańskich na św ięta wielkanocne,
stanow i dla żydów konieczność nieuniknioną, inaczej
bow iem m uszą zarzynać w łasne dzieci. Odkrycie to,
w oczach dr. Rohlinga, najw spanialsze ze w szystkich, kiedy
kolwiek w talm udzie poczynionych, zjawiło się najpierw'
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w „Korespondencji A ntysem ickiej“ z 22 Listopada 1891 r.;
zaś 1892 r. jako b roszura oddzielna p. t.: „Ustęp talmu-

dyczny o mordzie rytualnym“.
P rofesor dr. S track w ytłum aczył znaczenie właściwe
tegoż ustępu, dodając, że już w 1885 r., ustęp ten był mu
znanym, sądził jednakże niemożliwem, by ktoś, który był czytał
choćby jedną tylko stronicę w talm udzie, w paść mógł na
myśl użycia Avyciagu tego z talm udu, za dowód praw dziw o
ści oskarżenia żydów, o używanie krwi chrześcijańskiej
w celach rytualnych. (Strack 116).
W roku 1892 sąd przysięgłych w Cleve, obradow ał
nad spraw ą rzezaka BuscholFa, posądzonego o mord r y 
tualny, popełniony w mieście Ksanten. Podczas rozpraw
tych, wezwany przez obrońcę, dr. Noeldecke, profesor
strasburski, wniósł referat o mordzie rytualnym żydów,
w którym dochodzi do w niosku: że tak sam o jak w ta l
mudzie niem a nic o nowoczesnych kolejach żelaznych, tak
i nie znajdziesz w nim ani słow a, dozwalającego żydom
rozlewu krwi inowierców, lub używ ania krwi ich w celach
rytualnych, o czem, on, Noeldecke, znający gruntow nie
cały talm ud, zapewnić może.
Gdy sąd przysięgłych uw olnił rzezaka Buschoffa,
prezydujący antysem ickiego związku w Krefeld, zaw iadom ił
o tem Rohlinga, który odpowiedział na to: Dr. D elitschowi zadał kłam Klem ens Victor, że w w ydaniach talm udycznych wiele miejsc odnośnych opuszczono, a mimo to
w wielu innych m iejscach pozostały wskazówki o m ordzie
wielkanocnym , a historja również fakt mordu rytualnego
potw ierdza. N astępnie dr. Rohling w ystosow ał do trybu
nału w mieście Klewe list, w którym żali się, że dr. N oel
decke zarzuca mu lekkomyślność. Na usprawiedliw ienie
swoje wskazuje broszurę dr. Klemensa Victora, i usiłuje
wytłumaczyć milczenie w obec oskarżeń profesora dr. S tracka, jak to już uprzednio był czynił z dr. Blochem. „Za
milkłem, bo w ładza świecka, której poddać się m uszę,
żądała zaniechania sporu żydowskiego“. Lecz i tym razem
jakże obejść się bez przysięgi, kończy więc R ohling:
„W obliczu śmierci i Sędzi Odwiecznego, nie mogę pow ie
dzieć inaczej i wyznaję, że oskarżenie rytualne, jest na p ra Avdzie oparte. W liście do korespondenta dziennikarskiego
E. H um m elsheim era w Kolonji, dr. Rohling wyraził rów 
nież zdanie swoje o procesie mordu ryluatnego w Clewe
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i o uw alniającym wyroku sądu przysięgłych, i tak pisze:
„Zapytany przez W ielmożnego P ana o zakomunikowanie
mu, jakie jest przekonanie umoje osobiste, co do m order
stw a w Ksanten, mogę tylko donieść, iż na mocy przebiegu
sprawy, jestem najzupełniej przekonany, że Buschoffowie
zarznęli chłopca dla celów rytualnych; (to znaczy, dla za
dość uczynienia zabobonowi religijnemu), że proces klewieński był kom edją, odegraną za pieniądze żydowskie,
z obrazą sprawiedliw ości i poczciwego ludu chrześcijań
skiego, oraz dla zamanifestowania, jak dalece w ładza k ra 
jo w a podległą jest żydowstwu, a przysięgli, co najm niej,
są osłami pierwszorzędnymi. O Noeldeckem czytam, że
otrzym ał za referat swój sumę, przenoszącą o wiele należ
ność mu przypadającą. Któż zapłacił nadwyżkę, jeśli nie
żydzi? Ja, jako przeor zakonu, nie przyjąłbym tych p ie
niędzy, naw et faryzeusze nie chcieli pieniędzy żydowskich.
List ten ukazał się w \ ’eue freie Presse, która 17 W rze
śnia otrzym ała jasne i stanow cze sprostow anie dr. Rohlinga w słow ach: „Do Hum m elsheim era nigdy nie pisy
w ałem , list ten m usi być m istyfikacją. Jednocześnie zaś
otrzym ała „P ragska Politik“ drugie objaśnienie Rohlinga,
w którem p o w iada: „W num erze wieczornym „Politik“
z 16 Czerwca, znajduje się list, jakoby przezemnie, do nie
jakiego Hum m elsheim era pisany. Nazwisko H um m elsheim er
je s t mi zupełnie nieznanem . Gdy zaczynam rozmyślać;
przypom inam sobie co praw da, że zapytany, przez kogoś,
pisałem list o treści podobnej, ale miałem wówczas i kilka
tygodni później jeszcze, taki naw ał spraw przeróżnych, że
nie pam iętam dokładnie słów listu, ani nazw iska adresata.
Dziwi się dalej Rohling, że w ystępuje w tym liście jako
p rzeo r zakonu i żałuje, że list został drukowanym . Nie był
on przeznaczonym dla szerszej publiczności, nie jego więc
wina, że taż publiczność przeraziła się wyrażeniami, nie
odpow iadającem i zwyczajom europejskim . Zaiste, n ad er
delikatny sposób uspraw iedliw ienia się z zarzutów mu
czynionych, iż głosi, że rozprawy sądu przysięgłych są

komedją odegraną za pieniądze żydowskie ku wykpiwaniu sprawiedliwości i ludu chrześcijańskiego, że rząd
ulega żydowstwu a przysięgli s§ osłam i kapital
nymi.
„Neue freie P re sse “ ogłasza w num erze 2, 29 W rze
śnia 1892 r., że znajduje się w posiadaniu tego osobliwego
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listu, którego istnienia Rohling jednocześnie w jednej
gazecie zaprzeczył, a przyznał w drugiej.
By wreszcie praw da wyszła na jaw i sprawiedliw ości
stało się zadość, profesor dr. S track w Berlinie, tego samego
m iesiąca i roku, zamieszcza następującą odezwę w dziele
swojem, p. t. Zabobon rytualny przez dr. Rohlinga.
„Oskarżam niniejszem publicznie A ugusta Rohlinga,
c. k. profesora austrjackiego i kanonika, o krzywoprzysięztwo
i fałszerstwo. Pytam następnie czytelników mojej książki,
którzyby, po bliższem jej poznaniu, zechcieli i nadal brać
w obronę owego A ugusta Rohlinga, czy przez to nie stają
się w spółwinnym i jego kłamstw. Nareszcie objaśniam , że
A ugust R ohling daw ał liczne dowody haniebnego nieuctwa,
krytykując literaturę i religję żydowską, i że ow a oślepiająca
laików m asa cytat z literatury talmudycznej i rabinicznej,
jest po części przepisaną z „Odkrytego Judaizmu“ Eisenm engera, po części zaś opracow aną przez innych, a głównie
przez znanego nam już A arona Briem anna. Jestem gotów
potw ierdzić oskarżenie to przed każdym trybunałem s ą 
dowym .“
Siedm lat m inęło, a dr. Rohling ani m yślał zniweczyć
oskarżenia, rzuconego nań przez dr. Blocha, (od 1885 do
1892 r.) i następnie drugie upłynęło siedmiolecie, a R oh
ling rów nież nie odważył się podnieść rękawicy, rzuconej mu
przez dr. S track a w roku 1892. Powyższe wyzwanie swoje,
Dr. S track pow tórzył dn, 18 Lutego 1900 roku, lecz i n a
to pow tórne w yzw anie dr. Rohling nie zw racał uwagi.
Boli m nie pisanie niniejszego ustępu, lecz gdy w cza
sopiśm ie tak pow ażnem , jak „Historyczno-polityczne k artk i“
(H istorisch-politische Blaetter) i w czasopiśmie tej m iary
co „Postzeitung augsburgska“, zjaw ia się artykuł o żydow
skim mordzie rytualnym , pow ołujący się jeszcze w 1900 r.
na dr. Rohlinga, jako jedynego świadka koronnego, w tedy
czas najwyższy na przedstaw ienie czytelnikom pism kato
lickich, św iadka tego, we właściwem ośw ietleniu, choćby
św iatło to odkryło nam widok w strętny upadku m oralnego.
W świecie nauki, znaczy to: nauki talmudycznej, Rohling
żadnego, a żadnego nie zajmuje m iejsca.
5.
Pisarze dzieł, na których opiera się dr. Rohliug.
a) Biskup Agohard.
Dnia 19 M arca 1892 r., biskup wojowniczy IX stulecia,
dostąpił zaszczytu wątpliwego. B aron protestancki, poseł
5
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v. W ackerbarth-L indenrode, pow ołał się na A gobarda, jako
na św iadka-historyka dla stw ierdzenia, że tak za jego
czasów, jak i wcześniej jeszcze, bywały już w ypadki mordu
rytualnego. B aron, o ile się zdaje, nie w niknął głębiej
w ducha biskupa katolickiego, którego naw et, nazwiska nie
znając dokładnie, mylnie nazyw a biskupem łyońskim
A ngobardem . Dalej nadm ienić należy, że B aron wzmian
kowany w spom ina tylko o jednem dziele Biskupa, chociaż
kilka ksiąg wyszło z pod tego pióra, niewiadomo więc,
które z dzieł A gobarda poseł m iał na myśli. Wogóle
sądzić należy, że baron nie oddając się gruntow nym studjom religijno-historycznym, nie znał wcale dzieł Agobarda
i czerpał potrzebne mu, jako posłowi, wiadomości, z pism
dr. Rohlinga, n a którego wyraźnie się powołuje.
Rohling rzeczywiście w piśmie swojem: „Odpowiedzi
moje rab in o m “ pisze: „Oskarżenie żydów o mord rytualny,
m iało miejsce we wszystkich wiekach. Św. Agobard, zna
kom ity biskup lyoński, wym ienia fakta historyczne, wiek
VIII poprzedzające, w dziełach swoich: „de insolentia
Ju d aeo ru m “ (o zarozum iałości żydów) i „de Judaicis
superstitionibus“ (o zabobonie żydowskim). Mimo wszelkich
zaprzeczeń żydowskich, mimo wszelakich obron hebrajczy
ków, tak chrześcijan jak i żydów, po części bona, —
po części mola fide (w dobrej i złej wierze) ogłaszanych,
oskarżenie to stoi niew zruszone.“
Czytając powyższe słow a dr. R ohlinga, że oskarżenie
żydów o mordowanie rytualne chrześcijan, wszystkie p rz e
chodzi wieki, i że A gobard skreśla fakty, poprzedzające
wiek ósmy, przychodzi nam m im ow olnie na myśl, że
w dziełach b iskupa A gobarda, m uszą być wymienione liczne
w ypadki zabójstw rytualnych. Szperam y więc i szukamy
tych wypadków. Ale co się okazuje? Nie znajdujemy ani
jednego.
W procesie R ohlinga przeciw Blochowi, dr. Kopp,
m ecenas, obrońca Blocha, nietylko przeczytał wymienione
przez dr. Rohlinga dzieła „O zarozum iałości żydów “
i „O zabobonie żydow skim “, lecz w dodatku, jak sam zapewmia, przestudjow ał wszystkie dzieła A gobarda i przeko
n ał się, że św. A gobard był rzeczywiście zaciętym wrogiem
żydów, przypisującym im wszystko zło możliwe. Lecz
mimo to, że nazyw a ich: naczyniem djabelskiem i dziećmi
piekła, mimo to, że w zbrania chrześcijanom jad ać wspólnie
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z żydami, rzucić im choćby Ave na pow itanie, bo tym
jednym Ave, chrześcijanin już bierze udział w złych uczyn
kach żydowskich, A gobard w dziełach swoich nie w spom ina
nigdzie o mordzie rytualnym, ani o jakiem bądź zabójstwie
chrześcijanina.
Ponieważ A gobard pisał po łacinie, a nie wszyscy
członkowie sądu przysięgłych w ładają tym językiem, u p ro 
szono fakultet filozoficzny uniw ersytetu wiedeńskiego, o zło
żenie naukow ego referatu, m ającego rozstrzygnąć o tem,
czy w tych dwóch, kilkakrotnie wyżej w spom inanych
rozpraw ach biskupa, znajduje się fakt, z którego należałoby
wnioskować o istnieniu mordu rytualnego, na chrześcijanach
dokonanego, lub wogóle, o zabójstw ie chrześcijan. F ak u l
tet filozoficzny wyznaczył dr. Franciszka W eihricha, prof.
gim nazjum Fran. Józefa w W iedniu, jako uczonego znane
go n a tem polu naukowem , a sąd, po przyjęciu od niego
przysięgi, ustanow ił go rzeczoznawcą.
W referacie, nader gruntow nie i ze skrupulatną sum ien
nością opracow anym , dr. W eihrich opisuje najpierw , że
zm arły w 840 r. biskup lyoński Agobard, cieszył się Wyso
kiem pow ażaniem . W skutek wykwintnego w ykształcenia
i wiedzy rozległej, m iał on wpływ n a politykę państw a
.frankońskiego. Stanowisko biskupa względem żydów, określa
profesor W eihrich tem i słowy:
„Godną podziwu jest nieustraszoność, z ja k ą A gobard
w ystępuje przeciwko wszystkim rozporządzeniom cesarskie
go rządu, ulegającego wpływom żydowskim, ze szkodą dla
interesów ludności chrześcijańskiej; niemniej usiłuje on
zawsze bronić chrześcijan od nierzetelności żydów, licznie
w jego dyecezji zamieszkałych. W niosek zaś rozstrzygają
cy refera tu brzmi: „W dwóch tych rozpraw ach niem a
wymienionego faktu, ani żadnego obwinienia żydów o mord
rytualny, lub o zabójstw o.“
W tych dw óch rozpraw ach znajduje się ustęp, w którym
m owa o „krwi dziewiczej;“ dr. W eihrich rozbiera ustęp ten
starannie i objaśnia: „Już z gołosłownego brzm ienia ustę
pu wynika, że wszelka myśl o gwałtownym rozlewie krwi,
jest wykluczoną; całość zaś, z której zdanie to w ydarto,
przekonyw a niew ątpliw ie, że o zabójstw ie dziewicy naw et
mowy być nie może. N astępnie dr. W eihrich objaśnia, że
A gobard usiłuje przekonać, jak dalece religja żydowska,
pełna zabobonów, godną jest w strętu i nienaw iści, i tak
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ciągnie dalej: „Chociaż św. Agobardowi zależy na ujaw 
nieniu stron ciem nych religji żydowskiej, ku której pragnie
w stręt obudzić, jednak nie znajdujem y tutaj najlżejszej
wzmianki o mordzie rytualnym, który nastręczyłby mu n aj
odpowiedniejszą sposobność do podniesienia najw ym ow niej
szego zarzutu przeciw nauce judaizm u i jego przepisom
religijnym . Gdyby istniała w śród żydów podobna zbrodnia,
mąż tak surow ych, jak biskup Agobard, obyczajów, nie
om ieszkałby w ytknąć ją szczegółow o.“
Tyle o pierwszem źródle, z którego dr. R ohling czerpie
świadectwo, stw ierdzić m ające oskarżenie żydów o mord
rytualny. Sw iadek-oskarżyciel żydów, zamienił się w o sk ar
życiela sam ego Rohlinga, bo wym ownem milczeniem o tym
zarzucie stw ierdza praw dę, że aż do IX-go stulecia nic
o żydowskim mordzie rytualnym nie słyszano. Co praw da,
szlachetny baro n , poseł do izby pruskiej, nie w iedział o tem,
bo po za Rohlingiem nic w tej spraw ie nie czytał, inaczej
poczciwy v. W ackebarth nie ośm ieszyłby się tak srodze
swoim biskupem A ngobardem , czyniąc go nieśm iertelnie
śmiesznym. Nie uczyniłby tego tem bardziej, gdyby wiedział,
że p ro fesor dr. Rohling, w piśmie dr. Klem ensa Victora
(str. 26). w yspow iadał się już uprzednio, tłum acząc się, że
przepisał ten fałsz historyczny z gazety włoskiej C m lta
cattol.
b.

Paolo Medici.

Nikt chyba nie potrafi pouczyć nas lepiej o zapa
tryw aniach religijnych i zwyczajach żydowskich, aniżeli żyd,
który, wyssawszy judaizm niem al z mlekiem matki, wyrósł
w atm osferze tradycji i zwyczajów żydowskich. Gdy zdarzy
się, iż żyd taki porzuci w iarę swoją, czego zapew ne nikt
bez ofiar ciężkich uczynić nie je s t w stanie, i przyłączy
się do kościoła chrześcijańskiego, możemy śmiało twierdzić,
że wówczas nietylko potrafi, lecz zechce otw arcie roztoczyć
przed chrześcijaninem praw dziw y obraz religji ojców sw o
ich. Takich żydów—neofitów nie brakło po wszystkie
czasy w kościele katolickim . Ja sam m am przyjaciela
m łodości, który młodzieńcem będąc, opuścił ojca, m atkę,
dom rodzicielski i wszystko co posiadał i w stąpił do
klasztoru. W śród tych żydów atoli,—w liczbie których,
należy się braciom R atisbonne pełne czci wspomnienie,'—
nie znalazł się dotąd jeszcze ani jeden, któryby orzekł,
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że mord rytualny je s t nakazany przepisam i religijnem i jego
daw nych spółwyznawców. Owszem, neofici, przy każdej
sposobności wyznawali uroczyście, źe nie wiedzą nic o p o 
dobnym przepisie religijnym u żydów. Były pewne kategorje żydów chrzczonych, oskarżających o mord rytualny
byłych spółwyznawców swoich, jak n. p. A aron Briem ann,
który nietylko zarzucał żydom mord rytualny, lecz wiele
innych czynów hańbiących.
Ale wywody niepoparte
pism em Św., ani księgami religijnemi żydów, są b ezw ar
tościowe, bo oskarżyciel, sam pozbawiony wszelkiej w artości
etycznej, nie może wymagać, by ktokolwiek bliżej go zna
jący , przyw iązyw ał wagę do słów jego i zeznań. Żyd,
który dla interesu opuszcza żonę, dzieci i w iarę sw oją,
który dzisiaj jest ewatigielikiem, jutro na katolicką przecho
dzi religję w mniemaniu, że tym sposobem więcej zarobi,
który tylko dla tego stoi jeszcze przy katolicyzmie, bo za
w iodła go ra ch u b a w chwili, gdy w Rzymie usiłow ał p o 
wrócić n a łono judaizm u, taki człowiek, jako oskarżyciel
żydów, bynajm niej na w iarę nie zasługuje, chociażby n a 
w et nie odsiadyw ał więzienia, jak A aron Briem ann, i jak
on nie został w ydalonym z kraju, za fałszowanie dokum en
tów i za inne oszustwa.
Byłoby więc dla R ohlinga rzeczą w ażną i wielce p o żą
daną, gdyby był znalazł chrzczonego żyda, człowieka honoru,
0 charakterze nieskazitelnym , który zaświadczyłby o p ra w 
dziwości oskarżenia o mord rytualny. Rohling utrzym uje,
że w sam ej rzeczy znalazł szczęśliwie, w osobie P aola
Medici, takiego św iadka.
W broszurze swojej: „Odpowiedź moja rabinom"
pisze on na str. 95: „Dla objaśnienia spraw y o zam ordo
wanie m nicha franciszkanina, Tom asza z Damaszku, r. 1840,
nadm ieniam y za P aolem Modicim, eks-rabinem (patrz
dzieło jego „Riti et Costumi degli Ebrei“ rozd. 26, (Z w y
czaje i kostjumy hebrajczyków ), że w św ięto Purym , żydzi
sta ra ją się zabić chrześcijanina na pam iątkę H am ana, że
jednakże w braku chrześcijanina może zastąpić go turek, lub
poganin, mężczyzna, czy k o b ieta.“
T ry bunał wiedeński kazał tłomaczyć notarjuszow i,
Leonowi Roncali, przysięgłem u adwokatowi sądowemu, 26
rozdział wyżej wym ienionego „Riti et C ostum i“, n a język
niemiecki, w celu odczytania go na posiedzeniu sądow em .
1 cóż- sie pokazało? W rozdziale 26-ym „ jedynie o święcie
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„P u ry m “ traktującym , niem a ani słowa, któreby, przy n a j
bujniejszej fantazji, choć w przybliżeniu, m ożna było upo
dobnić do cytaty Rohlinga.
Porów nyw ano kilka edycji madryckiego i turyńskiegonakładu, alo w żadnęj z nich nie odnaleziono w żadnym
rozdziale, ani na żadnej stronnicy ustępu^ do którego przy
czepić by m ożna było zdanie Rohlinga. Czytając cośpodobnego, człowiek nie dow ierza oczom własnym, lecz
pojm uje dokładnie, że autor podobnych kłam stw, musi'
usuw ać się dyskretnie przed publicznemi rozpraw am i sądowemi.
Chcąc poprzeć ważność dokonanego przez siebie od
krycia, dr. R ohling nadaje swemu świadkowi godność
rabiniczną. Kto potrafi zresztą z wrony zrobić rabina,
( Babin)*, dla tego je st drobnostką przedstaw ić czytelnikom
szesnastoletniego m łodzieńca, jako eks-rabina. Paolo M edici albowiem , sam o sobie pisze w liście, umieszczonym
w książce swojej, że ochrzczono go gdy m iał zaledw ie lat
szesnaście. Pytanie więc, kiedy był rabinem : czy jako
m łodzieniec, niem ający naw et lat szesnastu, czy później.,
jako chrześcijanin, pełnił obowiązki ra b in a żydowskiego?
W ięc i ten obrońca Rohlinga zamienił się w jego
oskarżyciela, bo au to r książki, pełnej zarzutów przeciw ży
dom, nie podnosi żadnego obwinienia o mord rytualny, co
je s t najlepszym dowodem, że mord rytualny uie istniałi nikt o to wówczas żydów nie posądzał. Paolo Medici
był lekarzem i jak sam o sobie, w wyżej wymienionej,
książce w spom ina, był kapłanem chrześcijańskim w poło
wie ubiegłego stulecia.

c)

Eks-rabin Moldavo.

P ap ier jest cierpliwym, m aw iano po wsze czasy,,
chcąc tem określić, że nie wszystko co pisują polega na
prawdzie.
Po wynalezieniu druku uczyniono spostrzeżenie, że
papier nie stracił swojej właściw ości, wobec czcionek dru
karskich, lecz znosi nadal w milczącym spokoju, drukow a
ne na sobie kłam stw a najgrubsze obok praw dy n a jp ra 
wdziwszej i p o w itało przysłowie niemieckie: „Kłamie jakby
w druku. (W oryginale: Er luegt wie gedruckt). Dla,

*)

W ro n a po niemiecku: R a lin .
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tego też żadnemu człowiekowi rozsądnem u, jeżeli wniesie
skargę do sądu, lub zechce bronić się przeciw podanem u
nań oskarżeniu, nie przyjdzie n a myśl powoływ ać się n a
list bezimienny, lub drukow aną broszurę bezimiennego
au to ra, jak również, nie pow oła się na prawdziwość pod
pisu listu, skoro nie będzie spraw dzona tożsam ość osoby
piszącej; nie pow oła się rów nież na dzieło, którego au to r
nie przyjm ie za nie odpowiedzialności. Jeżeli autor listu,
czy książki, znany je st rządowi, jako człowiek niew ykształ
cony, lub potw arczy, naturalnie list taki, lub książka, żad
nej nie stanow i podstaw y dla sędziego, odwrotnie zaś,
dzieło człowieka nauki, o charakterze praw ym , posiadać
będzie w artość św iadectw a wiarogodnego, jeżeli na nie p o 
w oła się ktokolwiek przed sądem.
Na początku naszego stulecia, ukazała się w Mołdawji
czy Pmmunji, książka, zaw ierająca najgłupsze i najpotw or
niejsze bajki o żydach. W bajkach tych króluje historja
0 spożyw aniu krwi chrześcijańskiej w czasie Wielkanocnym,
czyli podczas Paschy. By dać maleńki obrazek głupstw
w tej książce zaw artych, dość przytoczyć w jaki sposób
autor dowodzi spełniania się wszystkich przekleństw , którem i Bóg, przez Mojżesza zagroził żydom, w razie p rz estą
pien ia przez nich p raw boskich (5 KS. Moj. 28).
„W svyscy żydzi E uropy“ pow iada, „są parszyw i, ży
dzi azjatyccy chorują na św ierzbę, afrykańscy m ają nogi
owrzodzone, am erykańscy cierpią wielkie osłabienie oczu.u
Szkoda, że nie zdołał zbadać dokładnie żydów australijskich,
inaczej dostrzegłby praw dopodobnie, że ciecze im z ust
1 uszu. „Ale wróćm y do rab in ó w “ ciągnie dalej au to r
książki: „Szubrawcy ci wymyślili, że krew chrześcijańska
jest skutecznym środkiem leczniczym .“ Przypom inam y so
bie, że ju ż T om asz C antipratanus w ygłaszał podobne teorje. Mniemano wówczas, że wszyscy żydzi cierpią na k rw o 
toki, że usiłują leczyć się z tej choroby krw ią chrześcijań
ską, który to środek polecił im pewien spółw yznaw ca,
czczony jako święty. W róku 1846 ukazał się w P aryżu
wyciąg tego paszkw ilu w książce francuzkiej „Achilla
Laurent, (nie należy tego autora m ieszać z L aurent’em,
sławnym profesorem genewskim). Książka ta zaw iera opis
wydarzeń dam asceńskich w Syrji 1840-1842 r., tyczących
się zam ordow ania ojca T o m as’a i śledztw a w tej spraw ie
przeprow adzonego.

http://rcin.org.pl

—

72 —

A utor m ianuje się członkiem Stowarzyszenia wschod
niego, po zatem żadnych bliższych o nim nie m am y d a
nych. W książce tej więc znalazł dr. Rohling wyciąg
z broszury, w Mołdawji drukow anej i, przytaczając wyciąg
ten w piśmie swojem: „ Odpowiedzi moje rabinom “, za
czyna od słów: „Zanim przystąpim y do opisu procesu da
m asceńskiego z 1841 r., należy wspomnieć o odkryciu, przez
ek s-rab in a Moldawo zrobionego.
R ab in ten, ur. 1765 r. w trzydziestym roku życia
swego, został greko-katolikiem , a w 1809 r. wydał w języku
m ołdaw skim książkę, przetłum aczoną n a język arabski
i grecki. W języku greckim wyszła później w 1834 r.
p. t. „Zanik religji żydow skiej“, wydanie trzecie, tłu m a
czył Józef Georgios. W książce tej, autor odkryw a wszyst
kie tajem nice krw aw ej Paschy żydowskiej. Książka ta
byłaby usunięta z widowni, i zniknęłaby bez śladu, gdyby
Achilles Laurent nie był przytoczył z niej wyciągu, w dzie
le swojem:
„Opis historyczny zdarzeń syryjskich“ 1840 —
1842 r. str. 80.
Dr. R ohling tw ierdzi niesłusznie, że książkę tę usu
nięto z widowni, ponieważ ona istnieje, lecz stała się
z czasem rzadkością bibliograficzną. L aurent nadm ienia
tylko — „mówią, że żydzi ją usunęli“. Dziełko to można
jeszcze i dziś odnaleźć, i Dr. Kopp przedstaw ił Rohlingowi
dw a egzem plarze w językach m ołdawskim i nowo-greckim.
Rohling zaś nie chciał czerpać u źródła, zadaw alając się
w yciągiem z książki L au ren ta.—
A teraz n astrę cza się ważne pytanie: Kto je s t rabin
Moldavo? Gdzie żył i co działał? Kto słyszał kiedy o tej
osobistości? Głuche m ilczenie dokoła! Z Mołdawji żadne
0 nim nie doszły wiadom ości. Laurent w książce swojej
nie w spom ina o rabinie Moldavo, a n a książce, której
rabin ten m a być autorem , nie figuruje jego nazwisko.
Skąd więc m yśl, że autor tej książki nazyw a się rabin
Moldavo? Jakim sposobem odkryto nazwisko jego? Stało
się to drogą n ajprostszą. .Dr. Rohling, ze znaną sobie
zręcznością, która wronę, (R abin), zam ieniła w rabina
1 szesnastoletniego chłopca jako rab in a przedstaw iała, do
konał wszystkiego w łasną intuicją. W ie on dobrze, że
w świecie naukow ym dzieło bezimiennego autorstw a, za
zwyczaj mało byw a cenione, w „.Moich odpowiedziach
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rabinom “ str 52, sam pow iada, że utwory swoje podpisuje
pełnem nazwiskiem , by przed publicznością stan ął osobnik
odpow iadający urzędem i pow agą za praw dę, i gotowy ży
ciem i duszą stw ierdzić swoje przekonanie. N aturalnie
więc, że w oczach D -ra R ohlinga, bezimienność autora
paszkwilu, stanow iła b rak nielada. Potrafił ón wszakże
prędko zaradzić złemu. I cóż robi? Poniew aż dzieło w y
szło n a jaw w języku mołdawskim, au to r przeto z koniecz
ności musi być m ołdawjaninem , Dr. Rohling więc nazywa
go w prost: „Rabinem Mołdawskim" czyli, dla piękniej
szego brzm ienia, bo z cudzoziemska, i jakoś odpowiedniej
dla języka książki, obdarza go nazwiskiem: „Rabin Mol
davo“. Dr. Kopp, obrońca d -ra Blocha w procesie „ Roh
ling przeciwko B lochow i“ w yjaśnia oszustwo, bo tak
wręcz nazywa postępow anie R ohlinga, i pow iada w b ro 
szurze swojej: „Przyczynek do kwestji żydowskiej
w edług akt procesu R ohlinga przeciw B lochow i“, (wydanie
trzecie str. 35,) że należało się w prost pytać D -ra R ohlinga
w izbie sądow ej, jakim sposobem doszedł on nazwiska
a u to ra „Zaniku religji żydowskiej“, a zapytanie to, naj
pew niej pożądany odniosłoby skutek.
O
ile udało mi się poznać p a n a dr. Rohlinga z pism
jego, nie wierzę, że pytanie to w praw iłoby go w kłopot.
O bjaśniłby najpew niej, że zam ierzał określić za pom ocą
nazw iska Moldavo, iż autor był rabinem w Moldawji,
a w ięc M ołdawjaninem, jak, przypuśćm y, zwać będziemy
innego rab in a, baw arczykiem , lub prusakiem , dla bliższego
określenia, że o pruskim , lub baw arskim rabinie mowa.
W piśm ie wrzekomego księdza Klem ensa Yiktora
z r. 1887, w celu obrony D -ra R ohlinga wydanem , niem a
zresztą odpowiedzi n a pytanie zadane, przez d-ra Koppa,
1886 r., jak również nie nastąpiła po dziś dzień odpowiedź,
na pow tórne pytanie, zaw arte w aktach i referatach p ro 
cesu: „Rohling contra Bloch“ z 1890 r. Żałować tylko
w ypada, że eks-rabin Moldavo zabłąkał się i do pism historyczno-politycznych, i znalazł kącik dla siebie, w dopisku
do artykułu: .Przyczynek do kwestji żydowskiego mordu
ry tu aln eg o “ ' W każdym razie byłoby o wiele odpow iedniejszein dla au to ra tegoż artykułu, powołać się na Tom asza
C antipratanusa, zam iast na eks-rabina Moldavo, istniejącego
li tylko w fantazji D -ra R ohlinga.

http://rcin.org.pl

d. Rabi Mendel.
P rofesor Dr. Rohling niem a szczęścia ze swymi ra b i
nam i, na św iadectw o których się powołuje, ani też z książ
kam i i dziełami, przypisyw anem i tymże rabinom . R az m a
książkę, lub przynajm niej wyciąg z książki, lecz brak mu
rabina, m ającego być jej autorem , jak to w spraw ie z eksrabinem Moldavo się działo, innym razem , m a wprawdzie
rabina, ale nie posiada dzieła przez tegoż wydanego. T ak
w łaśn ie się stało z rabinem Mendlem, jak to brzm i własne
opow iadanie Rohlinga, w broszurce jego „Polemika I rabinizm, upoważniający do oliar z ludzi', str. 32.— Tamże
twierdzi: „Dzieła rabinów , w ciągu wieków wydawane, zda
ją się jakby były krw ią przesiąkłe. N aw et w ostatnich
dziesięcioleciach, odważyli się rabini na drukow anie ksią
żek, krwią dyszących, po części, polecających i broniących
mord rytualny, a po części, w znaw iających daw ne wydania
dzieł tajem niczych .
Nowe książki tego rodzaju znajdują się bardzo rzadko
w katalogach księgarskich; przechow yw ane byw ają w w iel
kiej tajem nicy, gdyż w ykładając teoretycznie naukę mordu
rytualnego, m ogłyby być wyzyskanem i przez uczonych nieżydów na niekorzyść Izraela.
Już od dłuższego czasu poszukuję podobnego doku
m entu, treść którego znam dokładnie i w dosłownem opubli
kuję tłum aczeniu, skoro tylko odnajdę to dziełko, które
niestety zaginęło, a jak dotąd, poszukiwane je st bezsku
tecznie. N iektórzy księgarze żydowscy zapytani, odpowiadają,,
że książeczka ta zupełnie nie istnieje, inni nie dają żadnej
odpowiedzi, a inni jeszcze dostarczali gram atykę W essely’ego,
opatrzoną tym sam ym tytułem , lub dopisali „R ozsprzedane“.
Żyd czeski, którego napotkałem przypadkow o, pow ie
dział mi: „mam książkę, lecz jej nie dam “. Autor książki,
rabi Mendel w Kossowie, zm arł mniej więcej przed dwudzestu laty; książka jego pod tytułem „Gan n a ü l“ (Ogród
zamknięty), u k azała się w 20-tu wydaniach, drukowanych
w różnych m iejscow ościach, między innemi i we Lwowie“.
Tu, dla uzupełnienia, dodać m usim y jeszcze jeden
ustęp z pom ienionej książki dr. Rohlinga, str. 34. „Rabi
Mendel poucza nas w swojem „G an-m aul“, że liczba w ier
nych, używ ających krwi ludzkiej z przekonania religijnego
w śród żydów zachow aw czych, nie je s t zbyt wielką, w yjąw 
szy W ęgry, Galicję i Polskę, i dla tego w łaśnie walczy'
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on, by krew, którą we wszystkich krajach rozlew ano n a
cześć Boga, była i do mac dom ieszaną“.
P an profesor, dr, Rohling, w ypow iedział tutaj niestety,,
tyle kłam stw , ile zdań napisał. Przejdźm y je kolejno.
Dzieła rabinów dyszą krwią po przez wszystkie wieki,
są one wykładow ą nauką używ ania krwi. Jeżeli tak jest
w istocie, dla czegóż więc dr. Rohling musi męczyć się tyle
lat, dla znalezienia jednego ustępu, o używaniu krwi? A gdy
już znalazł, lub, gdy m u go wskazał przyjaciel Briem ann,
jakim że dzieje się to sposobem , że fachowcy natychm iast
niweczą całą jego radość, w skazując, że odnaleziony ustęp
bynajm niej jego tw ierdzeń nie popiera. Jeżeli dzieła ra b i
nów wciąż o krwi traktują, pocóż więc dr. Rohling ofiaro
w uje się kosztem rządu udać się na w schód, by tam aż szukać
dzieł religijnych żydowskich, na usprawiedliw ienie swoich
fałszywych zarzutów .
Twierdzenie, że wciąż przedrukow ują, piszą i rozpo
w szechniają książki, mord rytualny polecające, je st niedowiedzionem i pozostanie li tylko potw arzą, póki nie uda
się dr. Rohlingowi przedłożyć książki podobnej treści. Nie
brak przecież i obecnie żydów biegłych w Talm udzie i li
teratu rze żydowskiej, którzy, jak Aron B riem ann, opuściwszy
w iarę sw oją, radziby w ystąpić na naukowej arenie uzbro
jeni w podobne książki, do walki przeciw byłym swoim
spółwyznawcom . Dla czegóż więc dotąd nikt a nikt, ani
jednej takiej książki nie odnalazł?
T eraz przystępujem y do rzeczy, do najważniejszej! Dr.
Rohling zapew nia, że posiadał podobną, krw ią dyszącą
książeczkę; posiadał ją czas dłuższy, skoro utrzym uje, że
obznajmił. się dokładnie z jej treścią. Z książki tej p o 
daje on naw et do wiadomości trzy ustępy najgłówniejsze:
1) We wszystkich k rajach żydzi rozlew ają i spożywają
krew chrześcijańską n a cześć Boga: 2) żydzi w Galicji i n a
W ęgrzech, najgorliwiej oddają się tego rodzaju religijnym
praktykom ; 3) że resztę żydów należy zachęcać do spoży
w ania krwi chrześcijańskiej i m ieszania jej do m ac w iel
kanocnych.
Książka o treści tak ogrom nie ważnej, była w posia
daniu dr. Rohlinga, i rzecz niesłychana! Dr. Rohling ją
ukrywał. Dr. R ohling popełnił to sam o przestępstw o,
które tylko co był zarzucał rabinom i całem u narodow i
żydowskiemu. Czyżby działał w porozum ieniu z rabinam i
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i dla tego ukrył tak cenną książeczkę? i może zbyt m ałą
przyw iązyw ał do niej wagę, skoro, jak pow iada, nie wie
gdzie mu się podziała? Coś podobnego R ohling ośmiela
się wm aw iać w czytelników swoich!
Nie! znam ja p an a dr. Rohlinga lepiej, niżeli on sam
zna siebie; gdyby kiedybądź posiadał podobną książkę, gło
siłby o tem z uciechą niepoham ow aną, całem u św iatu
by głosił, że znalazł urzędow e świadectwo mordu rytualnego
i spożywania krwi chrześcijańskiej. Z trjumfem radosnym
roztrąbiłby wieść, że dosłowne tłumaczenie szanownej
książeczki w krótce ujrzy św iatło dzienne. W szystkie o r
gany p rasy antysemickiej w Austrji i Niemczech odpow ie
działyby jednym wielkim okrzykiem radości, n a wszystkich
zebraniach antysem ickich chw alonoby i wielbiono R ohlin
ga za odnalezienie tak pożądliwie poszukiwanego skarbu,
na wszystkie tony śpiew anoby chw ałę wielkiego męża.
Lecz rzecz ta m a i stronę poważną. Książka wyż
omówionej treści, autorem której jest rabin, to książka
niebezpieczna, w prawdziwem znaczeniu tego słowa. Z a
w iera ona urzędowe zeznanie i podnietę do rozlewu krwi
ludzkiej. A przecież dr. R ohling pow iada, że jego przy
sięga z urzędu obowiązuje go do unicestwienia, o ile możności,
krzew ienia związków tajem nych i stow arzyszeń niesprzyja
jących dobru publicznemu, i dla tego w ielokrotnie ofiarowywa
się sądowi, jako rzeczoznawca w procesach o mord rytualny
żydowski. Jakże więc mógł on, ksiądz z pow ołania, za
niechać zawiadom ienia władzy o istnieniu książki tyle nie
bezpiecznej, jeżeli książka ta w rzeczywistości była w jego
posiadaniu? Lub jakże mógł, pam iętając o przysiędze urzędo
wej, nie zawiadom ić w ładzy o tem, że żyd czeski jest w p o 
siadaniu książki, której wówczas z rozkazu cesarskiego
poszukiwano? Również trudno uwierzyć, że władze, mimo
usilnych poszukiw ań we wszystkich bibliotekach i arch i
w ach, nie zdołały odnaleść ani jednego egzem plarza książki,
tak niedaw no jeszcze drukow anej w dwudziestu kilku wy
d an iach, liczącej kilkanaście tysięcy egzem plarzy? Poszu
kiw ania prow adzono daleko po za granicam i kraju. Profesor
dr. S track, nietylko w całych Niemczech, lecz i w Anglji,
tro p ił ślad tej książeczki, ale nigdzie nie udało się jej odna
leść. I jeszcze jedno. R abin Mendel, z nazwiska Hager,
(Mendel jest imieniem własnem, nie zaś nazwiskiem), nie
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był figurą fikcyjną, żył w samej rzeczy, jak utrzym uje dr.
Bloch, w swoich „aktach i re fera tach “, (str. 158), był
austrjakiem i pełnił obowiązki rabina gminy żydowskiej
w mieście Kossowie, (siedziba urzędu powiatowego, w zeszłem stuleciu) a po dziś dzień w nuk jego piastuje urząd
rab in a w mieście Wiśniczu, w Galicji (również m iasto p o 
wiatowe). Któż w ięc przypisze rabinow i Mendlowi H age
rowi, że w ydał książkę, treść której zaprow adziłaby go
niechybnie do domu w arjatów , lub do więzienia? Mógłże Mendel H ager, jeżeli przy zdrowych znajdow ał się zm y
słach, uwierzyć, że książka pozostanie tajem nicą, że 20
wydań drukow anych we Lwowie i innych większych m ia
stach, azatem tyle tysięcy egzemplarzy, ukryje się przed
okiem władzy? A gbyby w sam ej rzeczy kazał drukować
coś podobnego, byłże by na tyle szalonym, aby wypuścić
w św iat dzieło owe pod nazwiskiem własnym ? Dr. R ohling usiłuje w'mówić to w nas, lecz jego dowody nie zasłu
gują na w iarę, jak nie zasługuje na nią zapew nienie,
włożone w usta nieznanego dr. Klemensa Victora, obrońcy
Rohlinga, mianowicie, że rabin Mendel, w innem dziele
swojem p. t. „A haw at Szalom “ (miłość pokoju), pow ołuje
się kilkakrotnie na książkę „Gan nauil“. Ci, którzy, jak dr.
Bloch, czytali „A havat Szalom “ zapew niają, że w całej
książce niem a podobnej wzmianki. Cóżby to było bowiem
za szaleństw o lub głupota, powoływać się n a dzieło, które
za w szelką cenę m usi unikać św iatła dziennego, jeżeli
autor jego nie m a osiąść w więzieniu? Oto są św iadkow ie
dr. Rohlinga, wezwani przezeń dla potw ierdzenia oskarżeń
żydów o mord rytualny. W ezw ał biskupa A gobarda dla
wyliczenia mordów rytualnych, poprzedzających dziew iąte
stulecie,—biskup A gobard milczy;— wezwał żyda neofitę, le
karza i duchownego, P aolo Medici, na świadka, m ającego
stwierdzić, że żydzi w Purym zarzynają n a pam iątkę H a 
m ana, chrześcijan, lub w braku tegoż, turka, mężczyznę
czy kobietę,—ten uparcie milczy;— wzywa eks-rabina Moldawo na św iadka, że u żydów istnieje zwyczaj religijny z a 
rzynania chrześcijan i używ ania krwi zarzniętych w celu
leczniczym i oczyszczającym, a eks-rabin nie istniał, i nie
istnieje;—dr. R ohling pow ołuje się ua dzieło rabina M en
dla, m ające zaświadczyć religijny zwyczaj mordu rytualnego,
a dzieła tego nigdzie odnaleźć n iep o d o b n a,—jeden, jedyny
źyd czeski m a tę książkę, a Rohling nie może go skłonić
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•do jej odstąpienia! Tego już zanadto,—wobec takich do
wodów, zachw iać się musi przekonanie najzaciętszych naw et
antysem itów.

6) Reszta oskarżycieli żydów

o mord rytualny.

W R egensburgu, w roku 1866, ukazała się książka
K onstantyna Cholewy de Pawlikowskiego, p. t. „Talmud
w teorji i praktyce“. Książka ta wylicza siedem dziesiąt
trzy ofiary z ludzi, których żydzi zabili, lub usiłowali zabić,
dla spożycia ich krwi w chlebie przaśnym .
W B udapeszcie wyszła r. 1883 książka niem iecka
w tłum aczeniu węgierskiem p. t. „Tisza-Eszlar w prze
szłości i teraźniejszości“ wyliczająca również cały szereg
mordów rytualnych i ofiar krwawych.
A utorem książki tej jest Geza v. Onody, a tłumaczem
Marcziany.
W P aryżu ukazała się w r. 1890 książka francuzka
p. t. „Tajemnica krwi wśród żydów wszystkich w ieków “.
(Le m ystere du sang chez les juifs de tous les tem ps, Dep o rte s’a). I tutaj znajdujem y zestaw ienie mordów rytual
nych. In n e pism a, w tymże czasie w ydane, nie zasługują
na zaznaczenie, poniew aż zaw ierają li tylko wyciągi z dzieł
obszerniejszych. Gazeta „Civilta cattolica“ w Turynie,
w r. 1881 i 1882, m edjolański „Osseiwatore cattolico“
1892 r. drukow ały cały szereg artykułów, m ających u d o 
wodnić żydowski przepis religijny mordu rytualnego.
W „O sseiw atore“ znajdujem y opis pięćdziesięciu czte
rech wypadków tegoż m crdu. Profesor dr. S track w B er
linie zadał sobie trud spraw dzenia spisu, i doszedł do
przekonania, że autor artykułów jest fałszerzem —nieukiem,
nieuw zględniającym n aw et głównych reguł krytyki histo
rycznej. Dowodzi mu tego krok za krokiem, odnośnie do
liczb i nazwisk, i gani słusznie, że p o w tarza za Rohlingiem
i innymi tw ierdzenia, zbijane już w ielokrotnie. — G azeta
„O sservatore cattolico“ ustanow iła 10,000 lirów nagrody
dla tego, kto potrafi udowodnić, że artykuły jej o żydow
skim mordzie rytualnym, nie są na praw dzie oparte. N a
tom iast żyd frankfurcki przeznaczył 10.000, a następnie
15.000 m arek tem u, kto przytoczy z Talm udu, Midraszu,
i t. p. dzieł, choćby jeden ustęp prawdziwy, stanow iący
dowód religijnego przepisu mordu rytualnego.
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Liry i m arki owe, po dziś dzień jeszcze czekają na
rozwiązanie konkursu, ponieważ strony nie mogły zgodzić
się co do w yboru sądu decydującego. Dr. Strack p ro p o 
now ał w ybrać sędziów z grona docentów uniw ersytetów
niemieckich, zgodził się na dwóch katolików, z których
.jeden może być w ybranym z docentów akadem ji katolic
kiej, w m ieście Muenster. „O sservatore przedstaw ił, w od
powiedzi na tę propozycję, sześciu sędziów, a w ich liczbie,
jakby na urągowisko, dr. R ohlinga i Eckera, znanych nam
ju ż z wyżej omówionych fałszerstw .
Na to, naturalnie, dr. S track ani chciał, ani mógł się
zgodzić, o czem zresztą przeciwnicy z góry wiedzieli. Je
dyna m ożebna i właściwa, prow adząca do celu wt tej
sprawie, droga, była owa, w swoim czasie, przez dr. R o h 
linga wskazana. Na drogę tę, w procesie kanonika z Blo
chem, w sam ej rzeczy się skierow ano. Uproszono mianowicie,
stojące na uboczu bezstronne stow arzyszenie naukow e
Niem iecko-W scliodnie, o wyznaczenie sędziów; stow arzy
szenie uczyniło zadość tem u żądaniu, skutkiem czego, Rohling i „O ssevatore“ rzymski, od spraw y się usunęli
W 1899 r. p ra s a doniosła, że kardynał Vaughan,
arcybiskup W estm insterski, wystosował do tajnego szambelana papieskiego, Merry de Val w Rzymie, list, w którym
żali się gorzko na b ru taln e w ystąpienie antysem ickie kilku
czasopism włoskich, w liczbie których wymieniono „O sserva
tore R om ano“, i prosi aby zawiadom iono O jca św., że katolicy
angielscy pełni są oburzenia, widząc, jak używ a się wszel
kich środków, nie pom ijając naw et bajki o mordzie rytual
nym , byle tylko oczernić żydów w oczach św iata całego.
W związku z tym listem arcybiskupa, był artykuł
„O sserv ato re“ z Października tegoż roku. W artykule tym,
zatytułowanym : „Antysemityzm i katolicyzm “ czytamy: „Co
do antysem ityzm u, zarzucanego tak niesłusznie kościołowi
katolickiem u,— gdyż obw iniają naw et katolików’ o w spół
udział w prześladow aniach żydowskich w Algierze,—w y star
czy przytoczyć fakty niektóre. T u „O sserw atore“ przytacza
objaśnienia S ynhedrynu paryzkiego (1807), że różni p a p ie 
że i dygnitarze kościoła ujm owali się za prześladow anym i
żydami, i ciągnie dalej: „Można zresztą zadać pytanie, czy
antysem ityzm li tylko w państw ach katolickich istnieje?
Czy p asto r Stoecker, były kaznodzieja nadw orny, nie je st
głową antysem ityzm u w Prusiech i Niemczech? Rzym nigdy
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— S O nie pochw alał antysem ityzm u, D rum ont napada naw et na
kurję rzymską za to, że odw racała się od prądów n u r
tu jący ch “.
Co do zachow ania się papieży względem żydów
„O sservatore“ pow ołuje się na bullę papieża Innocentego
III, w której tenże ogłasza, że zarówno jak poprzednicy
jego, bierze żydów w sw oją opiekę i pod karą ekskom u
niki zab ran ia targ ać się n a życie i m ienie żydów, męczyć
ich i zmuszać do odstąpienia od daw nych zwyczajów.
„Następcy papieża Innocentego III, opow iada O sservatore, dążyli śladem poprzednika swego, o czem świadczy
nam , ludziom XIX wieku, postępow anie ś. p. papieża
P iusa IX.
Pytam y wobec tego, jakim w ięc sposobem , m ordo
wanie chrześcijan, używanie krwi chrześcijańskiej, może
być u żydów zwyczajem religijnym, skoro papieże z a b ra
niają chrześcijanom , pod karą ekskomuniki, zmuszać
żydów do zaniechania swoich religijnych zwyczajów? Nigdy,
przenigdy, papieże nie braliby żydów w opiekę, gdyby m ie
li choć najlżejsze podejrzenie, że oni są podłą tłuszczą,
u p raw iającą m orderstw o chrześcijan, jako kult ryligijny.
Antysemityzm, który, jak słusznie O sserw atore w spo
mina, nie doznaw ał poparcia u tronu papieskiego, zasługuje
jed n ak na pochw ałę, że w śród wszystkich oskarżycieli
żydów o mord rytualny, był on najgorliwszym , naj wy trw al
szym i najbezwzględniejszym. Zaledwie gdziekolwiek od
najdzie się tru p, natychm iast rozwija się śledztwo gorliwe,
celem wykrycia najm arniejszej choćby oznaki, do której
by się dało przyczepić oskarżenie o zabójstwo rytualnet
i skierow ać podejrzenie n a żydów.
P o ra roku, m iejscowość, w której ciało zostało znalezionem i rany na ciele, wskazujące zarznięcie, brak krwi
w trupie, wszystko to je s t niew ątpliw ą oznaką mordu r y 
tualnego, uznanego przez antysem ityzm za dowiedziony, na
długo jeszcze p rzed sądowem i oględzinami tru p a i miejsca,
gdzie tru p został znalezionym. Gdy już śledzwo w toku, prasa
antysem icka pozw ala sobie wskazywać sądowi, w jaki
sposób należy tropić m ordercę, poleca świadków, sam a nie
kiedy urządza ich przesłuchanie i usiłuje wszelkimi sp o 
sobam i uzyskać wpływ n a bieg śledztw a i spraw y sądow ej.
Policja, sędziowie, rzeczoznawcy, przysięgli, podlegają bądź
ujem nej, bądź dodatniej krytyce, zależnie od ich poglądów
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antysemickich. Przy sprzyjających okolicznościach, wywo
łuje się gw ałtowny w ybuch, t. zw. „woli ludu“ by za
pom ocą zakłócenia spokoju oddziaływać na sędziów i przy
sięgłych. Po wyroku uniewinniającym oskarżonych, an ty 
semityzm nie w aha się napadać na cafy urząd sędziowski
i pokazywać ludowi w najjaskraw szych barw ach, jak wraz
ze swoimi sędziami, lud cały zaprzedaje się w niewolę ży
dów i staje się igraszką w ich rękach.
Należą tu jeszcze podejrzenia ogólniejszej natury.
Podejrzenia te, m ające udowodnić istnienie morda rytual
nego>, byw ają zazwyczaj pow tarzane zarówno przez an ty 
semitów, jak i przez ludzi, którzy bynajmniej nie są an ty se
mitami i być nimi wcale nie pragną. I tak m ówią, że
dziwnem i uderzającem dla każdego być musi, że zawsze
w porze wielkanocnej, kiedy żydom potrzebna krew chrze
ścijańska, zdarzają się wypadki śm ierci, mord rytualny na
myśl przyprow adzające.
Zjaw iska tego rodzaju mogą dziwić jedynie ludzi,
którzy obojętni na wypadki śmierci, podczas całego roku
wydarzone, w porze wielkanocnej zaczynają n a nie zwracać
uwagę, w bijają je w pamięć, wskutek czego następnie
zawsze uprzytom niają je sobie, ile razy o mordzie rytualnym
wogóle, lub o poszczególnym fakcie, jest mowa. Gdyby
spostrzegacze owi, przez cały rok również pilnie śledzili za
w ypadkam i, przyszliby do przekonania, że o każdej porze
roku byw ają zbrodnie, które z punktu widzenia antysem itów,
wywołać m ogą podejrzenie o mord rytualny.
Na potw ierdzenie tej praw dy niechaj służy zdarzenie,
które w tych czasach m iało m iejsce w okolicy, gdzie s ą 
siadują z sobą gminy o ludności katolickiej i ewangielickiej.
W wigilję Bożego Ciała uderzył tam piorun w stodołę
i spalit ją doszczętnie. Przy tej okazji pow iada mi ktoś:
„Masz pan wodę n a m łyn ewangielików. Oni i tak wierzą,
że takie i tym podobne nieszczęścia, zdarzają się zawsze
przed Bożem ciałem, lub zaraz po tein święcie, na znak, że
Bóg nienawidzi tej uroczystości.“ W ciągu roku, jak i lat
poprzednich, zdarzały się kilkakrotnie pożary i inne k a ta 
strofy, lecz o tych nikt nie w spom inał i w krótce przeszły
w n iepam ięć. P ożar zaś, wybuchły w wigilję Bożego
Ciała, w rył się głęboko w pam ięć m ieszkańców i obudził
wspom nienie katastrof, które innemi laty, tego dnia m iew a
ły miejsce. Gdy więc o tym czasie znow u się podobny
t>
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wypadek zdarzy, ludzie zaraz kręcą głowami i twierdzą:
„Jednak jest to rzecz uderzająca, że zawsze, na krótko przed
uroczystością Bożego Ciała, byw ają zdarzenia nieszczęśli
w e“. I zabobon coraz bardziej rośnie i potężnieje. Mimo
chodem tylko wspom nę, że w tej samej okolicy mieszka
tam od wieków dość znaczna liczba rodzin żydowskich,
a nikt tu o żadnym mordzie rytualnym nie słyszał, ani
pom yślał.
Ula czego? — p ytają nieraz — pierw sza zaraz wieść
0 znalezieniu gdzieśkolwiek trupa, już budzi popłoch m ię
dzy żydami ? Czyż żydzi sam i tym sposobem nie zdradzają
poczuw ania się do winy ?
Bynajmniej, nie wieść o trupie znalezionym szerzy
p opłoch między żydami, lecz przekonanie, że nieprzyjaciele
żydów, korzystając z takiej sposobności, nie zaniedbają
obwiniać ich o mord rytualny.
W edług p ra w psychologicznych, wzburzenie takie jest
rzeczą najnaturalniejszą. Czyż morderstwro nie jest n a j
większą zbrodnią? a żydzi m ają zachow ać spokój wówczas,
gdy przypisują zbrodnie podobne, nie jednem u z pośród nich,
lecz całem u ogółowi. Jest-że straszniejsza zbrodnia nad
ludożerstw o? a żydzi nie m ają być oburzeni, gdy oskarżają
ogół o kanibalizm ? Bo zarzut mordu rytualnego jest oskar
żeniem wszystkich żydów7 i ich religji.
A może m ieliby żydzi cicho i spokojnie przyjąć czy
nione im zarzuty ? Wówczas antysem ici wskazywać będą na
ten spokój. Znajdą się jeszcze i inni, którzy wraz z nimi
powiedzą: „Oho, znać zaraz, jak poczucie winy żydów
onieśmiela !u
Ale d la czego żydzi tak hojnie sypią pieniędzm i, gdy
jednego, lub kilku współw yznaw ców oskarżają o zabójstwo?
Przecież, jedynie w tym' celu, by w yjednać uwolnienie o b 
winionego, a tem samem, aby żaden żyd nie był osądzo
nym jako m orderca.
Bynajm niej, nietylko żydzi, lecz
1 chrześcijanie tak postępują w niektórych wypadkach,
a naw et i państw o w yznacza nagrodę tem u, kto umożliwi
wykrycie zbrodniarzy i uchroni przez to niewinnych od w y
roku niespraw iedliw ego. Jest to usługa, ułatw iająca p a ń 
stw u zadanie w ym iaru sprawiedliw ości, jak objaśnił bliżej
pruski m inister spraw wewnętrznych, na posiedzeniu Izby
pruskiej dnia 19 m arca 1892 r.
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A jednak, pytają podejrzliwi, tak wielka liczba właśnie
tego rodzaju śm ierci, na którą p ad a cień mordu rytualnego,
pozostaje niew yjaśnioną i niepoinszczoną?
Przedewszystkiem , czy liczba tego rodzaju śm iertel
nych wypadków je st większą od innych śmierci i zbrodni,
które, rów nież pozostając nierozśw ietlonem i, uchodzą bez
karnie? Co do mnie, sądzę, że nie je st większą, i tak
sądzić będę póty, póki statystyka nie przekona mnie do
wodnie o mylności tego twierdzenia. Z ośmiu zbrodni
popełnionych z rozpusty w okolicy Bochum, między 1874
a 1884 i\, w pięciu w ypadkach spraw ców zbrodni nie wy
kryto. Przypuśćm y zaś, że w sam ej rzeczy liczba rzeko
m ych mordów rytualnych niewykrytych będzie większą
aniżeli innych zabójstw , zawdzięczaćby to należało antyse
mitom, którzy, pochopnem posądzeniem żydów, sprow adzają
sędziów z drogi właściw ej, a gdy sędziowie tracą czas na
darem nem bad aniu niewinnych, winni niepostrzeżenie
uchodzą.
Antysemici zarzucają żydom, że za pom ocą pieniędzy
s ta ra ją się uniknąć zarzutu mordu rytualnego, a to oni sami
u siłują sobie zjednywać świadków fałszywych. Najchętniej
posługują się w tych w ypadkach neofitami, zam ierzającym i
wkupić się w łaskę swych nowych b ra ci—chrześcijan, lub
żydami, którzy w rozterce ze swymi współwyznawcami,
pow odowani zem stą, gotowi są na usługi oszczerców.
Osobników takich nie brakow ało nigdy, i po dziś dzień nie
brakuje. A rona B riem anna nie chcem y nadal w spo
m inać, p ow iadają, że obecnie pokutuje w P aryżu i cieszy
się ponow nie zaufaniem ludzi pew nej kategorji.
Świeżym kłam cą płatnym tego rodzaju, jest niejaki
P aw eł Mayer, zw any także Pauly, albo Kremnitzki. Przed
tym osobnikiem Berliński Reichsbote i Kreutzzeitung, n astępującem i ostrzegają słowy: „Wyżej wymieniony jest p róż
niakiem, włóczęgą, w ędrującym po świecie o żebraninie
i żyjącym kosztem innych. Od Jerozolim y aż do Londynu
i Paryża, spłaciły m u swoją daninę wszystkie chyba stacje
misyjne i moc probostw . Przytułki chrześcijańskie, kilka
krotnie b rały go w opiekę, starając się jednocześnie urnożebnić m u przyzwoite utrzym anie, przez dostarczenie
odpowiedniej pracy. Lecz jest on niepopraw nym . Mimo
to antysemici kupili go za czterysta m arek, by występował
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n a zebraniach publicznych, jako oskarżyciel żydów o mord
rytualny, co też i uczynił.
I jakież są nowe przytoczone przez niego dowody ?
Posłuchajcie! „Obecnie nie znajduję“ pow iada, „w żadnem
dziele żydowskiem nic, coby na mord rytualny wskazywało.
Dla czego? Sprytni żydzi usunęli już ładnie, czyściutko,
z książek drukow anych, wszystkie ustępy odnośne.“ W sło
w ach tych mieści się cała m ądrość meyerowska.
Tym czasem k. sąd krajow y w Lipsku, skazał go, za
obrazę oszczerczą profesora dr. S tracka, na rok i dziesięć
miesięcy więzienia, następnie ukarany za bluźnierstwo,
z P rus został wydalony. I my również na tem z nim,
M eyerem, kończymy.
B yw ają jeszcze inni, żydzi i chrześcijanie, a między
ostatnim i, duchowni katoliccy, którzy, zwłaszcza w A ustrji,
a szczególniej w W iedniu, w porozum ieniu z antysem itam i,
po w stają jako oskarżyciele żydów o mord rytualny. Wiem
dobrze, że polityczne położenie A ustrji, tłum aczy sposób
zachow ania się kleru względem żydów, lecz myślę, że czas
już zrozumieć, dokąd ten prąd antysem icki nas wiedzie.
Antysemici pragną usunąć nie tylko talm ud i mord rytualny,
lecz żydów i stary testam ent w raz z nimi; nietylko p a trja rchów obrzucają zniew agą, lecz pow stają również przeciw
Chrystusowi i chrześcijaństwu. Albowiem, jak powiada
Heim dall 1899 r. (str. 11), „chrześcijaństw o je st najsil
niejszą opoką judaizm u, i póki ono się ostanie, póty ju d a 
izm zabezpieczony.“
Już i inni przedtem twierdzili toż samo, nic w tem
nowego, jak również i to znanem jest, że w ynajdyw ano
sprzeczności w ewangielji i w słowach Chrystusowych. Ale
nowem jest, zupełnie nowem, dotąd niesłychanem , że forma
odpuszczenia grzechów przez spożycie chleba i wina, jest
naśladow nictw em żydowskiego kultu spożywania krwi. Kto
je s t w stanie napisać coś podobnego, ten, między w szyst
kimi oskarżycielam i żydów, doszedł najwyższego szczebla
głupoty.

<#>
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R O Z D Z I A Ł VI.
Naukowe dowody oskarżenia żydów
o mord rytualny.
1.

Ustąp z „sefer Halikkutiinu.

Pisaliśm y już o frankistach, czyli zoharytach i o wystosow anem przez nich do biskupa lwowskiego piśmie,
zaw ierającem tw ierdzenie, że talm ud poleca używanie krwi
chrześcijańskiej i kto wierzy w talm ud, ten obowiązany
jest krwi tej używać. Zoharyci zaofiarow ali się n aw et do
wieść, że talm udyści bardziej są pożądliwi krwi niew innych
i że ją rozlew ają i używ ają w znacznie większej ilości,
aniżeli poganie.
. P ozostaw ało jednakże niewiadom em , na jakich u stę 
p ach talm udycznych, lub na jak iej książce religijnej, oparte
są tw ierdzenia zoharytów , i dlatego dr. Rohling niem ało
się ucieszył, gdy m u dr. Justus, vel Aron Briemann, autor
„Zwierciadła żydow skiego“, zw rócił uwagę na odnośne
ustępy w pism ach kabalistycznych. Pierwszy z tych ustę-,
pów znajduje się w „Sefer Halikkutim “ „księga zbiorów“
spisana za w ykładem kabalisty, Izaaka Lurje; (zm. 1572 r'
w Safecie, P alestyna) przez Chaima Vitale *) ucznia Lurjego’

*) Chaim V itale ,
bały, ży ł w wieku 17.

uczeń Izaaka Lurje, tw órca now ego systemu ka
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Olo jest treść u stępu podług „Zwierciadła żydowskiego“
„Jest rzeczą zadziwiającą, że krew dziewicza nieczystych
klipot, (nieżydówek), ofiarowrana niebu, stanov\>i w onną ofia
rę. Rozlanie krwi dziewiczej, nieżydowskiej, jest uczynkiem
tyle'św iętym , ile ofiara z najlepszych ziół i kadzideł, i służy
jako środek pojednania z Bogiem i osiągnięcia łaski
Najwyższego. T ę to myśl wyraża Pismo święte. Zdu
m iewające! D ziewica sam a w sobie nieczysta i klipa *)
(nieżydówka), a rozlew anie krwi jej, tak cenną stanowi
o fiarę“.
„Gdyby ustęp taki istniał w sam ej rzeczy,“ powiada
profesor dr. Delitsch „S chachm at“ (str. 10) natenczas p ro 
fesor dr. Rohling mógłby zaoszczędzić sobie podróży na
wschód, albowiem to jedno m iejsce w ystarczy za dowód,
że są wśród żydów kabaliści, fanatycy, którzy uw ażają za
zasługę wobec Boga. zarzynanie na ofiarę dziewcząt chrze
ścijańskich.
„Ow ustęp m a się znajdow ać w książce kabalistycznej,
m ało w śród żydów znanej i przez sektę nieliczną uznaw a
nej, pomimo to, doniosłość tego odkrycia Rohlinga byłaby
olbrzymią. Wszystkie spraw y o mord rytualny wieków
średnich, w innem, aniżeli dotąd, ukazałyby się świetle,
wszakże cierpienia i męki, zadaw ane tylu ludziom niewinnym,
posądzanym o mord rytualny, wtenczas, kiedy ofiara m nie
m anego m ordu, taką, lub inną um arła śmiercią, nie m iałyby
znaczenia żadnego wobec pewności istnienia w dziele religijnem żydowskiem przepisu o mordzie rytualnym, chociaż
by dzieło to uznaw ane było wyłącznie przez sektę nieliczną.
Grzech potajem nie wyznawanej służby krwawej, słusznie
spadłby na ogół, na solidarność narodow ą i religijną ży
dów, bo grzech taki w ołałby o pom stę do nieba, według
w zm iankow anego odkrycia prof. Rohlinga.
„Oskarżenie o rozlew krwi byłoby uzasadnionem , n a
ród żydowski napiętnow any ognistem piętnem zbrodni
i wszyscy ci, którzy przez wieki potępiali oskarżenie o mord
rytualny, jako w ytw ór ślepej nienawiści ludzkiej, byliby
ośmieszeni i zawstydzeni... Ale ciągnie dalej dr. Delitsch

*) K l i p a , znaczy ł u p i n a (ow ocu), w znaczeniu przenośnero, jestto zły duch w postaci ludzkiej, czepiający się duclia dobrego.
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„twierdzę uroczyście, że tłum aczenie tego ustępu w Zwier
ciadle żydowskieni, to nie tłumaczenie, to raczej fałsz
i kłam stwo piekielne“.
„Językoznawcy, jak Bickell w Innsbrucku, obecnie
w W iedniu, Scholz w W uerzburgu, kapłan K nabenbauer
(Str. 7) i inni moi koledzy zawodowi, gotowi stwierdzić
w obec Stow arzyszenia Bonifacjusza, w którego drukarni
wydane zostało „Zwierciadło żydowskie“ że ustęp przy
wiedziony jest haniebnem fałszerstw em “, (str. 13) Chcąc
w łaściw ie pojąć wyciąg ten, tak podle przez A rona B riem anna przeinaczony, należy wiedzieć, że celem kabały jest,
objaśnienie istoty boskiej, stw orzenia świata, stosunku Boga
do ludzi, wzajem nego stosunku wszystkich stw orzeń, oraz
objaśnienie wielu innych rzeczy, o których Pism o św. nie
w spom ina wcale, lub które w niem nie są dostatecznie w y
jaśnione. Dla rozw iązania tych nader ważnych, a ciemnych
zagadnień, kabaliści pow ołują się na tajem ne nauki, które
p atrja rch a A braham , a następnie Mojżesz, na górze Synaj
od Boga m iał otrzym ać. Tajemnice owe, pow iadają oni,
szły dalej od ust do ust i ztąd nazw a nauki kabała, p rz e
kazania, tradycja. Ilisto rja kościoła również w spom ina
o niektórych sektach chrześcijańskich, utrzym ujących, że
Chrystus udzielał apostołom swoim pew nych nauk taje
mniczych, które nigdzie nie spisywane, ustnie tylko się
przechowywały, wskutek czego staje się zrozum iałem o d 
najdyw anie w kabale nauki i zapatryw ań gnostyków i m anicheuszy.
W edług kabały, św iat pow stał przez rozlanie się istoty
bożej, ztąd obraz Boga w duchowych i konkretnych tw o 
rach św iata. Im dalej rozlew a się istota boża, tem odzw ierciadlanie onej, mniej staje się doskonałemu W całości
istnieje dziesięć rozlań, tw orzą one dziesięć sfer, trzy wyż
sze i siedem niższych. O statnia sfera to nasz świat w ido
my. W szystkie jego twory, to niby łupiny, albo powłoki
odpow iednich odzwierciadleń bożych sfer wyższych. T rzeba
znać koniecznie zapatryw ania te, chcąc zrozumieć obja
śnienia kabalistyczne niektórych ustępów biblijnych, p o 
szczególnie zaś, objaśnienie wyciągu z przysłów Salom ona,
30, 18: „Trzech rzeczy pojąć nie jestem w stanie, a czw ar
tej wcale nie rozumiem, w, 19. Drogi o rła w pow ietrzu,
drogi w ęża po skale, drogi okrętu w śród m orza i drogi
mężczyzny do kobiety“. Tłum aczenie łacińskie przez kościół
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ostatnich stów (Vulgata) brzmi: „drogi mężczyzny w m ło
dości“. Chcąc dosłownie objaśnić ten ustęp Pism a św.,
w ystarczy przyjrzeć się uw ażnie życiu przyrody. W ówczas
zastanowi nas orzeł, unoszący się w górę, podczas gdy
wszystko, co posiada pewien stopień ciężkości, spada na
ziemię; zastanow i nas wąż, ślizgający się szybko nie p o 
siadając nóg, okręt, bez wytkniętej drogi, dążący do celu
i rozw ijające się siły cielesne i duchowe człowieka bez
widocznego śladu. Chcąc zaś w ustępie tym odnaleźć
i ideę m oralną i obyczajową, musimy zważać pilnie na
słow a, które bezpośrednio następują.
„Takaż jest droga cudzołożnicy: je, ociera usta i po
w iada jam nic złego nie zrobiła, (w. 20), Sens więc taki, —
ja k nie pozostaje śladu widomego biegu orła w powietrzu,
biegu węża po skałach, okrętu na morzu, jak żaden znak
widomy nie zdradza grzesznej utraty czystości męzldej, tak
i grzesznica, (kobieta) lekkomyślnie przechodzi po nad grze
chem cudzołóstwa, bo nie zostaw ia on zdradzieckiego po
sobie śladu.
Można zatem różnie tłumaczyć wyżej wymieniony
ustęp i różnie go też wykładano. Któż więc zechce mieć
za złe kabalistom , że usiłowali na swój sposób go objaśnić?
Gdy zaś chcemy zrozum ieć kom entarze kabalistów , należy
spojrzeć z ich punktu widzenia i uprzytom nić sobie pojęcie
ich o Bogu i świecie. R.abin Lurja pyta, zkąd orzeł, ptak
nieczysty, mógł znaleść się u tronu bożego w niebiosach,
ja k to opisuje prorok Ezechiel (k. I), zkąd w sferach wyż
szych wąż znajduje się przy skale, z której zdaniem k ab a
ły, w oda płynie, zkąd skarga, zło, (nazw a hebrajska okrętu
oznacza zarów no skargę, lub zło), dostały się do owych
sfer wyższych, m orzem zwanych, i jak doskonałym jest
w owych sferach górnych obraz zbliżenia się mężczyzny
i kobieiy, gdzie tylko duchowo, przez w zajem ne w patry
wanie się w siebie, zjednoczenie się dokonywa. Możeż być
tam mowa o krwi dziewiczej, skoro czerwień oznaczająca
surow ość, to b arw a surow ości sądu, podczas gdy m iłosier
dzie o barw ie białej, musi odnieść zwycięzlwo nad suro
wością przy zjednoczeniu duchowem ?
T ak a jest kabalistyczna osnowa niejednokrotnie wy
mienionego ustępu. Dosłowne tłum aczenie czwartego zd a
nia, które nas tu głównie zajm uje, w edług profesora dr.
Delitscha, będzie następującem . „Sam uel, sym Chaima Vitala
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powiada: Rzecz się tak m a, że dziwnem mu się wydaje
istnienie krwi dziewiczej w górnym świecie, albowiem
wszystko, co tutaj dotknięte przekleństwem , jeżeli tak wy
razić się m ożna i w górnym świecie doznaje upośledzenia,
a przecież ukoronow ana oblubienica, ttak kabaliści nazy
w ają dziesiątą sferę) jest dziewicą, do której nigdy żaden
mężczyzna u padołu ziemskiego płciowo zbliżyć się nie
może. I prócz tego, skoro złączenie następuje jedynie za
ułagodzeniem surowości sądu, za zwycięztwem miłosierdzia,
zkąd czerw ona b arw a krwi, wskazująca mimo czystości, na
surow ość sąd u ? „To trudne pytanie, ono rów na się tem u,
com pow iedział, chcąc objaśnić lot orła pod niebiosy, p e ł
zanie węża po skale i szybowanie okrętu na powierzchni
morza. Jest jeszcze inne objaśnienie“ dodaje Sam uel, syn
Chaima. „lecz niechaj powyższe na teraz w ystarczy.“
Mamy więc niew inny ustęp, z „Sefer H alikkutim “ nic
więcej, jak tylko kabalistyczna gra słów, a według dr. R ohlinga, u stęp ten zaw iera treść straszliw ą, okrutną. Bo,
podług niego, nakazuje żydom zarzynanie dziewic nieżydowskich, ofiarowanie krwi dziewiczej Bogu na chwałę!
Człowiek oczom w łasnym nie wierzy, czytając złośliwe w y
mysły fantazji ludzkiej. Przypom inam sobie, że poznałem
niegdyś pisarza, F. D aum era, w ostatnich la ta c h jego życia.
Ceniony au to r książeczek „Na poddaszu“ miewał zap atry 
w ania religijne, praw dziw ie budujące, pełne szczerego
uczucia.
-Cóżby poczciwiec ten oddał wówczas za to, gdyby
mógł w ytępić ze św iata i pam ięci ludzkiej, napisaną daw 
niej książkę p. t. „T ajem nica starożytności chrześcijańskiej“,
w której dowieść usiłow ał, że Chrystus wabił ku sobie
dzieci, by je pozarzynać i zjadać, i że w religji chrześci
jańskiej istniały aż do końca wieków średnich, kult ofiar
z ludzi, oraz spożywanie krwi ludzkiej ? Miejmy nadzieję,
że i dr. Rohling naw róci się jak Daum er i pragnąć będzie,
by św iat zapom niał, że podłożył treść tak straszną, pod
niewinny ustęp dzieła kabalistycznego. Pow inienby żało
wać tem bardziej, że to uczynił, gdyż jedynie za pom ocą
dwóch fałszerstw, mógł dojść do podobnego rezultatu. N a j
pierw zam ienił krew dziewiczości, o której m ow a (dam
bethalim ), n a krew dziewic, (dam bethuloth), następnie
zastąpił w yraz klipoth, (łupiny, powłoki), w yrazem dziewice
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nieżydowskie, a wyraz kłipoth m a się tak do oznaczenia
dziewic nieżydow skich, jak przypuśćm y do skórek pom a
rańczowych. „Zwierciadło żydowskie“ (wydanie piąte 1892),
chce koniecznie przekonać, że egzystuje również form a
bethulim , jako liczba m noga wyrazu dziewica, lecz słownik
Jan a B ukstorfa, który posiadam , formy tej nie uznaje.
Dziwne to również, i zasługujące na uwagę, zjawisko,
że chociaż wielu uczonych chrześcijańskich oddaw ało się
z zapałem studjom kabały w wiekach średnich i w bardziej
do nas zbliżonych epokach historycznych, żaden z tych
uczonych nie odnalazł w kabale ani zachęty, ani uspraw ie
dliwienia ofiar z ludzi, tem bardziej nie znalazł tam słow7a
zalecającego żydom spełnienie czynów podobnych. Nie
zwykłego um ysłu Rajm ondus Lullus (zm. 1315 r.), Masilius
Ficinus, hrabiow ie Jan i Franciszek Pico y . Mirandola,
w piętnastym stuleciu, następnie Jan Reuchlin, Agrippa
y . Nettesheim, Knorr y . Rosenroth, y . Helmont, Pistorius,
Postelli, Ricci, Kircher, W achter, i inni, nietylko pilnie studjow ali kabałę, lecz poświęcali wiedzy tej rozpraw y uczone,
a mimo to, w żadnej z tych rozpraw , niem a choćby n a j
lżejszej wzmianki, że kabała zachęca do ofiarowania ludzi.
Wszyscy współcześni wybitni uczeni hebraici, również nic
o tem nie wiedzą i odrzucają tłum aczenie Rohlinga, nie
tylko jako p racę nienaukową, lecz w prost jako złośliwe
fałszerstw o.
Dr. Merks, profesor teologji protestanckiej, uniw ersy
tetu Heidelbergskiego, proszony o tłumaczenie miejsca,
kilkakrotnie wyżej wymienionego, spełnił żądanie, aczkol
wiek sądzi, że nie pozostaje nic do powiedzenia, po wzorowem w yjaśnieniu dr. Delitscha, jednego z pierw szorzędnych
znaw ców literatury hebrajskiej. W objaśnieniu swojem
dr. Merks pisze: „O poleceniu zarzynania dziewic chrześci
jańskich, nie znajdziesz w wyjaśnionym ustępie ni cienia
śladu. Kto chce wyczytać tam myśl podobną, pokazuje
tem sam em , że niem a pojęcia o treści prawdziwej, że nie
rozum ie ani słow a z tego, o czem innych śmie po
uczać. (str. 132). Sąd surow y dr. Delitscha, potępiający
tłum aczenie dr. Rohlinga jako kłam stw o piekielne, w łaści
wie do A rona B riem anna odnieść się winien, gdyż jem u
tłum aczenie to przypisać należy. Bądź jak bądź, ale sm utną
nad wyraz jest rzeczą, że dr. Rohling ofiarował się stw ier
dzić przysięgą dosłowność tłum aczenia.
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Wyciągi z Zoharu.

Gdy rozpow szechniło się tłum aczenie i objaśnienie
dr. Delitscha, rozdziału z , Sefer Halikkutim “, ukazało się
w „Westungarischer Grenzbote* ogłoszenie treści n astę
pującej, nadesłane: z P resburga d. 2 lipca 1883 r.
„Profesor Rohiing wyraził, d. 23 czerwca, przed sądem
pragskim gotowość stwierdzenia przysięgą, że 1868 i 1880
roku jeszcze, żydzi drukowali dw a dzieła, uznające zarzy
nanie dziewic nieżydowskich, jako święty uczynek, Bogu
miły. Dzieło sławnego rabi Vítala, którego żydzi czczą
i świętym nazyw ają, wyszło w świeżej edycji in folio,
r. 1868, u Bacha w Jerozolim ie, w drukarni przez Montefiorego darow anej. W dziele tym, na stronie 156, autor
rozw ija myśl, że krew dziewic nieżydowskich, rozlana
gw ałtow nie przez żydów, jest w niebie n ader cenioną,
w pływ a ona naw et n a w ew nętrzne życie Bóstw a i wielkiem
czyni zm iłowanie Boga Izraela.
Delitsch chciał, za wskazówkami rabinów , ustęp ten
objaśnić nocą poślubną (prim a nox). Lecz myśl m ałżeń
stwa stanow czo wykluczoną być musi, skoro zauważymy,
że dzieło Vítala (Sefer halikkutim ), napisane zostało dla
żydów zachowawczych, którzy ściśle obserw ują przepis re 
ligijny, w zbraniający im zaw ierania ślubu z nieżydówką.
Jeżeli zdanie to rzeczywiście do m ałżeństw a się odnosi, jak
Delitsch pragnie publiczność przekonywać, Vital tem sam em
ślub z nieżydówką uznaje nietylko dozwolonym, lecz naw et
św iętym “.
Drugi ustęp przez Rohlinga sądowi przedłożony, to
wyciąg z księgi Zoharu, którą to książkę, żydzi, według
Rohlinga, cenią więcej aniżeli talm ud. Zważyć tu należy,
że Avydanie Z oharu, z którego Rohiing zdanie cytuje,
wyszło w Przem yślu w Austrji, r. 1880. Zohar (tom
2, str. 119 a) według Rohlinga uczy, że wszyscy nieżydzi
są bezbożnikami, a córy ich należy zarzynać w sposób
następujący: Ij zarzynanie odbyć się winno w obecności
żydów zaufanych, gdyż nie należy zarzynać ofiary świętej
potajem nie, lecz w asystencji; 2) żydzi obecni w inni przed
rozpoczęciem aktu zmówić spowiedź, oczyścić serce, być
może grzeszne, by towarzyszyć w czystości obrzędowi
ofiarnem u; (inne obrzędy religijne, jak w iadom o, np. przy
ślubie, również wym agają uprzedniego zmówienia spowiedzi);
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3) Przed zarznięciem ofiary, rzezak, pełniący funkcję k a
p łana, odm aw ia modlitwę, w której obiecuje milczeć wobec
profanów i niew tajem niczonych, o ofierze poświęconej Bogu
i nie chwalić się przed nimi z zasługi swojej; 4) nóż ofiar
ny jest nożem rzeźniczym, ostrze którego, należy uprzednio
próbow ać za pom ocą przeprow adzenia po nim dwanaście
razy paznogcia dla przekonania się, czynie znajdzie się w no
żu szczerba; 5) przed zarzynaniem należy dziewczęciu zatkać
usta, by nie mogło krzyczeć, powinno um ierać jak zwierzę,
bez jęku, bez głosu; 6) zarzynać należy nożem rzeźniczym
w ten sposób, by krew spłynęła, a ciało straciło barw ę
i okryło się tru p ią bladością; 7) Po zarznięciu dziewczyny,
rzezak odm aw ia m odlitwę ostatnią, ślubując Bogu, że co
dziennie—jeżeli to w jego będzie mocy, podobną złożyć
Mu ofiarę.
Oto słowa drukow ane w Przem yślu, niedalej jak w 1880 r.
w owym świętym „Zoharze“, do r. 1875 liczącym 270 wydań.
O
wyżej przytoczonym wyciągu pisze nam dr. Rohling:
„Szanowny Panie. Ustępy owe z dzieła Vitala i Zoharu są
prawdziwem i. Oświadczyłem gotowość złożenia przysięgi
wobec sądu, że tak jest, a nie inaczej. Ponieważ jednak
profesor Delitzsch, w artykule pism a „Neuzeit'* próbuje
oczyścić żydówt a jednocześnie w skazuje na mnie, jako na
winnego, jestem więc zmuszony zawiadomić o tem P ana dla
d o b ra ogółu i dla ochrony mego honoru naukowego. Racz
przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku. P rag a 1 Lipca
1883 roku. Profesor dr. R ohling.“
W przypisku gazeta „N euzeit“ dodaje od siebie: „R oh
ling jest najpierwszym znawcą języka hebrajskiego i T a l
m udu na całym świecie \
Xa to w odpowiedzi swojej pow iada dr. Delitzsch.
„Więc Rohling wobec dowodu mego, że ustęp z llalikkutim
w Zwierciadle żydowskieni jest absolutnie sfałszowanym ,
obstaje nadal przy swojem twierdzeniu, głuchy, jak żmija
zatykająca ucho swoje (ps. 58, 5) i głuchy dla przyczyn
nikczemnych. On ślepy, bo chce być ślepcem. I m ało tego,
za jednem fałszerstwem idzie drugie, a on, Rohling, gotów
potwierdzić przysięgą głupstw a, które sam jeden wyczytuje.
O
tym przepisie zarzynania, niby z Z oharu wyciągnię
tym, w Zoharze nie m a żadnej, a żadnej, wzmianki, w za
cytowanym rozdziale niem a ani krzty praw dy. Świadczę się
honorem swoim, że wszystko, co do słow a, je st kłamstwem.
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Gwałtowna złość czyni go niepoczytalnym. Ten człowiek
jest chory fizycznie i duchowo. (Szaehmat. str. 35.)
Dosłowne tłumaczenie ustępu Zoharu, według dr. Delitzscha brzmi: „Ci, co nie odznaczają się znajomością za
konu i wykonywaniem przykazań, i ci, co nie uznają nakazu
„pamiętaj“ i wykonaj“, i nie odznaczają się noszeniem
białych i niebieskich pętlic, jak i ci, co nie są odznaczeni
owemi oznakam i czystości, w strętem niechaj będą dla w as,
oni nie są Izraelitam i, to gmin, lo am-haarecy (prostaki).
Czem więc są tacy? W strętem , robactw em nieczystem , jak
to objaśnili nauczyciele Miszny, Gmin, to robactw o nieczyste,
córy ich są w strętem , odnośnie do córek tych rzec można:
„przeklęty, kto ze zwierzęciem się łączy“.
A śm ierć ich, śm iercią jest jaw ną, śm ierć w znaczeniu
ubóstw a. T a ich śm ierć ubóstw a nie m a być ukrytą, nie
należy ukrywać jej tak, jak się ukryw a krew ptaków, które
są obrazem sprzym ierzeńców zakonu, ale ta śmierć ubóstw a
jaw n ą niechaj będzie w oczach ludzi. Bo ubogi rów na się
um arłem u. Ale jest ubóstwo skryte przed ludźrniBi ubóstwo
jaw ne, wszystkim widoczne, ja k krew zw ierząt ofiarnych
w oczach w szystkich zebrana - i jak owa krew rozlew a się
w oczach wszystkich, tak w oczach niknie krew z twarzy
ubogiego, i staje się bladym jako trup.
Inaczej zaś jeżeli żałują za grzechy, i z ust ich nie
wyjdzie grzeszna przeciw Bogu mowa, śmierć ich wówczas
cicha jak śm ierć bydlęcia, umierającego bez skargi.
Spowiedź ich brzmi: „Nie mam ust dla swojej obrony,
ani odwagi wznieść czoło, codziennie, wyznaję i chwalę
Jedność Najwyższego; niechaj On będzie pochw alony“ by
wreszcie z m yślą o Jedynym um ierać, jak zwierzę zarzy
nane jednym nożem po dw unastu próbach, przez Jednego,
w sposób jak wyżej wykonanych.
T aki pochw ala i wielbi Najświętszego, niechaj On bę
dzie pochwalony, pow tarzając codziennie „błogosławionym
b ąd ź“, i „Trzykrotnie święty“ pow tarza on to błogosław ień
stwo przed każdem jedzeniem i piciem, na wzór kapłana,
który ze słowam i, „bądź błogosławiony“ błogosławiąc, i ze
słowami „Ty, któryś nas uśw ięcił“, poświęcając, spełnia
czynność swoją.
Gdy duch ludzki codziennie Boga w ten sposób wielbi
i w nim się uśw ięca i w ychw ala go w jedności z Szechiną,
wówczas „Najświętszy, niech będzie pochw alony“, spływ a
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w raz z wieloma zastępam i na ducha—tego człowieka—Elia.
P raw dą to jest.
Z człowiekiem, który błogosław i i święci m atronę,
wznoszą się łiczne zastępy m atron, a zastępy Króla schodzą
ku niemu, wszyscy by czuwać nad nim i objawić w snach
proroczych, tem u duchowi ludzkiemu, wiele rzeczy przy
szłych i tajemniczych.
By rozświetlić cokolwiek ciemności kabalistyczne, p o 
staram y się objaśnić w krótkości zdania niektóre. Jest p e
wien kontyngens żydów, z życia których wnosić można,
że nie dbają o zrozumienie istoty Boga i nauki Jego, oraz
nie przestrzegają przykazań i tradycji religijnych. Żydzi
ci, prócz jednego obrzezania, nie uznają żadnych przepisów.
Ani przepisu: „pam iętaj byś dzień sobotni święcił“, jak Bóg
w dziesięcioro przykazaniach rozkazał, ą Mojżesz w pajał
dzieciom Izraela wielokrotnie słowami: „Świętym niechaj
ci będzie dzień sobotni“, ani nie noszą niebiesko-białych
pętlic, noszenie których, Mojżesz przepisał w im ieniu Boga
tem i słowy: Niechaj zrobią sobie obszycie na rogach

płaszczy swoich, i zawieszą na nich fręndzłe błękitne.
4 Ks. M. 15. 38. *)
Jakże więc zwać należy ludzi, obraz których tutaj kre
ślimy? Zarówno jak Bog za czasów proroka Ozeasza, (1. 9.)
naró d Izraela „nie swoim nazyw a narod em “ za uchylanie
się od przepisów zakonu, tak samo i żydzi, niestosujący
się do przykazań i zwyczajów swoich, zwani są „nie żydami,
gm inem , am -haarecam i, p ro stak am i“.
W jaki sposób postępow ać z tymi ludźmi? Am haarecy
są w strętnem i jak robactw o wzgardzone i zniew ażone,
według Ż oharu znaczą oni tyleż, co bydle bezrozum ne.
Dla tego też uczeni i pobożni izraelici nie powinni
wchodzić w związki z am -haarecam i, zarów no jak z poga
nami. Jak wielką była niechęć am -haareców (pospólstw a
wyrosłego bez w ykształcenia i religijności) do izraelitów,
oddanych nauce zakonu, widnieje z uwagi rabi Akiby, który
będąc, w pierwszych latach swej młodości, am -haarecem
zwykł był m awiać: „Dajcie mi uczonego, a pogryzę go jak
osioł.

*) E w an gelia poucza, że faryzeusze, za czasów
u p łaszczy szerokie bardzo pętlice. (M atb. 23. 5)
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A m -haareców Bóg karze śmiercią, nie fizyczną, lecz
duchową, pod k tórą ubóstwo i nędzę rozumieć należy. P o 
jęcie to godzi się z duchem starego testam entu, w którym
Bóg przyrzeka obdarzyć dobrobytem miłujących zakon i w ier
nych zakonu wykonawców, odszczepieńcom zaś grozi u tra tą
dobra doczesnego i karą za życia. Śmierć pod postacią
ubóstw a, lub nędzy, znamionuje zwiędłe i pobladłe lica,
dalej słychać skargi i w yrzekania na Boga, przekleństwa
i bluźnierstw a. T ak objawia się śmierć am -haareców , jak
śmierć zwierząt, których krew rozlaną bywa w oczach
wszystkich. Lecz am -haarecy mogą wnijść w siebie, n a 
w rócić się i żałować, a wówczas śm ierć ich będzie utajoną,
nie objawi się przekleństwam i, bluźnierstwy i złorzeczeniami,
względem Boga. Upodobni się ona do krwi ptaków, których
krew byw a w praw dzie rozlana, lecz ziemią zostaje n a
kryta, *) jak i do śmierci zwierząt, um ierających bez skargi,
i użaleń.
T eraz dochodzi jeszcze kabalistyczna gra liczbowa.
Śmierć pokutującego grzesznika, żyjącego życiem świętem i co
dziennie wielbiącego Boga, podobną jest do zwierza zarżnię
tego na ofiarę; on um iera wyznając Boga „Jedynego“ (Echad.)
„Bóg jest Bogiem jedynym “ to stanowi główną zasadę w iary
żydowskiej. Kto zatem um ierając uznaje Boga „Jedynego- ,
um iera jak zwierz ofiarny pod nożem rzezaka. Rzezak albo
wiem spraw dza ostrość swego noża, dwanaście razy przed
jego użyciem, by stosow nie do przepisu żadnej na nim nie
było szczerby. Liczba dw anaście, to jest 12 prób i jedno,
t. j. nóż, uczynią razem liczbę trzynaście, a że w h eb raj
skim języku ,litery, jednocześnie są znakami liczbowemi,
a litery wyrazu echad stanow ią trzynaście, więc śmierć
tego, który um iera w wierze swojej z wyznaniem Jedności
Bożej n a ustach, rów na się śmierci zwierza zarzniętego na
ofiarę.
Śmierć duchow a pokutującego am -h aareca drogą jest
Bogu i w ynagrodzoną bywa wieloma łaski niebiańskiemi.
Jeżeli w dodatku naw rócony odda się nauce kabalistycznej
i wyzna ukoronow aną narzeczoną—w sferze piękności—wów
czas modły jego wznoszą się do króla w Szechinie— (Sfera

*) W ed łu g przepisu religijnego, krew ptactwa, ryutalnie
nanego, byw a nakryw ana ziemią, lub popiołem. (U w . Tłum acza)
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jasności) i ztam tąd zstępują zastępy Króla, spływ ają nie
zliczone łaski n a świętobliwego am -haareca pokutującego,
tajem nice ukryte ujawniają się przed nim i św iatło nieniebiańskie otacza go zewsząd. Mimowoli przychodzi na myśl
grzesznik pokutujący, z którego radują się aniołowie w niebie.
Eljasz lub Elia, duch którego, według wierzenia żydów,
nie opuścił dalej ludu Izraela i w zebraniach religijnych
uczestniczy, stw ierdza wypowiedziane objaśnienie słowami:
Prawda jes*t. — Oto tłom aczenie dosłowne, oto treść i sens
rozdziału dzieła Zoharu, w którym dr. Rohling wyczytał,
przekręciwszy go w sposób niemiłosierny, siedm przepisów
obowiązujących rzezaka żydowskiego, gdy m a zarzynać dziew
częta chrześcijańskie, n a ofiarę Bogu.
P rofesor dr. Merks, pow iada w swoim referacie: „Ani
Zohar, ani Vital, nie zaw ierają żadnej myśli zbrodniczej łub,
niem oralnej. W omówionych rozdziałach nie m a nic, coby
chociaż w przybliżeniu mogło usprawiedliw ić zdanie Rohlinga. W końcu pow tarzam raz jeszcze, że cały rozbiór, po
Szachm acie dr. Delitzscha, był zupełnie zbytecznym i że n a 
pisałem go jedynie dla złożenia świadectwa, z którern p ro 
fesor Rohling przeciwko Delitzschowi w ystępuje, ośm ielając
się posądzić tegoż o chęć wprow adzenia w błąd publicz
ności. Ten, który pragnie to uczynić, nazywa się Rohling,
nie Delitsch.—str. 137.
I profesor, dr. Bickell, n a przyjaźń którego powołuje
się dr. Rohling, pisze do profesora dr. Delitzcha; St. Angelo
9 Października 1883 r. — Powołany przez Szanownego Pana,
do złożenia bezstronnego świadectwa, czuję się w obowiązku
nadm ienić, że przekonany jestem najm ocniej, iż wyciągi
z książek ilalikktitini i Zohar, cytowane jako dowód, że religja nakazuje żydom zarzynanie dziewic chrześcijańskich
w celach kultu religijnego, mogą być przyjętem i jedynie
w znaczeniu i tłum aczeniu przez p an a dokonanein, a nie
inaczej, oraz, że niema tam mowy ani o m orderstw ie, ani
0 nie-żydach. Wogóle, w żadnem zdaniu, z literatury żydow
skiej przytoczonem , a m ającem stwierdzić mord rytualny
1 używanie krwi, najm niejszego dotąd nie znalazłem po
twierdzenia. K. 168.
Przesadą jest, że Z ohar doczekał się dw ustu dziewiędziesięciu wydań, choćby naw et wiadomości tej udzielił Zoh aryta. N atom iast, przekonać się łatwo o tern, że tylko m ała
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liczba żydów zna Zohar wogóle, a liczba tych, którzy Zohar
za księgę św iętą uw ażają, jest jeszcze daleko mniejszą.
Judaizm nigdy nie uznaw ał przepisów Zoharu za p ra 
womocne. Jeszcze inne wyciągi przytacza dr. Rohling, jako
dow ód w iary żydów w skuteczność ofiar z ciała i krwi ludz
kiej. W Z oharze (I, 38 b,) pow iada Rohling, znajduje się w y
raźnie: „W czwartym, najdoskonalszym pałacu rajskim sie
dzą wszyscy, co opłakują Syon i Jerozolimę, co pozabijali
ludzi obcej narodow ości, Akumów......... *) Bóg odziany jest
w suknię purpurow ą, a na tej sukni są nazwiska i wize
runki ty ch żydów, co pozabijali ludzi obcej narodowości:

Akum ów.“
T utaj Rohling rozm inął się cokolwiek z praw dą, z a 
m ieniając m ęczenników na m orderców. Na purpurow ej sukni
bożej, niemasz albow iem nazwisk tych żydów, co innych
pozabijali, lecz tych, co sam i zostali niewinnie zabici, o czem
R ohling m ógł już wnieść z tego, źe wym ienione są n a 
zwiska dziesięciu wielkich, głównych męczenników^, między
którymi rabi Akiba pierw sze zajm uje miejsce. Objaśnienie
talm udytzne psalm u 9 w. 13: „Mściciel ich, znów wspom 
niał na nich“, również orzeka; że każdy z ręki bałw ochw al
ców ginący, zapisanym je st na purpurow ej sukni“.
W broszurze swojej „Polem ika“ R ohling (pisze str. 49):
„O ile należy wedle możności tępić „klipoth“, o tyle należy
pizeciw działać ich rozm nażaniu się, bo Z ohar (I, 13 b) p o 
wiada. P raw d ą jest, że trzeba w skorupie rozdzielać ro 
dzaje, tak, żeby mężczyzn pozbawiać męztwa, a uśmiercić
kobiety“. Już uprzednio, om aw iając rozdział z Sefer- Halikkutim, zwróciliśmy uwagę, że według zapatryw ań kabały,
wszystko co ziemskie, m a podobieństwo swoje w sferach
rozm aitych św iata nadprzyrodzonego. Powłoki zatem, będące
w yobrażeniem zła w sferach nadziem skich, rozm nażają się
w podobny sposób, jak zwykli śm iertelnicy, lecz pobożność
ludzka je s t w stanie przeciwdziałać tem u rozm nażaniu —
ona to pozbaw ia m ęzkości żywioł męzki, a żeński czyni n ie
płodnym . R eferaty profesorów Noeldecke i dr. W uensche
dodają ex re tego ustępu, że nie o m ieszkańcach ziemi,
o m ężczyznach i kobietach, tu mowa, lecz o przyjściu n a
pom oc siłom wyższym w ujarzm ieniu żywiołu demonicznego.
* )A k u m — znaczy czciciel gw iazd i plan et, czyli poganin.

7
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N a str. 50 broszury swojej, dr. Rohling powiada:
„W edług Z oharu (II, 182, a) „Akumowie — (nie żydzi) — są
ciastem kiszonem, które na W ielkanoc powinno zostać usun iętem “. W zdaniu tem jednakże niem a w cale m ow y o Akumach, w yrażoną jedynie jest myśl, że żyd pow inien w y ru 
gować, tak jak usuw a się z domu na czas świąt w ielka
nocnych ciasto niekiszone, złe popędy z duszy swojej.
Rzeczoznawcy pow iadają: niemożliwem jest, nie będąc
zaślepionym ostatecznie, odnaleźć w tym rozdziale cokolwiek
0 m ordzie lub ofiarach z ludzi.
Dalej tw ierdzi Rohling, że w edług Z ohara (2, 42 a,)
przyjście M esjasza zostanie przyspieszone przez tępienie
Akumów — nie-żydów; gdyż odnośnie do przepisu Mojżesza,
nakazującego pierw orodnego osła zabić lub okupić ofia
row aniem jagnięcia, Z ohar wyjaśnia, że osioł w tym w y
p ad k u , oznacza nie-żyda. Odkup go z niewoli barankiem ,
którym jest Izrael po świecie rozproszony, (Jerem iasz 50. —)
to znaczy uczyń go żydem, a jeżeli nie naw róci się, poku
tując, skręć mu kark. M ają być wytępieni z księgi żywota,
bo o nich powiedziano: „kto przeciw ko mnie grzeszy, tego
wymażę z księgi m ojej“. Rzeczoznawcy objaśniają, że i w tem
m iejscu niem a ani śladu o rozlewaniu krwi i t. p. Tam p o 
wiedziano że złe popędy winny być wytępione, a gdy Iz ra
elici bezbożni nie oddadzą się pokucie, grożą im kary ciężkie.
1 tu taj dr. R ohling źle p o jął wyrażenie am -haarecy, pod
którem zam iast izraelitów bezbożnych, zrozum iał nie-izraelitów, n astęp n ie przez tłum aczenie niedokładne zdań nie
których, odnalazł w tem m iejscu krw aw ą myśl, bez względu
na to, że sprzeciw ia się tem u sens całości. W jakiem zn a
czeniu pojąć złamanie karku i wytępienie z księgi żywota
pow inny nauczyć dr. Rohlinga, słow a Chrystusowe: „wy

drzeć, obciąć i cisnąć ręce i nogi, które gniew w yw ołują“.
(Mat. 5. 29).
Ścisłość tłum aczenia dr. Delitsclia poświadczyć mogą
trzej rzeczoznawcy protestanci: dr. Noeldecke w S trassburgu,
dr. W uensche w Dreźnie, dr. Derks w H eidelbergu, którzy
udowodnili w obszernych, ściśle naukow ych referatach
swoich, że sędziwy uczony dobrze przełożył i właściw ie
objaśnił obydw a głośne ustępy z Sefer Halikkutim i z Zo
h aru i, że w yjaśnieniem swojem Dr. D elitsch zniweczył fał
szywe tłum aczenia przytoczonych dw óch głośnych ustępów ,
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«uważanych przez kanonika Rohlinga' za główne dowody
naukow e istnienia mordu rytualnego.
Czytelnicy katoliccy zastanowią się, być może nad tern,
że trzej uczeni ujm ujący się za ewangielikiem Delitschem,
byli również ewangielikami, i skutkiem tego m ogą sądzić,
że wyznanie w płynęło n a przychylny sąd uczonych. O baw a
sceptyków zniknie, gdy dowiedzą się, że tak samo, jak owi
rzeczoznawcy ew angieliccy, i trzej inni rzeczoznawcy do koś-cioła katolickiego należący, stanęli w szrankach przeciw
dr. Rohlingowi.
Opinję jednego z nich poznaliśmy. Jest nim dr. Bickell, katolik, profesor uniw ersytetu wiedeńskiego, który
W dniu 9 W rześnia pisał do Delitscha, że obydwa wyciągi
„z H alikkutim “ „i z Z o h aru “ nie mogą być inaczej p rz e tłu 
m aczone lub objaśnione tylko tak, jak uczynił to dr. Delitsch,
i że wogóle, w żadnem dotąd przez Rohlinga przytoczonem
zdaniu, nie widzi nic, co byłoby dowodem nakazu mordu
rytualnego, lub zwyczaju używ ania krwi ludzkiej przez żydów.
Drugi fachowiec, to jezuita, K nabenbauer, cieszący się
jako orjentalista, wielkiem uznaniem w śród ewangielików.
Tenże będąc jeszcze na wygnaniu w Dilton-H all w Anglji,
pisze do dr. D elitscha d. II W rześnia 1883 r. „Zastanowiłem
się nad obydw om a rozdziałam i i doszedłem do przekonania,
że ani jeden ani drugi, według dosłownego brzm ienia swego,
nie są dowodem tak zw anego ladtu krwi, , i mordu rytual
nego.
Trzeci fachowiec, również katolik, profesor uniw er
s y t e t u dr. A. Scholtz, w W uerzburgu, który dzięki znajo
mości języków semickich jest niezaprzeczenie zdolny do wy
dania sądu, pisze w rzeczonej sprawie, pod datą 30 W rześ
nia, 1883 r. do dr. Delitscha: „Czytałem obydw a wyciągi
i zaśw iadczam niniejszem , że uw ażam tłum aczenie pańskie
za niewątpliwie dokładne, jakto zresztą rozum ie się samo
przez się, skoro ono wyszło z pod pióra tak dośw iadczo
nego m istrza w tym zawodzie“.
Jak silnym m usi być przesąd dr. R ohjinga, jak wielką
nienaw iść jego do żydów, kiedy mimo tych sześciu rzeczo
znawców i ich referató w niedwuznacznych, mimo faktu,
że żaden ze sław nych uczonych bądź ew angielików, bądź fcatp,lików, nie przyklasnął jego tw ierdzeniu, on nie mógł przem ódz
• na sobie złożenia szczerego wyznania, któreby m u tylko za, szczyt w oczach św iata całego przyniosło, mianowicie, że błęćł-
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nie tłum aczył wyciągi, z „Sefer Ilalikkutimi Zoharu“, które,
wedle tw ierdzenia B riem anna uw ażał za dowody naukowe,
co do istnienia przepisu o mordzie rytualnym.

3. W yciągi z Talmudu.
W liście swoim z roku 1883 p. t. „Odpowiedzi moje
rabinom profesor dr. Rohling w uw adze na str. II pow iada,
że w talm udzie niem a nic pewnego o mordzie rytualnym.
W następnym zaś piśmie swojem z tego sam ego roku p. t.
„Polemika i rabinizm“ upow ażniający do ofiar z ludzi,
Rohling jest jednakże na tyle szczęśliwym, że może, jak najniespodziewaniej obwieścić św iatu zdanie talm ndyczne p o 
tw ierdzające zwyczaj zarzynania inowierców przez żydów.
Na stronie 97 broszury „Polemika i rabinizm“ pisze R o h 
ling: „Pojęcie, że chodzi o zarzynanie nieżydów, opiera
się rów nież n a przeoczonym dotychczas przezem nie roz
dziale talm udycznym , mianowicie „P esachim “ (49 b.) gdzie
rabi Eliezer orzeka: „W olno przebić nieżyda w sam Sądny
dzień, jeżeli p ost ten przypadnie w sobotę.“ A uczniowie jego
na to: „o rabi, powiedz raczej zarznąć m iast przebić“ „N ie“
odpowiedział, „zarzynając go, należy zmówić berachę, (bło
gosławieństwo) przebijać m ożna bez tego.“ Trudno uwierzyć,
aby Rohling n apisał słow a powyższe, w dobrej wierze,
jako przekonany naukow o o ich praw dzie. Mowa tu alb o 
wiem znowu o am-haarecu (prostaku), o którym rabi Eliezer
pow iada, że wolno go zabić w dzień Sądny, naw et jeżeli
post ten przypadnie w sobotę, co jeszcze podw aja u ro 
czystość święta. I na tej sam ej karcie talm udu, na której
przytoczone słow a rabi Eliezera się znajdują, ciągnie się dalej
orzeczenie wielce czczonego rabi Akiby. Rabi ten pow iada:
„Gdy jeszcze byłem am -haarecem , myślałem sobie: Gdyby
naw inął mi się tutaj uczeń m ędrca, pogryzłbym go jak osieł.“
A uczniow ie jego na to: „Mistrzu, powiedz raczej, jak pies“ .
On zaś odrzekł „pies przegryza kości, osieł zaś tego nie
czyni“. Poniew aż rabi A kiba z ojców praojcówr był żydem,
więc mógł być tylko żydowskim am -haarecem . Był nim
w sam ej rzeczy w młodszych latach, bo wiadomo, że aż do
czterdziestego roku życia p asł bydło K alba S ebua i później
dopiero oddaw ał się nauce zakonu. Na tej sam ej karcie talm udycznej, Rohling nie przeoczył chyba zdania, że naw et dzie
cko niepraw e oddaw ające się nauce zakonu wyżej stoi
aniżeli arcykapłan, am -haaerec, nie badający zakonu i nie
stosujący się do p raw i zwyczajów religijnych. A mimo to
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Rohling ńie zaw ahał się twierdzić, że w przytoczonym roz
dziale talm udycznym o zarznięciu nieżydów jest mowa.
Dr. R ohling był tyle szczęśliwym, że znalazł w talmudzie jeszcze jeden rozdział, świadczący o mordzie rytual
nym. P rag n ąc odkrycie swoje rozpowszechnić jak najszerzej,
kazał je opublikow ać w m arcu 1892 r. w pew nem pisem ku
ulotnem , p. t. „Rozdział talmudyezny o zarzynaniu rytualnein“. P od nagłówkiem umieścił wyraz „poufnie“, (by rzecz
sp raw iła w rażenie czegoś tajem niczego), a poniżej ku schle
b ian iu głupcom i braniu ich n a lep, dodał słow a „ Broszura

dla znaw ców “.
Główne zdania pisemka, są następujące: „Ciekawem
jest, że n aw et talm ud, o czem nie wiedziano przez długie
lata, stw ierdza kult krwi. Ustęp odnośny, znajdujący się
w traktacie. K ethuboth 102 b. obwieszcza nam , że nieletni
żydowski chłopiec został, a raczej miał zostać zabitym w w igilję w ielkanocną przez braci swoich. Talm ud powiada,
że starszyna żydow ska, chcąc uniknąć zarzynania tego
dziecka, rozsądziła, by chłopiec pozostał pod opieką matki,
nie zaś b raci chciwych m ajątkowego działu, przypadającego
najm łodszem u z synów. W yrzeczenie starszyny opierało
się n a ostatniej woli ojca, polecającej pozostaw ienie n a j
młodszego syna pod opieką matki. Zdanie to w tłum aczeniu
Rohlinga, brzmi: „Gdy um iera ktokolwiek i pozostaw ia syna
nieletniego m atce, a spadkobiercy ojca (bracia) rzekną: nie
chaj przy nas się chow a, a m atka powie: przy m nie niechaj
się chow a, zostawić go przy matce, nie zaś przy tych, co
m ają praw o po nim dziedziczyć; bo zdarza się, ja k to się

już zdarzyło, że zarzynajawchłopca w w igilję święta w iel
kanocnego“. Tłum aczenie załączone je s t zgodne z orygi
nałem , z w yjątkiem atoli ostatnich słów, których dosłow ne
brzmienie powinno b y ć :— „Bo zdarzyło się, że zabito go

w w igilję święta w ielkanocnego“.
Z tej opowieści, R ohling dwa wyciąga wnioski: 1) Ze n a 
wet chłopię żydowskie, ostatnią wolą ojca nie osłonione,
może zostać zarznięte jako baran ek ofiarny. 2) jeżeli żydzi
w ybierają baranki wielkanocne w śród m ałoletnich własnego
pokolenia, to tem więcej zarzynają nieżydów, uważanych
przez siebie za zw ierzęta.
P rofesor dr. S track powiada: „Rozdział ten talm udyczny
znany mi od roku 1885. Nie om ówiłem go jednakże w p ierwszem opracow aniu broszury: „Krew w wierze ludowej
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i w zabobonach“ gdyż nie sądziłem, aby ktokolwiek um ie
jący przeczytać, choćby jedną stronicę Talm udu, mógł w paść '
na myśl w ysnucia ze zdań tych dowodu, używ ania przez
żydów krwi chrześcijańskiej w celach rytualnych, (str. 116.)
Idąc śladem profesora dr. Stracka, spróbuję objaśnić
cel i znaczenie owego wyciągu talmudycznego.
Przedewrszystkiem trzeba uwzględnić, że według praw a
dziedzicznego Biblji i Talm udu, żona nie była s p a d k o b ie r 
czynią męża: kobieta, na punkcie p ra w a dziedzictwa, była
ograniczoną, wobec istniejących spadkobierców^ męzkich.
Jeżeli zatem dzieci po śm ierci ojca przy m atce się chow ają,
życiu ich m niejsze ze strony współsukcesorów starszych
zagraża niebezpieczeństwo. Z w yrazu schachat, (zarzynać)
użytego w przytoczonem zdaniu talm udycznem , nie należy
wnosić, że sieroty ulegają ofiarowaniu, lub zarzynaniu ry 
tualnemu; wyraz ten w Piśm ie św., odnośnie do uśm iercania
ludzi stosow any, znaczy wTprost zabijać lub zarzynać. Znaj
dujemy wyraz ten w Piśm ie św. zastosow any względem
k róla babilońskiego, który pozabijał synów króla Zedekjasza
i pierw szych dostojników żydowskich; względem mieszkań
ców Sam arji, którzy zabili siedindziesięciu potom ków A chaba,
i względem Izraela syna N ataniasza, który ośmdziesi^ciu
Izraelitom śm ierć zadał, względem proroka Eljasza, który
zgładził ze św iata fałszywych proroków B aala, oraz w innych
jeszcze w ypadkach. Tylko w stosunku do zw ierząt, szachat
oznacza zawsze zarzynanie rytualne i ofiarowanie.
W dziele zw anem T sosefla (jest to stary zbiór ży
dow sko-praw nych tradycji) znajdujem y opis takiego sam ego
wypadku, zakończony słowam i: „Zdarzyło się raz, (a więc
był to w ypadek pojedyńczy) że zabity został chłopiec w wigilję św iąt w ielkanocnych.“ Słow a te objaśniają przyczynę-'*
powyższego przepisu zapobiegawczego.
Ze zabójstwo miało m iejsce w wigilję św iąt w ielka
nocnych, tłum aczy się to wyprost nadzieją łatw iejszego ukry
cia mordu, poniew aż tego dnia, nikt z własnej wroli nie
wejdzie do domu, w którym trup się znajduje; wejście takie
zanieczyszcza na dni siedm , i tem sam em wyklucza od
udziału w uroczystości świątecznej. Prócz tego, wigilja wielka
nocna była jednym z czterech dni przeznaczonych na bie
siady i zabawy wesołe.
Jak mało zatem , mord rytualny je st dla nas chrześcijan
niebezpiecznym, łatw o wnieść można z rozdziału talm udycz-
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nego, przez R ohlinga przytoczonego, ponieważ w nim tylko
o zam ordow aniu chłopca żydowskiego jest m owa, ale dr,
Rohling n atychm iast poucza swoich czytelników, że: „Jeżeli
żydzi w ybierają nieletnich baranków wielkanocnych, zpośród w łasnego narodu, o ileż chętniej zarzynają nieżydów,
przez siebie narów ni ze zw ierzętam i cenionych“.
Cóż za potw orność, według Rohlinga, tkwi w tym roz
dziale. Mało, że żydom wolno zabijać rytualnie sieroty ży
dowskie, ojca pozbaw ione, m iast b aran k a wielkanocnego, on
Rohling chce jeszcze czyn ten podnieść do zwyczaju uświęco
nego, składania Bogu ofiar z ludzi. Tylko wówczas niewolno
ofiarować dziecięcia takiego, gdy ojciec n a łożu śmiertelnem
postanow ił w yraźnie, że syn po śmierci jego chować się
winien przy m atce. W ten sposób dr. Rohling przekręca
p rosty i jasn y sens zdania, m ającego n a celu ochronę ży
cia nieletnich spadkobierców po ojcu. Jeżeli ojciec um arł,
a pozo stająca przy życiu m atka ułoży się z krewnymi nie-boszczyka, żeby przyjęli na w ychow anie jedno, lub więcej
z pozostałych sierot, nic nie stoi na przeszkodzie takiem u
życzeniu m atki. Jeżeli zaś m atka tego sobie nie życzy, krew*
nym niewolno zabierać dzieci, które pow inny przy m atce
pozostać. Nie jest bowiem wykluczoną możliwość, że krewni
p ra g n ą przyjąć do siebie dzieci nieletnie po to, by je n a
stępnie zam ordować, a ich spadek zagarnąć, tem bardziej
że w ypadek taki w sam ej rzeczy m iał niegdyś miejsce i sie
ro ta żydowski został zam ordow any w wigilję w ielkanocną.
W edług R ohlinga należałoby m niemać, że odkąd żydzi
stosują się do nauki talm udycznej, istnieje u nich zwyczaj
ofiarowywania Bogu n a W ielkanoc sierot żydowskich, jako
baranków . Poniew aż zaś żydzi kierowali się nauką talm udyczną n a długo, zanim jeszcze tradycyjna ta nauka objętą
zo stała dziełem nazw anem „Talmud,“ wynika z konieczności,
że ofiarowanie w ielkanocne ludzi praktykow ało się w śród
żydów, tysiące lat, nim najlżejsza wieść o tem w ydostała
się na św iat szeroki. Tysiące więc razy żydzi popełniali
zbrodnię, przez B oga karą śmierci zagrożoną, i żaden za
rzut nie sp otkał ich za taki czyn haniebny. Tysiące sierot
padło pod nożem rzezaka, a żaden głos oskarżający żydów
o mord rytualny nie podniósł się przeciwko m ordercom .
Tysiące uczonych i nieuczonych czytuje T alm ud praw ie od
dw óch tysięcy lat, i nikt najlżejszej nie uczynił wzmianki
o strasznej treści tego rozdziału.
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Setki uczonych chrześcijan zajm owało się Talm udem ,
bez odnalezienia w owym rozdziale rytualnego zarzynania
dzieci, o którem Rohling majaczy. Jakże bolesne to spraw ia
w rażenie, że katolicki profesor uniw ersytetu odważył się płód
chorobliwej fantazji ochrzcić m ianem odkrycia naukowego,
jakże to bolesne, że nauczyciel starożytności hebrajskich
śm iał objawić choćby tylko, jak się w yraża, „poufnie i dla
znaw ców “, opisany w Talm udzie zwyczaj rytualnego mYzyn ania sierot żydowskich w wigilję wielkanocną.
Lecz nie w szystkich boleśnie dotknęła publikacja dr.
Rohlinga: owszem, setki, tysiące, w praw iła ona w szał ra 
dosny. Antysemici poczuli się w m orzu szczęśliwości na wieść
0 najnowszem odkryciu swego obrońcy naukowego. Mechanik
S chneider w W iedniu, członek austryjackiej rady państw a,
tak był zachwycony odkryciem Rohlinga, że odfotografow aw szy rozdział odnośny, obrał go za przedm iot broszur
1 odczytów burzliw ych. N a posiedzeniu rady państw a, z d. 10
L istopada r. 1899 zaw ołał on: „Masa żydów utrzym uje, że
n iem a w T alm udzie nic o używaniu krw i chrześcijańskiej.
Otóż tu jest fotografja, k tó rą zdjąłem osobiście... Precz więc
z kłam stwem ... żadne fałszow anie rozdziału tego traktatu
„Kethuboth“— nie może nadal mieć m iejsca“. 1 przeczytał
fałszywe tłum aczenie Rohlinga. „Faktem jest, że zarznęli
by go w wigilję św ięta w ielkanocnego“ . Na te słow a wyb u ch n ęła w rzaw a, wesołe okrzyki, objawy zadowolenia i gło
śne oklaski, jak zaznacza spraw ozdanie z posiedzenia.
Dla antysem itów naturalnie, dr. Rohling pozostał nadal
najuczeńszym talm udystą św iata całego, gdyż pom aga ich
sprawie. U bóstw iają go oni i cenią wysoce, bo sutanna jego
osłoni ich nienaw iść ku żydom, a godność profesora n a 
daje pozór, uspraw iedliw iający haniebne ich postępow anie;
lecz bezstronny świadek rozterek dojrzeć musi, po czyjej
stronie p raw d a i spraw iedliw ość, i zgodzi się ze m ną, że do
wody naukow e przytoczone na potw ierdzenie oskarżeń
żydów o mord rytualny, spraw iły skutek wręcz przeciwny,

bo odsłoniły fałszyw e i błędne tłumaczenia przedmiotu.
Bo fałsz i kłam stw o nie
praw dy.

mogą ostać
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R O Z D Z I A Ł V II .
Obrońcy żydów w sprawie oskarżenia
o mord rytualny.
1. Papieże.
W ielokrotnie żydzi-historycy wyrażali się z uznaniem
i wdzięcznością o papieżach, wstaw iających się za żydami
i biorących ich w obronę w czasach prześladow ań. Profesor
dr. Bloch z Budapesztu um ieścił w A; 1. „Israelitische Mo
n atssch rift“ za 1892 r. artykuł p. t. „Żydzi Rzymu pod pa
nowaniem papieży“, w którym kładzie nacisk na to, że
tro n apostolski otaczał opieką sw oją żydów, ilekroć tja ra
zdobiła skroń m ężów silnych w iarą, a wielkich umysłem.
A utor artykułu nie szczędził słów gorącej pochw ały wiel
kiemu papieżow i Innocentem u, który zabronił chrztu z przy
m usu i oświadczył bez ogródek, że śladem swoich poprze
dników zam ierza osłaniać kołatających doń żydów. N ależało dodać jeszcze, że papież ten, nie dozw alał pozbaw iać
żydów własności i m ienia, oraz przeszkadzać w pełnieniu
służby Bożej tym, których uw ażał za żywych świadków
prawdziwej w iary chrześcijańskiej. Dalej mówi dr. Bloch
0 papieżu H onorjuszu II, źe bronił żydów otw arcie w o
bec św iata całego, o Grzegorzu IX, że sprzeciw iał się, aczkol
wiek bezskutecznie, prześladowaniom żydów wTe F rancji
1 Niemczech. N aw et Mikołaj IV, mówi autor, chociaż nie
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bardzo dobrze był usposobiony względem żydów, jednakże
po otrzym aniu wiadom ości o różnego rodzaju prześlado
w aniach, którym żydzi podlegali, polecił swemu w ikarjuszowi, bronić z całą surow ością ich m ienia i świątyń. Ze p a
pieże nietylko gołosłownie sprzyjali żydom, dr. Bloch wnio
skuje z faktu wynoszenia ich niekiedy na wysokie stano
wiska społeczne: niejednokrotnie papieże w ybierali żydów
n a swoich lekarzy przybocznych, a papież A leksander III
m ianow ał żyda swoim skarbnikiem .
P raw da, że byw ali papieże bynajm niej żydom nie
sprzyjający, jak P aw eł IV tw órca ghetta rzymskiego. Lecz
należy pam iętać o tem , że P aw eł IV w ydaw ca praw ograni
czających żydów, z rów ną surow ością w ystępow ał przeciwko
chrześcijanom stanu świeckiego i duchownego, i że naród
rzymski głośno sark ał n a zbyt surow e panow anie tego
papieża.
Dr. B łoch bad ał jedynie położenie żydów rzymskich
pod panow aniem papieży, nie m iał przeto sposobności przy
toczyć położenia żydów niem ieckich i francuzkich, którzy
również niezm iernie wiele zaw dzięczają papieżom , a m ia
nowicie w spraw ie oskarżenia o mord rytualny bronili ich p a 
pieże, za pom ocą wydawanych pism, (bulle) zarzuty te po
tępiających.
Ponieważ kw estja ta poszczególnie nas obecnie zajm uje,,
nie możemy pom inąć milczeniem buli owych, i nie podzielić
się, choćby głów ną ich treścią z czytelnikami naszymi.
Pierw sze bulle ukazały się, praw dopodobnie, w 13 stuleciu,
w owym wieku, w którym pojaw iły się, o ile wnosić m ożna,
pierw sze oskarżenia żydów o mord rytualny. Papież Innocenty
IV, ja k wspomnieliśmy wyżej, w ystosow ał tego rodzaju bulle
do arcybiskupów i biskupów F rancji i Niemiec.
Innocenty IV. — Papież ten rządził Kościołem Bożym
od 1243 do 1254 r. i był uw ażany jako jeden z najuczeńszych, swego czasu znaw ców praw a.
W iadom o już, jak 1247 r. znaleziono w rowie pod
m iastem V alreas we Francji, chrześcijankę nieżywą i jak
natychm iast oskarżono żydów o ukrzyżowanie dziewrczyny;
n astęp n ie uwięziono, palono, lub wydalano z k ra ju oskarżo
nych. Dzieci chrzczono przem ocą, mienie żydów ulegało konfi
skacie. Żydzi zwrócili się do tronu apostolskiego, i papież
Innocenty IV w ystosow ał dwie bulle do arcybiskupa Vienny,
w dyecezji którego znajduje się Valreas.W pierwszej z d. 2&
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m aja 1247 r. papież wspom ina o nieludzkiem katow aniu
uwięzionych, w drugiej, również z d. 28 m aja, przypom ina p ra 
wo kościelne, nakazujące nie przeszkadzać żydom w w y
konywaniu rytuału. Gdyby papieże przypuszczali choćby
w przybliżeniu, że zam ordow anie chrześcijan, może być
kultem religijnym żydowskim, nie nakazaliby nigdy jego
tolerow ania.
Trzecia bulla tego papieża z dnia 5-go Lipca 1248,
w ystosow ana jest do biskupów i arcybiskupów niemieckich.—
Piętnując oskarżenie żydów o mord rytualny, jako fał
szywe, papież pow iada dosłownie: „Doszła nas bolesna
skarga żydów niemieckich, że niektórzy książęta duchowni
i świeccy, szlachta i m ożnowładcy m iast waszych i dyecezji,
zm yślają zaczepki i oszczerstw a bezbożne by niepraw nie
rabow ać żydów i w ejść w posiadanie ich m ajątków. Możni
ci czynią tak, niepomni że z archiw ów tego narodu czerpano
w części św iadectw a wiary chrześcijańskiej. Pom im o tego,
że Pism o św. pow iada: „Nie zabijaj“, i w zbrania dotykać
zmarłego w święta W ielkanocne, podnieśli jednak przeciw
żydom fałszywe oskarżenie, że w sam ą W ielkanoc rozdzielają
m iędzy siebie serce zamordowanego dziecka. Oszczercy usi
łują przekonać, że religja żydowska, a przecież ona wyraźnie
sprzeciwia się tem u, w ym aga praktyk tego rodzaju. I gdy
znajdują gdziekolwiek trupa, zw alają winę zam ordow ania
na żydów. Takie i tym podobne wymysły wywTołują wściekłe
na lud ten napaści. Bez oskarżenia praw nego, bez dowodów,
bez przyznania się rzekom ych spraw ców zabójstw a pozba
w iają ich, w brew —udzielanym im przez tron apostolski przy
wilejom, w brew woli bożej i spraw iedliw ości,—wszelkiego
mienia, dręczą głodem, katują i skazują na śmierć haniebną,
tak, iż los żydów pod panow aniem wyżej wymienionych
książąt, możnowładców i panów , straszniejszym jest jeszcze
chyba, niż los ich praojców w Egipcie, za czasów Faraona.
Nieszczęśliwi zmuszeni są w pośpiechu opuszczać m iejsco
wości, gdzie od wieków byli osiedleni. Żydzi, z obawy do
szczętnego w ytępienia, postanowili udać się pod opiekę tronu
apostolskiego. A poniew aż nie chcemy by prześladow ano
niespraw iedliw ie tych, których naw rócenia P an oczekuje,
gdyż w edług zaśw iadczenia proroków, resztka narodu ży
dowskiego uratow aną będzie, żądamy, byście okazywali imłaskę i przychylność. Ilekroć dojdzie w as, że ktokolwiek
z prałatów 7, szlachty, m ożnow ładców wyżej wymienionych^
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zechce postępow ać w znanej nam spraw ie lekkomyślnie
względem żydów, winiliście osłonić ich wedle praw a, nie
ścierpieć, by dla tych lub tym podobnych skarg, dręczono
ich niesprawiedliwie, a dręczycieli bezw arunkow o trzym ać
w karbach, za pom ocą kary kościelnej.
„Toż samo arcybiskupom i biskupom Francji n a k a 
zu ję“.
Czw arta bulla P apieża Innocentego, z dnia 25 W rześ
nia 1253 r. zdaje się być przew ażnie w ystosow aną do ludu
chrześcijańskiego w Niemczech i Czechach. Pow ołując się na
znane nam już zdarzenie w Fuldzie, bulla ta zaw iera treść
następującą: „Innocenty biskup, sługa sług bożych, zasyła
kochanym, wiernym synom w Chrystusie, błogosławieństwo
apostolskie. O ile nie trzeba dozwalać żydom przekro
czenia w synagodze przywilejów, praw em potwierdzonych,
o tyle nie wolno im ich uszczuplać. Chociaż, m iast pojąć
słowa, w niknąć w tajniki nauk proroków i uśw iadom ić sobie
w iarę chrześcijańską i zbawienie, obstają oni uparcie przy
swojem , my jednakże idąc śladem naszych poprzedników,
biskupów rzymskich, Kalikstusa, Eugeniusza, Aleksandra,
Klem ensa Celestyna, Innocentego, H onorjusza i Grzegorza,
pragniem y osłonić tarczą ochronną, wzywających pomocy
Naszej i m iłosierdzia chrześcijańskiego. Postanaw iam y, by
żaden chrześcijanin do chrztu nie zm uszał ich, gdy zaś
który z żydów dobrowolnie zechce przyłączyć się do wiary
chrześcijańskiej, przyjąć go bez wszelkich podstępów , bo
n iepraw dą jest, by kto w brew woli swojej, a z musu do
chrztu przystąpiw szy, posiadł praw dziw ą wiarę chrześci
jań sk ą. I niechaj żaden chrześcijanin po za wyrokiem w ła
dzy, nie waży targnąć się na życie i mienie żyda, lub od
mienić p ra w a zwyczajowe, służące im dotychczas w miejscu
zam ieszkania. Prócz tego, nie wolno zakłócać uroczystości
świątecznych, ciskaniem kam ieni i biciem, żądać gw ałtem
jakichkolw iek usług,prócz z daw ien daw na wykonywanych.
R ozkazujem y dalej, dla zapobieżenia chciw ości i złości
ludzkiej, by nikt nie odw ażył się pustoszyć znieważać
cm entarza żydowskiego, lub w celu grabieży, wyko
pyw ać trupy, i by nikt nie zarzucał żydom, że używają
krwi ludzkiej przy obrzędach religijnych, albowiem stary
testam en t zakazuje im używ ania krwi wogóle, a zatem niem a
w ątpliw ości, że używanie krwi ludzkiej jest im zabronione.
Poniew aż w Fuldzie i w wielu innych miejscowościach,
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zam ordow ano wielu żydów wskutek takiego podejrzenia,
zakazujem y najsurow iej niniejszem ,by coś podobnego w przy
szłości nie m iew ało miejsca. Kto zaś po obznajm ieniu się
z treścią niniejszego zakazu, ośmieli się przeciwdziałać roz
kazom Naszym, ten pozbawiony zostanie czci lub podlegać
będzie karze ekskomuniki, póki nie odpokutuje winy zadość
uczynieniem odpowiedniem . Pragniem y ato.li, by za pom ocą
tego dekretu obronnego, ci tylko zostali ocaleni, którzy nie
ośmielili się nigdy przedsiębrać czegokolwiek dla podkopania
wiary chrześcijańskiej“.
Grzegorz X. rządził kościołem od 1261 do 1276 r.
H istorja zwie go mężem świętobliwym o cnotach wszelakich.
Dnia 7-go P aździernika 1272 r. wznowił on wyżej wym ie
nioną bullę p apieża Innocentego, z dodatkiem następującym ,
co do oskarżenia o mord rytualny: „Zdarza się niekiedy,
że chrześcijanom zaginie którekolwiek z dzieci, że następnie,
nieprzyjaciele żydów posądzają tychże o rabow anie i ta 
jem ne zam ordow anie dzieci chrześcijańskich, dla ofiarowania
Bogu ich serc i oczu; bywa, że ojcowie sami, lub inni w ro
gowie żydów, ukryw ają dzieci, aby następnie przyczepić
się do żydów i wycisnąć z nich pew ną sum ę pieniężną, jako
okup od udręczeń. P o d ają wówczas fałszywe doniesienia,
że żydzi skrycie u p row adzają dzieci, by użyć serca ich i oczy
do kultu religijnego, podczas gdy religja żydowska w yraź
nie i jasno zakazuje ofiarow ania i spożywania krwi i za
b ran ia naw et jad an ia mięsa zw ierząt z racicam i nierozdwojonemi, co potw ierdzali niejednokrotnie żydzi-neofici, na
dwoize naszym przebyw ający. — W skutek takich i tem p o 
dobnych oszczerstw , żydzi często zostają więzieni, w brew
wszelkiej sprawiedliw ości. Postanaw iam y zatem , że św ia
dectwo chrześcijan w takich w ypadkach jest nie w ystarczającem , i rozkazujem y oswobodzić uwięzionych lekkomyślnie,
i niepozbaw iać nadal żydów wolności dla przyczyn podob
nych, chyba, że, (rzecz według nas niem ożliwa,) zostaną
przyłapani n a gorącym uczynku“.
T u n astęp u je wyszczególnienie kar, w bulli papieża
Innocentego IV wym ienionych.
Marcin V. nosił tjarę od 1417 do 1431 r., słynął
z um iarkow ania, hojności i w ykształcenia wykwintnego.
Po śmierci opłakiw ano w nim ojca Rzymu i Kościoła. P apieża
tego doszły skargi żydów na księży, przeciwko żydom k a
żących. Księża owi w kazaniach swoich, grozili chrzęści-
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janom wyklęciem, za obcowanie z żydami i czynienie im
pew nych usług. Papież przychyla się do prośby żydów,
i d . 20 Lutego 1422 r. ogłasza bullę, wstęp do której rów na
się początkow i bulli papieża Innocentego IV, z d. 25 W rześ
nia 1253 r. Uprzedziwszy, że dążyć będzie śladem poprze
dników swoich, Kaliksta, Eugenjusza, Aleksandra, Innocen
tego, Grzegorza, H onorjusza i Mikołaja IV i osłaniać będzie
żydów tarczą swej opieki, dodaje następnie: „Doszły nas
niedaw no skargi żydów, że niektórzy kaznodzieje zakonów
kw estarskich jak i innych zakonów, w kazaniach swoich
do ludu, w zbraniają wyraźnie chrześcijanom wszelkiego z ży
dami obcow ania i wszelakiej z nimi wspólności,—nie go
tować, nie rozpalać im ognia, nie dopom agać sobie w zajem 
nie przy pracy, nie karm ić i nie wychowywać dzieci żydowskch. Sprzeciwiający się tym rozkazom ,popadną z praw a
ciężkiej karze wyklęcia i innym karom kościelnym. Ztąd
wynikają spory i niechęć między żydami i chrześcijanam i,
i żydzi którzy naw róciliby się może n a w iarę chrześcijań
ską, pod wpływem dobroci i ludzkiego z nimi postępow ania,
tem bardziej o bstają przy swojem przekonaniu. W celu otrzy
m ania okupu, w celu rabow ania m ajątków i mienia ży
dowskiego, w celu ukam ienow ania wreszcie żydów, chrze
ścijanie zm yślają różne przyczyny i pozory, i obw iniają ży
dów, w czasie wielkiej śm iertelności i klęsk różnorodnych,
o zatruw anie studzien i m ieszanie krwi ludzkiej do chleba
przaśnego. O zbrodniach tych, tak. niespraw iedliw ie żydom
zarzucanych, utrzym ują, że one to sprowadz-ają klęski na lu 
dzi. P odburzenia tego rodzaju jątrz ą narody, — następują
najróżnorodniejsze, prześladow ania męki i zabijanie żydów.
Zważywszy, że obowiązkiem religji chrześcijańskiej, je st o sła
niać żydów p rzed prześladow cam i i grabicielami, bo naród
ten zachowany jest jako św iadek prawdziwości naszej w ia
ry, a prorok pow iada, że i ten naród kiedyś będzie zba
wionym, przeto postanaw iam y: że zakaz kaznodziejów nie
dozw alający chrześcijanom obcow ania z żydami i wyrok
ekskom unikacyjny żadnego nie posiadają znaczenia. Dalej
rozkazujem y wam wszem wogóle, poszczególnie zaś bisk u 
pom dyecezjalnym , przełożonym wyż wym ienionych z a 
konów, nie zezwalać nadal na takie lub tym podobne k a
zania przeciwko żydom obojga płci, zam ieszkałych w ja k ic h 
kolwiek bądź państw ach, krajach, dyecezjach czy m iejsco
wościach; nie zezwalać na żadne tym podobne kazania
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księży świeckich lub zakonników, bez względu na stan kaz
nodziei; na zakon, urząd i stopień, w hierarchji kościelnej
zajm owany. Żądamy by każdy chrześcijanin rządził się wzglę
dem żydów uczuciem ludzkości, nie krzywdził osoby ich ani
mienia, nie dokuczał, nie prześladow ał. Winni również ob
cować z sobą, jak i korzystać z usług wzajemnych, niechaj
to jednym i drugim będzie dozw olonem “. Jako osobną
łaskę żydzi w dalszym ciągu otrzym ują przyrzeczenie, że wszy
stkie przywileje, swobody przez kogokolwiek dotychczas
im nadane, lub te, które w przyszłości zostaną ich udziałem,
b ęd ą nienaruszonem i. N aw et urzędnikom inkwizycji kościel
nej niewolno niepokoić, męczyć żydów i żadnych niew łaści
wych staw iać im żądań. Bulla w odpisach urzędowych, winna
być rozpow szechnioną. Nad głowami, sprzeciw iających się
tym przepisom, zawieszono groźbę ekskomuniki, niełaski B o
żej i apostołów św. P iotra i Paw ła.
Mikołaj V. O papieżu tym mawiano, że w m ałem jego
ciele, duch wielki zam ieszkuje. Odznaczał się on czystością
obyczajów i wieiką wiedzą, piękną wym ową, zabiegliwością,
a także otaczał sw ą przyjaźnią artystów i uczonych. Nowsza
nauka wielbi w nim jeden z filarów swoich. S tał on n a czele
kościoła od 1447 do 1455 roku. Zaraz w pierw szym roku
pasterstw a, doszła go w imieniu żydów hiszpańskich skarga,
z której należało wnosić, że na dotychczasowe bulle papiezkie w obronie żydów, w H iszpanji nie zwracano wcale
uwagi. Papież Mikołaj V, idąc za przykładem poprzedników,
a zwłaszcza Mikołaja IV, ogłosił na prośbę żydów hisz
pańskich świeżą bullę.
W bulli tej, pow ołując się n a piśm ienną skargę żydów,
zaznacza, źe niektórzy chrześcijanie z gminu, ludzie niższego
sposobu myślenia, zachęceni radam i innych chrześcijan,
przeważnie zakonników, w czasie św iąt chrześcijańskich,
szczególnie w wielkim tygodniu, napadają na żydów, którzy
z obawy przed napaścią, siedzą pozamykani w swych m iesz
kaniach. W yłam aw szy drzwi gwałtem, chrześcijanie przy
w łaszczają .sobie przedm ioty, znajdujące się w synagogach,
niektóre z domów m odlitwy niszczą, inne zam ieniają na koś
cioły, lub na m iejscowości celom świeckim służące, i dla
łatwiejszego zohydzenia żydów stara ją się dowieść za p o 
m ocą rozmaitych fałszywych twierdzeń, że niem a i nie może
być u nich uroczystości św iątecznej, bez spożycia w ątroby
i serca chrześcijańskiego.
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„A zatem żydzi hiszpańscy, mówi papież, zwrócili się
do Nas i zapew niając N as o częstych okaleczeniach, za
bójstw ach i innych niebezpiecznych szkodach na ciele i m ie
niu chrześcijańskiej i żydowskiej ludności kraju, które ztąd
wynikają, a w przyszłości tem więcej wynikać będą, za
nieśli ku Nam gorącą prośbę, byśmy raczyli w łasce ap o 
stolskiej ochronić ich sposobem odpow iednim “. Papież przy
chyla się do prośby uciśnionych i n a mocy wiecznego nie
zmiennego postanow ienia, zabrania surow o wszystkim w ier
nym chrześcijanom duchownego i świeckiego stanu, nie w y
łączając arcybiskupów , biskupów i świeckich dygnitarzy,
oraz wszystkim członkom zakonów kw estarskich, czy innych
zakonów, jako też laikom, aby w przyszłości pośrednio lub
bezpośrednio, otwarcie lub skrycie, pod żadnym pozorem, nie
gnębili żydów, nie ciemiężyli i nie pozbaw iali ich spokoju. W ła
dze świeckie i duchowne winne karać nieposłusznych tem u
rozkazowi, ekskomuniką, grzyw ną, lub innemi ciężkiemi k a
ram i. Kto jednakże, mimowszystko, odważy się dopuścić p rz e 
kroczeń tu wzbronionych, niechaj wie, że czeka go niełaska
Boża i apostołów Jego, P io tra i P a w ła “.
P aw eł III. dzierżył urząd najwyższego pasterza koś
cioła od 1534 do 1539 r. Już w dzieciństwie o nim m a
wiano, że m ądry i bystry, jak najm ądrzejszy ze starców ,
jako papież zasłynął wielkością charakteru, siłą ducha i god
nością. W r. 1537 wydał, n a korzyść biednych indyan, bullę
broniącą ich godność ludzką i p ra w a człowiecze. Dnia 12 Maja
1540 r. kazał wykończyć bullę, w której śladem swoich p o 
przedników , roztacza opiekę tronu apostolskiego nad żydami.
Motywy bulli tej, wystosow anej do wszystkich biskupów
K rólestw a W ęgierskiego, Czeskiego i Polskiego, ja k również
do każdego osobnika piastującego tam godność kościelną,
papież objaw ia w słow ach następujących: „Ku wielkiemu
naszem u niezadowoleniu, dochodzą nas skargi społeczności
żydowskiej w aszych krajów , że już od lat kilku, m agistraty,
oraz panow ie i możnowładcy, wrogowie śm iertelni żydów,
pow odow ani nienawiścią, zazdrością, lub co bardziej praw do
podobne, oślepieni żądzą posiadania m ienia prześlado
w anych, tw orzą d la upozorow ania p ra w a zaboru cudzej
w łasności, kłam stw a, że żydzi zabijają dzieci m ałe, wypi
ja ją krew ich i popełniają różne potw orne zbrodnie p rze
ciwko wierze naszej. P odniecając tym sposobem dusze p ro 
staczków, panow ie ci stają się przyczyną, że żydzi trac ą
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nietylko mienię, lecz i życie. By położyć nadal tam ę p o 
dobnym nadużyciom, papież n a prośbę żydów, potw ierdza
n a świeżo wszystkie przywileje, udzielone przez daw niej
szych papieży, zwłaszcza zaś, przez M arcina V. N ieposłusz
nym, odważającym się uszczuplić przywileje owe, męczyć
i niepokoić żydów, grożą kary kościelne i państw ow e. D la
tego też królowie, książęta, baronow ie i wszelkie władze
świeckie, napom inani i proszeni są usilnie o wystąpienie
w spraw ie żydów pow agą sw oją i znaczeniem. Niechaj
nie cierpią prześladow ań bezpraw nych. Niechaj dobroć
chrześcijańska, jed n ając ich sobie, zwiększy nadzieję zbli
żenia ich dusz do Boga.
Żydzi, zaiste m ają poważne powody wdzięczności dla
tro n u apostolskiego, za ojcowską dobrotliw ość i odwagę
niezłom ną, z któ rą papieże osłaniali ich przeciwko książę
tom , duchownym i świeckim, przeciwko zakonnikom i księ
żom świeckim, przeciwko ludowi rozjątrzonem u, okryw ając
ich płaszczem arcykapłana, w ciężkich czasach prześlado
wań, gdy antysem ityzm ujaw niał się pod inną wcale p o sta 
cią, aniżeli dzisiaj.
I
nam , katolikom, również wolno spoglądać z radosną
dum ą ku tronow i apostolskiem u, z którego wyżyn w spa
niałych, papieże, p atrz ąc okiem jasnem n a rozjuszone n a 
rody i nam iętności ludzkie., już przed wieki rozpoznaw ali
kłam stw o mordu rytualnego i brudne tego kłam stw a sp rę 
żyny: nienawiść, zazdrość i żądzę niepraw ego posiadania,
Jakże dziwne wobec tego spraw ia wrażenie, duchowny
katolicki, profesor uniw ersytetu, usiłujący obecnie przy p o 
mocy żyda-neofity, karanego za oszustwo, niweczyć ideę
papieży, i przekonać wyciągami z książek żydowskich, któ
rych tek st niem iłosiernie przekręca, że papieże mylnie
sądzili kw estję żydowskiego mordu rytualnego, podczas,
gdy z drugiej strony, sław ni uczeni protestanccy, stają
po stronie papieży rzymskich i, walcząc gorąco, skła
dają dowody, że papieże: dawniejsżych naw et w ieków ,
zabraniali oskarżeń o mord rytualny, upatrując w nich
fałsz niegodny i w ym ysł kłamliwy.
Jakie ujem ne skutki pociąga za sobą postępow anie
dr. Rohlinga, jak wielki w pływ w yw iera przykład jego n a
koła katolickie, o tem z łatw ością m pżna było przekonać się
dnia 6 i 11 kwietnia w sejmie Niższej-Austrji. Członek k a to 
licki sejmu, należący do p artji chrzescijansko-socjalnej, rzu8
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cił podłe oszczerstwo na papieży. Oto jedno z tych oszczerstw,
jakie w M agdeburgu, za czasów najw iększej nienawiści ku
papieżom , podczas reform acji, obijały się o uszy katolików,
gdy m niem ano, że papież jest wcielonym antychrystem ,
a papieztw o w ytw orem djabelskim : m agdeburscy historycy,
C enturiatoram i zwani, podnieśli, niczem niedowiedzione
oskarżenie przeciw papieżowi Grzegorzowi IX, że ten ogło
sił bullę n a korzyść żydów, dla tego, że został przez nich
przekupiony. Podobny fakt m iał miejsce i w nowszych
czasach, a mianowicie n a posiedzeniu sejm u Niższej-Austrji
dnia 6 kw ietnia 1899 r.
Znaczna liczba deputow a
nych zw róciła się do nam iestnika z zapytaniem , czy rząd
nie zechciałby w ystąpić przeciw publicznem u oskarżeniu
żydów o mord rytualny, które to oskarżenie przecież i p a 
pieże w bullach swoich potępiali. N a to deputow any
S chneider zawował: „Papieżom owym brakło pieniędzy“.
Koledzy S chneider’a w milczeniu słuchali oskarżenia, żaden
nie protestow ał. Gdy 11 kw ietnia tegoż roku, nam iestnik
h ra b ia Kelm ansegg, w sejmie odpowiedział na pytanie
z d. 6-go kwietnia, i w odpowiedzi swojej zaznaczył, że n a j
wyżsi przedstaw iciele rzym sko-katolickiego kościoła, uw a
żali to oskarżenie żydów za bezpodstaw ne, deputow any
S chneider po raz drugi zaw ołał: „Za za p ła tę“. I tym
razem katolicka p a rtja S hneidera nie protestow ała prze
ciw tak nikczem nem u oszczerstw u, rzuconem u na głowę
kościoła.
Zm ieniły się czasy! Podczas burzy reform acyjnej,
pro testan ci zaczepiali papieża potw arzam i nieuzasadnionem i, a katolicy w ystępow ali w jego obronie; dzisiaj katolicy
rzu cają kłam liw e oszczerstw a na swego pasterza, a p ro te 
stanci w y stęp ują jako obrońcy pokrzywdzonego. Oto jeden
z kw iatów w yrosłych n a gruncie antysem ityzm u. Gdyby
więc dzisiaj ponow nie zrodziło się pytanie: „Czy p raw o 
w ierny katolik może być antysem itą? Ja z tą sam ą co
i daw niej stanow czością odpow iedziałbym : Nie! nigdy!“

2 . Książęta św ieccy.
Cesarze i królowie, podobnie - jak papieże, bronili
żydów wobec fałszywego obwinienia o używanie krwi
i oskarżeń niespraw iedliw ych, dotyczących mordu rytualnego.
Przyjrzyjm y się bliżej niektórym z owych książąt.
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Król niem iecki i cesarz rzymski, Fryderyk II (zm.
1250 r.) pierwszy z książąt rozpatrzył szczegółowo kw estję
mordu rytualnego, zarzucanego żydom. Podczas jego p a 
now ania, sp alił się, ja k już wyżej przytoczono, m łyn
w Fuldzie, i pięcioro dzieci m łynarza zginęło w płom ie
niach. Bawiący w Fuldzie chwilowo krzyżowcy, ogłosili
żydów m ordercam i. N astąpiło natychm iastow e uwięzienie
i torturow anie w inow ajców rzekomych. Trzydziestu czte
rech żydów znalazło śm ierć n a stosie. Ponieważ w skutek
tego w ypadku w całych Niemczech rozbrzm iały oskarżenia
o mord rytualny, cesarz Fryderyk pow ołał, dla rozw iązania
tej kwestji, zebrania żydów-neofitów, na rozum ie i uczci
wości których polegać było m ożna.
N apłynęli więc
żydzi-neofici nietylko z kraju, lecz i ze wszystkich państw
zachodnio-chrześcijańskich. W yrok przez zebranych w y
dany po długich badaniach, cesarz ogłosił w lipcu 1236 r.
Dokum ent ten poszedł w zapom nienie i dopiero niedaw no
został odnalezionym. Dowiadujemy się z niego, że opie
rając się n a osobistem badaniu kwesji i na jednogłośnym
sądzie ludzi nauki, cesarz czuje się w praw ie oświadczyć,
że oskarżenie żydów o mord rytualny jest fałszem, przed
którym zam ierza osłonić oskarżonych żydów. W ażny ten
dokum ent brzm i dosłownie:
„ ...P ró c z tego, oświadczam niniejszem po wsze czasy,
że, ponieważ, skutkiem zam ordow ania kilku chłopców
w Fuldzie, oskarżono zam ieszkałych podówczas w mieście
tem żydów, i że to oskarżenie straszne, wyw ołujące sąd
nieprzychylny o żydach niemieckich wogóle,— stało się dla
nich oskarżeniem złowrogiem , mimo niew ykrycia przyczyny,
ani spraw ców czynu zbrodniczego, — postanowiliśm y, dla
rozjaśnienia praw dy, zwołać ze wszech stron jaknajliczniejszy zastęp książąt, baronów i szlachty, księży i probosz
czów, i zapytać ich o zdanie. Ponieważ każdy z nich innego
był zdania, a więc nie byli w stanie wydać wyroku roz
strzygającego, powzięliśmy myśl, że najlepiej ocenią zbrod
nię tajem niczą, żydom zarzucaną, ci, którzy sam i ongi byli
żydami, a teraz należąc do wiary chrześcijańskiej, jako
przeciwnicy daw nych współwyznawców , nie zatają z pew no
ścią nic ujem nego o żydach, o książkach religji mojżeszowej i starym testam encie. I chociaż n a zasadzie licznych,
M ajestatow i naszem u znanych ksiąg, ja k najzupełniej
o niew inności owych żydów jesteśm y przekonani, jednakże
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powzięliśmy, dla pouczenia ludzi niewykształconych i za
dośćuczynienia spraw iedliw ości, zbawienny zam iar, którem u
przyklasnęli jednogłośnie książęta, baronow ie, szlachta,
proboszcze i duchowni, — zam iar w ypraw ienia specjalnych
posłów do wszystkich królów zachodu. Mocarze ci przy
słali n am pokaźną liczbę biegłych w zakonie żydów-neofitów, którzy baw iąc czas dłuższy dla zbadania praw dy
w spraw ie tej na dworze naszym, otrzym ali od nas zlece
n ie prow adzenia śledztw a pilnie i sum iennie i pouczenia nas,
czy w iadom y im je st jakiś zabobon, m ogący skłonić żydów
do popełnienia zbrodni om ówionej. Sąd ich w spraw ie
tej jest następujący: „Ani w Nowym ani w Starym T e sta 
m encie nie znaleźliśmy nic o tem, jakoby żydzi mieli sp o 
żywać krew ludzką, owszem, w przeciw ieństw ie zupełnem
do tego posądzenia, znajdujem y w yraźny rozkaz nie pla
mienia się użyciem krwi wszelakiej, w Biblji czyli
w praw ie mojżeszowem, i w Talm udzie czyli w księgach
żydowskich. Zdaje się również niemożliwem, by pragnęli
krwi ludzkiej, rzeczy tak strasznej, tak naturze przeciw nej,
ci, którym religja w zbrania użycia wszelkiej krw i zwierzę
cej, a także, by ludzie narażali mienie i życie swoje, dla
ja d ła i napoju, jakich nikt nie używ a i które mogliby
darm o otrzymywać.
N a mocy w yroku tego i za zgodą książąt, uznaliśm y
żydów Fuldy za niew innych zbrodni, a resztę żydów niem iec
kich, niew innym i zarzutów , ich obciążających. A więc po
stanaw iam y i zabraniam y, na mocy przywileju, raz na
zawsze, aby ktokolwiekbądź, ksiądz czy laik, u wyżyn stoją
cy, czy też z nizkiego rodu, starosta, nam iestnik, obywatel,
czy ktobądź inny, w ygłaszając kazania, lub przy innej
okazji, w w ypadku poszczególnym, albo też z przyczyny
znanych już podejrzeń, nie godził na spokój żydów, nie
czynił im zarzutu lub obrażał, gdy wiedzą wszyscy, że czci
my Boga w sługach jego. Kto więc okaże się łaskaw ym
i życzliwym żydom, naszym poddanym , tem sam em nam
oddaje szacunek, podczas gdy ci, którzy sprzeciw iają się
sprzyjającem u w yrokow i Naszem u, n araża ją się na Nasz
gniew Najw yższy.“
Rudolf H absburgski, król niemiecki, cesarz rzymski
(zm. 1290 roku) potw ierdził w 1279 r. bullę papieży Innocen
tego IV i Grzegorza X, w których oskarżenie żydów o
mord rytualny, nazw ane jest wymysłem złośliwym, i rozkazał,
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aby wogóle wtenczas tylko karano żydów, na mocy podo
bnego oskarżenia, jeżeli nie sami chrześcijanie, lecz i żydzi
dostarczą dowodów przekonywających.
Ludwik Bawarski, król niemiecki i cesarz rzymski*
którem u pom nik niedawno w M onachjum wzniesiono (zm.
1347 r.). Za panow ania tego cesarza znaleziono d. 26 czerwca
1345 r. w Monachjum tru p a zam ordowanego dziecka chrze
ścijańskiego.
N atychm iast lud posądził żydów o zbrod
nię, i zaczęto czcić chłopca zam ordowanego, jako św. H en
ryka. Cesarz jednakże zabronił kanonizacji i kazał zburzyć
kaplicę, w ystaw ioną w m iejscu, gdzie chłopiec został zna
lezionym. Postępow aniem swojem dat on przykład n a ro 
dowi chrześcijańskiem u, ja k czcić należy bulle papieskie.
F ryderyk III, król niemiecki i cesarz rzymski (zm.
1493 r.). Za jego panow ania zdarzyło się, że m argrabia
badeński K arol kazał więzić, torturow ać i m ordow ać żydów
i konfiskować ich dobra, z pow odu zbrodni w mieście
Endingen w ydarzonej, a to pod pozorem, że żydzi popeł
nili m orderstw o dla potrzeby krwi chrześcijańskiej. Cesarz
nie shciał słuchać oskarżeń, dodając, że bulle papieskie
i bad an ia m ężów nauki i prawników" wzbroniły wierzyć
podobnym bredniom , i rozkazał m argrabiem u uwolnić uw ię
zionych i zwrócić im dobra zabrane.
W ypadek ten posłużył cesarzowi za przyczynę w y
dania w piątek, w wigilję św. Jana 1470 r. dokumentu,
zabraniającego pod karą, dopuszczenia się oskarżeń o mord
rytualny w całem państw ie niemieckiem. Dokum ent ten
pow ołuje się na bulle papieskie i b adania przez ludzi
nauki, p raw a i P ism a św.
W 1474 roku cesarz ponow nie miał sposobność s ta 
nowczego ujęcia się za żydami, o mord rytualny oskarżo
nymi, a mianowicie, w czasie dwóch podobnych procesów
w R egensburgu prow adzonych.
Karol V król niemiecki i cesarz rzymski, zm arł
1558 roku.
Z rozkazu tego króla, dnia 3 kwietnia 1544 r. w y
dano w mieście Speier dokument, który b r o n i p rze
ciw oskarżeniu używ ania krwi, żydowstwo, m ające siedlisko
sw oje w księstwach, hrabstw ach, włościach, gm inach i o sa 
dach świętego p aństw a rzymskiego.
P ow ołując się n a papieży, ja k i na pism o obronne
ce sarz a F ryderyka III, ukochanego w ładcy i przodka swojego,
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p otw ierdza na świeżo daw ne przyw ileje i urządzenia żydów:
„W razie podanej na żyda lub żydówkę skargi o używ anie
krwi, niechaj nikt nie więzi, nie męczy i katuje oskarżo
nych, ani n a śmierć nie skazuje; jeno cesarzowi, jako
zw ierzchności najwyższej ogółu żydowskiego danego kraju,
rzecz przedłoży i rozsądzenia oczekuje“. Przywilej ten od
naw iali i zatw ierdzali praw ie wszyscy następcy K arola V:
M aksymiljan II, R udolf II, Ferdynand II, Mateusz I, F e r
dynand III i Leopold I.
O ttokar II, król czeski, książę austrjacki i styryjski,
m arg rab ia m orawski, bronił żydów swoich krajów przyw i
lejem , a. ¿8 m arca 125+ r. przez siebie sam ego nadanym ,
w spraw ie oskarżenia rytualnego. Przywilej ten zaw iera
na początku treść bulli papieskiej Innocentego IV z d. 25
W rześnia 1253 r., z dodaniem następującego rozkazu ce
sarskiego. „Odnośnie do postanow ień papieskich i w imie
niu Ojca św., rozkazujem y najsurow iej, nie oskarżać nadal
żydów m ieszkających w państw ie naszem , że używ ają krwi
ludzkiej, gdyż żydzi stosując się do przepisów zakonu sw o
jego, żadnej krw i nie używ ają.
Jeżeli zaś chrześcijanin oskarży żyda o zam ordow a
nie dziecka chrześcijańskiego, to czyn ten m usi być p o 
świadczony przez trzech chrześcijan i tyluż żydów, a w razie,
gdy wina jego zostanie stw ierdzoną, tylko on, żyd, spraw 
ca złego, winien pokutow ać i zostać skazanym n a taką karę,
jak ą praw o za zbrodnie podobne przepisuje.
Jeżeli jednak świadkowie nie dowiodą praw dy oskar
żenia, i niewinność podsądnego wyjdzie na jaw , chrześci
janin, oskarżyciel niechaj ulegnie karze, grożącej w danym
w ypadku, żydowi p rzestęp cy “. Dnia 13 sierpnia 1268 r.
O ttokar wznowił ten przyw ilej dla w szystkich żydów sw e
go państw a, z tą atoli odm ianą, że przywilej ten zaw iera
jedynie zakaz oskarżania żydów o mord rytualny, usunięto
zaś z niego p a ra g ra f tyczący się prow adzenia sam ej s p ra 
wy i kary dla oskarżonego lub oskarżyciela.
Form a ta jest bezw arunkow o obostrzeniem rozkazu,
gdyż uniem ożliwia w szelką skargę tego rodzaju. Tenże
sam przyw ilej potw ierdzony został w języku niemieckim,
około r. 1300, przez króla W acław a II, zaś następca jego,
Jan Luksem burski, a za nim syn Karol I, jako cesarz
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rzymski Karolem IV zwany i W ładysław IV, wznowili przy
wilej w mowie będący, podług treści z roku 1254.
F ilip IV, Pięknym zwany, Król F rancji.
Z pow odu spalenia d. 17 m aja 1188 r. w mieście Troyes,
trzynastu żydów za rzekomy mord rytualny, król ten w y
dał do p arlam en tu rozkaz zabraniający więzić żydów ob
winionych przez zakonników o te, lub tym podobne zbrodnie.
R ozkaz ten dowodzi, że król znany z nienaw iści do żydów,
nie dow ierzał oskarżeniom rytualnym.
Król Ludwik IV. 1670 r. Gdy oskarżono żydów
Metzu o mord rytualny, król ten wydał rozporządzenie,
wedle którego, tego rodzaju skargi przeciwko żydom, n a
leży koniecznie przedstaw ić wysokiej radzie królew skiej.
Tym sposobem miano raz n a zawsze położyć tam ę tem u
oskarżeniu.
B olesław V Pobożny, książę wielkopolski ogłosił
roku 1264 przywilej — Privilegiuin lib ertalis — dla wszyst
kich żydów W ielkopolski, w którym pow tarza dosłownie,
wyżej wym ienione rozporządzenie króla O ttokara II, tyczą
ce się oskarżenia o mord rytualny.
Kazimierz III, Wielki, wznowił przywilej ten, dla w szyst
kich prow incji obszernego p a ń stw a swego r. 1334.
W itold, wielki książę litewski, wydał r. 1338 akt, po
krew ny treścią przyw ilejow i B olesław a V-go Pobożnego, Ks.
W ielkopolskiego.
Kazimierz IV Jagiellończyk, dodał do tego edyktu 1453 r.
obostrzenie następujące: „Chrześcijanin ośm ielający się
oskarżyć żyda o używ anie krwi chrześcijańskiej, winien
udowodnić oskarżenie to, za pom ocą św iadectw a trzech
żydów tubylców , ludzi odpowiedzialnych i w iarogodnych.
Jeżeli się udowodni praw dziw ość skargi, żyd oskarżony wi
nien być straconym , w przeciwnym razie, oskarżyciel śm ier
cią odpokutuje oszczerstw a. Książęta lub obywatele, któ
rzy, lekceważąc rozporządzenie moje, dopuszczą się gw ałtu
względem żydów, zap łacą nieposłuszeństw o to, m ieniem
i życiem“. W pływ św. Jan a K apistrana spraw ił, że statu t
ten K azim ierza został zniesiony 1454 r., lecz w trzynaście
lat później przyw rócono go do pierw otnego znaczenia. Od
tąd wszyscy królow ie polscy, statu t ten uznawali, co też
i Stanisław August d. 24 kw ietnia 1769 r. uczynił.
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Stefan B atory, król Polski w ydał r. 1576 a k t* ),
w którym zabrania stanowczo oskarżeń o mordy rytualne
i tow arzyszących im oskarżeń o kradzież hostji w celu w y
ciśnięcia z niej krw i. Tym, co pow ażą się przedstaw iać
podobne oskarżenia władzom, w prost grozi śm iercią. Akt
ten brzm i w przekładzie dosłownym z łaciny:
„My, Stefan, z łaski Bożej, Król Polski etc. Czynimy
w iadom o niniejszym listem naszym w szem wogóle i każ
dem u zosobna, kom u wiedzieć należy. Poniew aż do Nas
i do uszu N aszych dochodziły już dawniej napozór niew ąt
pliwie, a przecież dziwne w wysokim stopniu opowieści,
0 dzieciach chrześcijańskich, jakoby zabijanych przez ży
dów, osobliwie zaś dochodzą dziś po zabiciu w ziemi Go
styńskiej syna szlachcica Studzieńskiego; i o postępek ten
żydzi nie tylko podejrzani, ale w prost oskarżeni byli, zda
w a ła się rzecz ta Nam n ad e r w ażną.
T edy słuszność oskarżenia tego pilnie zbadaliśm y
1 podaliśm y pod śledztwo, a to tem pilniej, że oskarżenie
owo o kradzież i zabójstw o dzieci chrześcijańskich przez
żydów, zarów no jak i kupno przez nich Najświętszego S a
k ram en tu nowem , ani dopiero dziś pow stałem nie jest,
ale już daw no błąka się w śród ludzi, i w imieniu jego częsjo w ynikają tragedje, przeto rozważyliśm y je n a zasadzie
b ad a ń z wielu stron.
A więc skoro i szlachta często w imię tego skarżyła
się N am wcześniej n a żydów i w skazyw ała na m artw e dzie
ci, zapragnęliśm y, aby w spraw ie tej zarządzonem zostało
najściślejsze dochodzenie. Oto tedy dokonanem zostało
przez urzędników naszych z najw yższą sum iennością, przed
staw iali dow ody swoje i żydzi, i rzecz ta, na zasadzie ro z
w ażen ia argum entów i dokum entów stron obu była w yjaś
niona, przez co okazało się, że na żydach nietylko żadna
w ina pod tym względem nie ciąży, ale że n aw et podejrze
niu o to nie m ogą ulegać, co więcej, sam a naw et szlachta,
skoro dostrzegła, że dała się uwieść próżnej opinji, że żad
n a podobna zbrodnia n a żydach nie ciąży, — odstąpiła od
Oskarżenia jeszcze wcześniej, niż nasz w yrok w tej sp ra w ie1
zapadł. Żydzi, jakkolw iek dosyć i nad m iarę naw et swoją
z tej strony udow odnili niewinność, ciężkie zanieśli do Nas^

*)

W y ją te k z tygodnika „ K r a j“ r. 19CO N r. 49.
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skargi, jako pod tym pozorem zniesławieni są, a oskarże
ni o to, że krwi chrześcijańskiej jakoby używ ają, dzieci
chrześcijańskie kradną, zabijają je, że jakoby w ydostają
z najwyższym trudem Najświętszy Sakram ent, kupują go
od chrześcijan i z onej krwi wydobywają ludzką, a z tych
wszystkich pow odów wielu z nich podległo naw et niebez
pieczeństw u utraty życia, wielu zniosło męki i tortury, wielu
h an ieb n ą zginęło śm iercią.
W ięc jakkolwiek pow oływali się już na dekrety i przy
wileje od poprzedników naszych, wszelako prosili nas p o 
kornie i usilnie przez pośrednictw o niektórych doradców
Naszych, abyśm y jakikolw iek sposób i rad ę znaleźli, aby
tym kalum niom , ciemięztwom i krzywdom, które z tej
przyczyny cierpią, nakoniec jakiś kres położony został.
Tem i błaganiam i ujęci, a pragnąc drogę potw arzy owej
zam knąć, oraz zgładzić przyczynę tłum nych napaści i to rturow ań, którym tak często żydzi niesłusznie z tego pow o
du podlegali, opierając się na gruntownej Naszej w iadom o
ści i n a radzie naszych senatorów , stanowimy, — aby
odtąd żaden żyd w K rólestw ie i m ajętnościach naszych
niesłusznie o kradzież i zabójstw o dzieci chrześcijańskich,
jako też o kapow anie Najświętszego Sakrkm entu pom a
wiany, ani posądzany nie był, ponieważ żydzi dowiedli, że
od obojga tych rzeczy dalecy byli; i niechaj nikt nie śmie
przed sędziam i i urzędnikam i skarżyć ich o to lub czynić
takie przypuszczenia, albow iem dowiedli oni, że wszystko
to o nich zm yślone je st, i że nadom iar wszystko to są rze
czy praw dzie przeciwne, bo i krwi nie używali i S akram en
tu Najświętszego nie wymagali. Z tej przyczyny, ktokolwiek
ośmieliłby się, jakiegokolw iek byłby stanu, podnieść oskar
żenie to, z którego p ow stają i szerzą się mnogie h ałasy
i zbiegowiska, surow o ukarany być winien, mianowicie:
kto szerzyć będzie o żydach takiego rodzaju pogłoski uka
rany będzie, jako potw arca, kto zaś oskarży żydów przed
sądem pozyw ając ich o to do odpowiedzialności głową,
k a rą rów ną (talimis), to jest śmiercią, karany być winien.
Pragniem y, aby dekret ten doszedł do wiadom ości w szyst
kich wogóle i każdego, komu wiedzieć należy, zw łaszcza
zaś do wiadomości dworzan, kasztelanów, naczelników woj
skowych i ich zastępców , a także wszelkich urzędników,
prokonsulów i konsulów, nakazując, aby we wszystkiem
postępow ali zgodnie z tem , a zachowywali ten dekret,
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wszystkich zaś innych o nim powiadomili, a inaczej im ie
niem naszem nie postępow ali. Ku wiarogodności tego w ła
snoręcznie podpisaliśm y. Dan w W arszaw ie, dnia piątego
m iesiąca lipca, roku Pańskiego tysiącznego pięćsetnego
siedm dziesiątego szóstego, zaś panow ania naszego roku
pierw szego. Stefan k ró l“.
Akt S tefana B atorego nie odrazu stał się duchow ą
w łasnością całego narodu. Jakkolwiek w aktach, dotyczą
cych pow iatu brzeskiego i grodzieńskiego, znajdujem y póź
niej (mianowicie w roku 1698) tylko jed en dokum ent
(Nr. 452), podnoszący stare oskarżenie z okazji znalezienia
trupa, syna rajcy Łukaszew icza n a uroczysku om szańskiem —
jed n ak żydzi musieli często ulegać podobnym podejrzeniom .
Z a dowód tego służyć może okoliczność, że postarali się
oni ku obronie swojej o wniesienie do aktów brzeskich kopji wpisanego do ksiąg grodzkich, lwowskich, listu jen erała
K arm elitów z Rzymu, pisanego w 1680 r pod adresem
duchow nych polskich.
W liście tym kategorycznie wskazanem je st, że „na
ród h eb rajsk i“ (populus hebraicus) wolny jest od postęp
ków, które m u przypisują, jakoby używ ał krwi chrześcijań
skiej i poniew ierał Hostję. „W szystko to — pisze k apłan
rzymski — przypisuje się im stanow czo niesłusznie i napróżno, poniew aż jest to im w zbronione wszystkiem i ich
ustaw am i i praw am i, wręcz z tem sprzecznem i. Dla tego
w im ieniu P an a upraszam W as, czcigodny ojcze, o zale
canie naszym duchownym, aby starali się odwrócić tłum od
tego rodzaju błędnych m niem ań, rów nie jak i od tortur,
którem i z tego powodu tak okrutnie udręczają, w celu b a
dań niew innych hebrajczyków “. („Ut studeant a tali erron ea opinione plebem avertere sicut et a vaxationibus se
in ista m ateria innocenter tolerare conąueruntur).
Bolko I, Książe Slązka, dał swoim poddanym ży
dowskim, 1295 roku, przywilej, rów nający się przyw ilejow i
O ttokara II. N adanie to potw ierdzone zostało również
przez H enryka I, i Bolka II.
Edw ard, h ra b ia Sabaudzki, wymieniwszy w dokum en
cie wydanym 1329 roku bulle papieży: Innocentego IV
i G rzegorza X, tyczące się óbwinień żydów i stosując się
do treści tych buli, zabrania oskarżać nadal żydów o za
bójstw o chłopców ; w danym zaś razie, św iadectwo chrześ
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cijan przeciw żydom wówczas tylko zasłuży n a w iarę,
jeżeli i świadek żyd to samo potwierdzi.
P iętro Mocenigo, doża wenecki, dowiedziawszy się
0 wydarzonych wykroczeniach przeciw żydom, n a ziemi
weneckiej zamieszkałych, a to z okazji zam ordow ania
chłopca Sim ona z T rydentu, oraz, że w kazaniach obwi
n iają żydów o mord rytualny, wystosował w r. 1475 do
wszystkich urzędników rzeczy pospolitej pism o, w którem
zaznacza, że całe gadanie o chłopcu zam ordowanym , to
bajka zmyślona, i nakazał, pod groźbą kar najsurow szych,
pilnowanie, by lud nie został rozdrażnionym , a żydzi m o
gli żyć i pracow ać w spokoju.
B ona i Jan Sforza rządzili jednocześnie księstw em
Medjolańskiem i ogłosili wspólnie 1479 r. rozkaz do wszyst
kich książąt, nam iestników i władz m iast i prowincji im
podległych. W rozkazie tym panujący wymieniają kilka
w ypadków rytualnych oskarżeń kłamliwych, a następnie
rozpisują się szerzej, w sposób n ad er pouczający o oskarże
niu rytualnem wogóle. P ow iadają oni między innemi:
„Jest to, w edług nas, rzeczą bardzo niegodną, krzywdzić
żydów na życiu i m ieniu wówczas, gdy dziecko chrześci
jań sk ie zaginie, lub w celu gnębienia żydów zostaje przez
wrogów ich ukrytem , albowiem niemożliwem jest w ym a
gać, by żydzi pilnow ali dzieci i odpow iadali za ich zaginienie, w każdej przez nich zamieszkałej miejscowości. S ą
dzimy, że po wyż powiedzianem , nikt, będący przy zdro
wych zm ysłach, nie uw ierzy bredniom , o które żydów
oskarżają, a nie uwierzy w prost dla tego, że praw o ży
dowskie je s t nieprzyjacielem mordu.
Prócz tego, każdy człowiek, niechaj będzie jak chce
okrutny, m a wrodzony w stręt i odrazę do krwi ludzkiej;
co zaś do niewinności żydów, to istnieją dostarczone nam
przez powagi najwiarogodniejsze, dowody, zarówno praw ne,
jak i opierające się na znajomości natury ludzkiej, religji
1 obyczajów tegoż narodu. Przedewszystkiem , religja mojżeszowa w zbrania zabójstw a, w zbrania niejednokrotnie uży
cia krw i nietylko ludzkiej, lecz naw et i zwierzęcej, a ży
dzi trzym ają się ściśle przepisów religijnych. Dalej, każdy
człow iek nietylko brzydzi się spożywaniem krwi, lecz m a
n aw et w stręt w rodzony do krwi ludzkiej i widoku ciała
m artw ego. Jakże więc strasznem byłoby zabić człowieka,
dla spożycia krwi jego. A jeżeli powie ktokolwiek, źe
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chęć zniew ażania C hrystusa i jego wyznawców wywołuje
tego rodzaju zbrodnie, odpowiadamy, że posądzenie to jest
kłam stwem , bez najm niejszego praw dopodobieństw a. Od
czasów C hrystusa albowiem, wielu żydów, wielu wybitnych
uczonych żydowskich, o sław ie wielkiej i znaczeniu, do
skonale obeznanych ze zw yczajam i religijnemi swoich w spół
wyznawców , zostało chrześcijanam i, jak n. p. St. Paolo,
Nicola de Lira, B onaw entura i wielu innych. Gdyby więc
ci wiedzieli o istniejącym u żydów zwyczaju mordu rytual
nego, byliby zwyczaj ten z pew nością ogłosili i rozpuścili
0 nim wieść po szerokim świecie, a kościół nietylko nie
udzieliłby żydom tylu przywilejów, lecz nie ścierpiałby ich,
ni daw niej, ni ieraz, we wszystkich państw ach chrześcijań
skich. Przeciwnie, kościół prześladow ałby i przepędził ży
dów, i tak sam o postąpiliby z nimi inni książęta świeccy
1 duchowni. Tym, co zechcą nam powiedzieć, że mord
rytualny jest zwyczajem utajonym , odpowiadamy, że w róż
nych p ań stw ach chrześcijańskich, chrzcili się po wsze
czasy żydzi godni zaufania, i że tych pytać należy, czy po
dejrzenie owe je s t sprawiedliw em ? N aturalnie, nie należy
zasięgać tyeh wiadom ości u pierwszego lepszego, lub u lu
dzi lekkomyślnych, lecz u osób rozsądnych, dojrzałych
um ysłow o i szlachetnie myślących.
Gdyby ktoś jednakże mimo wszystko, zachciał tw ier
dzić, że istnieją w śród żydów w arjaci, pchani m anjactwem n a drogę tak strasznych zbrodni, odpowiadam y, że
w arjaci, są to zazwyczaj ludzie, nie stojący samodzielnie na
czele rodziny, nie rozporządzający większymi środkam i lecz
są to osobniki, znajdujące się pod opieką innych. Gdyby tacy
nieszczęśliwi usiłowali popełnić zbrodnie podobne, rodzina
udarem niłaby ich zabiegi, raz by nie obrażać praw Boskich
i ludzkich, a pow tóre, z obaw y grożących jej za to stra t
m ajątkow ych i udręczeń. Prócz tego, ci w arjaci nie byliby
w stanie wym yśleć podobnych rzeczy, ani nakreślić sobie
planu działania, bądź otw artego, bądź ukrytego. Gdyby
mord rytualny był praw dą, żydzi bogaci, zamieszkujący
w wielkiej liczbie kraje turków , m aurów , saracenów i innych
niew iernych, i m ający tam że niewolników i służbę, m o
gliby do Avoli kazać dostarczyć sobie dzieci i robić z niemi,
coby im się żywnie podobało, bez narażania się n a takie
trudności i niebezpieczeństwa.
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Pocóż więc mieliby postępow ać w ten sposób w k ra 
ja c h chrześcijańskich i narażać życie sw oje i mienie? Od
czasów zburzenia Jerozolim y przez T espazjana i Tytusa
i uprow adzenia żydów do Rzymu, aż po dzień dzisiejszy,
nie obarczano żydów prowincji naszych zarzutem mordu
rytualnego. Gdyby jednak zbrodnia podobna m iew ała m iej
sce, niepodobieństw em byłoby, by nie została wykrytą,
w tym lub owym okresie czasu“.
T ak to w ładcy Medjolanu zapatryw ali się na skargi
o mord rytualny. Skutkiem tych zapatryw ań nastąpiło roz porządzenie, aby skargi o mord rytualny, jako wynikające
po największej części z chciwości urzędników i innych oso
bistości, nadal nie rozstrzygali sami urzędnicy, lecz aby za
noszone były do m edjolańskiego książęcego tronu. Jeżeli
żydzi okażą się winnym i, należy ukarać ich surowo, bez
żadnego uwzględnienia, jeżeli zaś są niewinni, karą n a nich
ciążącą, karać oskarżycieli fałszywych, by potw arcy u tra 
cili chęć spotw arzania, a przykład ich odstraszał innych
od takich czynów haniebnych.
T eraz opuśćm y czasy starożytne i przejdźm y do now
szej epoki.
A leksander I, cesarz rossyjski, król polski etc. etc.
w ydał d. 6 m arca 1817 r. Ukaz, zabraniający jak najw yraź
niej oskarżeń o mord rytualny. Dokum ent wym ienia n aj
pierw , że już papieże rzymscy i królowie polscy zbadali
gruntow nie oskarżenie o mord rytualny, lecz nie znaleźli
dowodów jasn y ch i niezaprzeczonych, a m ogących wy
starczyć n a stw ierdzenie uprzedzeń zabobonnych o używa
niu przez żydów krwi chrześcijańskiej. Dalej czytamy
dosłownie w Ukazie tym:
„Oświadczam y wolę naszą: żeby żydzi o zabijanie
dzieci chrześcijańskich nie bywali nadal obwiniani, w braku
wszelkich przeciw ko nim poszlak, a jedynie wskutek p rze
sądu, jakoby oni potrzebow ali krwi chrześcijańskiej. Jeżeli
zdarzyłoby się gdziekolwiek zabójstwo i podejrzenie p ad ło 
by na żydów, jako spraw ców zbrodni, jednakże nie w myśl
uprzedzenia, że oni uczynili to dla otrzym ania krw i chrze
ścijańskiej, — wówczas należy po uprzedniem udow odnie
niu prawdziwości wypadku, prowadzić przeciw nim śledz
two na mocy osnowy praw a, tak samo, jak przeciw wy
znawcom innych religji, którzy dopuścili się przestępstw a
zab ijan ia“.
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Solim an II, sułtan turecki, rozkazał w roku i 530 stra
cić potw arców , których oskarżenie fałszywe stało się przy
czyną skazania n a śm ierć niew innych ludzi, za rzekome
popełnienie mordu rytualnego. N astępnie w ładca ów wydał
rozkaz: „że odtąd żadnem u sędziemu państw a, nie wolno
przyjąć oskarżenia żydów, o rzekome używanie krw i do
macy, lecz, że spraw y takie należy wnieść do dywanu,
a więc przed tro n samego su łtan a“. Od tego czasu, aż do
roku 1840, żadne oskarżenie żydów o mord rytualny nie
m iało m iejsca w granicach państw a tureckiego.
Abdul Medżyd, su łtan turecki znalazł się w potrzebie
w znowienia firm anem z d. 27 listopada 1840 r. H atti-szerifu (reskryptu) z Galhane, a to z przyczyny oskarżenia
rytualnego w D am aszku i n a wyspie Rhodos. Firm an ten
brzmi, jak następuje:
„W zględem żydów panuje przesąd starodaw ny. Lu
dzie nieoświeceni wierzą, że żydzi m ają zwyczaj zabijania
człowieka, by użyć krwi zabitego do obchodu Wielkanocy.
W skutek tego, niektóre osobniki obcej narodow ości, prze
śladowali żydów podw ładnych państw a Mojego w Dam asz
ku i n a wyspie R hodos. P rześladow anie i potw arze na
nich rzucone, doszły do wiadom ości Naszej. Niektórzy z ży
dów fałszywie oskarżonych o tę zbrodnię, przywiezieni
i staw ieni przed sądem w Konstantynopolu, uznani zostali
n a mocy nowego p ra w a w zupełności niewinnym i. Uczy
niono w ięc wszystko, czego w ym aga słuszność i spraw ied
liwość. Prócz tego, uczeni teologowie badali książki reli
gijne żydów. B adania wykazały, że żydom jest wzbronione
spożywanie nietylko krw i ludzkiej, lecz naw et zwierzęcej.
Zakaz ten dowodzi dostatecznie, że oskarżenia skierow ane
przeciwko żydom i ich religji, są li tylko potw arzą. Z tego
powodu, jako tez wiedzeni m iłością ku wszystkim naszym
poddanym , rozkazujem y, by społeczność żydowska, niew in
ność której została uznaną, nie doznaw ała nadal mąk
i prześladow ań, przeciwnie, wyznawcom wiary żydowskiej
służą, stosownie do H atti-szeryfu z Galhany, też sam e p ra 
wa, jakich używ ają inne narodowości berłu N aszem u po
dległe“.
Moglibyśmy wym ienić jeszcze innych władców , b ro 
niących żydów, przeciwko oskarżeniu o mord rytualny, jak
księcia K rystjana A ugusta v. Sulzbacha, wielkiego m iłoś
nika i znawcę języka hebrajskiego, który w reskrypcie
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z d. 16 czerwca 1692 r. powiada, że oskarżenia rytualne,
po dokonanych badaniach okazują się zawsze niczem w ię
cej, jeno prostem gadaniem, wytworem fantazji ludzi nik
czemnych, i dla tego zagraża surow a karą wszystkim, roz
siew ającym podobne potw arze. Lecz długi rejestr dostojni
ków, dotąd wymienionych, w ystarczy chyba, by umocnić
nas w przekonaniu, że najwyżsi władcy świeccy, zarów

no jak i tron apostolski w Rzymie, potępiali oskarże
nie żydów o mord rytualny, potępiali go w imię pra
wdy, na mocy badań ścisłych, jako zabobon, lub jako
kłamstwo i potwarz nikczemną.
3.

Dostojnicy Kościoła.

Lorenzo Ganganelli ujrzał św iatło dzienne w S anct
Archangelo we W łoszech, d. 31 października 1705 r.
Ojciec jego był lekarzem . Od najm łodszych lat, Lorenzo
okazyw ał wielką chęć do nauki i pociąg do sam otności.
W ośm nastym roku życia swego w stąpił do zakonu fran
ciszkanów i w krótce tak się odznaczył, że sław a jego, jako
nauczyciela i kaznodziei, szła daleko po za granice ziemi
włoskiej. Papież Benedykt IV, ów wielki znaw ca ludzi, za
sięgał jego rady we wszystkich ważnych okolicznościach,
a papież Klemens XIII, następca Benedykta IV, podniósł go
do godności kardynała. W kongregacjach, w których jako
kardynał przyjm ow ał udział, Ganganelli wyróżniał się tak
dalece bystrością um ysłu i wiedzą, że referaty jego cieszy
ły się zawsze ogólnem uznaniem . Ubóstwo i skrom ność
b raciszk a klasztornego nie opuszczały go w p ałacu kardy
n ała, ani n a późniejszym tronie papieskim , na którym za
siadł d. 19 m aja 1769 r. obrany jednogłośnie przez kolegjum
kardynalskie; p an ow ał pod im ieniem K lem ensa XIV. P rzy
jacielem jego i tow arzyszem nieodstępnym , był św. P aw eł od
krzyża, z którym Ganganelli, w godzinach wolnych od zajęć,
rozm aw iał o rzeczach boskich. Przed wyniesieniem swojem
n a tron papieski, Lorenzo Ganganelli złożył referat, tra k tu 
jący o mordzie rytualnym żydów. Sąd człowieka tak by
strego um ysłu i bogatej wiedzy, a znajdującego się n a sta 
nowisku odpowiedzialnem , winien podwójnie zaważyć na
szali. Przyczyna owego referatu była następująca:
W roku 1758, Jakób Selek, w ysłaniec żydów p o l
skich wręczył papieżow i Benedyktowi XIV prośbę, w któ
rej żydzi b łag ają papieża, by w łasce swojej, uchronił ich od
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ucisku, więzienia, zdzierstw a i mąk śmiertelnych. Nie
szczęścia te ściągają n a nich kłamliwe posądzenia o rze

kome mieszanie krwi ludzkiej, poszczególnie chrześci
jańskiej, do chleba niekiszonego. Prośbę żydów kongre
gacja inkwizycyjna p rz esłała Lorenzowi Ganganelliemu do
rozpoznania i złożenia opinji. Po otrzymaniu wiadom ości
odnośnych z Polski, Gänganelli rozpatryw ał spraw ę jak n aj
sum ienniej i doszedł do wniosku, że żydów krzywdzą za
rzutem rytualnego mordu. R eferat swój kończy słowam i:
„Mam nadzieję, że tron św. ujmie się za żydami w Polsce,
n a sposób jak św. B ernard, Grzegorz IX i Innocenty IV,
ujm ow ali się za żydami w Niem czech i we Francji: aby
żydzi nie przeklinali im ienia Chrystusowego, i by naw róce
n ie ich nie staw ało się coraz bardziej utrudnionem . Nie
śmiem kreślić żadnego planu oswobodzenia tych nieszczęśli
wych od okropnych rzezi, gdyż m am nadzieję, że Jezus
Chrystus wskaże nam iestnikowi swem u środki, które przy
niosą zaszczyt chrześcijaństw u i przyspieszą naw rócenie
owych nieszczęśliwych.“ K ongregacja inkwizycji zgodziła
się n a ten re fera t i przedłożyła go papieżowi Klemensowi
XIII. Papież potwierdził go i oznajmił r. 1763, jako w y
nik ostateczny badań, poczynionych nad oskarżeniami mor
du rytualnego, że niema żadnych dowodów, przesąd ten

usprawiedliwiających.
N uncjusz apostolski, arcybiskup Visconti, oznajmia
sąd ten papieża w liście hrabiego Bruehla, m inistra | pol
skiego i pow iada: „Jego Swiętobliwość pragnie, by stało
się wiadomem, że tron św. rozbierał wszystkie dowody, na
których opierają przesąd, że żydzi, potrzebując krwi do
przygotow ania chleba niekiszonego, zabijają dzieci chrze
ścijańskie w celu zadośćuczynienia tej potrzebie religijnej.
Przekonano się, że niem a dostatecznie jasnych ani p ew 
nych danych, dla udowodnienia przesądu, oddaw na prze
ciwko żydom istniejącego; niewolno zatem , n a mocy tego
p rzesądu, obwiniać ich o zbrodnie podobne. Dla tego też
niewolno w razie oskarżeń tego rodzaju, opierać wyroku
n a dom niem aniach, lecz n a dowodach wiarogodnych, ty 
czących się spraw y, a w yjaśniających zbrodnię zarzuconą
oskarżonym “.
K ardynał Ganganelli w referacie swoim, powołuje się
n a biskupa P aw ła de Burgos w H iszpanji—1351— 1435 r.,
który uprzednio był rabinem żydowskim, a następnie kato-

http://rcin.org.pl

—

129 —

likiem i biskupem . Nim to Ganganelli świadczy się, co do
prawdziwości swoich przekonań w kwestji używ ania krwi
przez żydów. P aw eł de Burgos, objaśniając pierwszy roz
dział księgi Mojżeszowej, pisze: „Dlatego też posądzenie
żydów o błąd ten, ujemnie w pływ a na ich nawrócenie. Oni
sądzą, że wymyślamy kłam stwa przeciwko nim, co je s t
szkopułem niem ałym w zdobywaniu ich zaufania.“ j
Tak p isał biskup, żyd z urodzenia, nie okazujący by
najm niej zbytniej sym patji swoim współwyznawcom^ daw 
niejszym.
Czwartego lutego 1882 r., kardynał Kopp, naówczas
biskup Fuldy, wydał n a żądanie objaśnienie następujące:
„Stosownie do życzenia Pańskiego, nie w aham się pow tó
rzyć niniejszem, na piśmie, objaśnienia wyrzeczonego
ostatnio w rozmowie naszej, mianowicie, że ani religja ży
dowska, ani historja, nie potw ierdzają m niem ania, by ży
dzi używali kiedykolwiek krwi chrześcijańskiej w celach
rytualnych, i że tego rodzaju obwinienie, na jakiem bądź
przypuszczeniu byłoby oparte, jest kłamstwem i występkiem “ .
Nic dziwnego, że objaśnienie to nie zostało przyjętem radośnie przez antysem itów duchowieństwa katolic
kiego, ani przez członków tegoż duchow ieństw a o lekkiem
zabarw ieniu antysem ickiem . Kto jednakże zna historję
oskarżeń o mord rytualny, ten w raz ze m ną podzieli prze
konanie, że wzm iankow any dostojnik kościoła, w danym
razie, nie mógł i nie powinien był działać inaczej. Jego
Em inencja kardynał Kopp, idąc za przykładem papieży,
nie mógł odmówić prośbie żydów, szukających u niego po
mocy przeciw fałszywem u oskarżeniu o mord rytualny i musiał
wstąpić w ślady sześciu kardynałów , którzy d. 7 paździer
nika 1272 r. podpisali bullę Grzegorza X przeciwko lekko
m yślnem u oskarżeniu, w ślady kardynała Ganganelli i w śla
dy biskupa P aw ła de Burgos, którzy piętnow ali oskarżenie
o mord rytualny, jako oszczerstwo i wymysł kłamliwy.

4.

Zakonnicy katoliccy.

W naszych w ędrów kach historycznych już niejedno
krotnie napotykaliśm y zakonników katolickich, którzy, jak
Tom asz C antipratanus. rozbudzali, lub co najm niej, szerzyli
obłęd fanatyczny o używaniu krw i chrześcijańskiej przez
żydów. Napotykaliśm y i takich, którzy w kazaniach swoich
przekonyw ali lud o rzekomej prawdziwości tego błędnego
9
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m niem ania i rozdrażniając go tem samem, wywoływali wy
kroczenia przeciw żydom. H onor i sław a zakonów kościel
nych w ym agają po nas, byśmy wspom inali z uznaniem
i owych zakonników, którzy świadczyli przeciwko oskarże
niom o mord rytualny. T u w pierwszej linji wymienić n a
leży list jen erała Dominikanów, Ojca Jan a B aptysty de Marinis z Rzymu, pisany do prow incjała Dominikanów pol
skich, Ojca Alanusa Chodorowskiego w Krakowie. List
ten, noszący datę d. 7 lutego 1664 r., brzmi jak następuje:
„W ielebnem u Ojcu Prow incjałow i pokłon nasz. Dochodzi
nas błagalna i sm utna prośba ze strony wszystkich żydów,
Królestwo Polskie zamieszkujących, że są oni prześladow a
ni przez pospólstw o niedoświadczone i przez nienawistnych
sobie ludzi, w skutek pot warzy na nich rzucanych, jakoby
używali krwi chrześcijańskiej do rytualnego wypiekania
chleba niekiszonego. O skarżenia te m ają tylko na celu
spraw ić, by zbierający się niebawem sejm w W arszaw ie
uwierzył, że żydzi, których lud i bez tego nienawidzi, s ta 
now ią niebezpieczeństwo publiczne, i wskutek tego winni
być jak najsurow iej prześladowani i t. d.
Znękani żydzi, ufni w sprawiedliw ość i litość naszą,
zw racają się ku nam i innym prałatom zakonów błagając
na Boga, czy nie moglibyśmy nakazać podległym nam za
konnikom, przem ów ić za nimi w tej wielkiej nędzy, w tem
niebezpieczeństwie i w tej trwodze śm iertelnej, w której
się znajdują. Przejęci współczuciem sprawiedliw em , pole
camy Avam niniejszem, Ojcze Przewielebny, byście Wy, oraz
W asi, przyszli w pomoc nieszczęśliwemu tem u ludowi prze
ciw wszelkim niesprawiedliwym potwa.rzom, o ile to da się
uczynić bez narażenia wiary naszej, bez szkody dla P a ń 
stw a. Albowiem obowiązkiem jest w yznających dobroć
i miłosierdzie chrześcijańskie, obdarzać m iłością bliźniego
i niechrześcijan,
skoro - są prześladow ani niespraw ied
liwie. Głównie zaś, niechaj Ojciec Przewielebny ro z
każe w naszem i W aszem imieniu, kaznodziejom, głoszą
cym słowo Boże całej prowincji, by z kazalnicy, jako też
przy każdej innej nadarzającej się okoliczności przestrze
gali lud, by nie prześladow ał narodu tego nieszczęśliwego
nienawiścią niedozwoloną, fałszywemi oskarżeniam i, kłamliwemi opowieściam i, wyzywającemi wyrazami, potw arzą,
szyderstwem , napadam i samowolnemi, albowiem obraża
tem samem Boga naszego i praw a krajow e. Nierozsąd-
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nem jest wierzyć, że nienaw iścią względem żydów służy się
Bogu, a przecież zarówno praw o chrześcijańskie, jak i m o
ralność, nauczają nas zupełnie inaczej. W razie, gdy żydzi
grzeszą przeciwko chrześcijanom, jest od tego w niektórych
m iastach i prow incjach zwierzchność, która winna ukarać
przestępstw o po uprzedniem publicznem zbadaniu i wyśle
dzeniu prawdy; ale osoby pryw atne nie m ają praw a p a st
wić się sam owolnie nad żydami, tem bardziej wymyślać
zbrodnie, za które cały naród później pokutuje, i cierpi za
rów no niewinny jak winny. Ufamy w m ądrość W aszą Ojcze
Przewielebny, że nie omieszkacie w tym w ypadku spełnić
powinności nakazanej przez miłość bliźniego i postaracie
się dowieść żydom, że nie pragniem y zguby ich, lecz do
bra. Bywajcie zdrowi wraz z Waszymi, i pełniąc służbę
Bożą, w spom inajcie n a nas i na towarzyszy naszych “.
Do listu tego dołączam y świadectwo, że żydzi nie uży
w ają krwi chrześcijańskiej, wydane sto lat później, d. 20 p a 
ździernika 1736 r. w P radze Czeskiej, przez członka B ractw a
Jezusowego.
Świadectwo to przytaczam y o ile możności
w pierw otnym jego stylu.
„W skutek tego, ja, niżej podpisany, zostałem uproszo
ny przez Jo n ath an a Eibeschuetza, żydowskiego predykanta
praskiego, w im ieniu całej gminy żydowskiej, o udzielenie
odpowiedzi, vel św iadectw a, na pytanie: czy żydom Tal

mud 1 zwyczaje rabiniczne nakazują używania krwi
chrześcijańskiej? A więc wyznaję niniejszem, że nie odna
lazłem podobnego nakazu, ani w któremkolwiek z pism ży
dowskich i rabinicznych, ani w którejkolwiek z książek h e 
brajskich drukow anych. Owszem, wszelkie używanie krwi,
jako rzecz w strętna, jest im absolutnie wzbronionem. R ó
wnież w pism ach chrześcijan, obeznanych z judaizmem, ta 
kich jak Buksdorffer, Eisenm enger i d. t., którzy przecież
dokładnie badali błędy i wyjaśnili zabobony żydów, niema
dowodu tegoż oskarżenia. W reszcie wszyscy żydzi, którzy
w latach dawniejszych, jak i ci, którzy w ciągu lat 26 p ro 
fesury mojej, przyłączyli się do wiary chrześcijańskiej i w y
znaw ali szczerze wady dawniejszych współwyznawców,
wszyscy oni jednogłośnie utrzym ywali, że oskarżenie o po
trzebie krwi chrześcijańskiej jest czysto zmyślonem o sk ar
żeniem, co oświadczywszy niniejszem w imię praw dy,
stw ierdzam imieniem swojem i przyłożoną pieczęcią kolegjum naszego. Franciszek H aselbauer e Societate Jezu,
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libr Heb. Censor m. p.— censor książek hebrajskich b ra 
ctw a Jezusowego, w łasnoręcznie“. Na odwrotnej stronie
dokum entu czytamy: „Atestatum meum de non usu Sanguinis C hristianorum “. (Świadectwo moje o tem, że żydzi
nie używ ają krwi chrześcijańskiej).
O
Eisenm engerze wspom inaliśmy powyżej, że mimo
swej nienawiści do żydów, nie przem awia on za oskarże
niem mordu rytualnego.
Jednego z członków tego, co i ojciec H aselbauer b ra 
ctwa, mieliśmy już okazję poznać uprzednio. Jezuita Knaben b au er był jednym z owych trzech duchownych, którzy
na wezwanie starca, dr. Delitscha, pośpieszyli mu na p o 
m oc w walce naukow ej przeciwko Rohlingowi. Knabenb au er uchronił wyciąg z Zoharu przed nadużyciem R ohlinga. Należy dodać jeszcze, że kardynał Lorenzo Ganga
nelli, późniejszy Papież Klemens XIV, broniący żydów
w obec oskarżenia o mord rytualny, był również członkiem
zakonu Franciszkanów, a papież Eugenjusz III i Mikołaj IV,
których niemniej należy włączyć w poczet obrońców ży
dów, także byli zakonnikami. Eugenjusz III należał do
zakonu Cystersów i był uczniem św. B ernharda, czczo
nego wielce przez wdzięcznych mu żydów wieków śre
dnich, podczas, gdy Mikołaj IV był jenerałem Minorytów,
zanim w stąpił na tron papieski.
Niektórzy Papieże wznawiali bulle przez poprzedników
sw oich w obronie żydów ogłaszane, bo jak sami powia
dają, bulle te poszły w zapomnienie. Zdanie tó Papieży
da się i dzisiaj zastosować. Sądzę, że bynajm niej nie
przesadzam , gdy powiem, że większość zakonników kato
lickich i duchow ieństw a świeckiego niem a pojęcia o istnie
niu owych buli. Ale w łaśnie dlatego jestem najm ocniej
przekonanym , że sam o przypom nienie buli papieskich sta r
czy dla w skazania duchowieństwu świeckiemu zarów no jak
i zakonnem u, stanow iska, które za przykładem przytoczo
nych wyżej kardynałów i przeorów zakonu, zająć winno
wobec kwestji przypisyw anego żydom mordu rytualnego.
Papieże ogłaszający bulle w m owie będące, nie występo
w ali w w ypadku tym jako najwyżsi nauczyciele chrześcijań
stw a i nie rozstrzygali ostatecznie spraw y w iary i zwy
czajów.
Zdanie ich zatem w kwestji mordu rytualnego
nie rości sobie p raw a do nieomylności w ścisłem znaczeniu.
Lecz zważywszy, że w długim szeregu papieży, od św..
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P iotra aż do Leona XIII, nie znajduje się ni jeden, który
oskarżyłby żydów o mord rytualny, podczas, gdy z drugiej
strony, w ielka liczba papieży odpychała oskarżenie to jako
fałszywe i bezzasadne i zabraniała pod groźbą kary ko
ścielnej podnoszenia oskarżenia, zwłaszcza z kazalnicy,—
zważywszy to wszystko, katolicki duchowny, świecki, czy
zakonnik wie, że w tych okolicznościach musi postąpić
w kwestji mordu rytualnego, w edług orzeczenia ojca ko
ścioła, wielkiego Augustyna: „Roma locuta est, causa finita
est“.— „Rzym przemówił, spór rozstrzygnięty“ .

5.

Wszechnice.

Zdarzało się, że w wiekach średnich pow staw ały za
wile kw estje naukow e, wym agające koniecznie rozw iąza
nia, ze względu ich wpływu na życie społeczne, wówczas
pozostawiono słowo decydujące uniw ersytetom czyli w szech
nicom, mianowicie, szkole w Sorbonie, lub uniw ersytetow i
paryskiem u, jako trybunałow i najwyższemu. I obecnie też
bywa, że najwyższy try b u n ał krajowy w Lipsku, gdy m a
do rozw iązania tru d ną kw estje praw ną, wówczas członko
wie jego zw racają się do uniw ersytetu lipskiego, prosząc
o opinię fakultetu, w dziedzinę którego w kracza ona kw estja.
Już dawniej, jak i w naszych czasach, udaw ano się
n a tę drogę, by raz wreszcie rozwiązać ostatecznie kw estję mordu rytualnego, mianowicie, uproszono fakultety te 
ologiczne różnych wszechnic, o sąd ich w rzeczonej sp ra 
wie. W ten sposób zapytane fakultety oddały następujące
swoje referaty w kwestji mordu rytualnego.

Referat fakultetu teologicznego, uniwersytetu lip
skiego, ogłoszony d. 8 m aja 17 U roku, rozpoczyna się od
słów:
„Z przyczyny, że niektóre wypadki w ym agają pozna
nia kwestji: Azaliż wierzyć i dowieść należy, czy żydom,
wedle przepisów religijnych, lub ich zabobonów, potrzeba
krwi chrześcijańskiej i czy oni, dla krwi tej, usiłują za
rzynać potajem nie dzieciątka niewinne? oraz z przyczyny,
że żądają od nas, w imieniu Jego Królewskiej Mości Augu
sta II, króla polskiego, elektora saskiego, sum iennego a
sprawiedliw ego referatu w tejże spraw ie, więc spełniając
niniejszem obowiązek nasz wiernopoddańczy, rozpoczynamy
rzeczoznawstwo od zaprzeczenia tem u zarzutowi i przy
taczam y następujące powody tegoż zaprzeczenia“.
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Między głównemi dowodami kłam liwości oskarżenia,,
re fera t podaje, że od pow stania chrześcijaństw a, przeszło
tysiąc lat, nic o zabójstwie rytualnem nie słyszano, i że
oskarżenie zjawiło się dopiero wt 13-em stuleciu. I) Nie
jest praAvdopodobnem, aby za panow ania pogańskich ce
sarzy rzymskich, w czasie ucisku chrześcijan, żydzi nie zarzynali dzieci chrześcijańskich, jeżeliby krew tych dzieci
była im potrzebną, i że dopiero rozpoczęli morderstwo ry
tualne w tenczas, gdy chrześcijanie byli u steru władzy.
2) Papieże i w ładcy świeccy potępiali oskarżenie prze
ciwko żydom o mord rytualny, jako oszczercze i kłamliwe.
3) Tysiące żydów przyjm owało chrzest, a żaden z neofi
tów nie odzyw ał się z podobnem oskarżeniem dawnych
w spółw yznaw ców swoich, owszem wielu z nich odpierało
oskarżenie to, ja k K rystjan Gerson, Pfefferkorn iW agenzeil.
4) O pow iadają co p raw da, różne historje, że żydzi po
zabijali dzieci chreścijańskie, ale opowiadania te nie są ze
sobą zgodne. Pochodzą one z czasów, w których lud był
ciemny i łatwowierny, i gdyby naw et zabójstwo zostało
dowiedzionem, nie znaczy to jeszcze, że było spełnionem
dla spożycia krwi zamordowanych. 5) Jako powody, dla
których żydom potrzebna krew chrześcijańska, podają n ie 
którzy, że żydzi m uszą spożywać krew ową, dla usunięcia
złego odoru własnego ciała; inni, że potrzebują jej do
chleba i w ina wielkanocnego, albo do zatam ow ania krwi
przy obrzezaniu, dla nam aszczenia rąk do błogosławień
stw a kapłańskiego i błogosławienia narzeczonych, nam a
szczania um ierających, którym jednocześnie krzyczą do
u ch a słowa: „Jeżeli Jezus był Mesjaszem prawdziwym , nie
chaj przyniesie ci życie wieczne krew tego chrześcijanina
niewinnego, który zm arł z w iarą w Zbaw iciela“. Jeszcze
inni utrzym ują, że kobiety używają krwi chrześcijańskiej
dla ułatw ienia porodu, że leczy ona choroby utajone, lub
służy do zapraw y napojów miłosnych... Twierdzenia te
tak są głupie, że nie zasługują na om awianie; należą one
do bajek, rozpowszechnianych przez niejakiego B renzaf
żyda nieofitę, lub wyciągnięte są z m arnej książeczki,,
w której przypisują szczególne choroby pewnym szczepom
żydowskim, podczas, gdy pozacierały się już oddaw na ró 
żnice między szczepami.—-Również zapew niają ludzie, któ
rzy nie zatracili jeszcze w iary w napoje m iłosne, że działa
jedynie krew tej osoby, względem której miłość ma być
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rozbudzona. — Jest zatem rzeczą niezrozum iałą, dla kogo
żydzi pragną rozbudzać miłość, za pom ocą krwi dzieci chrze
ścijańskich?
W końcu referat jako szóste zaznacza, że zakon
i przepisy żydowskie za b ran iają jak najsurowiej zabójstwa,
oraz używ ania i spożywania krwi; wskutek tego przepisu,
żydzi usuw ają, zm ywają i przysypują ziemią krew roz
bryzganą swoich męczenników.
R eferat podpisali: dziekan senior, oraz inni doktorzy
i profesorow ie uniw ersytetu:
.Fakultet teologiczny w Amsterdamie czuje się
w obowiązku wyrazić jasno niezadowolenie swoje, z p o 
wodu doszłych go wiadom ości o rozpowszechnieniu po są
dzenia zarówno bezpodstaw nego, jak niebezpiecznego.
Zgodnie z wyrokiem wszystkich rzeczoznawców, fakultet ten
również jest najm ocniej przekonanym , że książki religijne
żydów, nie zaw ierają żadnego praw nego przepisu zabój
stw a i używ ania krwi zam ordowanych w celu rytualnym “.
Na referacie położoną jest data d. 12 października 1882 r.
i podpisy prezydenta i sekretarza fakultetu“.

„„Fakultet teologiczny uniwersytetu w Kopenha
dze proszony o wydanie wyroku, co do pogłoski dawniej
już częstokroć rozpuszczanej, a w naszych czasach na
świeżo pow stałej, że żydzi używają krwi dzieci chrze
ścijańskich do sporządzenia potraw y wielkanocnej, przy
łącza, bez wszelkiego nam ysłu sąd swój do zdania uczo
nych, którzy już dawno wydali opinję swoję w tej sp ra 
wie. — Aby zaś pozbawić znaczenia i zniszczyć ów głupi
wymysł, który pow stał ze ślepego fanatyzm u, wystarczy
uprzytom nić sobie z jak wielką surowością praw o mojżeszowe w zbrania użycia krwi ludzkiej. W edług owego p r a 
wa, ten, kto popełniłby zbrodnię powyższą, zostałby wy
kreślonym ze społeczeństw a żydowskiego i podlegałby ka
rom nader ciężkim. S karga i oburzenie ogółu żydowskiego
z pow odu oskarżeń wspom nianych, są w zupełności u sp ra 
wiedliwione. albowiem pomimo tylokrotnych spraw i p o 
szukiwań, oszczerstwo to nigdy jeszcze w najm niejszej czę
ści nie zostało udow*odnionem. .Jednocześnie niżej podpi
sani w yrażają żal bolesny nad tem, że mogło znaleźć roz
powszechnienie wśród chrześcian oskarżenie tak kłamliwe
i jad o w ite“.
R eferat przytoczony nosi datę d. 7-go iistopada 1882 r.r
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napisany jest po łacinie i podpisany przez
sorów.

sześciu profe

„Fakultet teologiczny uniwersytetu państwowego
w mieście Utrechcie, zapytany o opinję co do oskarżenia
potw ornego rzuconego na żydów, jakoby przepisy religij
ne obowiązały ich do popełniania zbrodni i używania krwi
ludzkiej w celach rytualnych, gotów wyjaśnić, że nie wie
nic o istnieniu podobnego zobowiązania religijnego. Znając
praw o m ojżeszowe i talm udyczne, fakultet jest najmocniej
przekonany, że ani jedno ani drugie nie zalecają bynaj
mniej używ ania krwi ludzkiej, tem bardziej nie przepisują
nic podobnego“.
R eferat ten z dnia 1 listopada 1882 r., nosi podpis
prezydenta i sekretarza uniw ersytetu.
Fakultet teologiczny uniwersytetu w Upsali, p ro 
szony o wydanie sądu (tak samo jak uniw ersytet w Kopen
hadze) co do owej, od wieków żydom przypisyw anej, a obe
cnie w całej E uropie przedm iotem rozpraw będącej zbro
dni używ ania krwi chrześcijańskiej przy uroczystościach
wielkanocnych, oświadcza: „Fakultet nasz nie ośm iela się
wyrokow ać o tem, do jakiego stopnia i wyuzdania w oby
czajach dochodzić mogą niektórzy ludzie, zarów no żydzi
jak i chrześcijanie. Zważywszy jednakże, że po pierw sze,
św ięte przepisy zakonu m ojżeszowego zabraniają żydom
jak najsurow iej wszelkiego używania krwi: pow tóre, pom i
nąwszy zupełnie, że zbrodnia taka u rągała by wszelkiemu
uczuciu ludzkości, nigdy, o ile nam wiadomo, żaden doku
m ent wiarogodny nie potwierdził, by czyn tak haniebny
przez żyda został popełnionym —fakultet nasz nie cofa się
przed wyznaniem, że według m niem ania jego, zbrodnia ta
jest zm yśloną, niczem innem, jak wytworem fantazji lu
dzkiej, i w yraża żal swój, że owe bajki, owe pozostałości
barbarzyństw a, w epoce współczesnej tak wielkiego nabrały
znaczenia, że trze b a było, jak przykład obecny dowodzi,
wezwać ludzi rzeczy świadomych, dla wyrzeczenia wyroku
odpowiedniego“.
R eferat ten napisany po łacinie dnia 14 grudnia 1882 r.,
podpisany je st przez dziekana fakultetu oraz siedmiu p ro 
fesorów.

Fakultet teologiczny uniwersytetu

w Chrystjanji

złożył również dnia 9 listopada referat, napisany przez p ro 
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fesora D -ra P aw ła C aspari, a przyjęty przez trzech innych
członków fakultetu. R eferat ten brzmi:
^Niżej podpisany został uproszonym o w ydanie
opinji w spraw ie zarzutu, w ypływającego od czasu do
czasu na powierzchnię, a mianowicie, że żydzi posługują
się krwią chrześcijańską przy uroczystości wielkanocnej
i|z a b ija ją w tym celu dzieci chreścijańskie. Spełniając
n ader chętnie żądanie, z którem do mnie się zwrócono,
objaśniam niniejszem, że oskarżenie owo jest zmyślone,
n ielicujące bynajm niej z tylokrotnie pow tarzanym w zako
nie mojżeszowym nakazem nieużywania krwi wogóle,
a wiadomo, że nakaz ten był zawsze przez wyznawców
egoż zakonu ściśle przestrzeganym . Uważam za zbyteczne
dalsze badanie i dowodzenie bezpodstawności absolutnej
tryw ialności oskarżenia tego, wobec istniejącego już grun
tow nego i wyczerpującego referatu profesora d-ra Stracka,
ogłoszonego w oddzielnej broszurze. P raca ta rozjaśnia
wszelkie możliwe w ątpliw ości tej spraw y. Jest to istotnie
rzeczą wielce sm utną i pożałow ania godną, że ów błąd
średniowieczny, który stał się powodem częstego rozlewu
krw i niewinnej, jeszcze w końcu 19-go stulecia może b łą 
kać się w um ysłach ludzkich i nowe pochłaniać ofiary“.
Jak dotąd, ani jeden fakultet którejkolw iek bądź
wszechnicy europejskiej nie wyraził przeciwnego zdania,
i wątpię bardzo, czy w kw estji morclu rytualnego, dr. Rohłing i Ecker znaleźliby chociaż jednego w spółtow arzysza,
naw et w teologicznych fakultetach m iast P ragi i Muensteru .

6.

Stowarzyszenia naukowe.

Dr. Rohling w pism ach swoich i artykułach dzienni
karskich, wielokrotnie wskazywał n a Stowarzyszenie Niemiecko-wschodnie, jako na trybunał, będący w stanie d e
cydująco zawyrokować, czy objaśnienie wyciągów talm udycznych, przez niego dokonane jest prawdziwem lub nie.
Chwalił się też nieraz, że Stowarzyszenie to jeszcze nigdy
nie zarzucało mu błędu w kom entowaniu m iejsc z talm udu przytoczonych. Niemożliwem jest jednakże, by Rohling
nie w iedział o tem, że Stow arzyszenie Niemiecko-wscliodnie, stosownie do ustroju i ustaw swoich, nierozstrzyga
wogóle kwestji naukow ych w imieniu całego ciała nauko
w ego/1 lecz postępuje na wzór wszechnic, które w kw e-
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stjach naukoAvych, nie w ydają w imieniu całego składu
wyroku i opinji, lecz pozostaw iają sąd ten fakultetom ,
w dziedzinę których w kraczają dane kw estje sporne.
Jak członkowie wszechnic reprezentują różne działy
naukowe, tak i Stow arzyszenie Niemiecko-wschodnie jest
złożonem z członków, pielęgnujących różne gałęzie nauki.
Gdy więc Stowarzyszenie zostaje uproszonem o wydanie
opinji, może ono zadość uczynić życzeniu tylko w ten spo
sób, że wymienia kilku członków swoich, lub innych uczo
nych, o których sądzi, że p raca i dotychczasowe działanie
na polu nauki, upow ażniają ich do wyrzeczenia swego
zdania. Co więcej, dr. Rohling nie prosił nigdy o wyrze
czenie opinji Stow arzyszenia Niemiecko-wschodniego, tak,
iż ono t.embardziej nie m iało okazji do w yrażenia zdania
swego o wystąpieniach Rohlinga w kwestji mordu rytual
nego i o jego kom entow aniu wyciągów talmudycznych.
Dopiero gdy dr. Bloch, oskarżony przez Rohlinga o potwarz, zwrócił się po wyrok do Stow arzyszenia Niemieckowschodniego, to Stow arzyszenie przyjęło po raz pierwszy
udział w tej spraw ie.
Cesarski trybunał w Wiedniu,
przed którym rozgryw ał się proces w mowie będący, ró 
wnież odniósł się z tym samym wnioskiem do Stow arzy
szenia wyż wymienionego, które przychylając się do żą
dania trybunału, wskazało mu jako rzeczoznawcę, dokła
dnie naukę talm udyczną posiadającego, d-ra Noeldecke,
p ro feso ra fakultetu teologicznego w uniwersytecie S trasburskim . Pisałem już o tem powyżej i wymieniłem opinję o rohlingowskiem komentowaniu, złożoną przez tegoż
uczonego. W łasny swój pogląd co do oskarżenia żydów
0 mord rytualny, dr. Noeldecke w następujących wyraził
słowach:
„Sm utne to, że byw ają jeszcze okoliczności, zm usza
jące nas do poważnego odpierania oskarżenia, które złość
1 nieuctw o podnoszą przeciw ko żydom, mianowicie, że uży
w ają oni krwi ludzkiej, właściwiej, chrześcijańskiej, przy
jakichkolwiek uroczystościach religijnych. O skarżenie to
je s t zupełnie bezpodstaw ne; powiem więcej, ohydy tego
rodzaju sprzeciw iają się w prost wszelkim zasadom ju d a
izmu. Żydzi popełniający czyny podobne, zostaliby b e z 
w arunkow o wykluczeni ze społeczności religijnej żydowstw a. Kto wierzy i pow tarza bajki te, powinienby wie
dzieć, że na wschodzie zarzucano od wieków różnego ro 
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dzaju partjom religijnym, tajem nicze ofiarowanie ludzi,
rytualne używ anie krw i ludzkiej i inne obrzydliwości. Nie
naw iść religijna i fałszywe tłum aczenie misterji, stały się
tego powodem. I chrześcijanie utrzymywali toż samo o in
nych sektach chrześcijańskich. Kto utrzym uje, że żydzi
używ ają krwi ludzkiej do jakiejniebądź uroczystości, tem
sam em stoi na punkcie najbrudniejszej nienawiści religij
nej wschodu i jego zabobonów “.
Od czasu gdy doszło do wiadomości d -ra Rohlinga,
że w procesie jego z d-rem Blochem trybunał wiedeński,
na propozycję Stow arzyszenia Niemiecko-wschodniego, w e
zw ał d-ra Noeldecke jako eksperta, nie powołał się on
już ani razu więcej n a Stowarzyszenie Niem iecko-wschodnie. Nie należy dziwić się bynajm niej, że w tem sm utnem położeniu, odeszła go ochota wszelkiej styczności ze
stow arzyszeniem omówionem.
Prócz rzeczoznawcy d-ra Noeldecke przez S tow arzy
szenie Niem iecko-wschodnie przedstawionego, jeszcze je 
den członek tegoż Stow arzyszenia wyraził sam od siebie,
sąd swój o R ohlingu i jego wystąpieniu w spraw ie mor
du rytualnego. Profesor dr. Konstanty Schlottm ann, był
w r. 1883 sekretarzem Stow arzyszenia Niem iecko-wschodniego, i jako taki, b ra ł udział w międzynarodowym kon
gresie orjentalistów w mieście Leyden. Na kongresie tym,
profesor Cort, d. 12 w rześnia 1883 r., miał odczyt, w k tó 
rym rozbierał wyczerpująco i ściśle naukowo, historję o sk a r
żenia o mord rytualny. Dr. Schlottm ann dodał od siebie
kilka uwag, tw ierdząc, że sposób pseudo-naukow y, uży
wany ostatnim i czasy, je st niegodny, i że śmiałem p rz e 
kręcaniem , oraz fałszywem tłumaczeniem dwóch rozdziałów
dzieł: „Sefer Jlalikiittim“ i „Zoharu“, usiłowano wzmo
cnić zabobon, jakoby żydzi na zasadzie przepisów religij
nych pielęgnowali przy niektórych obrzędach zwyczaj
używ ania krwi chrześcijańskiej. Dr. Schlottm ann wyraził
przekonanie, że żaden z obecnych kolegów, oddających się
studjow aniu literatu ry hebrajskiej i z kwestją om aw ianą
obeznanych, nie przyznał w najm niejszej naw et części,
zgodności tłum aczenia dwóch rozdziałów. Zgromadzenie
przyjęło z uznaniem i jednozgodnie zdanie d -ra Schlottm anna. Przy innej sposobności dr. Schlottm ann wyraził
się o Rohlingu, że tenże wciąż dalej m altretuje praw idła
gram atyczne i loikę. „Sądzę“, pow iada, „że chyba wszyscy
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uczeni chrześcijańscy obeznani z danym przedmiotem, zgo
dzą się na moje zdanie“. W samej rzeczy nikt nie sły
szał o tern, by którykolwiek z uczonych chrześcijańskich
oponował, również stow arzyszenie N iem iecko-w schodnie nie
protestow ało przeciw wyrzeczeniu swego sekretarza.
D w unasty kongres międzynarodowy orjentalistów m iał
miejsce w Rzymie, w październiku 1889 r. N a wniosek
profesora Kautzscha, przyjęto na tym kongresie następu
ją c ą rezolucję:
„Zebrani na dw unastym , międzynarodowym kongresie
w Rzymie, orjentaliści, m ają sobie za obowiązek oświadczyć
wobec w ydarzeń najnowszych,— że oskarżenie, jakoby prze
pisy religijne w ym agają od wyznawców wiary żydowskiej,
użycia krwi chrześcijańskiej dla celów rytualnych, lub, że
przepisy te w spom inają wogóle o czemś podobnem , jest
w prost kłam stwem , niegodnem kończącego się wieku dzie
w iętnastego“.
D. 19 m aja 1899 roku „Koelner VoIkszeitung“, jeden
z pierw szych katolickich organów Niemiec, pisze w dodatku
literackim o d-rze Rohlingu, bez wym ienienia jego nazwi
ska: „Jeżeli w sam ej rzeczy cofnął w ostatniej chwili po
wództwo o po tw arz“ — (przeciwko dr. Blochowi), „które
wnieść m usiał w interesie moralnej egzystencji swojej,
w takim razie spraw a jego stoi niedobrze“. Po osądze
niu Rohlinga, aczkolwiek bezimiennem, przez jednogłośnie
przyjętą rezolucję międzynarodowego kongresu o rjen ta
listów, który odbył się w Rzymie, w październiku tegoż
roku, sądzimy, że spraw a jego chyba jeszcze się pogor
szyła.
7.

Profesorowie.

Nikt chyba nie zadziwi się, jeżeli człowiek niespraAviedliwie o zbrodnię oskarżony, chwyci się chciwie każdego
środka, który uw aża za w łaściw y i pomocny w wykazaniu
niewinności swojej. Tein mniej można czynić zarzutv ży
dom, że szukają wszędzie zaświadczeń, oczyszczających ich
z ciężkiego oskarżenia o mord i kanibalizm, podniesionego
przeciwko ogółowi żydów, a więc przeciwko każdej jednostce
z osobna. Wdzięczni papieżom , władcom świeckim, ksią
żętom kościoła, zakonnikom katolickim, wszechnicom i sto 
warzyszeniom naukowym, którzy wystąpili w ich obronie
co do oskarżenia o mord rytualny, żydzi szukali dalej spo
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sobu udowodnienia bezpodstaw ności zarzutów tak jasnego,
tak przekonyw ającego, aby nadal wszelka wątpliwość stała się
niemożliwą.— W tym cela uprosili oni o wyrzeczenie swej
opinji kilku profesorów , z rzędu tych, którym, znana ich
działalność naukow a, pozwala zabierać głos w tej kwestji.
P ostaram y się przytoczyć nazw iska szeregu profesorów,
którzy złożyli tego rodzaju referaty, a mianowicie, nazw i
ska współczesnych nam uczonych, niedawno zm arłych,
lub takich, co jeszcze żyją i jako profesorowie przy w sze
chnicach, w imię wiedzy i nauki pracują. Rozpoczynamy
w ięc od:— Franciszka Józefa Mol ¡tura, niegdyś profesora
liceum w Frankfurcie nad Menem, zmarłego d. 23 m arca
18(30 r., au to ra wielkiego dzieła: „Filozofja historji, czyli
o tradycji Starego Związku i stosunku tegoż do kościoła
Związku nowego, (d. 11 kwietnia 1860 ro k u “ ). Wiener Kirchenzeitung pisze o nim, jako o jednej z najwięcej zna
nych pow ag w historji judaizm u i stosunku tegoż do chrze
ścijaństw a. Uczony ten dał następujące-objaśnienie w kwe
stji mordu rytualnego.
„Jakkolwiek wydając tom trzeci swojej „Filozofji
h isto rji“, m iałem najlepszą sposobność pisania obszernie,
z punktu widzenia naukow ego, o zarzucie mordu rytualnego’
jakim żydó\u fałszywie obarczają, jednakże tego nie uczy
niłem, bo uważałem owo oskarżenie, którego bezpodsta
wność już tylokrotnie była dowiedzioną, za zbyt dzi
waczne, by zająć się niem dłużej, choćby w celu dow o
dzenia jego nicości.—Ulegając jednakże usilnemu wezwaniu
o publiczne wyrażenie w imię praw dy, przekonania swego
co do tego ważnego przedm iotu, który ostatnim i czasy,
niestety, tyle pochłonął krwawych ofiar, nie myślę ociągać
się ani chwili, i w yrażam niniejszem sumienne przekona
nie swoje o kwestji rzeczonej. Przez szereg lat oddaw a
łem się studjow aniu pism rabinów i kabalistów, a zatem
powiedzieć sobie mogę, że znam poniekąd kazuistykę i m i
stycyzm judaizm u, i stwierdzam , że nie napotkałem ni
gdzie, ani w pism ach talm udystów , ani w kabalistycznych
dziełach, ani wogóle w żadnej książce żydowskiej nic ta 
kiego, co dałoby pow ód do w iary w owo niedorzeczne
oskarżenie judaizm u,—jak również nie znalazłem nigdzie
w śród żydów najlżejszego śladu podobnie krw aw ej tradycji,
chociaż od dłuższego czasu śledzę za tradycjam i żydowskiemi. — Znając praw odaw stw o żydowskie, wiem, że jest
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niem ożliwością, by podobnie haniebny przepis mógł spo
sobem kontrabandy dostać się do judaizmu, bez uprzednie
go zniszczenia doszczętnego praw mojżeszowych i talm udycznych... Nie przeczę, że istnieją jacyś w arjaci wśród
żydów, którzy używ ają krwi ludzkiej w celach magji, *)
lecz wyznać muszę, wyznać koniecznie, że sztuka czarnoksięzka w judaizm ie jest bezwarunkowo wzbronioną, i że
niewiem o żadnem słowie biblji, talm udu i kabały, uspraw iedliwiającem zbrodnie tego rodzaju. Gdyby więc zna
leźli się w śród żydów osobniki popełniające podobnie p o 
tw orne czyny, przestąpiliby tem sam em praw a swoje, na
równi z chześcijanam i, gdyby ci grzeszyli w sposób tak
nikczem ny...
O bjaśnienia tego udzieliłem na żądanie,
wzywając na świadectw o Najwyższego Boga praw dy i m i
łości, i stwierdzam je jako prawdę najczystszą, opartą na
m ojem przekonaniu naukowem . Oby Bóg Wszechmocny
serce każdego chrześcijanina od dopuszczenia się potw arzy wszelakiej zachow ał“.
Dr. Riehin w Halli. „O zwyczaju żydowskim uży
w ania krwi ludzkiej w celach rytualnych, mogli gadać
tylko ludzie, którzy sami nie znali rytuału żydowskiego,
lub liczyli n a nieznajom ość drugich. Albowiem ani w staro-żyilowskiem praw ie Mojżesza, które w poczet świętych
ksiąg naszych je st wliczonem, ani w późniejszych opisach
zwyczajów tradycyjnych kultu synagogjalnego, nie znaj
duje się żaden punkt, do którego oskarżenie podobne przyczepićby się dało, przeciwnie zaś, znajduje się tam moc n a
kazów, zabraniających żydom używ ania krwi zwierzęcej,
a tem bardziej ludzkiej, jako rzeczy w strętnej i ohydnej, naka
zów, w yłączających w prost każde użycie krwi człowieczej.
Z resztą za czasów prześladow ania chrześcijan w drugiem
i trzeciem stuleciu, fanatyzm pogański podnosił przeciw
chrześcijanom zupełnie takie sam e oskarżenie, i jak w owym
wypadku, tak również i przeciwko żydom, jest ono tylko
bronią kłam stwa, wyciągnięcie której, ze średniowiecznego
arsenału nienawiści i prześladow ania żydów, je s t wstydem
dla epoki dzisiejszej“. D. 1 sierpnia 1882 r.

*) Sz, autor niniejszego referatu jest w błędzie. Niema i nie było
wśród żydów żadnych czarnoksiężników, używających krwi ludzkiej w ce
lach magji. (Przyp. tłumacza).

http://rcin.org.pl

—

143 -

Dr. Fryderyk Mueller w W iedniu — „Niżej podpisany
świadczy honorem i sumieniem swojem, że w wiekach
średnich jako i w nowszym czasie, tylokrotne obw inianie
żydów, o użycie krwi chrześcijańskiej w celach rytualnych,
je s t bajką, osnutą na tle śmiesznego nieuctwa i złości pie
kielnej. Niżej podpisany jest najm ocniej przekonany o tem ,
że w tych w ypadkach, w których praw o w stanie jest udo
wodnić, że m orderstw o chłopca chrześcijańskiego, lab dzie
wczyny, zostało przez żyda dokonanem, — m ord taki był
spełnionym bezwarunkow o wskutek motywów, w yw ołują
cych zazwyczaj zbrodnię, jak zgwałcenie, wyuzdanie, lub
t. p., i że za zbrodnię taką winna odpowiadać dopuszcza
jąca się czynu jed nostka, nigdy zaś w danym razie nie n a 
leży posądzać ogółu żydów, ani też żadnej korporacji re 
ligijnej“.
Dr. Aloizy Ulueller w Grafzu. — „Żadne z oskarżeń,
przez złość i fanatyzm przeciw judaizmowi wynąyślone, nie
jest tak niesm aczne, jak to, że wyznawcy judaizm u uży
w ają krwi chrześcijańskiej do obchodu uroczystości P a 
schalnej.
Dość długo urojenie tu, — płód ciemnego
nieuctw a i złości piekielnej, — w yprawiało harce swoje
po pustych głow ach bezmyślnego tłumu. — Dawno byłby
już czas, jak mniemano, zniweczyć to oskarżenie zuchwałe,
a jednak ośm ielają się dzisiaj wywołać je na świeżo...
Kto zna skrupulatność wyznawców judaizm u w w ypełnia
niu przepisów rytualnych, pojm ie z łatw ością, co sądzić
0 owej potw arzy. Jakimźe sposobem m ogła jednakże zro
dzić się tak a bajka? Najpewniej zawdzięcza ona p ow sta
nie swoje przepisow i posm arow ania latry n drzwi, krwią
b aran k a wielkanocnego, przepisow i zaw artem u w starym
rytuale paschalnym . Ponieważ więc kw estja mordu rytu 
alnego stała się na W ęgrzech kw estja aktualną, nie w aham
się z całą uroczystością objaśnić niniejszem publicznie, na
honor i sum ienie moje, że zabójstwo w celach rytualnych,
również jest obcem judaizm owi, jak i chrześcijaństw u.
Zbrodnie popełniane przez jednostki wyznania m ojżeszowego, z jakiegoby niebądź w ypływały powodu, nie mogą
w żadnym nakazie religijnym znaleźć uspraw iedliw ienia..
Jestem co p raw da katolikiem z urodzenia, mimo to już jako
uczeń gim nazjalny, zajm ow ałem się językiem hebrajskim ,
jego literaturą, piśm iennictwem rabinicznem i talmudem,
1 nietylko obcow ałem wiele z żydami, lecz naw et pełniłem
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funkcje nauczyciela i wychowawcy w rodzinach żydowskich,
tak, że mogę mieć niepłonną nadzieję, iż objaśnienie m oje
w tej spraw ie, nie będzie mi poczytanem za zarozumiałość.
Oby zostało ono przychylnie przyjętem przez chrześcijan,
i przyczyniło się chociaż w drobnej cząsteczce do toleran
cji względem żydów, godnej wyznawców C hrystusa“. —
W październiku 1882 roku.
Innym razem , Dr. Aloizy Mueller poucza, za pomocą
przykładu, jak dalece wrażliwym jest dziś jeszcze lud p ro 
sty wobec oskarżeń zabobonnych. „Mamy tu ta j'4 rzecze,
„zakon braciszków m iłosiernych, zakon ten jest niezm ordo
w anym w czynieniu dobrze.
A jednakże, w śród p ro 
stego ludu, szerzy się przeciwko niemu przesąd pew ien.
N apotkałem ludzi, którzy bij, zabij, utrzym ują, że braci
szkowie pozbaw iają rok rocznie życia wielu ludzi, bo p o 
trze b a im tłuszczu zam ordowanych w celach leczniczych“.
D. 1-go m arca 1884 r.
P aw eł de la Guarde w Getyndze. „Jestem gotów
w razie potrzeby, zaświadczyć przed sądem, że według m e
go głębokiego przekonania, urzędowo uznany judaizm , taki,
jakim go przedstaw ia biblja, halacha i hagada, jako też idee
judaistyczne, ujawnione w obszernej literaturze, nigdy nie
zalecały krwi ludzkiej do celów religijnych... Gdyby—czego
osądzić nie jestem w stanie,—zabobon taki u jednostek nie
których w sam ej rzeczy istniał, nie pow inien on służyć za
b ro ń przeciwko judaizmowi, jak zabobon niektórych chrze
ścijan, nie upow ażnia do oskarżenia religji chrześcijańskiej“.
D. 7-go października 1882 roku.
Dr. Merks w Heidelbergu. — „W obec niejednokrotnie
ostatniem i czasy, tu i owdzie, jak np. w Berlinie i w D re
źnie, wywołanego twierdzenia, rozgłaszanego w celu roz
jątrzen ia ludu, o używaniu przez żydów krwi zamordowa

nych dzieci chrześcijańskich przy obchodzie święta
Paschy, zostałem uproszony, o złożenie św iadectw a, aza
liż przepisaną jest tego rodzaju zbrodnia, czyli mord rytu
alny, w księgach religijnych judaizm u. W tej mierze za
znaczam co następuje.
1. Zakon żydowski zabrania m ordu wszelakiego w o
góle i bezwarunkowo... 2. Zakon żydowski zabrania wsze
lakiego używ ania krwi w ogóle i bezwarunkow o... 3. W p ra 
wie tyczącem obchodu święta P aschy niem a, i z punktu
widzenia religijnego nie może być; żadnego przepisu o uźy-
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cłu krwi... 4. Praw odaw stw o pobiblijne nie przepisuje uży
cia krwi dzieci chrześcijańskich do obchodu uroczystości
Paschy.
Nikt nie mógł w niem odnaleźć, nikt dowieść
istnienia zdania zalecającego mord rytualny. 5. W ynika
ztąd, że zarzut, co do używ ania przez żydów krwi chrze
ścijańskiej do obchodu Paschy swojej, który to zarzut zre
sztą po w stał dopiero w XV-em stuleciu, je st kłam 
stwem i nie może oprzeć się na żadnym paragrafie p ra w a
judaistycznego. Kto bez złożenia dowodów, a złożenie
takie jest niemoźliwem, wygłasza n a zebraniach publicznych
oskarżenie owo jako faktam i dowiedzione, tego napiętno
wać należy jako zjadliwego potw arcę, zasługującego n a
pociągnięcie go do odpowiedzialności praw nej“. — D. 10
października 1882 r.
Dr. Stade w mieście Giessen.— „Kto utrzym uje, źe
żydzi używają krwi ludzkiej w celach rytualnych, dowodzi
tem sam em zupełnej nieznajom ości historji i charakteru
religji żydow skiej“. D. 1 października 1882 roku.
Dr. Kalkar w Kopenhadze. — „Niżej podpisany zo
stał uproszonym o złożenie objaśnienia, co do bezsenso
wnego i w strętnego oskarżenia, pozbaw ionego wszelkiej
podstaw y, jakoby żydzi używali krwi chrześcijańskiej do
obchodu W ielkiejnocy swojej, do praktyk zabobonnych
i t. d., i że w tym celu m ordują oni dzieci chrześcijańskie.
Jest to nad wyraz sm utne, że podejrzenie, ofiarą którego,
od 12-go stulecia począwszy, ogrom na liczba niewinnych
p a d ła ludzi, podejrzenie tak bezpodstaw ne, znajduje je 
szcze wyznawców, w czasie, który szczyci się wiedzą sw o
ją, ośw iatą i m iłością wszechludzką. Skoro już tylu ży
dowskich i chrześcijańskich uczonych, tylu mężów obezna
nych dokładnie z zakonem i zwyczajami żydowskimi,
dowiodło najwyraźniej głupoty i kłam liw ości owego oskar
żenia... nie pozostaje zatem, w edług mnie, nic nowego do
przytoczenia celem zdem askow ania bajki, o której mniem aćby należało, że już dawno znikła z ziemi. Kto tylko
cokolwiek z biblją jest obeznany, wie, że wielokrotnie tam.
pow tarzany jest zakaz używ ania krwi przez żydów i ich
potom stw o, gdziekolwiek oni by nie zamieszkali, i że p rz e
kraczającym zakaz ten, zagrożono k arą w ytępienia z po
śród n aro d u swojego. A mimo to, nie zaw ahali się ludzie
dać w iarę posądzeniu, którego nikt żadnym faktem udo
wodnić nie je st w sta n ie “. — D. 22 października 1882 roku.
10
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Dr. DiUmann w Berlinie. — „W yznaję niniejszem
praw dziw e przekonanie swoje, że oskarżenie w m owie bę
dące, jest kłam stw em w ierutnem , złośliwie rozpowszechnionem, i życzę z serca całego, by władze wreszcie wy
stąpiły ostro przeciwko fanatykom , którzy takiej potw arzy
się dopuszczają“ .— D. 4 listopada 1882 roku.
Ignacy Guidi w Rzymie oświadczył: „Fakt to nie
zmiernie smutny, że tw ierdzenie o używaniu przez żydów
krwi ludzkiej dla zadośćuczynienia przepisom rytuału, które
to twierdzenie jest pozbawione wszelkiej podstaw y i wy
nika z zupełnej nieznajomości judaizm u, pow oduje b ru 
talne prześladow anie w Europie, w stuleciu i9 -te m “.—
D. 9 listopada 1882 roku.
Dr. Sommer w Królewcu. „Proszony o złożenie
św iadectw a, odnośnie do rozpraw nad kwestją, czy żydzi
używ ają krwi chrześcijańskiej w celach rytualnych? chciał
bym niniejszem pokrótce objaśnić, że rzecz ta, już daw no
usunięta z widowni przez wszystkich dokładnie z tym te 
m atem obeznanych, nie zasługuje na dalsze rozpatryw anie.
Oskarżenie jadow ite, o używ anie krwi ludzkiej do służby
bożej, zostaw ało podniesionem w ciągu wielu stuleci,
przeciw różnym wyznaniom religijnym. W starożytności
obrzucano niemi chrześcijan i kacerzy chrześcijańskich, n a 
stępnie zw racano je wciąż na nowo, ze szczególną wy
trw ałością nienaw istną przeciwko żydom, by przy pomocy
tego właśnie żądła, podniecać przeciw ludziom niewinnym
lud prosty, grzęznący w ciemnocie i zabobonach. Jednakże,
przy w zrastającej oświacie i wychowaniu religijnem ludu,
należy się spodziewać rozpow szechnienia świadom ości, że
społeczność religijna, której rozlew krwi ludzkiej i spoży
wanie krwi wogóle, wyraźnie i surowo są wzbronione, nie
zasługuje bynajm niej na zarzut używania krwi chrześcijań
skiej przy uroczystościach religijnych i w celach rytualnych*.
D. 11 listopada 1882 roku.
Dr. Jerzy Ebers w Lipsku. „Zdaniem mojem, jest
to haniebne i oburzające, że barbarzyństw o średnio
wieczne święci w naszych czasach zm artw ychw stanie swoje.
H aniebnem jest, że dawno już wszelkiemi możliwemi spo
sobam i wyświetlone błędy i oskarżenia złośliwe, w znaw ia
ne zostają raz jeszcze, i poddaw ane poważnej dyskusji.
R ytuał żydowski nie zna ofiar z ludzi, nie żąda krwi lu
dzkiej, bo m odlitwa żyda to prośba o życie i spokój całej
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ludzkości.
Oskarżyciele utrzym ujący wręcz przeciwnie,
popełniają zbrodnię potępienia godną, ich oskarżenie jest
hańbą dla kraju i epoki, do której należą“. D. 23 listopada
188- roku.
Dr. Raebiger w W rocławiu. „Czuję się w obowiązku
złożyć objaśnienie, źe w edług starego testam entu, krwi
ludzkiej nietylko przy obrzędach religijnych nie używano,
jak to np. z krw ią zw ierzęcą miewało miejsce, lecz była
ona najw yraźniej wykluczoną od wszelkiego rytuału. Mnie
manie, że krew ludzka używ aną jest przez żydów przy
służbie bożej i że żydzi w tym celu zabijają dzieci inow ierców, jest według mnie, zarzutem , na faktach nieugruntowanym. Zarzut ten został podniesionym w w iekach śre
dnich z nienaw iści przeciw judaizmowi. Służył on do p rz e
śladow ania żydów, jak zarzuty podobne przez pogan w staro-kościelnym czasie, w takim samym celu bywały w y
m yślane“.—D. 25 listopada 1882 roku.
Dr. Koehler w Erlangeu. „L iteratura rabiniczna z a 
w iera niektóre szczegóły, dające się jeżeli nie wytłom aczyć, to przynajm niej objaśnić odm iennem i stosunkam i
czasów ubiegłych. Lecz nie należy obarczać jej w iną nie
zasłużoną. Oskarżenie rytualne jest potw arzą potw orną
wobec dowodów dotychczas składanych, oraz wobec s ta 
nowiska, które judaizm zajął odnośnie do mordu, zabój
stwa, ofiarowania i użytkowania krwi wszelakiej, co orzekł
szy, i nadal twierdzić nie p rz estan ę“.—D. 10 lutego 1884 r.
Poznaliśm y zatem szereg cały mężów nauki, którzy
wszyscy, bądź pojedyńczo, bądź zbiorowo, stanęli obok
D -ra Delitzscha *) tego szerm ierza w obronie praw dy
i sprawiedliw ości, w walce jego, podjętej przeciw kłam 
liwemu oskarżeniu judaizmu. — D arem nie zaś szukali
byśmy po pism ach i gazetach, członka stow arzyszenia
naukowego, lub fakultetu uniwersyteckiego, któryby kruszył
kopje tak w obronie samego dr. Rohlinga, tego przywódcy
naukowego antysem itów, jak i jego kłamliwego tw ierdze
nia, o istnieniu przepisu mordu rytualnego. Jest to chyba
dowodem najpew niejszym , że spraw a, którą przedstawi?
Rohling, jest spraw ą przegraną.

*) Dr. Delitzsch zmarł w czasie przytoczonych rozpraw.
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8 . Żydzi chrześcijanie—Neofici.
Profesor dr. R ohling chciał, jak wiele innych rzeczyr
tak i to, stw ierdzić przysięgą, że według św iadectw a historji,
mord rytualny był nauką tajem niczą, przechodzącą wśród
żydów z pokolenia na pokolenie, i, że podług tej nauki, czę
stokroć postępow ano. Drugą połow ę tw ierdzenia tego, że
tajem nicza nauka żydowska o mordzie rytualnym bywała
wykonywaną, zbadam y później przy om awianiu mordu ry 
tualnego przed trybunałem spraw iedliw ości. Pierwszą zaś
połowę zdania, m ianowicie, że obrządek mordu rytualnego
przechow yw ał się za pom ocą nauki tajemniczej, jako tr a 
dycja, poddam y natychm iast krytycznemu rozbiorowi. D ro
gę, n a którą w tym razie skierować się należy, w skazał nam
już cesarz rzymski, Fryderyk II. On to pow ziął, jak już p o 
wyżej wspom inaliśmy, myśl rozum ną zaw ezw ania mężów,
którzy ongi byli żydami, a następnie przeszli na wiarę chrze
ścijańską, celem zbadania kwestji, azali żydzi używ ają krwi
ludzkiej. Mężowie ci, twierdził cesarz, świadomi są praw a
żydowskiego, i jako przeciwnicy dawniejszych w spółw y
znawców, niezatailiby z pew nością żadnego uczynku żydów,
sprzeciw iającego się starem u testam entow i. Na myśl tę
cesarza, zgodzili się jednogłośnie wszyscy książęta, cała
szlachta, jako i dostojnicy kościelni, przezeń n a radę zwo
łani. — Od czasów Apostołów, przyłączyło się do kościoła
wielu żydów, którzy, jako piastujący uprzednio w judaizm ie
godność kapłańską lub rabiniczną, z konieczności posiadać
musieli dokładną znajom ość praw , zwyczajów i tradycji,
żydowskich. Mężowie ci, postępow aniem swojem późniejszem jako chrześcijanie, okazywali się ludźmi wiarogodnymi, zasługującym i na zaufanie i dawali rękojmię, że o d a
w nych w spółw iercach swoich, nie doniosą nic kłamliwego,
ani też i praw dy nie zatają. — Między tymi neofitami, powinnoby więc znaleźć się choć kilku, którzyby wiedzieli i do
nieśli cośkolwiek o tajem nej nauce mordu rytualnego. Czy
uczynił z nich który takie wyznanie? Kto — i kiedy?
Słuchajm y odpowiedzi Apostołów a również neofitów
na pytania powyższe.
Między A postołam i był jeden zwłaszcza, który u nóg
sław nego rabina Gamliela, słuchał nauk i tradycji rodzim ej
i odznaczał się zapałem faryzeusza w gronie swoich w spół
tow arzyszy młodości. Był to apostoł P aw eł. — Zostawszy

http://rcin.org.pl

-

149 —

chrześcijaninem , jeszcze pałał wielką m iłością do dawnych
współwyznawców, dla naw rócenia i zbawienia których, po
niósłby chętnie męki potępienia. Mamyż więc wierzyć, że
apostołow ie, a na ich czele św. Paw eł, zatailiby istnienie
w śród żydów nauki, przepisującej zbrodnie takie, jak m ord
i używanie krwi? mamyż więc wierzyć, że nie staraliby się
odwieść żydów od czynów podobnych? Apostołowie za
rzucali żydom niejedno, lecz nie czynili im zarzutu mordu
rytualnego. Nawet sam Chrystus zw racał uw agę żydów na
pew ne nauki ustnie sobie podaw ane, a pociągające za so
bą przekroczenie czwartego przykazania, jak np. owa tr a 
dycja, (Mat. 15) dozw alająca dzieciom ofiarowania w świą
tyni należności od nich rodzicom przypadającej. Czyżby
więc Chrystus tem bardziej nie wskazał na zło mordu rytu
alnego, gdyby tenże był w zwyczaju? Lecz ani Chrystus,
ani Apostołowie nic o tem nie wzmiankowali, i z tego mil
czenia z wszelką pew nością wnosić należy, że i wówczas
nie istniała tajn a nauka, któraby zobow iązała żydów do
m orderstw a i używ ania krwi.
H istorja Apostołów (6, 7) opowiada nam , że w Jero 
zolimie wielu było w śród chrześcijan kapłanów żydowskich,
którzy przyłączyli się do nowej wiary. Między uczniami
Apostołów, znajdowali się żydzi neofici, jak św. Tym oteusz,
ukochany uczeń św. Paw ia; św. Ew aryst, jeden z pierw 
szych papieży, od roku 101 do 110 r. zasiadający na tro 
nie apostolskim, również pochodził z rodziny żydowskiej
ł>ethleemskiej. Widocznie nikt z nich wszystkich nie w ie
dział o istnieniu tajnej nauki żydowskiej...
Gdy za panow ania rzym skich cesarzy pogańskich wy
buchły prześladow ania chrześcijan, zarzucano tymże, jak
już wyżej wspominaliśmy, że używają krwi ludzkiej do
swoich tajem niczych obrzędów religijnych. Czyżby nie p o d 
niesiono raczej oskarżenia tego przeciw żydom, gdyby j a 
kiekolwiek pism o lub podanie ustne, mord rytualny n ak a
zujące, było komukolwiek znane? Wiemy również, że chrze
ścijanie sami podnosili przeciwko niektórym sektom chrze
ścijańskim oskarżenie, że one używ ają krwi ludzkiej do ob
chodu swego kultu tajem niczego, czyżby chrześcijanie nie
woleli tem bardziej oskarżać żydów o tę zbrodnię, gdyby
o niej cośkolwiek doszło do ich uszu?
Gdy cesarz Fryderyk II rozesłał posłów specjalnych
do wszystkich książąt zachodu z prośbą, o przysłanie ży
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dów-neofitów, m ających wyrazić opinję sw oją o mordzie
rytualnym żydowskim, Henryk III, król angielski (1216 —
1272 r.), w ybrał dwóch żydów chrzczonych, znanych jako
ludzi zaufania godnych. W ysyłając ich do cesarza, dodał
jednakże w liście polecającym , który wieźli ze sobą, uwagę,
że w Anglji nikt dotąd nie słyszał, aby żydzi zabijali dzieci
dla użycia ich krwi.
Pow oływ aliśm y się już na biskupa P aw ła de Burgos
w H iszpanji (1351— 1431 r.). Należy więc tylko dodać, że
on, przed przejściem n a w iarę chrześcijańską, był rabinem
i zwał się Salom onem Levi. —I on też nie um iał nic powie
dzieć o tajem niczej nauce żydowskiej, jakoby nakazującej
mord rytualny.
Jan Pfefferkorn z Morawji. Jako żyd był rzezakiem,
następ n ie przyjąwszy w iarę chrześcijańską 1506 r., został
n adzorcą szpitalnym. P róbow ał również zawodu p isar
skiego i w ydał m nóstwo książek, jak: „Zwierciadło ży

dow skie“, „Nieprzyjaciel żydów“, „Spowiedź żydowska ',
„Spowiedź wielkanocna“, „Książka wielkanocna“ i „Lu
stro ręczne“, za pom ocą których usiłow ał zjednać żydów
dla wiary chrześcijańskiej. Nienawidził talm udu, oraz wszel
kich książek żydowskich, sprzeciwiających się wierze chrze
ścijańskiej, i stara ł się wyjednać u władzy polecenie od
d ania n a pastw ę płomieni, wszystkich tych dzieł religij
nych. Sąd jego, wyrzeczony przeciwko oskarżeniu rytuolu
żydowskiego podwójnie winien zaważyć n a szali, jako zda
nie niezaprzeczonego znawcy przedm iotu, a nadto otw ar
tego nieprzyjaciela żydów i talmudu. W jednern z pism
swoich Pfefferkorn orzeka:
„Chciałbym niniejszem zbić szeroko rozpowszechnione
acz p u ste gadanie tyczące się żydów, by gadanie to nie
naraziło na śmieszność nas chrześcijan. W śród chrześcijan
powszechnem jest m niem anie, że żydom potrzeba krwi
chrześcijańskiej jako środka leczniczego, że zatem dla przy
gotow ania lekarstw a, zabijają dzieci chrześcijańskie. Ko
chani chrześcijanie! Nie wierzcie temu! Rzecz tak a sprze
ciwia się Pism u św., prawom natury i zdrowem u rozsąd
kowi. Dlatego też, muszę bronić żydów w tym w ypadku,
aczkolwiek czynię to z pew nem zastrzeżeniem . Kto wie,
czy nie zdarzyły się i czy nie zdarzają się jeszcze w śród
żydów wypadki tajem nego znęcania się n ad dziećmi chrześcijańskiem i, które to prześladow ania nie wynikają z ko

http://rcin.org.pl

niecznego zapotrzebow ania krwi, lecz z nienawiści, z chęci
zem szczenia się na chrześcijanach. Tak ongi żydzi, w ięk
szą aniżeli dzisiaj posiadający władzę, prześladowali p u 
blicznie C hrystusa, Apostołów, uczniów tychże i wiernych
Panu. — Bądźcie zatem spokojni!... Unikajcie tego śm ie
sznego, kłamliwego gadania, które, powiedzmy szczerze,
ściąga na nas pogardę ludzką. Trzymajcie się praw dy
i porzućcie błędne to mniem anie, wy, o chrześcijanie!
Niechaj daleką od nas będzie chęć wymyślenia fałszu, który
nam bynajm niej nie przynosi zaszczytu!— Speculum adhortationis Judaicae ad C hristum “.
Gdyby istniała jakaś nauka utajona, n akazująca ży
dom zarzynanie chrześcijan i użycie ich krwi, nie uszłaby
ona wiadomości Pfefferkorna, rzezaka żydowskiego. On
jednakże nic nie wie o czemś podobnem , owszem, nazywa
w iarę w n aukę tak ą obłędem , którego wstydzić się należy.
A ntoni M argarita, niegdyś lektor literatury hebrajskiej
w A ugsburgu, Lipsku i W iedniu, w piśmie swojem p. t.
„Całokształt wiary żydowskiej“, (Augsburg 1530 r.), wiele
mówi złego o żydach i ich ślepocie, lecz nie przytacza ani
słow a o używ aniu krwi chrześcijańskiej, czy wogóle ludz
kiej w celach zabobonnych, a poszczególnie rytualnych.—
(Strack 172).
Fryderyk A lbrecht Krystjani, chrzczony 1674 roku
w S trasburgu, docent uniw ersytetu Lipskiego, wybitny
znaw ca literatury rabinicznej, tak w yraża się w broszurze
swojej: „Wiara i zabobony żydów “ (Lipsk 1705 r.), która
bynajm niej nie grzeszy judofilstwem.
„Mówią pospolicie o żydach, jakoby oni tropili dzieci
chrześcijańskie, a następnie ranili je i ściągali krew z nich,
w celu użycia jej jako środka skutecznego w ciężkich p o ro 
dach, oraz w chwili konania.—Jako żyd z urodzenia, obe
znany dokładnie z wszystkimi zwyczajami żydowskimi,
które bądź sam praktykow ałem , bądź na własne oglądałem
oczy, zapewniam na Boga, że przez cały czas przynale
żności swojej do judaizmu, nigdy nie słyszałem o p o 
dobnych procedurach dokonywanych przez żydów na
dzieciach chrześcijańskich, ani też o przechow yw aniu
krwi chrześcijańskiej lub używaniu jej w sposób wyżej
wym ieniony“. — Co do opowieści o m niem anych w ypad
kach, które w Trydencie, Frankfurcie nad Menem, i innych
m iejscowościach miewały miejsce, Krystjani sądzi: jest to
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rzeczą jak najpew niejszą, że niektórzy chrześcijanie, ludzie
źli i przew rotni, sam i przyczynili się do tego, chcąc tym
sposobem ściągnąć nieszczęście na znienawidzonych przez
się żydów w spółm ieszkańców “. — (Strack 172).
Mojżesz Gerszon Cohen, człowiek uznany jako po
waga naukow a, został ochrzczony d. 30 stycznia 1748 roku,
w kościele głównym w W olfenbuettel, i otrzym ał imię
K arola Antoniego. Był on lektorem nauk rabinistycznych
i wydał w roku 1752 w B runśw iku dzieło p. t. „Krótki
zarys zwyczajów żydowskich“. W przedmowie do tom u
trzeciego wyraża się, nie „bez żalu “, jak sam pow iada,
„o nieszczęsnej i kłamliwej potw arzy mordu rytualnego“
i pisze między innemi: „Przeżywszy praw ie -3 lata w w ie
rze żydowskiej i obznajmiwszy się, w celu podniesienia
ducha, oraz dla osiągnięcia mniemanej doskonałości w ju 
daizmie,—z wszystkiemi zasadam i jego, bądź ogólnie roz
powszechnionemu, bądź takiemi, które ogółowi nie zawsze
są znane, świadczę się dzisiaj Zbawicielem, w którego ongi
nie wierzyłem, a który obecnie stanow i pociechę moję
w cierpieniu i w chwili śm ierci, oraz nadzieję w przy
szłości. On, Zbawiciel, sam bez fałszu, nakazał wszystkim,
którzy go w yznają, mówić praw dę naw et o wrogach sw oich.
Nim więc świadczę się, jako świadkiem żywym, że nie sły
szałem nigdy o tem, żeby żydzi używali krwi chrześcijańskiej
do obchodu W ielkanocy, lub przy innych obrzędach, żeby od
ciągali krew chrześcijan, lub popełniali zbrodnie podobne.
Pam iętam jednakże dokładnie, że bardzo często, Avspólnie ze
łzami i westchnieniam i dawniejszych braci moich, szły ku
niebu i moje łzy i w estchneinia, tak z pow odu tych, którzy
rozprzestrzeniali takie kłam stw a, jak i.tych, którzy robili uży
tek nieludzki z oszczerstwa tego". Przypom ina on dalej wia
domości pełne rozpaczliw ego ubolewania, nadeszłe z Polski,
gdzie wówczas całe rodziny pod zarzutem mordu rytualnego,
bywały męczone i zabijane, w sposób przewyższający okru
cieństwem obchodzenie się Japończyków z chrześcijanam i.
Aloizy v. Sonnenfels, prof. nauk społecznych w W ie
dniu, pow iada w broszurze swojej: „ Wstręt żydów do krw i“,
czyli Judaizm, oskarżony o użycie niewinnej krwi chrze
ścijańskiej. zbadany i uznany niewinnym “. W imię
praw dy wyjaśniono. (W iedeń 1753 roku).
„Gdyby wszystko co opow iadają było praw dą, nie
m ożnaby za złe mieć władzom chrześcijańskim , jeżeliby
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prześladow ali ogniem i mieczem ten przeklęty naród nie
ludzki, gdyby kazali psom wściekłym rozedrzeć go, lub ka
tom po rąb ać na kawały. Lecz ja, który pod kierunkiem
ojca mego, nad rab ina krajowego i całej Marchji branden
burskiej, w Berlinie, w najwcześniejszej młodości już stu djow ałem z dokładnością wszelką najzawilsze dzieła reli
gijne, ojciec albowiem chciał ze mnie zrobić rabina, ja,
przed Bogiem mogę świadczyć, na duszę i sumienie swoje
przysięgam , że oskarżenie owo jest jedno z kłam stw n a j
czelniejszych, które kiedykolwiek rozbrzm iew ało po świecie“ (dok. dla oświaty 92). (Dokumente zur Aufklaerung).
O
zm arłym w Kopenhadze r. 1886 doktorze Kalkarze
wspom inaliśmy już powyżej, że nazywał mord rytualny
oskarżeniem kłam liwem i bezsensownem , dodam y więc tylko,
że K alkar był synem rabina, powszechnie poważanego.
W roku 1840, ośmdziesięciu pięciu żydów neofitów,
opublikow ało w yjaśnienie następujące: „My niżej podpisa
ni, z urodzenia żydzi, którzyśm y jako ludzie dorośli, żyli
jeszcze w wierze żydowskiej i wykonywali ry tu ał judaizm u
dziś jeszcze praktykow any, teraz zaś z łaski Bożej, człon
kowie kościoła C hrystusowego, objaśniam y uroczyście, że
nigdy, ni pośrednio, ni bezpośrednio, nie słyszeliśmy, a tem bardziej sami nie przekonaliśm y się o tem, żeby wśród
żydówr istniał zwyczaj zabijania chrześcijan, lub używ ania
krwi chrześcijańskiej, i że uważam y oskarżenie to, tak czę
sto dawniej żydom zarzucane, a teraz na świeżo zm artwychpow^stałe, jako kłam stw o, głupotę i fanatyzm “. P ierw 
szy z podpisanych na tem objaśnieniu, M. S. A leksander
zm arł d. 23 listopada 18-15 roku, jako biskup anglikański
Jerozolimy.
Podobne do powyższego objaśnienie zostało złożonem
w Jerozolimie d. 16 listopada 1899 r. przez trzydziestu prze
szło żydów chrzczonych, tam że zam ieszkałych. Główne
zdania tego objaśnienia brzm ią:
„Jako żydzi z urodzenia, znający dokładnie wszystkie
przepisy rytualne, zwyczaje i tradycje żydowskie, i jako
chrześcijanie, wierzący w Tego, który jest p ra w d ą i św ia
tłem , zaświadczam y niniejszem uroczyście, przed Bogiem
wszechwiedzącym , w T rójcy Jedynym, świadcząc się zba
w ieniem duszy, sumieniem i honorem swoim, że oskarżenie
ogółu żydowskiego, lub którejkolwiek sekty żydowskiej,
jak o b y potrzebow ali lub używali krwi chrześcijańskiej czy

http://rcin.org.pl

—

154 —

ludzkiej, je st potw arzą błędną, fałszywą, pozbaw ioną wszel
kiej podstawy, - niczem innem, jak oszczerstwem i p o tw a
rz ą .—(Strack 177).
Prof. Bazyli Lewinson w Jerozolimie, dał następujące
objaśnienie w noc w ielkanocną 1863 r., u grobu Chrystusa:
„Od czasu zburzenia pierwszej świątyni przez babilończyków, nie składano ni razu ofiar z ludzi w Jerozoli
mie, chociaż tu i owdzie bałwochwalstwo jeszcze chwilowo
b rało górę nad w iarą w Boga Jedynego. — Od czasu zbu
rzenia drugiej świątyni przez Tytusa, niedługo po'zjaw ieniu
się Chryslusa P ana, a więc od czasu pow stania chrześci
jań stw a, nie zdarzyło się, ani ofiarowanie człowieka, ani
żaden objaw b ałw ochw alstw a u wszystkich synów Izraela
n a całej kuli ziemskiej. Nigdzie naród żydowski, ani dw u
tysięczna praw ie historja jego religji, nie dały pow odu do
oskarżenia obrzydliwego, że żyd zabija dzieci chrześcijań
skie i używa krwi zabitych, do jakiejniebądź cerem onji.
N astępnie objaśniam jako ongi rabin,, pochodzący ze s ta 
rodaw nej rodziny rabinicznej, że niem a w całym obrębie
teologji żydowskiej, ani jednej książki, drukow anej czy
niedrukow anej, któraby zaw ierała choć jedno słowo, tyczą
ce się czynu tyle barbarzyńskiego, — za wyjątkiem chyba
obron pisanych w celu udowodnienia, że nie istnieje w śród
żydów tradycja utajona ani jaw na, na mocy której szerzyćby się mogła zbrodnia podobna. — W reszcie jako lewita,
jako potom ek Mojżesza, być może w prostej linji, a w każ
dym razie do pokolenia jego należący, przysięgam: .N iem a
gminy, ani wielkiej ani m ałej w całym Izraelu, niem a se
kty, ani rodziny żydowskiej na całej kuli ziemskiej, która
używałaby do jakiegokolwiek cereinonjału krwi człowieka,
czy to żyda, czy chrześcijanina, turka, czy jakiejkolwiekbądź istoty ludzkiej. T ak mi Boże dopomóż w chwili sko
nania, i daj zbawienie w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie,
A m en“.
Żyli w naszych czasach jeszcze inni neofici, wybitni
nauką i pobożnością, że przypom nę tylko Liberm anna, syna
rab in a, założyciela stow arzyszenia m isjonarzy N ajśw iętsze
go S erca Marji, prefekta apostolskiego w Gwinei, który
zm arł 1852 r., czczony jako święty. —Dalej zm arły 1865 r.
Drack, również syn rabina, bibliotekarz P ropagandy w Rzy
mie, szlachetni bracia T eodor i Alfons Maria Ratisbonne,
czyniący tyle dobrego dla kościoła w ziemi świętej.
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(zm. 1884 r. I Nikt z tycli wszystkich nie wspom ina nigdy
0 tajem niczej nauce żydowskiej, która przepisyw ała by mord
rytualny, lub zachęcała do jego wykonania.
I
cóż pow iedzą antysemici praw dziw i, przeczytawszy,
lub usłyszawszy wszystko to, co o mordzie rytualnym, ze
brałem? Odpowiedź ich będzie krótka i stanowcza: „Żyd musi
zostać spalonym*. Jednakże chcę choć w końcu sprawić
uciechę antysemitom, i opowiem im, jak już na długo przed
nar. C hrystusa, istniała tajem nicza tradycja żydowska,
nakazująca mord rytualny, i jakim sposobem w yszła ona
na juw.
Za czasów Apostołów , w mieście egipskiem Aleksandrji,
żył uczony pewien, im ieniem Apion, zwany przez w spół
czesnych „szarlatanem “— z powodu jego blagi i sam ochw al
stwa. Był to jeden z głównych antysemitów, wielki nie
przyjaciel żydów. To też, gdy w Aleksandrji wybuchł
spór między obywatelam i greckimi, stanowiącym i większość,
1 żydami, w znacznej liczbie tamże osiedlonymi, jego, Apiona,
w ysłano wraz z dwom a jeszcze obywatelam i do cesarza
rzymskiego Kaliguli, (pan. od 37—41 r. po Chr.), by wy
jednać pozbawienie praw obywatelskich żydów w Alek
sandrji. — Poselstw o zdaje się jednakże nie dopięło celu,
niem a albowiem żadnej wzmianki w historji o tem, że
żydów aleksandryjskich istotnie pozbawiono wówczas praw
obywatelskich, Zapew ne udało się uczonem u żydowi Pi
lonowi aleksandryjskiem u, który na czele poselstw a ży
dowskiego, również udał się do Rzymu, przekonać cesarza
Kaligulę, że wniesióne przez antysem itów skargi n a żydów
są bezpodstaw ne, w yrosłe na gruncie zazdrości i niena
wiści. Jakiej broni zaś używał jeszcze Apion dla zwal
czenia żydów, poucza najlepiej Jozefus Flavius, żyjący ró 
wnież za czasów Apostołów. Flavius napisał książkę p. t.
„Przeciw Apionowi“, w której odpiera oskarżenia i do
wodzi bezpodstaw ności zarzutów ówczesnego przywódcy
antysem itów. — Jako jednó z oskarżeń, Apion przywodzi
utajoną naukę, ową tajem niczą tradycję żydów, nakazującą
im ofiarować człowieka, mianowicie greka, rok rocznie,
w porze z góry oznaczonej. Tajem nicza ta nauka żydow
ska została ujaw nioną według Apiona, w sposób n a stę 
pujący. (C ontra Ap. II. 8)
Około r. 168 przed nar. Chr., król syryjski Antiochus IV, którego antysem ici przezwali Epifanesem —(prze
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świetnym), semici zaś i filosemici Epim enesem —(warjatem ),
zdobył Jerozolimę, a że brakło mu podówczas pieniędzy,
więc zrabow ał świątynię i jej skarbiec. Przy tej okazji,
król Antiochus wszedł do w nętrza świątyni, której próg
tylko kapłanom wolno było przestąpić, i spostrzegł w ko
m nacie tajem niczej człowieka, leżącego na dywanie; przed
nim stał stół, pełen p o traw najwyszukańszych.-—Zaledwie
człowiek ten zoczył króla, natychm iast padł przed nim na
k o lan a i prosił go wśród łez i westchnień, by wyzwolić go
zechciał. Król rozkazał mu usiąść i opowiedzieć kim jest,
jakim sposobem tu się dostał, i dla czego znajduje się w tej
miejscowości? Wówczas człowiek ów ją ł opow iadać, iż
je st grekiem z urodzenia, i że pew nego dnia wyszedł na
pole dla znalezienia sobie pokarm u; wtem nadeszli ludzie
obcy, ujęli go gwałtem i przem ocą zabrali ze sobą. P rzypro
wadzono go tutaj do świątyni i podano bardzo obfite jadło.
Początkow o czuł się dobrze zupełnie, powoli jednakże tryb
życia więźnia zaczął obudzać w nim lęk i obawę. Na
prośby i zaklęcia jego, wyznali mu wreszcie, przynoszący
mu jedzenie słudzy, że jest on tutaj uwięzionym i tuczo
nym, by w oznaczonym czasie zostać zarzniętym na ofiarę.—
Istnieje albowiem z ust do ust tylko podaw ane praw o,
w edług którego należy rok rocznie zarznąć greka, w czasie
oznaczonym. Akt zarżnięcia odbywa się w lesie, przy
akom panjam encie uroczystego cerem onjału.
Uczestnicy
aktu ofiarnego spożyw ają następnie wnętrzności ofiary,
w znaw iając przytem przysięgę wiecznej nienaw iści wzglę
dem greków. Resztki pozostałe z ciała zarżniętego czło
wieka, zostają wrzucone do dołu i przysypane ziemią. Za
kilka dni, dodał na zakończenie więzień, nadchodzi czas
ofiarow ania—błaga więc króla, by uszanow ał bogów grec
kich i wyzwolił go z sideł żydowskich.
Mamy więc wyraźnie tę sam ą naukę utajoną, zawo
ła ją antysemici, usłyszawszy opowieść tę, i ta nauka obo
wiązuje żydów dzisiaj jeszcze. W ówczas ofiarą na rzeź
przeznaczoną był grek, bo grecy byli największymi nie
przyjaciółmi żydów, teraz zarzynają chrześcijan, jako naj
większych swoich wrogów. W ówczas ofiarow anie greków
odbyw ało się w czasie z góry oznaczonym, dzisiaj w cza
sie wielkanocnym znikają chrześcijanie w większych m ia
stach, lub po w siach byw ają znajdyw ane trupy zam ordo
wanych. W ówczas tylko wnętrzności ofiarowanych greków,
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a dzisiaj tylko krew ofiarow anych chrześcijan bywa spo
żywaną, jako domieszka do wina wielkanocnego lub macy.
Części pozostałe po chrześcijanach ofiarowanych, żydzi
i dzisiaj jeszcze jak ongi, przy sposobności zakopują w zie
mi, pokrajaw szy uprzednio ciało na kawałki.
Gdy opowiesz im dalej, że historyk żydowski Jozefus
Flavius nazyw a opowiadanie Apiona o owym greku, uw ię
zionym w św iątyni jerozolim skiej i utajonej nauce żydów,
kłam stwem zuchw ałem i bajką bezbożną, której nie uwie
rzy żaden człowiek rozsądny; gdy dodasz, że ten sam F la 
vius czyni uwagę, że gdyby h istorja ta była prawdziwą,
dowiedzianoby się przecież o nazwisku uwięzionego i o m iej
scu jego pochodzenia; że król Antiochus, najzaciętszy wróg
żydów, kazałby w tryum falnym pochodzie po przez Jero 
zolimę i całe państw o żydowskie, zaprowadzić go do jego
ojczyzny; że wnętrzności jednego człowieka, żadną m iarą
nie m ogą starczyć dla obdzielenia niemi wszystkich żydów,
że uwięzienie w świątyni nie mogło przecież zostać utajoném. Opowiedz to wszystko antysem itom , i cóż się sta
nie?— O dpow iedzą ci natychm iast; „Jozefus Flavius postąpił
akuratnie tak samo, jak żydzi po dziś dzień jeszcze postę
pują, dla zatarcia śladów mordu rytualnego. Jak wówczas
pytano, kim był ów grek, przeznaczony na ofiarę? tak i dzi
siaj pytają: „gdzie są ci żydzi, którzy zam ordow ali rytu 
alnie chrześcijanina“? i w dodatku pow ołują się na to, że
mord rytualny jeszcze nigdy nie został sądowo udow odnio
nym .—Jak wówczas m ówiono, że jedna ofiara nie w ystar
czy dla zaspokojenia potrzeby całego narodu, tak i dzisiaj
pytają: „ilu chrześcijan należałoby pozarzynać co roku, aby
zaopatrzyć wszystkich żydów w krew chrześcijańską w cza
sie w ielkanocnym ?“ I jak wówczas, tak i dzisiaj utrzym ują,
że jest to niemożliwością, by tego rodzaju tajn a nauka
m ogła na długo pozostać w ukryciu. Są to w ykręty puste,
m ające służyć do oczyszczenia żydów od zarzutu mordu
rytualnego, naw et sędziowie i uczeni dopom agają do
okryw ania płaszczykiem praw dy tychże w ykrętów, albo
wiem wiadom o, jak dalece sięga wpływ pieniędzy żydow
skich“.
W ten sposób rozum ują antysem ici pospolici, ci zaś
z pomiędzy nich, którzy nie działają z popędu nienaw iści
lub chciwości, zasługują, być może, n a niejakie uspraw ie
dliwienie. Zabobon mordu rytualnego albowiem, zapuszczał

http://rcin.org.pl

—

158 —

głęboko korzenie swoje do duszy narodu przez lat tysiące.
Jednak biorąc n a uwagę, że profesor uniw ersytetu, katolik,
dziś jeszcze upodobał sobie rolę A piona i gotów urzędowo
stwierdzić przysięgą bajkę o mordzie rytualnym, smutnem
to je s t nad w yraz dla nas katolików.
W piśm ie perjodycznem „ Allgeineines Literaturblatt
der oesterreichischen Leogesellschaft“ w W iedniu, (rok
IX, n. 120, d. 15 października 1900 r.), profesor dr. Koch
w T ubingen podał rozbiorow i książkę prof. dr. Stracka,
p. t. „Krew w wierzeniach i zabobonach ludzkości“ n a 
zyw ając ją: pracą zasłużoną. W yznaje otw arcie, że czytał
książkę tę z zajęciem , i że pragnąłby ją polecić usilnie
duchownym, nauczycielom, prawnikom, wszystkim wogóle,
których zadaniem jest zwalczać zabobon. — Natom iast wy
raża żal swój, że prof. dr. Strack odmówił dr. Rohlingowi
działania w dobrej w ierze, „bona iides“. Tylko fakty najjaw niejsze upow ażniają pow iada on, do odmówienia dobrej
w iary przeciwnikowi naukow em u, choćby m niem ania jego
były jaknajfałszyw sze“. — Zgadzam się zupełnie z p. dr.
Kochem, i niechciałbym z pew nością, zarówno jak i on,
ubliżyć prof. dr. Rohlingowi. Śmiem jednakże sądzić, źe
p. dr. Koch wytłum aczyłby poniekąd dr. Stracka, gdyby
śledził za całym przebiegiem sporu o mord rytualny i za
sposobem , w jaki od początku spór ten prowadzili: dr.
Rohling i pomocnicy jego. Kto wie, czy wówczas dr. Koch
nie przychyliłby się do zdania mego, że zachowanie dr.
R ohlinga spraw ia w rażenie, jakoby zabobon mordu rytual
nego przeszedł u niego w manję. (idée fixe). I n astąpił
widocznie ten sam stan anomalji um ysłowej u niektórych
przyw ódców partji antysemickiej, inaczej rzeczą je s t nie
możliwą, by Liberm ann v. Sonnenberg, poseł do sejm u nie
mieckiego, był w stanie polecić broszurę, w której, na
czele spisu „mordów rytualnych historycznie udowodnionych“ ,
umieszczoną jest historja Apiona.
Czy p an ów nie pom yślał, że tem sam em wystaw ia
świadectwo ubóstw a swojej znajomości historji, biorąc za
dobrą monetę historją Apiona o tuczeniu greka w św ią
tyni .Jerozolimskiej, w celach mordu rytualnego? Czyż nie
widzi on potw ornych niekonsekwencji w odnoszeniu mordu
rytualnego do epoki Jozefusa Flaviusa? Azaliż nie wie on,
że ani Chrystus, ani Apostołowie nie uczynili najlżejszej
wzmianki o mordzie rytualnym? a przecież musieliby go
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potępić, gdyby był w użyciu za ich czasów? Czyż nie wia
domo mu o tem, że żydów Aleksandrji nie pozbawiono
p raw obywatelskich, nie prześladow ano w mieście tem,
zam ieszkałem przew ażnie przez greków, chociaż Apion
w łaśnie w tym celu zmyślił bajkę o owem rytualnem za
rzynaniu greka?
Czyż nie wiadomo mu o tem, że poganie zarzucali
mord rytualny chrześcijanom , nigdy zaś żydom, mimo opo
wieści Apiona? Czyż nie wiadom o m u i o tem, że chrze
ścijanie pierwszych stuleci chrześcijaństwa, zarzucali użycie
krwi ludzkiej sektom chrześcijańskim , nigdy zaś zarzutu
podobnego nie czynili żydom?

KONIEC CZĘŚCI PIERW SZEJ.
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