
http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



ANTONI CHOŁONIEWSKI

MY, ŻYDZI I KONGRES

KRAKOW 1919.
NAKŁAD TOW. IM. STEFANA BUSZCZYŃSKIEGO 

KRAKÓW, BASZTOWA 17.

r''-

http://rcin.org.pl



' ' ?;

’ V- '■■ ' 'Vv'v *
if.' '- t-., ' .. ■ . -K -V

■■. iVW}-"
'H.

: > '
V' V ■■ ■ •;::■■ -•■:■'̂ :v̂ ■■̂ y¿̂ ' "¿■̂ ^

’ - . ' ' ■ v' ' ' , '

■ï^V-"'  . "  '. ■-;- ' \>' ' --, . . .V . . ; t--. ■): l , - -  ■
g . - : ,  : 
\? f\ ' ■ ■' ' ■ ■ V - ■ ■' ■ ' . , ‘'■'■i.; . ' ■  ..

ifÄ -if;.. -. '..,, -Í^:.i, : ; ^ ÿ -  ;ju .v :  ̂ ,. ■ ' . . . . 'i? :V-: Í ,
'• . ■ • - j y i t e  • ,

Ä ' Vl^-'  • I . - y

http://rcin.org.pl



ANTONI CHOŁONIEWSKI

MY, ŻYDZI I KONGRES

KRAKÓW 1919.
NAKŁAD TOW. IM. STEFANA BUSZCZYŃSKIEGO 

KRAKÓW. BASZTOWA 17.

http://rcin.org.pl



m

Z / '

Drukarnia -Głosu Narodu“ w Krakowie.
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My, żydzi i kongres.
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„Bólem i wstydem przejmuje nas, 
Polaków pochodzenia żydowskiego, 
sama świadomość tego pochodzenia 
wobec niesłychanej w dziejach ludz
kości zdrady przez żydostwo tak go
ścinnej dla niego zawsze ojczyzny 
naszej w wyjątkowo krytycznej chwili 
jej dziejów^.

Słowa, wyjęte z pracy żyda Juliana 
Unszlichta; „O pogromy ludu polskiego“.
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Łasząc się u stóp zwycięskiej koalicyi, 
usiłuje żydiowski nacyoiializm środkowo
europejski w zaciekle oszczerczej kampanii 
za pośrednictwem rozciągniętej wszędzie 
sieci swych wpływów przedstawić Polaliów 
jako rzekomych żydożerców- reakcyonaryu- 
szy i podkopać zaufanie do nich w przed
dzień ostatecznego załatwienia sprawy pol
skiej. Chodzi o uzyska-nie niczem niekrępo- 
wanej, bezceremonialnej swobody urzą
dzenia się w naszej ojczyźnie. Stujęzyczna 
prasa semicka wyolbrzymia w tym celu ten
dencyjnie nasze weiwnętrzne niedomagania, 
oczernia, spotwarza, 'zniesławia, pracuje w 
pocie czoła nad wyrobieniem nam opinii bar
barzyńców. Żydzi sami błyszczą naturalnie 
w gloryi nieposzlakowanych bojowników cy- 
wilizacyi i Drawa.

Oto parę komentarzy do tej kampanii:
ijs *

1. Dla wyjaśnienia ciężkiej atmiosferj% ja
ka zaległa obszar współżycia chrześcijań
skiej i żydowskiej ludnośed naszego kraju 
w średnich i wyższych warstwach, należy — 
poza motywami socyalno-gospodarczemd —
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siąsrnąć do roli, jaką podczas czterolecia 
wojny światowej odegrało żydostwo polskie 
wobec najsroższego i najbardziej nieprzeje- 
dnajnego wroga naszego narodu: wobec 
Niemców. Była to rola pomoc-nika, sługi, 
trabanta, sprzymierzeńca. Połóżcie rękę na 
sercu — vry, co pielgrzymujecie dziś bez
wstydnie do stóp Wilsonów: czyście nie po
pierali całą duszą i ze wszystkich sił swoich 
zwycięstwa austro - berlińskich despotów, 
czyście na wszelld odruch polskiej, czy cze
skiej odrazy do ciemięzców nie T rzeszczeli 
z nianą na ustach, że Polacy i Czesi to 
„zdraicy“, czvście nie rozkoszowali się ka- 
żdem uderzeniem pruskiej pięści w ginącą, 
zday/ało się, Francyę? I czy wasiz tryum
falny wzrok nie pastwił się nad lękiem, któ- 
ryście w n a s z y c h  czytali oczach, aby 
nie zwyciężyła nad ś-wiatem kanalia pruska?

2. Tuż po rozpoczęciu ostatniej ofenzy- 
wy Hindenburga, gdy hordy niemieckie 
parł}’- przez Mamę na Paryż, pisała żydow
ska „Wiener Mittags Zeitung“ (23 kwietnia 
1918): „W austryackiej delegacyi zacytował 
przed kilku miesiącami jeden z naszych sła
wą okrj^tych wodzów słowa arcyksięcia
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Fryderyka: „Koło Dziedzic zaczyna się 
kraj nieprzyjacielski“ (to znaczy, że lud
ność Galicyi traktowała Niemców i Au- 
stryaków jak wrogów). „Żadne wykręty — 
pisała zjadliwie gazeta żydowska — nie 
potrafią ukryć faktu, że bierny opór władz 
galicyjskich w' pierwszym roku wojny ogro
mnie nam utrudnił prowadzenie wojny“. 
A potem, w tym samym artykule, w prze
ciwstawieniu do Polaków, żydzi galicyjscy 
nazwani zostali „jedynymi przedstawicie
lami idei wiernosnrzymierzeńczej austiya- 
ckiej“, którzy „czują po niemiecku“. Anty
tezę tę między polskiem wrogiem usposo
bieniem dla państw centralnych a entuzya- 
zimem żydowskim dla sprawy tych państw 
podkreślali żydzi i — eksploatowali gorli
wie przez cały czas wojny, gdyż, jak wi
dzieliśmy powyżej, aż do pogromu genna- 
nizmu.

3. Od dnia, w którym niemiecka pikel- 
hauba błysnęła po raz pierwszy na bruku 
warszawskim, poczęły roizbijać się po uli
cach Warszawy arogamcko całe zgraje wy
syłanych przez berlińskie redakcye eksper
tów od „¿ydów wschodnich“, ekspertów,
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którzy byli oczywiśoie żydami — zachodni
mi. Pamiętamy, jak .dumnie stąpał w upo
korzonej stolicy polskiej mzdęty pychą 
przedstawiciel Germanii: Max Cohen lub in
ny Moritz Pimeles. Pamiętamy, co wśród 
oldasków całego żydostwa środkowej Euro
py ogłaszał wówczas co drugi semicki eks
pert z Berlina: że „żydzi wschodni“ przez 
swą wrodzoną skło^nność i ud;Oiv,-odnioną 
grawitacyę do kultury nieindeckiej tworzą 
naturalne przedłużenie niemieckich wpły
wów, że są w'ymarzonymi pioaiierami tych 
wpływ^ów i tej „liultury“, że jak na granito
wej podstawie może i powinna oprzeć się 
na nich ekspansya, idąca w ślad za zwy- 
clęzkim mieczem Hindenburga. I pamięta
my dobrze burzliwy entuizyazm, z jalcim 
„wschodni“ żydzi z naszych Nalewek witali 
te dalekosiężne plany swych zachodnich 
wisipółpleanieńców... plany, które uirodziły się 
nad Sprewą, zakwitły nad Wisłą, a skonały 
nad Mamą.

4. Od sierpnia r. 1914, gdy pmskie arma
ty zamieniły Kalisz w kupę gruzów, pobyt 
niemieckich hord w Polsce stał się jednem 
nieustannem pasmem gwałtów i zniisizcze-
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nia. Eurzio/no i z ziemią zrównywnno fabn-- 
ki. Z dymem puszczano kościoły, dwory, pa
łace. Spalono tysiące liwitnącycłi siół. Ra
bowano. Kradziono. Niemieccy oficerowie, 
jak pospolici złodzieje, kobietom polskim 
zdzierali z palców złote pierścionki. Sze- 
rzoalo mord i pożogę. Wieszano, rozstrzeli
wano. Dziesiątki tysięcy Polaków szły do 
stiiaszliwych obozów koncentracvtnych, 
gdzie wśród nieopisanych cierpień nie za
brakło wybitnych polityków i T>isar7v. 7 rak 
niemieckich nie ucierpiała nic tylko jedna 
kateírorva. mieszkańców’’ Polski: żydyi. To 
byli „swoi“, którzy z radością wybiegali 
naprzeciw zwycięzcy i tysiącem cennych 

umieli T̂ cẑ ^̂ ić się ■notrzebnymi. I to 
są ci, co dziś czołgają się przed trybunał 
koalicyjny, aby yłożyć tnm za pośredni
ctwem swych holenderskich, duńskich czy 
ameryikańsikioh wisipółwyzmawców akt osikar- 
żenia przeciw Polsce.

5. Znacząc drogę swego pochodu lasem 
szubienic, na których zawisły były tysiące 
polskich „zdrajców“, dotarła armia austro- 
niemiecka w lipcu 1915 r. do Lwówka. 
Lwów — „odizyskany“. W ulice miasta wje-
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chał tryumfalnie Fryderyk Habsburg Wie- 
szatieL Wielotysięcanym szpalerem głów 
i olbrzymiem, pod niebo bijącem hosanna 
witało żydostwo Lwowa zasypany kwiata
mi automobil, w którym przybywał wróg 
i kat Polski. Czamo-żółty patryotyzm ży
dów doszedł wówezas do temperatury wrze
nia. Następnie zaś począł wyładowywać się 
praktycznie wszystkimi środkami, jakimi 
wezbrane uczucie może się wypowiedzieć. 
Jeden z nich trzeba tu podkreślić. Były 
to stosy d e n u n c y a c y i ,  które do władz 
austryackich napływały na Polaków, jako 
„wrogów państwa“. Pamiętna ta orgia do
nosów', które w pierwszych zŵ łas-zcza tygo
dniach unJieszczęśliwiiły setki ludzi ze wszy
stkich warstw (donosów, w których nieza
leżnie od ..natryotycznych“ motywów likwi
dowano także po części niewygodną kon- 
kiirencyę polską), oburayła w końcu swa 
nikczemnością nawet austryackiego genera
ła Rinimla, który publicznie w’̂ skazał na ży
dów, jako ich autorów.

6. Denuncyacye te rozszalały się były 
w całej „oswobodzonej“ Galicyi. Do wyją
tków należą te większe miasta galicyjskie.
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których naczelnicy po ustąpieniu inwazyi 
rosyjskiej nie byli pociągani do odpowie
dzialności pod zarzutem sprzyjania nieprzy- 
ja.cielowi, akta zaś sądów wojennych stwier- 
dizają niezbicie, że podstawę do tych docho
dzeń i do ścigania setek wybitnych obywa' 
teli Polaków twtorzyły doniesieindii, wnoszo
ne przez żydów, ^ ym  sposobem zdobyw^ali 
sobiio ¿ydzi coraz więks2v kredyt politycz
ny u władz austiyacldch, wyzyskując go na 
Icażdym kroku przecivv̂  interesom ludności 
polskiej.

7. Austro-węgierska okupacya Królestwa 
Polskiego stała się właściwie okupacyą ży
dowską, gdyż c. i k. komenda obsadziła, 
trzy czwarte stanowisk admiinistracyjnycl 
żydami. W ciągu paroletniego gnębienia te. 
części naszego kraju przez najazd, a w szcze 
gólności przy wysysaniu z niej wszelkicl 
zasobów gospodarczych, przy wj^dobywaniu 
z chłopa rolskiego nieraz ostatniej miark 
zboża, żydzi byli podaitnem i chętnoiii ua 
rzędziem w ręku Austryi. Autor ogłoszo 
nego później memoryału „O austryackiej 
administracyi w okupowanej części Króle
stwa“, złożonego w ministerstwie spraw
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wewnętrznych w Wiedniu, Dr Habicht, pi
sał w maju r. 1916: „Największe rozgoiy- 
czenie wywołuje sposób, w jaki obsadzono 
referat aprowizacyi i handlu: wśród 24 re
ferentów tego działu, przydzielonych do 
poszczególnych komend obwodowych, jest 
4 Polaków, a 16 żydów. Rezultat tego, że 
wszystkie koncesye otrzymują żydzi, któ
rzy uprawiają najbardziej rafinowaną spe- 
kulacyę handlu artykułami żywności i 
najniezbędniejszymi artykułami“. Autor 
memoryailu mówi dalej o „przepełnieniu ko
mend obwodowych żydowskimi oficerami 
i urzędnikami o zdecydowanie germaniza- 
torskich tendencyach“, co było „źródłem 
niechęci i zaniepokojenia w kołach pol
skich“.

8. Bogaty i zsijmujący iroizidzial uibiegłej 
wojny mogłaby utworzyć rola „referentów 
prasowyoli“, rozsianych obficie w austrya- 
cldeiii ministerstwie wojny, w miimsterstwie 
spraw zagranicznych, w głównem dowódz
twie armii, w słynnym Kriegsuberwacliungs- 
anit i innych władzach centralnych w Wie
dniu — rola tych panów, któiych zadaniem 
było wy wąchać w prasie to, co tkwiło tam

— 12 —
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między wierszami, to, do czego wyprost nie 
mogła przycizepić się słynna potrójna cen
zura wojenna. Imponderabilia takie, o ile 
szło o prasę polską, wymykały się z pod 
uwagi navt̂ et najlepiej po polsku mówią
cego Niemca. Tu był potrzebny szpicel, co 
żyjąc od dawna wśróJ tutejszego społe

czeństwa, mógł wyczuć wszystkie subtelne 
i tajemne drgmenia jego duszy. Taką służ
bę mogli spełnić tylko żydzi i Ruskii. I speł
nili ją. Z całem oddaniem się interesom nie
mieckim, z całą nienawiścią do polskicłi 
„zdrajców“. Tą drogą, między innemi, usta
lony został w Wiedniu w czasach najsroż- 
szej reakcyi fakt, że prastary uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie jest zbrodniczem 
gniazdem przyjaciół ententy.

9. Było to w r. 1916. Jeden z wybitnych 
organów polskiej opinii („Kuryer Lwow- 

slJ.'‘), kreślony codziennie, świecący ogrom- 
nemi białemi plamami, nie mogąc pod obu
chem austryackich przepisów cenzuralnych 
wypowiedzieć tego, co chciał, zakończył 
któryś ze sw-A-ch postrzępionych artykułów 
głuchą uwagą, że w danych okolicznościach 
musii zirezyignowiać z jasoieigo wyipoiwiedizenia

-  13 -
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się. A wówczas organ lwowskich żydów, 
pełen eksta.zv dla lśniącej pikelhauby, przy- 
gważilżając to męczeńskie zakończenie, za
krzyknął tryumfalnie i z intencyą, która nie 
niogła chyba być dwojako tłomaczona:

— Cóż to są za dziwne myśli, których 
pismo, wychodzące w Austryi, nie może 
otwarcie wypowiedzieć. . .  bo m y nie ma
my nic do ukrywania?!

10. Przez cztery lata patrzyła Polska na 
istną sielankę między prusactwem a polski
mi żydami. Stosunku tego nie charaktery
zuje może r.i3 talr  ̂jaskrawo, jak fakt, iż 
podczas pobytu swego w Warszawie zabro- 
/nili wodzowie chrześcijańskiej am ii nie- 
rilockiej żołnierzom s^vym korzystać z usług 
religijnych polskiego duchowieństwa i uczę
szczać do 'polskich świątyń, natomiast u- 
świetniali swą obecnością — staroz.akonne 
obrzędy w sjmagogach. Jeszcize we wrze
śniu 1918 na rabożeiistwie „Kol Nidrei“ 
w sądny dzień przybyła do synagogi na 
Tłomacldcin grupa niemiecldch generałów 
i wysokich dygnitarzy, podkreślając w ten 
sposób uroczyście niemiecko - żydowską
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przyjaźń. (Prasa warszawska z 23 września 
1918).

11. Nie można dość silnie podkreślić 
(o czem w Europie przeważmie się nie wde), 
że ojczystym językiem mas żydowskich 
u nas jest zepsuty język niemiecki, który 
żydzi przynieśli z Niemiec do Polski przed 
setkami lat 1 dotąd jako świętość przecho
wali. To poniekąd z góry określiło ich ro
lę podczas niemieckiego najazdu w naszym 
kraju. Moritz Jaffe, autor dzieła „Die Stadt 
Posen unter preussischer Herrschaft“ z uczu
ciem chluby opowiadia, że skoro tylko pań
stwo polskie padło, natychniiast żydzi tam
tejsi „uświadomili się“ i „podzielili uczu
cia z tymi, którzy wspólnym z nimi mó- 
\\ali językiem“, t. j. z Niemcami. „Germania 
nie ma wierniejszych synów, niż my!“ wo
łał w berlińskiej „Zukunft“ na dwa lata 
■nrzed wojną żyd poznański, Dr Kassel. 
W ciągu wojny występowali żydzi na zie
miach naszych wszędzie demonstracyjnie ja
ko awangarda (’•erm.ajlizmu. Naodwrót, jako 
żywioł bezwzględnie „pewny“, korzystali 
z najdalej idącej protekcyi państw central
nych. Żydostwo i Austrya były to pojęcia
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tak utożsamione, że znak na czapkach woj
skowych .,F. J. I.“ (Franiz Josef I) tłoma- 
cziono inronicznie: Für jüdische Interessen. 
Żvdzi berlińscy i polscy porozumieli sie ze 
sobą dosłownie nazajutrz po zajęciu War- 
szawv nrzez Prunaków, a rezultatem poro- 
OTmienia się była goraca oferta, złożona 
w BerliniLe, abv zwycięskie Niemcy zechcia
ły we własnmi mądrze pojętwi interesie 
ZYŻytkowr.ń na wschodzie słowiańskim ży
dów, którzy przecież mówią właściwie także 
językiem Hindenburga. Gdyby miecz koali- 
cyi złamał się był w walce b prusactwem, 
Polska aż do najdalszvch swoich wschodnich 
kjończyn liczyłaby miliiony Germanów moj- 
żeszov'ego ^vyznania.

12. Z tytułu tradvcvjnej, wypróbowanej 
sympatyi do Niemiec, z tytułu przedewszy- 
stkiem swego o j c z y s t e g o  j ę z y k a ,  
który jest n i e i m i e c k i m  dya.lektem i 
tworzy tak silny łącznik między niemczyzną 
a żydostwem, iż żołnierz pruski mógł w cią
gu tej wojny porozumieć się z żydem z nad 
Dniepru i Dunaju jak rodak z rodakiem — 
s z e ś ć  m i l i o n ó w  ż y d ó w  polskich, 
ukraińskich, rosyjskich, litewskich, rumuń
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skich, czeskich, słowackich, serbo-chorwa- 
ckich, j e s t t o  w ł a ś c i w i e  s z e ś ć  m.i- 
l i o n ó w  n i e m i e c k i c h  f o r p o c z t ,  
r o z r z u c o n y c h  po  c a ł y m  w s c h o -  
djŁ i e E u r o p y.

13. Zjawisko to trzeba nazwać potwor- 
nem, jeśli ziważy się, że żydizi od długiego 
szeregu iwielców spożywają chleb wymienio
nych wyżej narodów, których języlca dotąd 
nie chcieli sobie przyswoić, pielęgnując na
tomiast język śmiertelnego wroga Słowiań- 
szczyzny. Po sześciuset latach nieprzerwa
nego przebywania w Polsce na dwa miliony 
żydórw mówi językiem polskim, jako ojczy
stym — powiedzmy dużo — 50.000, niemie
ckim 1,950.000. Ten sam mniej więcej sto
sunek występuje na całym północnym wscho
dzie Europy. Obecnie uznali żydzi swój irer- 
niański dyalekt za język „narodowy“, wy
tworzyli w nim prasę, literaturę, teatr. Mo
ment wspólnoty językowej wyjaśnia w zna
cznej mierze grawitacyę żywiołu żydowskie
go do Niemiec, oraz fakt, że w dziejotwym 
konflikcie polsko-niemieckim żydostwo tra
dycyjnie staje po stronie niemczyzny.
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14. Powinowactwo duchowe żydów z pru
ską reakcyą wystąpiło na ziemi naszej w pa
miętny sposób w r. 1848 w Poznaniu, po 
stłumieniu ówctzesnej rewolucyi. Żydzi sta
nęli ii^urem pray zwycięzcach. Uczuli się 
Prusakami do szpiku liości W radosnem 
upojeniu iluminowali domy. Palili ostenta
cyjnie polskie godła i znaki. Gdy jeńców 
polskich prowadzono ulicami Poznania, ży
dostwo rzuciło się na niich z zapałem, po
liczkowało, plwało, darło nia nich odzienie 
w strzępy. Wybitny żydowski członek rady 
miejskiej wołał: „Nie wolno nam spocząć, 
póld, niie wygnamy ostatniego Polaka z .nia- 
sta“. Nastąpiło to w kilka tygodni po uro
czystej polskiej deklaracyi na ratuszu rio- 
znańskim. zapewniającej „braciom Izraeli
tom korzystanie z pełnych praw obywatel
skich“. (Moracizewski: „Wypadki poznańskie 
w r. 1848“). To pełzanie u stóp zwycięzkie- 
go prusactwa było czemś tak odrażaiiicem, 
że nawet Niemiec pułkownik yon Brandt, 
w pamiętnikach swych mówi: „Trzeba było 
być świadkiem wszystkich tych scen, aby 
módz dobrze osądzić głęboką moralną nik- 
czemność żydów“.

— 18 —
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W Zrinienioinych wamnlcach przeżyliśmy 
podobne Bceny w latach zwycięstw pruskich 
1014— 1917.

15. Niejaki p. Maks Rosenthal na łamach 
paiyskiego „Tempsa“ wzywa Francyę, aby 
interweniowała na rzecz żydów w Polsce, 
przyczem składa ofertę, że „żydzi z wdzię
czności staną się ważnym czynnikiem w 
kieninku szerzenia francuskiej kultury i 
francuskich wpływów gospodarczych“, jak 
z sensu można się domyślać, na wschodzie 
Europy. Wobec oferty tej, połączonej z we
zwaniem do krucyaty przeciw Polakom, 
godzi się przypomnieć, że w ciągu ubie
głych kilku lat nikt w „środkowej Euro
pie“, nie wyjmując nawet Niemców, nie od
nosił się do francuskich „wpływów“ z tak 
zaciekłą, a przedewszystkiem ostentacyjną 
nienawiścią, jak żydzi, właśnie — polscy. 
Słynna przed paru laty rozprawa sądowa 
w Wiedniu, której podstawą był fakt, iż 
dwaj starozakonni z Galicyi zelżyli publi
cznie w parku pewnego wysokiego urzę
dnika, Niemca, słysząc, że dzieci jego roz- 
ma\^iają z boną po francusku, dowiodła, 
że w gorliwem tępieniu ściganej podówczas

-  19 —

http://rcin.org.pl



francuszczyzny nie mogli współplemieńcom 
p. Rosenthala dorównać nawet c. k. wie
deńscy biurokraci. Bawiący na chwilowej 
ewakuacyi w Wiedniu żydkowie galicyjscy 
trzęśli się w patiyotycznem wzburzeniu, 
słysząc sam tylko dźwięk francuskiego ję
zyka.

16. Na wstępie wojny zabrzmiał w Berli
nie słynny i osławiony „Hymn nieoiawiści 
do Anglii“. Natchnionym twórcą tej pru
skiej wojennej pieśni nad pieśmiami był 
ż y d ,  wywodzący się z poznańskiej gleby, 
Lissauer. Dziś Lissauerzy z Krakowa jadą 
do Hagi, aby stamtąd pouczać Ancriików, 
co mają zrobić z „antisemicką“ Polską.

17. Dla oświetlenia sprawy przez analogię 
zapiszmy tu, że tak samo, jak u uas, wier
nym pachołkiem germanizmu byli żydzii aż 
do ostatniej chwili także w Czechach. Po 
zaburzeniach r.utisemickich w pierwszych 
dniach gnidnia b. r. ŵ Pradze, w czasie 
których pobito dotkliwie wi. u żydów i zde- 
molow^ano lokal miejscowego ô ŝ ann -^ydow- 
sko-niemieckie«ro. skonstatowały „Narodiii 
Listy“ (nr. 147\ że rozruchy były zwróco
ne „przeoiAv żydom, jako Ni. .icom“. „Naród
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czeski — v,isał wspomniany di^ennik — 
nie mógł zapomiieć tego, że żydzi byli eks- 
ponentami ducha austrync^Tiego i niemie- 
ckiesfo“, „lud nie mógł zapomnieć za3ho- 
wania się tych kół w czasie wojnv“. A więc 
cuDełnie, jak u nas.

18. W oskarżaniu Polski o to, że winną 
jest zaburzeń, nazywanych w nerwowem 
podnieceniu pogromami, powinni być ży
dzi o tyle bodaj wstrzemięźliwsi, że grunt 
dla inkryminowanych wypadków przygoto
wali ich właśni najserdeczniejsi przyjaciele. 
„Pogromy“ są wyi>ływem zdziczenia mas, 
zdziczenie jest rezultatem wojny, wojna 
jest wynikiem hodowli rozbójniczego mili- 
taryzmu, a ten ostatni jest dziełem Niem
ców. Oni to, ci międzynarodowi bandyci 
w wielkim stylu, dla których żydostwo pol
skie żywiło zawsze bezgraniczy kult, któ
rym pomagało pastwić się nad męczeńską 
ziemią poznańską, doprowadzili do rozpę
tania się pospolitego bandytyzmu w kraju,
o którym Francuz Rulhiere na przełomie 
XVIII. i XIX. wieku powiedział: „Bezpie
czeństwo publiczne bez urządzeń policyj
nych jest tam tak wielkie, że zdaje się
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popierać mniemanie pewnych filozofów, że 
człowiek z natury swej jest dobrym“.

19. Polacy nie są antisemitami. Mówić
o antisemityzmie narodu, który wyhodo
wał u siebie dwa miliony żydów i który tej 
olbrzymiej masie użycza gościny, jest rze
czą śmieszną. Dlaczego w zachodniej Euro
pie stanowią żydzi liczebnie nic nie zna
czącą garstkę? Albowiem przez całe stula- 
cia tępiono ich tam ogniem i mieczem, zmu
szano gwałtem do zapierania się wiary i aż 
do początków XIX. wieku masowo wypę
dzano z miast i całych krajów. Dlaczego 
w Polsce rozmnożyli się tak licznie? Gdyż 
nikt ich ztąd nie wyganiał i nikt nie ską
pił im Chleba. Wszak nazywano Polskę 
rajem żydowskim, „paradisus Judeorum“.

Przypomnijmy tu, że równouprawnienia 
polityczne otrzymali żydzi w Europie (prócz 
Rosyi i Rumunii) dopiero w ubiegłem stu
leciu. Jestto wdek, w którĵ -m Polska nie 
posiada państwowości własnej i sama wśród 
ciągłych upustów krwi dopomina się o po
deptane swe prawa, ^viek, w którym rza
dko tylko i na drobnej części naszego dzie
dzictwa mieliśmy możność stanowienia
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0 losie swoim i tych, których dzieje z na
mi złączyły. A jednak! Anglia obdarzyła 
żydów pełnemi prawami obywatelskiemi 
w r. 1858, Włochy w r. 1859, Węgrj’ 
w r. 1867, Szwajcarya w r. 1874, Hiszpa 
nia w r. 1876. Polskie królestwo kongre 
sowe uczyniło to natychmia-st po wywal 
czeniu autonomii, w r. 1862, w cztery lata 
po Wielkiej Brytanii, o dwanaście lat wcze 
śniej, niż najliberalniejsza republika Eu
ropy.

Oto nasz antisemityzm.
20. Charakter narodu ulega zmianom tak 

powolnym, że tesame rysy zasadnicze od
najdują się w nim niejednokrotnie po upły
wie wielu i wielu stuleci: skonstatowano 
już nieraz, że charakterystyka Germanów 
przez Cezara do dziś niezupełnie straciła 
swą trafność. Polacy słynęli z tolerancyi,
1 to specyalnie także av stosunku do po
gardzanych wszędzie i niecierpianych ży
dów. ilistoryk żydowski. Dr Mojżesz Schorr, 
stwierdza u Polaków z czasów ich niepodle
głości państwowej „czysto ludzki moment 
poszanowania godności człowieczej żydów 
w odróżnieniu od wszystkich innych kra
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jów“ i „na chwałę dziejów Polski“ pod 
nosi, że była Polska jedynem w Europie 
państwem, które nigdy żydów nie wypę
dzało. („Rechtstellung und innere Verfas
sung der Juden in Polen“). Czy ten rys 
tradycyi narodowej może uwierzytelnić 
oskarżenia Polaków o rzekome pastwienie 
się nad żydami?

21. Kwestyę żydowską w Polsce skompli
kował fakt, iż żydzi, a mianowicie nacyona- 
liści żydowscy — nie zadowalniając się po
siadaniem praw obywatelskich na równi 
z resztą ludności — żądają przyznania sobie 
w dodatku praw drugiego, odrębnego na
rodu. We Francyi, w Anglii, uwa*ża każdy 
starozakonny za rzecz naturalną, iż z urzą
dzeń państwowych korzysta ściśle w tej- 
samej formie, w jakiej przysługują one 
Francuzowi, czy Anglikowi. Polska ma dać 
żydom ponadto jeszcze specyalne prawa: 
żydowskie. Nazywa się to niewinnie auto
nomią narodowo-kulturalną, a równa się 
stworzeniu państwa w państwie. Prócz ma
jącej się odbudować Palestyny chcieliby 
nacyonaliści żydowscy posiąść drugie, ko
lonialne państwo: Judeo-Polskę, urządzoną
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jakgdyby na podstawie polsko-żydowskiego 
condominiura. Doskonały znawca żydostwa, 
gdyż sam żyd, W. Sedecki („Socyal-litwa- 
ctwo“), nazywa to wręcz ..planem odbudo- 
Avania Syonu ŵ Polsce“. Tym sposobenł 
fakt, żeśmy w ciągu stuleci obcłiodzili się 
z żydami humanitarnie, że nie paliliśmy icłi 
na stosach i nie -sTypędzaliśmy ich, jak to 
czyniły inne narody, co umożliwiło im 
liczniejsze osiedlenie się w naszym kraju — 
ten fakt miałby się teraz przeciwko nam 
zwrócić. Byłaby to logika rzeczy zbyt zai
ste dzika. Polaoy nie są pierwotnym szcze 
pem, z którym możnaby sobie raniej lub 
więcej łatwo urządzać podobne ekspery 
menty. Są narodem o zbyt starej i wielki«'J 
tradycyi, narodem, który ziemię swą zajął 
w zamierzchłych czasach praehistoryi, oku
pił strugami krwi i znoju, nie opuścił jej 
wśród żadnych dopustów' losu, jak to wła
śnie żydzi uczynili ze swą ojczyzną, i chce 
ją taksamo bezwarunkowo posiadać na 
własność, jak Icażdy inny naród posiada 
swoje dziedzictwo.

Fretensye żydów, skierowane przeciw-^TT
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temu naturalnemu prawu, odczuwa cała 
Polska jako najwyższą prowokacyę.

22. Nacyonalizm żydowski, przedstawia
jący się Eiu'opie jak posąg boleści, umie 
w Polsce występować arogancko, agresy
wnie i wyzywająco. Dnia 10 listopada 1918 
podczas entuzyastycznej manifestAcyi naro
dowej z powodu rozbrojenia Prusaków wo 
łano na ulicach Wai’szawy: Precz z Polskąl 
Precz z wojskiem polskiem! Precz z białą 
gęsią! (ostatnie „precz“ odnosiło się do 
symbolu nai*odowego Polaków, Białego 
Orła). Tosamo powtórzyło się w kilku in 
nych miastach. Zapytujemy Francuzów, co 
uczyniliby z ludźmi, którzy na ulicach Pa- 
lyża ośmieliliby się krzyczeć: Precz z ar
mią francuską?! IT nas tę bezprzykładną 
czelność rzucenia narodowi polskiemu

twarz obelżywegx) i prowokacyjnego 
okrzyku mieli żydzi-bolszewicy, o których 
nikt nie wie napewno, co jest w nich stru
ną gónijącą, bolszewizm czy żydostwo, oŵ o 
tajemnicze robactwo, które stoczywszy na 
próchno chcącą się odrodzić Rosyę, rzuca 
się z kolei na najbliższy łup — polski.

23. I m p o r t e r a m i  i k r z e w i c i e -
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1 a m i r u c h u  b o l s z e w i c k i e g o  w 
P o l s c e  s ą  n i e m a l  w y ł ą c ż n i e  ży-  
cl z i. Oni — to szta.b. Żydami są główni 
ijrzywódcy, organizatorzy „rad“, instrukto- 
rowle wychylających się już na widownię 
„czerwonych g^-ardyj“: Bniche, Eiben- 
schitz, Kosenzweig, Singer, Mandelbaum, 
bracia Fiirstenberg. Lichtenbaum, Nauches
i wielu hniych. Partya t. zw. Socyaldemo- 
kracyi, która jest polskim odpowiednikiem 
'bolszewizmu i działa w ścisłym kontakcie 
z moskiewskim rządem sowietów, składa 
się u góry przeważnie z żydów. Na stano
wisku bolszewickiem stoi całe, rozgałęzione 
w Konoresówce stronnictwo żydow-
sko-socyalistyczne „Bund“. W samym rzą
dzie sowietów żyd7j polscy odgrywają wy- 
bitną rolę (w Smolnym Instytucie można 
się dlatego w-szędzie po polsku rozmówi«*)
i korzystając z posiadania w swem ręku 
aparatu i>aństwow’ego, a zwłaszcza środków 
finansowych, starają się zaszczepić u nas 
bolszewizm za pośrednictwem umyślnie wy
syłanych licznych agentów'. Emisaryusze ci 
pozakładali tajne drukarnie, skąd zasypują 
kraj pismami ulotnemi, broszurami, portre
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tami Lenina i Trockiego. W masach prowa
dzą demagogiczną propagandę przewroto
wą, korzystając ze zdezorganizowania na
szego życia stuletnią niewolą, z wycieńcze
nia kraju wojną, z wyssania go i doprowa
dzenia do ruiny przez rządy okupantów. 
Bolszewizm i żydostwo są w Polsce synoni 
mem, taksamo, jak w Rosyi. W chwili, gdy 
koalicya przeprow^adza ekspedycyę kamą 
przeciw gniazdu zbrodniarzy bolszewickicii 
w Moskwie, czerw^ona maffia „polskich“ 
Bernsteinów, Karachanów i Joffych, tych 
wrogów wolności i demokracyi, wrogów 
hidii, uderza u nas w podst^awy porządku 
społecznego i odbudowującego się życia, 
zaostrzając jednocześnie niesłychanie i kom
plikując kwestyę żydowską.

24. Dla uzupełnienia obrazu należy do 
dać, że Polska jest ponad ludzką miarę 
przesycona elementem żydowskim, który 
tworzy tu 10—12% ogółu zaludnieni;;. 
Ziemia polska żywi blisko dwa miliony ży
dów, gdy równocześnie cztery miliony Po
laków muszą stiilc pracować na chleb w A- 
meryce, a pół miliona corocznie wychodziło 
lui czasow>" zarobek do różnych krajów
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Europy. Jestto anomalia, nigdzie w ś\\ie- 
cie nie spotykana. Wybitny pisarz polski, 
Wilhelm Feldman, ¿yd z pochodzenia, 
stwierdza: „Żydów jest w Polsce za dużo, 
więcej, niż kraj chce i moż® ich pamie- 
Bcić“ („Krytyka“, 1913).

-  29 -

Za to, za chleb, którego ziemia, polska 
nie ma dziś dość dla własnych dzieci, za 
pół tysiąca lat opieki i praw ludzkich, któ
rych nie skąpiliśmy żydom wtedy, gdy re
szta świata miała dla nich i-ylko bicz 
wzgardy i bicz [cześladowa.ń, bierzemy 
dziś zapłatę od Aviecznego ludu; podgryza
cie ojczyzny naszej w domu — intryjff 
przeciw niej na zewnątrz, w chwili, gdy 
ważą się ostatecznie jej losy, gdy kongres 
narodów ma orzec zwrócenie zrabowanych 
Jej praw.

Tego Polska n ie  z a p o m n i ,  d o p ó k i  
b ę d z i e ż y ł a .
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iobec zaburzeń galicyjskich.
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ODPOWIEDŹ 
NA KAMPANIĘ „POGROMOWĄ^- ŻYDÓW 

PRZECIW POLSCE.

1. W piątym roku wojny w różnych kra
jach, w których żydzi mieszkają w więk
szych skupieniach, wybuchły rozruchy
0 charakterze czzściowo lub wyłącznie prze- 
clwż^dowskim. Dotychczas przyszło do tar 
kich ’«’A-kroezeń w Slawooiii, na Węgrzech, 
w Rumunii, w Czechach, na Morawach
1 w południowej Polsce — wszędziie, jak 
wynika z ich przebiegu, na tle podobnem. 
Tymczasem od szeregu tygodni toczy się 
zagranicą zain-se«nizowona i prowadzona 
przaz żvdów kampania, która występując 
w obronie pokrzywdzonej ludności żydow
skiej, wysuAva w opisach, pełnych przeraża
jącej plastyki, wyłącznie lub specyalnie 
,,pols!iie ])0‘»roiny‘’‘ a przemilcza lub toż 
traktuje przez rękawiczki daleko groźniej^

zaburzenia gdzieindziej (Węgry!), co 
u społccszcństw i rządów zachodnio-europej
skich wytworzyć musi mniemaaiie, jakoby
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Polska b^.la krajem szczególr.-e żydożer- 
Gzym. Ten faisz, polegający m  tendencyj- 
nem gmpowaniu faktów, przygważdżamy na 
wstępie. Konstatujemy zarazem, że prasa 
żydowska i różne żydowskie ajencye i rady 
narodowe, prowadząc wyłączaiie przeciw 
Polakom liaimpanię, zaprawioną na dobitek 
namiętni’ -"r^esada. clrażnią całe nasze spo
łeczeństwo beiz względu na różnice przeko- 
niiowe i p a r a l i ż u j ą  w w v  ̂o k i m t o- 
y n i u a k c y o u ś m i e r z a j  ą c q.

2. W cckan'cnlach s’̂ c l i  przemilczają ży
dzi zupełnie moment tak niesłyciianie wa
żny, jak ten, że w kraiu nasizym, eksploa- 
txvTvanym od łat przeszło czteni przez na
jazd nieiniecisicli hord wojennych, panuje 
głód i nędza, które po wszystkie czasy 
i wśród ^.rdziej cywilizowanych społe
czeństw posiadały przywilej stwarzania po
datnego gruntu pod wszelkiego rodzaju za
burzenia i konflikty. Świeżo jeszcze tkwi 
w pamięci całej Europy przykład krwawych 
rozruchów w Hołandyi (1917), której lud
ność nie może być posądzoną o brak dyscy
pliny i kiiltuiy społecznej, a gdzie pod 
wpływem katastrofy aprowizacyjnej
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chwiiał się porządek publiczny i ,..irroniio!no“ 
tak burzliwie, iż w szeregu miast musiało 
wystąpić wcjsko, przyczem padły strzały. 
Że gTomionymi w Hr.r.rlemie i Utrechcie T)yli 
chrześciijame — to chyba nie powinno z.nie- 
nifić istoty rzecz}'?

8. „Nie ty llo  Galicya może się poijzezycić 
pogromr.rjd. Od miesięcy powtarzają sif' one 
w Rocyi, w ostatnich dniach Eiyszeliśmy
0 i>ogTomacli na Węgrzech, a jeśli w okoli
cach czesko-słowackich bandy poczynają 
wykraczać przeciw' własności prj^^atnej
1 lezpieczeństwu osobistemu, to naturalnie 
w pienvs:jym rzędzie, o ile nie wyłącznie, 
nai’aż(3ne jest na szwank życie i mienie ży- 
dow”sk’3“. Tak pro foro interno zaświad
cza nacyonalistyczny organ żydowski w Kra
kowie ..Nowy nziennik“ (12 listopada 1918). 
A równocześnie żydowska rada narodowa 
vf Wiódniu W' kontakcie z organiz^aerami 
żydów polskich rozsyła telegramy C.j AVil- 
sona^ zaś do pailstw europejskich uroczy
ste delegacye, które alarmują świat, że ży
cie i mienie żydowskie jest na szwank na
rażone — w Polsce. T y l k o  w P o l s c e .

4. Zaburzeria, które w miastach falicyj-
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skich dotknęły przeważnie żydów, sij smu
tnym faktem. Wszystko jednak w niimię- 
tnem ośw^otloniu wyiiadków praoz nacyoiia- 
liizm żydowski jest fałs7ywem: tło, charak
ter, rozmiary.

.5. Odruchy pobudliw^ej masy przedstawia 
się jako ..planowe pogromy“. Kto je plano
wał —• tego nie mówi się wprost, krąży tyl
ko puszczony w świat z bezczelną odwagą 
zarzut, że winę wykroczeń ponoszą wy
kształcone koła polskiego społeczeństwa, 
W jald sposób uzasadniono tę niesłychaną 
obelgę? W eZug gazet żydowskich „pojjro- 
my“ stoją w przyczynowym związku z sy- 
stematycznem, od wielu lat trwającem „pod
burzaniem“ przeciw żydom w prasie pol- 
sldej. W czem upatrują kalumniatorzy to 
podburzanie? Oto np. w tem — przytacza
my zarzut najświeższej daty, podniesiony 
z hałasem przez nacyonalistyczny żydow
ski „Nowy Dziennik“ — że któś śmiał w 
druku wyrazić radość, iż w pani miastecz
kach handel ujęli w sŵ e ręce sami Polacy 
i wyłącznie Polacy (dotychczas brak Pola
kom zmysłu handlowego). Lecz prasa wę
gierska nie popełniła nawet i tej herezyi.

— 36 —

http://rcin.org.pl



Ona cała niemal przecież stanowi domenę 
semicką. Nikt zaiste nie „podburzał“ prze
ciw żydom w tym błogosławionym kraju, 
którego panująca ludność doczekała się 
skombinowanej nazwy: Judeo-Madziarów. 
A przecież i tam wybuchły dziś „pogromy“.

6. Stwierdzamy, iż ofiarą zaburzeń pada 
u nas także, chociaż w nieporównanie 
mniejszvm stopniu, ludność polsko-chrześci- 
jańska. Już podczas rozruchów głodowych 
w Krakowie w r. 1917 rozgoryczony tłum 
napadał na własność „bez różnicy wyzna
nia“. To samo d*ziś. Szumowiny grabiąc skle- 
pv żydowskie, nie oszczędzają i nie-żydow- 
skich fDrzykłui: Szczakowa), nie cofają się 
nawet przed ’' ’adrowamem współdzielczych 
sklepów (Kółek rolnicizych), które są dobro- 
czyTKnemi regulatorami cen (przykład: Ra
dłów). Napady rabunkowe dotykają także 
zamożniejszych włościan. Znane są w;\T)ad- 
ki osrabiuania nawet księży. Żydzi galicyj
scy. którzy informują via Wiedeń o „pol
skich pogromach“, przedstawiają rzecz tak, 
jakgdyby tylko i wyłącznie oni byli ofia
rami. W rzeczywistości są i ofiary chrze-
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ścdjańslde. Dlaczego pienyszych więcej —
o tem w dalszym ciągu.

7. Rzekomo „antiseraickie“ rozruchy 
w Gralicvi mają tłlo szerokie i sk0'mplik0- 
wane. Są rezultatem: Wojny i związanei 
z nią nieudolnej a zbrodniczej gospodarki 
rządów austriackich. Przejściowego zamętu 
spowodowanego runięciem jednych form 
państwowych a nieskrystalizowaniem się je
szcze nowiach. Trzyletniego głodu, nędz-^, 
demoralizacyi. Grasujących po kraju band 
dezerterów i zbiegłych jeńców wojennych. 
Rozkładu milionowej armii, której poszcze
gólne oddziały po latach mordów wracały 
częstokroć w stanie zupełnego zdziczenia. 
Te katastrofalne zjawiska stały się główne- 
mi czynnikami weT\TiPtr7:ne‘ro rozstroju i za
burzeń. Byłoby jednak krzyczącem pog-y.-ni- 
ceniem prawdy,^ gdyby się chciało pominąć 
prowokacyjną rolę, jaka ż y d z i  świado
mie lub nieświadomJe odegrali wobec lud
ności chrześcijańsko-polskiej (podobnie jak 
węgierskiej, czeskiej, nimuńskiej i t. d.) 
w czasie ubiegłych lat czterech. Ponieważ 
żydowscy informatorzy stale i tendencyj
nie przemilczają ów drażli’v\7 ’ dla siebie

— 38 -

http://rcin.org.pl



moment, więc oto parę szkicowo zaznaczo
nych rysów tej strony sprawy:

8. Lichwa tow^arowa, która specyalnie 
w  pań3t'v^^e Habsburgów święciła w czasie 
wojny istny sabat rozpasania kosztem nie- 
d -statku, potem rosnących wciąż braków 
elementarnych, wreszcie straszliwie wzmo
żonej śmiertelności i degeueracyi przede- 
wsizystkiem najuboższych warstw, była 
w Polsce masowo uprawiana przez żydów, 
co — wykrętnie trochę — przyznała sama 
pra^sa żydowska. („Jeżeli żydów procento
wo było więcej od chrześcijan wśród ogółu 
paskarzy. to dlatego, że -żydzi mają w swym 
organizmie społecznym więcej hamdlarzy, 
niż każdy inny naród“. „Nowy Dziennik“ 
z 12 listopada 1918). Ozy to nie rzuca tak
że choćby mdłep^o światełka na tło zabu
rzeń?

9. Uzupełniając pewną drobną lukę 
w „posrroTOOwych“ sprawozdaniach, memo- 
ryałach i telegramach, któremi żydzi zale- 
waią Europę i Amerykę, należy stwierdzić, 
że plądrujące tłumy znajdowały często w za
ułkach żydowskich .ulic naszych ogołoco
nych ze wszystkiego miasteczek całe maga
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zyny towarów, które oddawma znikły były 
z obiegru handlow'eg-0, a które posiadacze 
icłi trzymali w dobrem paskarskiem scho
waniu zdała od światła dziennego i od cen 
maksymalnych. O tem — śmiertelne milcze
nie. Jak  nodobne odkrycia muszą oddzia
ływać na masy obdarte, głodne i w ^ a d łe  
z karbów dvscypliny, łatwo sobie y/ duszy 
do opiewać.

10. Chociaż słów kilka powinno się okła
mywanej opinii na zachodzie pov/1edzieć
o gospodarce wnedeńskich central wojen
nych, k tf 9 w Z!>mian za obowiązek dostar
czania rzr.dowi t)ewnych ilości towaru miały 
monopol jego nabywania od wytwórcy i -nra- 
wo bezwzfrlędnei rekwizycyi przy pomocy 
siłv zbro’-"«]. Te osławione i znienawidzone 
przez ludność instytucye państwowego ra
bunku, które w reku skorumDOwainei b‘nro- 
kracyi wiedeńoldej stał^ snę gniazdami zbro
dniczych interosów osobistych i które po
tężnie pciSTcily lichwę i powszechnii dro- 
ży^mę artvkułami przedewszystkiem codzien
nego zapotrzebowania, instytucye na ziemi 
polskiej podwójnie nienawistne, gdyż pra
cujące w usługach najazdu, były owładnię

— 40 —

http://rcin.org.pl



te całkowicie przez żydów. Na czele różno
rakich tvch central stali żydzi. Organa-mi 
wykonawczyni, dokonvwującymi rekwizy- 
cyj, byli przeważnie żydzi. Żydzi z central 
szli na rękę żydom z poza central i dopo
magali im do prowadzenia lichwiarskiego 
handlu pi^edmiotami przez państwo rekwi- 
rowanemi. Kanałem rosnącej nienawiści do 
central sączyło się we wszystkie, ale zwła
szcza w n!l2sze warstwy społeczeństwa stale 
i ciągle rozgoryczenie do żydów.

11. Orcria drożyzny najniezbędniejszymi 
artykułami życia^ jaka szalała w kraju na
szym w ciągu ostatnich paru lat, była spo
wodowana w znacznej mierze także niele
galnym, ale przez władze wojskowe dyskre- 
tniie protegowanym wywozem produktów 
polskich (mąka, tłuszidze, jaja, mięso) do 
Pnis. I tu eksporterami byli głównie żydzi. 
W świeżej pamięci mamy jeszcze owe roje 
żydowskich agentów-kusicieli, grasujących 
po wsiiach naszych i demoralizujących chło
pa ofiarowywaniem najfatastyczniejszych 
lichwiarskich cen za produkty, które tysią
cami wagonów szły za fałszywym frachtem 
do Niemiec, gdy nasze miasta przymierały
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z Gfłodu. żydzi żywili Berlin, odejmując od 
ust Krakow^a i Lwowa. Systematyczne wy- 
gład:^aiiie kraju, które stworzyło z czasem 
znakomite podłoże dla rozruchów, to w wię
cej, niż pokaźnej mierze ich dzieło,

12. Podczas gdy ludność chrześcijańska 
uginała się pod ciężarem wojennej nędzy — 
żydzi robili złote interesy na wojnie tymi
i wielu innymi sposobami, jako ruchliwi po
średnicy, jako agenci central, jako nie prze
bierający w środkach faktorzy, jako prote
gowani w Wiedniu dostawcy dla armii. 
W nielicznych procesach o oszustwa, które 
w ciągu lat czteru zdecydowano się 
w spróchniałej monarchii austiyackiej wy
toczyć niesumiennym liweraotom, stawali 
w charakterze oskarżonycli w przygniatają
cej większości żydzi. (Słynne butv z tektu- 
rowemi podeszwami, fabrykowano przez ży
dów na Węgrzech). Byli to oskarżeni o czvn 
godnv szakala — o tuczenie się na polu bi
twy kosztem ^idroiwia i życia żołnierza.
O tem -̂ ’'zezomie nie zatelegrafowano do 
Wilsona, sędziwy Brandes zaś, boleiący nad 
polskiem barbarzyństwem, nie wygłosił na
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ten temat ani jednej inwokacyi do kultury, 
wziQt3l j)rzoz siebie w pacht.

13. Nawet socyalista Da32,yński w tele- 
graficznej swej odpowiedjzi, przesłanej 28 li
stopada 1918 na zauytanie przywódcy so- 
cyalistów szwedzldeh Brantinga, nie iiiógł 
zataić, że „pogromy są skierowane przeciw 
Hchwiarstwu, przyczem dotykają niestety, 
jak wszędzie, i niewinnych“. Demonstruiacy
2 grudnia o kilkadziesiąt miil od Polski tłum 
uliczny w Pradze czeskiej wołał jakby na 
potwierdzenie tych słow, że „żydzi p0'E0szą 
winę nędzy wojennej“ : uogólnienie oczywi
ście za daieko posunięte, ale charakterysty
czne. Podróżujący po łtrajaich neutralnych 
i koalicyjnych dyDlomaci starozakonni skrzę
tnie chowają tego rodzaju rzeczy pod ko
rzec.

14. Gdy chrześcijańska ludność, przesie 
wana peryodycznie przez coraz rzadsze sito 
jedenastu austryackich przeglądów wojsko
wych, odpływała nieustającym strumieniem 
na rzeź i ginęła krociami, gdy potwornie 
wzmagała się wśród niej żałobna liczba 
wdów i sierót, gdy doszło do tego, że za-' 
bierano pod karabin (głównie wśród Sło
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wian) ludzi notorycznie ciężko chorych, 
a nawet okaleczałych — jak zachowywali 
się żydzi? Przekupstwem, tysiącznymi w y
biegami, oszustwem wszelkiego rodzaju 
(n. p. tłumnem podawaniem się za rabinów) 
i protekcyą lekarzy żydowskich, którzy sta
nowili w armii austryackiej zawsze olbrzy
mi procent, masowo uchylali się od służby 
wojskowej. Jeśli zaś zawodziły najlepiej 
obrachowane środki uwolnienia się wprost 
przy poborze, to zapełniali szpitale, etapy, 
prowianturę i niezliczone biura, gdzie zdała 
od niebezpieczeństwa, zawsze pełni namię
tnego umiłowania Austryi, gotowi do róż
nych delikatnych usług dla rządzącej 
w kraju soldateski, nietylko mogli spokoj
nie kontynuować interesy handlowe, ale 
niejednokrotnie znajdowali dla nich tem 
wdzięczniejsze pole. Jest notoryczną rze
czą, że żyd na froncie był białym krukiem. 
Natomiast na ulicach miast polskich, ogo
łoconych z męskiej ludności, lub zapełnio
nych kalekami, widziało się przez całe lata 
wojny tłumy żydów młodych, tryskających 
zdrowiem. Nie mamy żydom tego za złe, 
że nie chcieli ginąć za Austryę (woleli żyć
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disy niej), jednakże musimy dziś skonstato
wać po pierwsze, że to zaoszczędzanie sił 
społeczeństwa żydowsiciego odbywało się 
kosztem reszty ludności, powtóre, że nie- 
rówm miara ta  działała drażniąco i zosta
wiła \fatalny osad na przyszłość.

15.\ Prasa żydowska, donosząc o zaburzę 
niach,! wyolbrzymia świadomie ich rozmia
ry, przejaskrawia szczegóły, posługuje się 
nawet) wręcz „faktami“, które nigdy nie 
istniałf. Żydowski „Nowy Dziennik“ dono
sił przfecież imiennie o „okropnie pomord"*- 
wanycji“ ofiarach — a potem sam tych 
rzekomych nieboszczyków musiał wskrze
sić, gdyż zbyt namacalnie chodzili po świe- 
cie (Brzesko). Oskarżał polską milicyę oby
watelską o popełnianie rabunków — a po
tem tę niecną kalumnię musiał w całej roz
ciągłości cofać (Mielec). Przytoczyliśmy na 
próbę dwa z kroniki „pogromów“ zaczer
pnięte „fakty“, które się, według przyzna^ 
nia źródeł żydowskich, nigdy nie zdarzyły, 
aczkolwiek — spełniły swą misyę agita
cyjną. Któż zdoła jednak iść krok w krok 
za istną lawiną świadomych fałszów lub ro
dzących się w nerwowej wyobraźni semi
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ckiej wymysłów? Drobna zaledwie ich czą
stka spotyka się ze sprostowaniem. Ale i tu 
trzeba spytać, czy w każdym poszcze^ól 
nym wypadku sprostowanie dociera wszę
dzie, dokąd dotarło kłamstwo? Zbrodjdcza 
lekkomyślność, z jaką pisma żydovskie 
chwytają na gorąco i pożądliwie każd|, naj
potworniejszą plotkę, działa wśród fetnie- 
jącego już ogólnego podniecenia, jak oliwa 
dolewana do ognia.

16. Zabity podczas rozruchów w Brzesku 
Wolf Rose został pochowany manifestacyj
nie, nad grobem nazwano go wielokrotnie 
bohaterem narodowym, wieść o nim pom
knęła z małego galicyjskiego miasteczka 
we wszystkie światowe centra żydostwa. 
Lecz ci chrześcijanie-Polacy, którzy padli 
pod razami bandytów, zasłaniając swą pier
sią nie własne, lecz cudze dobro — dobro 
żydowskich współobywateli (Rozwadów), ci 
bez zgiełku światowego, cicho i niepostrze
żenie spoczęli w swych grobach.

17. Analizując przyczyny zaburzeń, żydzi 
szukają i znajdują je wszędzie, tylko nie 
wśród siebie, gotowi są oskarżyć wszyst
kich. wykluczają tyllio choćby cień winy
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własnej. Nie mówmy tu już o roli polity
cznej, którą odegrali wśród nas w ciągu 
ubiegłego stulecia jako awangarda germa
nizmu, a w czasach ostatnich jako tylna 
straż nawet rusyfikacyi. Zapomnijmy na 
chwilę o świeżych, chyłkiem oddawanych 
strzałach do Polaków we Lwowie, zaskoczo
nych przez ukraińsko-austro-pruski alians. 
Lecz w najbardziej pedantycznie szczegóło
wych opisach i rozbiorach „pogromów“ 
brak choćby słowa jednego o roli żydow
skich paskarzy, lichwiarzy, pijawek żywno
ściowych, eksporterów, podbijaczy cen i t. d. 
Niesłychana perfidya prasowo-politycznyc.i 
agentów semickich polega na tem, że usi
łują oni stworzyć fałszywy obraz, jakoby 
nieszczęsne wykroczenia tłumu spotykały 
żydów zupełnie bez ich winy.

18. Każde normalne, a przynajmniej mo
gące być uzdrowionem społeczeństwo lu 
dzkie jest zdolne do autokrytyki i ma od 
wagę mówić głośno o niedomaganiach swe
go charakteru. My Polacy doprowadzaliśmy 
tę zdolność nieraz aż do samobiczowani-i. 
Żydzi polscy stanowią pod tym względem 
nie spotykany w świecie fenomen. Oni r ’'*
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mają żadnych błędów, których źródła nie 
leżałyby poza nimi. Oni nigdy nic nie winni. 
Cały potop sensacyjnej literatury wyprodu
kowali żydzi na temat zaburzeń w naszym 
kraju — niema tam jednak ani pięciu wier
szy druku, poświęconych zastanowieniu się, 
czy wychowane na moralności talmudu niż
sze warstwy żydowskie własnem zachowa
niem się nie przyczyniły się wypadkiem do 
rozpętania zbrodniczych skłonności tłumu. 
Dwutysiącletnie ghetto i dwutysiącletnia 
gehemia wytworzyły w tem społeczeństwie 
wraz z patologicznie rozwiniętą solidarno
ścią wobec wszystkich nie-żydów zwyro
dniały instynkt ukrywania swych najoezy- 
wistszych win, zasłaniania najbardziej na
macalnych przestępstw. To wyjaśnia tę na
miętną zapalczywość, z jaką kierujące koła 
żydowskie usiłują zwalić na obce barki ca
łokształt przyczyn, które doprowadziły do 
zaburzeń.

19. Winę stosunków ponosi w znacznej 
mierze liczna inteligencya żydowska, która 
ma bezpośredni dostęp do starozakonnych 
mas, lecz zasklepiona przeważnie w mate- 
ryalizmie życiowym, nie poczuwając się do
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obowiązku pracy nad etycznem podniesie- 
iiiem swego ludu, nie uczyniła nic, by uwol
nić go z pod wpływu fanatycznych cady
ków, wydobyć z kleszczy talmudycznego 
znieprawienia. Gdyby ci żydzi, którzy dziś 
szerzą światowy alarm z powodu zaburzeń, 
obrócili byli połowę zużywanej w tym celu 
energii na to, by wśród swoich współplo- 
mieńców poskromić bodaj, jeśli nie wytę
pić niemoralną żądzę wyzysku goimów 
i oszukańcze praktyki handlowe, byłby td 
czyn, którego skutki w naszym kraju bło
gosławiliby w tej chwili z pewnością i ży
dzi i Polacy. Niestety, zabrakło było wtedy 
porywającej wymowy wędrownych oręd i- 
wników żydostwa i świetnego talentu ży
dowskich redaktorów. Dziś błyszczą one 
w całej pełni.

20. KampanLa „pogromowa“ przeciw Pol
sce jest tem bardziej nikczemna, że wy
chodzi z łona tego samego społeczeństwa 
żydowskiego, którego wybitni członkowie 
przed laty niewielu, bo zaledwie dwunastu, 
stali się winnymi „pogromów polskich mas 
robotniczych“, winnymi „świadomego orga
nizowania rzezi ludu polskiego“. Ciężko wa
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żące słowa, które przytoczyliśmy tu w cu
dzysłowie, są słowami żyda Juliana Unszli- 
chta, a tworzą esencyonalny skrót jego ob 
szemej, mało znanej pracy pod wymownym 
nagłówkiem „O p o g r o m y  l u d u  p o l 
s k i e , g o “. W książce tej, popartej setkami 
dokumentów, na 374 stronach druku uza
sadnia Unszlicht oskarżenie, że kierowana 
przez żydów t. zw. Socyal-demokracya Kró 
lestwa Polskiego, którą z powodu wielkiej 
liczby należących do niej prowokatorów na
zywa „żydowską ekspozyturą ochrany“, 
w okresie rewolucyi 1905— 1906 podniecała, 
wyprowadzała na ulice i z zimną krwią rzu
cała na bagnety i strzały rosyjskie tysiące 
bezbronnych polskich robotników, chowając 
się skrzętnie za ich plecy. Główni podżega 
cze, ukiyci przeważnie w Berlinie, krzyczeli 
tylko; „Precz z tchórzostwem!“ Żydzi z So- 
cyal-demokracyi, organizując we wszystkich 
centrach przemysłowych Królestwa nieu 
stanne strajki (które niszcząc przemysł pol
ski, wychodziły na korzyść Niemiec), z całą 
świadomością pchali masy robotnicze pe- 
ryodycznie na rzeź. „Twierdzę kategory
cznie — pisze Unszlicht — że żydostwo.
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nie zadawalniając się zwyczajnom szkalo
waniem sprawy polskiej, wprost organizo
wało w okresie rewolucyi pogromy Polaków 
w Królestwie.“ O rozmiarach tej szatańskiej 
roboty daje pojęcie fakt, że w samej tylko 
Łodzi w t. zw. dniach czerwcowych r. 1905 
było 500 zabitych i około 1000 rannych.

Strasznych rewelacyj Unszlichta nikomu 
z nas nie przyszło na myśl popularyzować 
zagranicą. Europa nie dowiedziała się o zbro
dni, popełnionej wobec tysięcy polskich ro
botników.

21. W sztabie, który kierował „pogro
mami ludu polskiego“, rej wodziło troje je
dnostek, które przedziwnie wiążą owe nie
dawne wypadki z chwilą dzisiejszą. Pierw
sza z nich — warszawska żydówka Róża 
Luxeii5burg, fanatycznie od lat dwudziestu 
zwalczająca w' prasie, na kongresach i w agi- 
tacyi wśród robotników wszelką myśl pol
skiej samodzielności narodowej, germani- 
zatorka świadoma czy nieświadoma, kroczy 
dziś w pierwszych szeregach bolszewizmu 
w Niemczech. Indywiduum drugie, to żyd 
galicyjski Radek-Sobelson, przed laty 12 
współreżyser pogromów polskiego robotnika
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52

W Warszawie, dziś od szeregu miesięcy je
dna z najmchliwszych postaci bolszewi
ckiego obozu w Rosyi. A obok tych dwojga 
demoniczny zbrodniarz „Leon“ Jogiches, 
zwany „Tyszką“, o którym Unszlicht mówi, 
że był „prowokatorem w rodzaju Azefa“, że 
kierował rewolucyą w Królestwie „przesia
dując bezpiecznie w Berlinie za wiedzą 
i zgodą pruskiej policyi“, a „nie jest wyklu
czone, że był jej ajentem“. Najbardziej 
nikczemną a zarazem najwybitniejszą indy
widualnością był ten ostatni, żyd wileński; 
Unszlicht (w książce wydanęj przed wypły
nięciem Lenina na widownię) zaświadcza, 
że podczas rewolucyi r. 1905 Lenin, wów
czas już filar rosyjskiego bolszewizmu, 
„długo pozwalał kierować sobą Tyszce i jego 
agentom“. Ta trójka semicka, z W ar^aw y, 
z Krakowa i Wilna, stała u szczytu organi- 
zacyi „pogromów ludu polskiego“.

Co się tyczy Juliana Unszlichta, który 
miał wjgątkową niezręczność tuż przed wy
buchem wojny zdemaskować zbrodnie li- 
twackich chuliganów, nawrócił on już tym
czasem z błędnej drogi i jest od szeregu mie
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sięcy powszechnie szanowanym dygnitarzem 
bolszewickim w Moskwie.

22. W czasopiśmie żydowskiem „Zgo
da“, wydawanem w Wiedniu (grudzień 
1918), żyd Dr W. Pordes, nazwany przez 
redakcyę „znanym działaczem syońskim, 
omawiając warunki współżycia Polaków
i żydów, pisze dosłownie:

F a ł s z e m  b y ł o b y  sądzić o rozruchach 
antiżydowskich, które teraz miały miejsce, 
że to wolna i odrodzołia Polska w nich się 
wypowiada. Każdy z nas wie, że n ie  ma 
n a j m n i e j s z y c h  n a w e t  danyc J b  do 
przypuszczenia, a tem mniej dowodu, iż zaj
ścia zostały i n s p i r o w a n e  z g ó r y  i nikt 
też nie próbuje zestawiać ich z inscenizowa
nymi przez były rząd carski pogromami ro
syjskimi. Widzimy w nich odruch n a w e t  
n i e  p e w n e j  k l a s y ,  tylko elementów niż
szych społeczeństwa polskiego, nienawistny 
niewątpliwie, ale dokonany w czasach tak 
anarchicznego rozluźnienia dyscypliny spo
łecznej, że n a w e t  za stały wykładnik 
t y c h  właśnie sfer, z których się zrodził, 
uważamy być n ie  moż e .
Jak  pogodzić to autorytatywne świade

ctwo żyda - syonisty z tem, co oszczerczo 
głosi o nas dyszący nienawiścią chór ży
dowskich ajencyj prasowych?
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23. Konstatujemy, że pomimo wszystko 
nie było przed wojną nigdy — pominąwszy 
nic nie znaczące ekscesy — jakichkolwiek 
poważniejszych wykroczeń tłumów przeci^^ 
żydom w Polsce. Nie było ich nietylko 
w Poznańskiem i Galicyi, ale także w Kró
lestwie, pod rządami rosyjskiej biurokracyi, 
która organizując sama u siebie w domu 
pogromy, byłaby chętnie patrzała na nie 
przez szpary w naszym kraju. Gdy w roku 
1906 żołdactwo rosyjskie pod komendą puł 
kownika Tichanowskiego urządziło w Siedl
cach na terenie Królestwa pamiętną masa
krę pogromową — jakże zachowali się Po
lacy? Naoczny świadek, ż y d  Abraham 
Grünberg, w wydanej przez siebie broszu
rze „Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubi
läum: Der grosse Pogrom von Siedlce im 
Jahre 1906“ (Praga, 1916) opowiada:

,,Znamiennem było stanowisko Polaków 
wobec żydów. G d y b y  mi e l u d n  o.ś.ć 
p o l s k a ,  to na 12.000 żydów siedleckich 
wymordowałaby soldateska rosyjska nie 145, 
lecz 6000. Polacy, nieraz z n a r a ż e n i e m  
w ł a s n e g o  ż y c i a  i bezpieczeństwa da
wali przytułek żydom, b r o n i l i  ich we 
wszelki możliwy sposób, wystawiali się za ni
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mi i t. d. Było i kilka p o l s k i c h  t r u p  ó.w 
podczas pogromu. Nawet okoliczaii c h ł o p i  
p o l s c y  dawali żydom schronienie“.
Siedlce były jedynem polskiem miastem, 

w którem Rosya spróbowała zaszczepić po
gromy, jakich nieco dalej na wschód w prze
ciągu paru tylko zimowych miesięcy 
(1905/6) urządziła wówczas przeszło 700.
I oto, jak na pokusę tę odpowiedziała lu 
dność ubogiej polskiej mieściny. W obronie 
żydowskiego mienia i życia spłynęła na 
bruku Siedlec krew polska, krew narodu, 
który przez setki lat, według świadectwa 
żydowskiego historyka, strzegł w stosunku 
do żydów zasady „poszanowania godności 
człowieka“, a któremu dziś w chwili jego 
wyzwalania się ugoszczony przezeń wspa
niałomyślnie Żyd Wieczny Tułacz odpłaca 
się najczarniejszą niewdzięcznością, jaką 
kiedykolwiek zapisały dzieje.

Celowo, według piekielnego planu, przy 
inicyatywie idącej z góry aż od ministeryal- 
nych gabinetów, usiłowała Rosya rozwiązać 
u siebie kwestyę żydowską zbójecką pałką
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i nożem. Cała polska istota moralna wzdry- 
ga się wobec podobnej ohydy, a rozum pro
testuje przeciw jej całkowitej — z polity
cznego punktu widzenia — bezmyślności. 
To też u nas niema, nie było i nie będzie 
kiszyniewskich, czy kijowskich pogromów. 
Kto utrzymuje, że tak jest, kłamie. To, co 
widzieliśmy, to odruchy tłumu, zdemorali 
zowanego niewolą, wojną, wyzyskiem i nę- 
dzp. odruchy, które podsycać mógłby tylko 
wróg Polski lub szaleniec, które opanować
i na przyszłość uniemożliwić musi być go
rącą troską nietylko rządu, ale i całego 
polskiesro społeczeństwa.

Stoimy wobec radosnej perspektywy, iż 
następstwa wojnv przyspieszą potężnie roz
wiązanie kwestyi żydowskiej w Polsce. Na 
skutek politycznej przebudowy świata stło
czona wśród nas potwornie ludność żydow
ska zacznie niewątpliwie odpływać ku lą
dom nowym, przestronnym, zasobniejszym 
od naszej ubogiej i szczupłej ziemi: wystar
czy wskaznć tu na niezmierzone obszarp' 
Rosyi, dotychczas zamknięte przed żydow
ską imigracyą. Odpływ ten, wspomagany 
przez nas pracą nad uzdrowieniem i uzu
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pełnieniem naszego narodowo-gospodarcze- 
go organizmu, musi liczbę żydów w Polsce 
już w najbliższym okresie czasu znacznie 
zredukować, a potem sprowadzić do wła
ściwej miary. Zanim to jednak nastąpi, mu
simy wytrwać we współżyciu na podstawie 
dzisiejszej anormalnej proporcvi liczebnej, 
a w obustronnym interesie, polskim i ży
dowskim, leży, by współżycie to było zgo
dne z ideałami, które tryumfują właśnie na 
gruzach starego świata, żeby więc ludność 
starozakonna żadnego wśród nas nie do
znała szwanku.

Wojujący nacyonalizm żydowski nie po
winien utrudniać nam tego zadania swą 
oszczerczą kampanią, swem zbrodniczem 
podkopywaniem polskiego kredytu w świa
cie.

Nie powinien przedewszystkiem dla do
bra samych żydów.

Bo jeżeli los Polski mimo tak korzy
stnych warunków, jak zupełne rozbicie 
wszystkich trzech potęg rozbiorowych, 
ukształtuje się mniej pomyślnie, niż los in
nych wyzwalających się obecnie naro
dów. to co my odpowiemy ludowi na
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szemu, gdy przyczyn doznanego niepowo
dzenia zechce, słusznie czy niesłusznie, do
patrzyć się w tej napastliwej kampanii, 
jaką żydostwo specyalnie przeciw nam
i tylko przeciw nam dziś podjęło?!
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Kraków w grudniu 1918.
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„Duch dziejów Polski“. Wydanie drugie, rozszerzone. 
Nakład Tow. im. St. Buszczyńskiego w Krakowie, 
ul. Basztowa 17. Cena 6 kor.

„Gdańsk i Pomorze gdańskie“. Uzasadnienie naszych 
praw do Bałtyku. Nakł. księg. S. A. Krzyżanowskiego 
w Krakowie. Cena 3 kor.

Do nabycia w każdej księgarni.

/  Tegoi autora:
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