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WSTEP
Zagadnien z dziedziny zydoznawstwa nie mozna oceniac oderwanie od historii, czy psychiki
lub caloksztaltu zycia narodu zydowskiego, bo naród ten, zyjacy tradycja, przechowuje
skwapliwie podania ojców jako skarb narodowy. Przyswoiwszy sobie ciaglosc mysli
narodowej, pracuje w pokoleniach calych, a nawet w tysiacach lat, nad urzeczywistnieniem
swoich idealów.
Uwazajac sie nadal za „naród wybrany", za „nadnaród", przypisuje sobie szczególna misje w
swiecie, która, wedlug Ahad-Haama, tajnego wodza zydowskiego narodu, z konca 19-go i z
poczatku 20 wieku, „polega na tem, zeby byc „nadnarodem", „narodem proroków",
wcielajacym w siebie z pokolenia na pokolenie najwyzszy typ moralnosci, by niesc
najtrudniejsze moralne zobowiazania, bez jakiejkolwiek mysli o tem, czy przynosi on przez to
szkode, czy pozytek ludziom, a wylacznie tylko w imie istnienia tego wyzszego typu" (1).
Tak w "Zydowskiej Encyklopedii" przedstawiono idealy narodowe Aszera Gincberga,
wystepujacego pod pseudonimem Ahad-Haama, ur. 1856 w gub. Kijowskiej, zmarlego w
1927 roku zaznaczajac, ze „jako pisarz i jako dzialacz odegral on ogromna role w
umyslowych i kulturalnych daznosciach zydostwa rosyjskiego".
„Niektóre elementy jego narodowo-historycznej nauki, staly sie ogólna wlasnoscia, a
przyswoili je sobie nawet liczni jego przeciwnicy ideowi, uznajac jego autorytet, jako
niezmordowanego bojownika idei narodowego odrodzenia... On wystepuje jako najwiecej
centralna i najwybitniejsza osobistosc w zydowskiej literaturze ostatnich dwóch
dziesiecioleci.
Te sama bezwzglednosc w dazeniu do wytknietego celu, nie zwazajac na to, czy to przyniesie
zlo czy dobro dla ludzi, ten sam slepy fanatyzm, uwazajacy naród zydowski za „nadnaród", i
to samo usprawiedliwianie swoich wlasnych wymyslów przepowiedniami proroków,
spotykamy równiez w „Protokolach medrców Sjonu".
Juz w pierwszych wypadkach rewolucji rosyjskiej, jakkolwiek, jak sam Ahad-Haam mówi,
mial on o nich tylko krótkie informacje, przebywajac w Londynie, gdzie byla tajna siedziba
rzadu zydowskiego, to jednak te wypadki nazywa cudownymi i uwaza je jako poczatek
rewolucji swiatowej. Z listów jego wyczuwa sie tajnego wodza, kierujacego cala ta akcja, dla
którego rewolucja w Rosji nie jest niespodzianka, ani tez powodem do wystarczajacej radosci,
bo on wie dobrze, ze rewolucja wybuchnie i w innych krajach, a w Rosji rozwinie sie w
kierunku zydowskim i wtedy dopiero bedzie czas na prawdziwa radosc.
Do swego przyjaciela Lubarskiego w Nowym Jorku pisze z Londynu w dniu 2 kwietnia 1917
roku:
„Bedziecie sie zapewno dziwili, ze w tak duzym liscie nie znalazlem miejsca, aby wyrazic
swoja radosc z powodu wielkiego przewrotu w kraju naszych urodzin? Moja odpowiedz jest
akurat taka, jak tej matki narzeczonego, która nie chciala brac udzialu w tancach w dzien jego
slubu: „lepiej zaczekac na obrzezanie". Tymczasem zydzi sa, „tancerzami", t.j., ciesza sie
zarówno w Rosji, jak i tutaj, a zapewno i u was"...
O tej samej sprawie pisze w dniu 6 kwietnia 1917 roku, do Jehoszuy Eisenstadta w Genewie:
„Wiem jedno tylko, ze nalezy obecnie zyc, gdyz jeszcze wieksze cuda oczekuja nas. Bedzie
wielka niesprawiedliwoscia opatrznosci, jezeli ja i wy i nam podobni, którzysmy zyli wsród
trosk, nie doczekamy sie radosci. A wiec mój drogi jest tutaj nadzieja. Nie moge wam pisac
szczególowo, lecz naogól wypadki rozwijaja sie w sposób pomyslny dla nas. Równiez

przewrót w Rosji, jezeli sie utrzyma, jak mozemy spodziewac sie, przyniesie dla nas tylko
dobre"... (4)
W tym samym dniu równiez z Londynu pisal do Dr. Czernowicza:
„W kraju naszych urodzin jest obecnie radosc. Jak mozna zorjentowac sie na podstawie
krótkich informacji, które tutaj dochodza, wierzymy, ze nadszedl koniec „królestwa
niesprawiedliwosci", ze zydzi równiez odetchna. Ciezko jest przewidziec wynik cudownych
wypadków nietylko w Rosji, lecz równiez w calym swiecie. Moze byc, ze zobaczymy jeszcze
wieksze od tego cuda jeszcze w innych krajach"...
Tak mógl pisac tylko, albo wódz tajnego sprzysiezenia, albo jeden z jego najblizszych
wspólpracowników, znajacy cele i plany konspiracji. Dla niego rewolucja w Rosji byla tylko
poczatkiem, sygnalem rewolucji swiatowej. Zgadza sie to zupelnie z tem co czytamy o takiej
rewolucji w „Protokolach medrców Sjonu": „Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy
pomocy przewrotów panstwowych, przygotowanych wszedzie na ten sam dzien, po
ostatecznem uznaniu nieuzytecznosci wszystkich rzadów istniejacych...wówczas postaramy
sie, by przeciw nam nie bylo spisków"...
Jakkolwiek coraz powszechniej utrzymuje sie zdanie, wykazane w pismie „La Vieille
France", ze autorem tych „Protokolów" jest Ahad-Haam, i jakkolwiek z drugiej strony zydzi,
zaprzeczajac temu, przedstawiaja owe „Protokóly" jako falsyfikat i jako taki oglosil je sad w
Bernie, 14 maja 1935 roku, to jednak zaznaczyc nalezy, ze rozpatrywanie tego zagadnienia z
punktu widzenia autentycznosci, czy falszerstwa „Protokólów" wskazuje, ze nie docenia sie
tutaj donioslosci sprawy w tem pismie przedstawionej i nie wchodzi sie w jej „meritum".
Zagadnienie autentycznosci, czy falszerstwa „Protokólów medrców Sjonu" nie wyczerpuje
istoty kwestji i nie ma glebszego, ani praktycznego znaczenia i jest kwestja szkolna, czysto
naukowa.
Cóz to moze szerszy swiat obchodzic, ze jakis fanatyk obmyslil i przedstawil innym
fanatykom plan podbicia swiata przy pomocy jakiegos narodu, jesli jego naród nic wspólnego
z nim nie ma, ani nie uznaje jego planu, czy programu, a przeciwnie, jesli tego planu sie
wyrzeka.
Wtedy za ten program odpowiada sam autor, a jesli go nie ma, to wtedy pismo takie z pogarda
sie odrzuca, bo naród, któremu przypisywano ów program, calem swojem postepowaniem i
zachowaniem sie wykazuje bezpodstawnosc i smiesznosc podsuwanych mu zamierzen.
Wtedy takiego narodu nikt posadzac nie bedzie o wrogie konspiracje, chociazby wykazano
autentycznosc takiego programu i chociazby wskazano nawet na grono konspiratorów, z jego
lona pochodzacych.
Jesli jednak jest przeciwnie, jesli naród wypiera sie podsuwanego mu programu, twierdzac, ze
jest on falsyfikatem czy plagjatem, ze pochodzi z wrogiego mu obozu, cele znieslawienia, ale
w praktyce i w calem postepowaniu tego programu sie trzyma i wedlug niego planowo dziala,
to przeciez nie zmienia to istoty rzeczy i zbrodnia zbrodnia zostaje, bez wzgledu na to, czy
wykona wedlug wlasnego, czy wedlug cudzego planu...
Wtedy naród za to odpowiada.
Tak wlasciwie powinno sie sprawe „Protokólów" pojmowac. O ile swiatowa polityka
zydowska nie zgadza sie z zasadami, podanemi w „Protokólach medrców Sjonu", to powinno
sie to pismo napietnowac i odrzucic, o ile zas przeciwnie, to uwazac je nalezy jako
dekonspiracje zydostwa i odpowiednio zawczasu postapic.
Stad zagadnienie to nabiera nadzwyczaj wielkiej wagi i nalezy je sumiennie i gruntownie
rozwazyc bez jakiejkolwiek przymieszki uprzedzen religijnych, czy narodowosciowych.
Nie wolno nikomu wyrzadzac krzywdy, ani tez nie wolno do nikogo nabierac z góry

uprzedzenia. - Z drugiej jednak strony byloby samobójstwem nie przedsiebrac zadnych
srodków samoobrony, wiedzac, ze sie ma w swojem otoczeniu wrogów, czyhajacych na nasza
zgube. Karygodna byloby lekkomyslnoscia nie starac sie poznac zamiarów i planów tych
ludzi, którzy sa podejrzani o wrogie dla nas cele.
Pot tym katem rozwazac bedziemy „Protokóly medrców Sjonu".
Dla unikniecia zas zarzutu jakiejkolwiek stronniczosci, zestawiac je bedziemy z pismami
zydowskimi z róznych epok i z róznych krajów i z praktyka zydowska, szukajac przede
wszystkiem terenu, na którym moznaby znalezc urzeczywistnienie przez zydów tego, co
zalecaja wspomnianie „Protokóly"...
To bedzie mysla przewodnia niniejszego badania.
Wystepowac tu beda sami tylko zydzi, przemawiajac w swych pismach z róznych epok i
róznych krajów.
Mysli zas ich i ich dazenia zestawiac bedziemy z zasadami „Protokólów".
Oileby w tych „Protokólach" nie bylo wspólnych mysli z odwiecznymi marzeniami zydostwa
i oileby sie okazaly róznice i przeciwienstwa z temi marzeniami, albo oileby plan
zapanowania nad innymi narodami, przedstawiony w „Protokólach", byl tak oderwany od
idealów zydowskich i tak obcy duszy tego narodu, ze nie znajdowalby ani w literaturze, ani w
praktyce zydostwa zadnego uzasadnienia, to wtedy to pismo nazwiemy falsyfikatem. Wtedy
pierwszymi beda w szeregu tych, którzy przylacza sie do wszystkich ludzi uczciwych w
obronie niewinnie szkalowanych zydów.
Zadam jednak nie ogólników ani lamentacji, ale scislego i naukowego przedstawienia
dowodów.
Oileby jednak w tych „Protokólach" znalazlo sie odbicie tych samych mysli i dazen znanych
nam z literatury i pism zydowskich, a nadto i z polityki zydów i oileby w ich zyciu i w
postepowaniu znalazlo sie wykonanie tego, co polecaja „Protokóly", to musimy je przyjac
jako program polityki zydowskiej, bez wzgledu na to, kto, i kiedy, i gdzie ten program ulozyl,
bo to sa zagadnienia juz drugorzedne i obojetne.
W tem oswietleniu wystepuje wielka donioslosc sprawy omawianej, od rozwiazania której
zalezy dobre imie narodu zydowskiego lub przyszlosc innych narodów swiata.
Naturalnie autentycznosc, czy falszerstwo owych „Protokólów", jakkolwiek jest
zagadnieniem naukowem i drugorzednem, moze nam oddac wielkie uslugi i dlatego i z tego
punktu jako pomocniczego to zagadnienie najpierw rozwazac bedziemy.
Zaznaczyc tu nalezy, ze przy uwaznem czytaniu „Protokólów medrców Sjonu", dochodzi sie
do przekonania, ze nie sa one protokólarnym zestawieniem obrad, czy dyskusji jakiegos
zebrania, ale przedstawiaja raczej scislei drobiazgowo obmyslany referat, odczytany wsród
grona wybitnych osób przez osobistosc, majaca wielki autorytet.
Sadzac zatem tylko z zewnetrznej i literackiej strony owego pisma, nalezaloby je raczej
nazwac „Programem zawojowania swiata przez zydów", jak je nazwal Hipolit Lutostanski
jeszcze w 1904 r., a nie „Protokólami".
Autor ten w trzecim wydaniu swego czterotomowego dziela „Talmud i jewreji" w drugim
tomie, str. 281 - 285, wydanem w Petersburgu w 1904 roku podaje w tlumaczeniu z
francuskiego, „wyjatki z masonsko-sjonistycznych protokólów, zydowskie tajemnice",
Protokól I", który w calosci pochodzi z pisma znanego nam pt.: „Protokóly medrców Sjonu".
Autor nie wykazuje zadnej naukowej metody, anie nie zdaje sobie sprawy z donioslosci
owego pisma, nie podaje skad je zaczerpnal, wszywa niejako caly pierwszy rozdzial z
„Protokólów medrców Sjonu" do swojego zlepku rozmaitosci, nie cytujac nigdzie zródel.
Zestawiajac ten rozdzial z praca Jerzego Butmiego, wydana w Petersburgu, w grudniu 1901

r., w przekladzie rosyjskim z francuskiego, widzimy, ze pochodzi on w zupelnosci od
Butmiego.
Butmi wydal w 1907 r., juz IV wydanie swego opracowania pt: „Wrogowie rodzaju
ludzkiego", ale praca ta nie dostawala sie do szerszej publicznosci, znikala zaraz po wyjsciu z
druku, podobnie jak dzielo Sergjusza Nilusa, emerytowanego prezesa sadu okregowego w
Moskwie, który osiadlszy w prawoslawnym klasztorze, jakis czas marzyl o przyjeciu swiecen
kaplanskich, by w charakterze kapelana na dworze carskim módz swa rada sluzyc carowi i
przestrzegac go przed grozacem niebezpieczenstwem ze strony masonerji i zydów.
W roku 1905 wydal Nilus dzielo pt: „Wielkie w malem, albo antychryst jako blisko
nadchodzaca polityczna mozliwosc", wskazujac na zblizajace sie panowanie antychrysta.
W pracy tej jako dodatek zamiescil rozprawe „Protokóly medrców Sjonu", która otrzymal w
roku 1901 w rekopisie we francuskim jezyku od Aleksego Mikolajewicza Suchotina,
marszalka szlachty czernichowiskiej gubernji, pózniejszego wicegubernatora Staworopola.
Drugi egzemplarz tego rekopisu doreczono Siplaginowi, rosyjskiemu ministrowi spraw
wewnetrznych, którego wkrótce zamordowano...
W roku 1911 wyszlo II, w roku 1912 III, a w roku 1917 IV wydanie pracy Nilusa, w której
Protokóly" byly zawsze jako dodatek. Naturalnie przy apokaliptycznej zewnetrznej stronie i
przy metnym tytule praca nie znalazla oddzwieku. Zreszta spoleczenstwo rosyjskie, tonac w
dobrobycie, rozbawione, szukalo „zabicia czasu" w spirytyzmie i w kartach, a nie czytaniu
ksiazek Butmiego i Nilusa znikaly, wykupywane przez zydów.
Przy wydaniu Nilusa w roku 1917 jego pracy „Bliz jest pridwieriech", ukazala sie osobna
odbitka. Z tej pracy pochodzi polski przeklad pt: „Protokóly posiedzen medrców Sjonu" w
grudniu 1919 r. Na tytulowej kartce napis: „Bacznosc"! Przeczytaj i daj innym. Rok 1897 1920 - Bez zaznaczenia miejsca wydania. Cala zewnetrzna strona, tajemniczosc dziwna i brak
naukowego podkladu nie budzil zaufania.
Drugie wydanie pt: „24 Protokóly posiedzen medrców Sjonu" A.G. 1926 podaje dla
latwiejszej orjentacji podzial na paragrafy, ze wzgledu, ze rozdzialy sa zbyt dlugie. Dlatego to
wedlug tego wydania przytaczac bede owe „Protokóly".
III wydanie, wyszlo pt: „Wróg przed brama". „Protokóly posiedzen medrców Sjonu". W.C. i
A.K. Bydgoszcz 1930 str. 64.
W roku 1934 ukazalo sie w Warszawie IV wydanie tlumaczone z angielskiego z wydania r.
1919 w Londynie, a te znów tlumaczone z I wydania Nilusa, wydanego w r. 1905 w Carskim
Siole.
Tlumacz angielski zaznacza, ze „czytajac jakakolwiek czesc tej ksiazki niemozliwem jest, nie
byc uderzonym nieslychanie proroczym tonem, który widac we wszystkich notatkach, nie
tylko w stosunku do tzw., swietej Rosji, lecz takze w stosunku do pewnych groznych
wypadków, które mozna zauwazyc w chwili obecnej na calym swiecie.
Niemieckie wydanie w roku 1919 tlumaczone przez Godfrieda Beeka z rosyjskiego wydania
Nilusa z roku 1911 We francuskim jezyku opracowal gruntownie i wszechstronnie Ks. Jouin, w dziele pt: „Le
Peril judeomaconnique Paris 1922.
W pierwszym tomie, umiesciwszy „facaimille" pierwszej i ostatniej strony dziela Butmiega,
obejmujacego 101 stron z 27 posiedzeniami w jezyku rosyjskim, z uwaga: „przeklad z
francuskiego 1901 r., 9 grudnia", przytacza cale to dzielo, tlumaczac je znów z rosyjskiego na
francuski, podaje krytyczne opracowanie i wykazuje autentycznosc „Protokólów medrców
Sjonu", zestawiajac je z wydaniem Nilusa, majacego 24 posiedzen.
W drugim tomie (str. 69-130) omawia stosunek zydów do „Protokólów", w czwartym podaje

krytyczny rozbiór i bogaty materjal dowodowy. Najbogatszy jednak materjal w sprawie
„Protokólów medrców Sjonu" znajduje sie w dziele Ulricha Fleischhauera: „GerichtsGutachten zum Berner Prozess - Erfurt 1935" (416 S) („Die echten Protokolle der Weisen von
Zion").
Dzielo to zbiorowe jest wynikiem opracowan autora z róznych krajów, które Ulrich
Fleischhauer, wystepujacy jako rzeczoznawca zlozyl w sadzie w Bernie (Szw) ze strony
oskarzonych, z ruchu narodowego mlodych Szwajcarów, pozwanych przez „Zwiazek gmin
izraelskich w Szwajcarii" i przez „Gmine wyznaniowa zydowska w Bernie", za rozszerzanie
pisma „Protokóly medrców Sjonu".
Ze strony oskarzonych zwrócono sie i do mnie o wyrazenie mej opinii o „Protokólach".
Mialem jednak zaledwie 8 dni czasu na opracowanie kwestji, która poruszalem juz czesto w
mej pracy „Mesjanizm a kwestja zydowska".
Po przeslaniu opinji, która sie znajduje w „Gericht-Gutachten" str. 186-201, pt: „Die
Protokole der Weisen von Zion - der Politische Katechsmus des Judentuma", oskarzeni
zaprosili mnie na swiadka na glówna rozprawe, ale sad zadnych swiadków prócz
Fleischhauera ze strony pozwanej nie dopuscil.
Proces ciagnal sie dlugo, skarga wplynela jeszcze 26 czerwca 1933 roku. W posiedzeniach
sadu byly przerwy, wreszcie wyrok zapadl 14 maja 1935 roku, orzekajacy, ze wymienione
pismo jest plagjatem i skazujacy na drobne grzywny oskarzonych.
Od wyroku tego zlozono apelacje. W zwiazku zas z tym wyrokiem wydal Dr., praw Stefan
Vasz z Budapesztu rozprawe: „Das Berner Fehlurteil uber die Protokolle der Weisen von Zion
- Erfurt 1935, (S. 136), gdzie w przedmowie oswiadcza: „Jako naoczny swiadek i jako
bioracy udzial na rozprawach, jakkolwiek jako prawnik wystepowalem w wielu procesach i
przezylem niejedna krzywde i stronniczosc, nie móglbym jednak nigdy uwazac za mozliwe
to, co sie rozegralo w Bernie. Wiarygodnosc i wiara byla usunieta, a dyktatura Judy stanowila
o wszystkich drobnostkach postepowania procesowego.
Wyrok byl bledny, poniewaz on tylko wskutek tego mógl zapasc:
1. Ze pelne bledów opinje obydwóch szwajcarskich rzeczoznawców Looslego i Baumgartena,
jako jedynie miarodajne ogloszone zostaly;
2. ze wypowiedzenia swiadków ze strony zydowskiego oskarzyciela jako prawdziwe uznano:
3. ze przedstawionych swiadków ze strony oskarzonych sad nie dopuscil i dlatego wogóle do
slowa przyjsc nie mogli;
4. ze przedlozonego bogatego materjalu dowodowego ze strony rzeczoznawcy Fleischhauera
nie poddano powaznemu badaniu.
Celem tego pisma jest udowodnic, ze wywody szwajcarskich rzeczoznawców i swiadków,
postawionych przez zydów, byly niesluszne, wzglednie niewiarygodne, a postepowanie
sadowe bylo wadliwe".
Zaznaczyc tu jeszcze nalezy, ze zydzi w Szwajcarii pozwali narodowców do sadu, o
rozszerzanie „Protokólów medrców Sjonu", a równoczesnie, reklamowali glosno i halasliwie
toz samo pismo, wydane w zargonie w Warszawie w r. 1934.
Dzieki zatem bernejskiemu procesowi „Protokóly" nabraly swiatowego rozglosu. Totez i z
tego wzgledu nalezy je gruntownie zbadac i dokladnie poznac.
Sa one juz dzis tlumaczone na wszystkie wybitniejsze jezyki i budza wszedzie wielkie
zainteresowanie.

I.
ZAKONSPIROWANI AUTORZY PISM ZYDOWSKICH
W STAROZYTNOSCI.
Autentycznosc jakiegos pisma poznajemy przy pomocy argumentów zewnetrznych, a o ile
tych brak przy pomocy argumentów wewnetrznych. W literaturze zydowskiej mamy caly
szereg pism, których autorowie tak sie ukrywali, ze podszywali sie pod inne obce nazwiska.
Zalezalo im jedynie i wylacznie na obronie swojego narodu albo tez na rozszerzeniu swoich
ideji narodowo-politycznych wsród narodów obcych czy tez na podtrzymaniu ducha w swoim
narodzie przez pocieszanie go obietnica przyjscia Mesjasza, który pomsci sie nad
nieprzyjaciólmi narodu zydowskiego, zdruzgocze ich potege, zapanuje nad calym swiatem,
zakladajac wszechswiatowe królestwo izraelskie, gdzie zydzi beda narodem rzadzacym i
oplywajacym we wszystko.
Do tego rodzaju pism w starozytnej literaturze zydowskiej naleza: „III Ksiega Sibilli, Ksiega
Henocha, Psalmy Salomona, Ksiega Jubileuszów, Wniebowziecie Mojzesza.
Z koncem czwartego wieku po Chr., na przelomie ustroju poganskiego, ustepujacego
ustrojowi chrzescijanskiemu, kiedy zaczeto ograniczac przywileje zydów i odejmowac im
autonomje sadownicza, ukazalo sie anonimowe pismo pt: „Collatio Legum Mosalcarum et
Romanarum", które z punktu widzenia polityczno-prawnego stara sie wykazac zupelna
zgodnosc prawa cywilnego zydowskiego z ustawodawstwem rzymskim. Nie tylko stare
urzadzenia poganskie, ale takze i nowe chrzescijanskie sa wedlug niego zupelnie zgodne z
zasadami prawa mojzeszowego. Chrzescijanskie zas prawo odpowiada calkowicie duchowi
prawodawstwa mojzeszowego.
Autor tak potrafil sie w swem pismie ukryc, ze uwazano go za chrzescijanina a nawet
biskupa, juzto przypuszczano, ze jest nim wybitny pisarz Koscielny Lieinius Rufinus, a
wedlug innych nawet sw. Ambrozy.
Zagadnienie to ma swoja bogata literature. W ostatnich jednak czasach, kiedy stalo sie tylko
zagadnieniem naukowem, wyswietlaja je zydzi, wykazujac na podstawie argumentów
wewnetrznych, ze autorem tego pisma jest zyd, pochodzacy z domu patryarchy, który zadal
sobie tyle trudu, by wykazac tak dumnie prawnikom i tak zuchwale adwokatom rzymskim, ze
prawo mojzeszowe nie tylko zgadza sie zupelnie z prawem rzymskim, ale jeszcze, ze
pierwszenstwo bezprzecznie nalezy sie pierwszemu.
Dla przeprowadzenia tej tezy uzywa Izrael Ostersetzer wyzej wspomnianej metody i opiera
sie na argumentach wewnetrznych i na duchu apologetycznych pism zydowskich, których, jak
slusznie mówi, nigdy nie braklo u zydów.
Obojetna jest rzecza, dodaje, imie autora, czy miejsce powstania tego pisma, „które
prawdopodobnie pozostana na zawsze nieznanemi", bo to naturalnie do istoty rzeczy nie
nalezy.
Zgadzajac sie najzupelniej w wywodami Izraela Ostersetzera, uzywac bedziemy tej samej
metody, by wykazac autentycznosc innego wprawdzie rodzaju pisma, ale równiez bardzo
donioslego znaczenia, którego autentycznoscia zajmowal sie sad w Bernie. (Szwajcaria),
gdzie zeznajac jako glówny swiadek nadrabin ze Sztokholmu Ehrenpreis, wypowiedzial z
patosem:
„Szesnascie miljonów zydów oczekuje wyroku z trwozliwemi uczuciami", bo jak inny
oswiadczyl: „Rozchodzi sie tu o czesc Izraela".
Przedmiotem tych dochodzen byly „Protokóly medrców Sjonu", które bedac pismem

najscislej konspiracyjnym, nie moga z natury rzeczy ujawnic swego autora.
Srodowisko zas, na które to pismo wskazuje, musi wszelkie slady zacierac za autorem i
wskazywac raczej na autora z przeciwnego obozu, podobnie jak to bylo z autorstwem
„Collatie legum Mosalcarum et Romanum", jakkolwiek tu i tam na pozór wprawdzie z
odmiennych pobódek, jednak dla wspólnego dobra narodu zydowskiego.
Zydzi byli i sa narodem, zyjacym zyciem odrebnem, ekscentrycznem, a zatem podatnem do
konspiracji lub tez najzupelniej konspiracyjnem.
Wsród nich sa skrajne kola wtajemniczonych, które sa nieznane ogólowi zydostwa,
oddzialowuja one jednak na bieg jego zycia, bo niem kieruja i rzadza. Przypuszczenie, ze
kazdy, nalezacy do partji konspiracyjnej, zna jej tajniki, byloby gruba nieznajomoscia rzeczy.
To samo dotyczy sie i zydostwa jako narodu zakonspirowanego. Posiada ono wlasny swój
ustrój rzadowy, który jest rzadem w rzadzie, a naród zydowski tworzy panstwo w panstwie, o
którem mówi filozof i teolog zydowski Hans Kohn, ze zydzi „z wewnetrznej wolnosci tylko
zbudowali sobie panstwo, które dwa tysiace lat przetrwalo bez zadnej zewnetrznej podstawy,
bez wspólnego lacznika ziemi.
Naturalnie w panstwie tem musi byc ktos do sprawowania wladzy ustawodawczej i
wykonawczej, musi ktos nadawac kierunek temu narodowi. Taka instytucja byl „Sanhedrin",
najwyzsza rada zydowska. Talmud mówi bardzo czesto o „medrcach", których opinje w
sprawach spornych wposród rabinów podaje jako decydujaca. Blizszych jednak szczególów o
tych „medrcach", kto oni lub gdzie byli, nie podaje nigdy. Nalezeli oni zapewne do
Sanhedrinu i stad ich wladza i znaczenie. Talmud mówi o nich jako o instytucji tak znanej, ze
nie uwaza za potrzebne podawac jakichkolwiek wyjasnien. „Medrcy mówia", czy „medrcy
powiedzieli", to wystarczalo. Nikt nigdy sie nie pytal, ani nie badal, na jakim posiedzeniu lub
kiedy bylo to posiedzenie, albo którzy to byli owi medrcy.
Dzisiaj jeszcze nazywaja zydzi swoich uczonych lub uczonych jakiegos okresu „medrcami
pokolenia" hakme adeir.
Uczonych zas swojej najwyzszej rabinackiej szkoly w Lublinie nazywaja „medrcami Lublina"
hakme Lublin, a przeciez nikt, nawet i przecietny zyd nie zna ich nazwiska, ani sie o nie nie
pyta.
Co wiecej na 63 traktatów Talmudu, ani jeden nie wymienia swojego autora. Dlaczego wiec
nowoczesne pismo „medrców Sjonu" mialoby wymieniac swojego autora? Dlaczego mialoby
tworzyc wyjatek?
Przeciez u zydów nic sie nie zmienilo w ich postepowaniu ani w ich pojeciach, bo jak
zapewnia Hans Kohn „nie powstaly tu zadne nowe ideje, ale tez zadnej ze strychu nie
zarzucono. One zostaly tylko jeszcze scislej objete. To objecie jednak bylo tak scisle i
gwaltowne, ze je jeszcze znieksztalcono i scisnieto.
Gdyby wiec owemu pismu dano jakas forme w nowozytnym stylu, toby je slusznie mozna o
falszerstwo posadzic.
Nie mozna zatem domagac sie od tego pisma jako nawskros konspiracyjnego blizszych
szczególów, ani co do autorstwa ani co do czasu, czy miejsca powstania, bo w pracy
konspiracyjnej jest to rzecza zupelnie nie mozliwa. Jedynie tylko wtedy wychodzi to na jaw, o
ile sie urzeczywistnia zabiegi konspiracyjne, wtedy wychwala sie autora i wynosi jako
mistrza.
Wszelkie jednak obecne dociekania w tym kierunku nie tylko nie wyjasnia niczego, ale
przeciwnie cala sprawe zaciemnia. W tym jednak kierunku zaciemnienia poszly czesciowo
stawiane pytania przez sedziego, a juz w zupelnosci wszystkie pytania stawianych przez
skarzacych na procesie w Bernie.

To tez otrzymuje sie wrazenie z przebiegu juz tylko postawionych pytan, ze sa to manewry,
by przeciwnika na manowce sprowadzic i odwrócic jego uwage od istoty calego zagadnienia.
Dlatego to jedyna droga, prowadzaca do prawdy jest zestawienie tych „Protokólów" z
pismami zydowskimi tak starozytnymi jak i nowoczesnymi i porównanie ich z praktyka i
postepowaniem dzisiejszego zydostwa w zyciu miedzynarodowem i w jego polityce
swiatowej.

II
NADZWYCZAJNE PROROCTWO ALBO
PROGRAMOWA PRACA.
Kiedy w mej pracy „Talmud, bolszewizm i Projekt prawa malzenskiego w Polsce"
(Warszawa 1932) wskazalem na „Protokóly medrców Sjonu", jako na pismo
wywrotowe, polecajace dzialalnosc rozkladowa wsród narodów rdzennych,
odpowiedziano mi ze strony zydowskiej, ze to „dawna bajka".
Na to w mej replice zaznaczylem, ze zacieklosc, z jaka staraja sie zydzi
wprowadzic swoje ustawy malzenskie do prawodawstwa w narodzie katolickim,
które rozbilyby rodzine polska i podwazylyby byt narodu, dowodzi, ze zydzi
dzialaja tu w mysl wymienionych „Protokólów", gdzie powiedziano:
„Z zupelna sumiennoscia mozna stwierdzic, ze w danym momencie my jestesmy
prawodawcami, my rozsadzamy i decydujemy sprawy, my karzemy lub
uniewinniamy, my jako dowódca wszystkich wojsk naszych usadowilismy sie na
koniu wodza naczelnego. Rzadzimy wola niewzruszona, w naszych bowiem rekach
pozostaja szczatki partji niegdys silnej, obecnie ujarzmionej przez nas. Wladamy
niepohamowanemi ambicjami, zacieklemi zemstami, nienawisciami zajadlemi.
Wtracilismy sie do prawodawstwa, do systemu wyborczego, do prasy, do wolnosci
osobistej, a przede wszystkiem do wyksztalcenia i wychowania jako kamieni
wegielnych, wolnego bytowania".
Wykazalem wtedy, ze jesli te „Protokóly" sa „bajka", to ten, który je w r. 1897,
napisal, a w r. 1901 drukiem oglosil, byl nadzwyczajnym prorokiem, bo dzisiaj to
sie wszystko spelnia, co tam powiedziano. Niechze wiec zydzi nie „wtracaja sie do
ustawodawstwa" polskiego, a tem mniej do ustawodawstwa malzenskiego w
narodzie katolickim, niech nie bronia z taka zajadloscia, jak to czyni Dr Akerberg,
talmudycznego „Projektu prawa malzenskiego w Polsce", a wtedy wykaza, ze co
do ustawodawstwa przynajmniej ów prorok sie pomylil i pod tym wzgledem sa
jego uchwaly zmyslone".
Argumentami rzeczowymi przygwozdzeni zydzi nic nie odpowiedzieli, czyli
musieli uznac racje.
W nastepnej mej pracy „Mesjanizm a kwestja zydowska", (Warszawa 1934),
przedstawilem oczekiwania Mesjasza u zydów od czasów Chrystusa Pana, az do
dni naszych i wykazalem na podstawie pism zydowskich, ze zydzi oczekiwali i

oczekuja, iz Mesjasz przyjdzie jako król potezny, zniszczy narody - gojim - i
zalozy wszechswiatowe królestwo zydowskiej.
W pracy tej wskazywalem bardzo czesto na harmonje, jaka znachodzi sie miedzy
wypowiedziami pisarzy i dzialaczy zydowskich, a „Protokólami medrców Sjonu".
Glównie zas stwierdzilem, ze przebieg rewolucji w Rosji, na Wegrzech i w
Hiszpanii wykazuje, ze dzialano tam na podstawie jednej i tej samej metody, a te
metode znajdujemy w „Protokólach". Historja zas wykazuje, ze rewolucje te
glównie przeprowadzili zydzi, czego sie nawet nie wypieraja, przeciwnie
przechwalaja sie jeszcze. Wszystkie moje wywody opieralem na pismach prawie
wylacznie zydowskich.
Totez i na te prace nie moglo byc zadnej odpowiedzi ze strony zydowskiej. Jedynie
tylko „Nowy Dziennik" zydowski z gorycza robi wymówki „Czasowi", iz ksiazke
te „podpisuje obiema rekami", „polecajac ja goraco swoim czytelnikom".
Nie podoba sie ona zydom, jakkolwiek jest to tylko produkt ducha zydowskiego,
oparta na pismach zydowskich, przedstawia ich mesjanskie nadzieje i dazenia. Po
zwodniczych doswiadczeniach wiekowych, odstapilo zydowstwo od marzen i
uludy, a przystapilo do pracy realnej, pragnac wykonac to, co nalezalo, wedlug jego
pojec, do zadan mesjasza, bo obecnie Izrael, naród sam, jak mówi Hans Kohn, staje
sie mesjaszem".
Tu wylania sie wiec idea mesjanizmu praktycznego.

III.
MESJANIZM PRAKTYCZNY.
Te mysl porusza wielki rebe francuski Juljusz Weill, mówiac o mesjanicznem
napieciu u nowoczesnych zydów:
„Obowiazek mesjanizmu praktycznego jest tem, co wiecej niz kiedyindziej puka do
domu Izraela", czyli pobudza lud izraelski do czynu i do dzialania w kierunku
wytknietym, by przygotowac droge królestwu mesjanskiemu czyli panowaniu
zydów nad swiatem pod berlem mesjasza, syna Dawida. To jest mesjanizm realny i
praktyczny, bo prowadzi do urzeczywistnienia tego, co ma mesjasz dokonac, czego
od mesjasza oczekiwano przed 19 wiekami i czego dzisiaj oczekuje sie jeszcze.
Program praktycznego mesjanizmu znajdujemy równiez w „Protokólach medrców
Sjonu". Pismo to wykazuje uderzajaca harmonje co do mysli i celów zydowstwa z
wynurzeniami wybitnych autorów i dzialaczy zydowskich. W szczególny zas
sposób charakteryzuje idee mesjanizmu praktycznego. - Ta idea jest tutaj osia, na
okolo której obracaja sie wszystkie wypowiedzenia tych „Protokólów"
Wszystkie pragnienia i nadzieje narodu zydowskiego, jakie spotykamy w
starozytnej jego literaturze, znajduja w „Protokólach" swój oddzwiek, a raczej
daznosc do ich urzeczywistnienia.
Totez jedne z tych uchwal wskazuja na srodki, jakich uzywac nalezy, by dojsc do
cel, a inne mówia o prawach, majacych zastosowanie, gdy sie juz cel osiagnie, lub

podaja przepisy, zmierzajace do utrzymania wladzy w swych rekach.

IV.
CEL MARZEN ZYDOWSKICH
Celem, o jakim mówia „Protokóly medrców Sjonu" jest panowanie zydów nad
swiatem przez zalozenie królestwa izraelskiego.
„Kiedy król izraelski wdzieje na swoje swiete czolo korone, zaofiarowana mu przez
Europe, z ta chwila stanie sie patryarcha swiata".
„Wladca, który zastapi istniejace obecnie rzady, wegetujace wsród spoleczenstw,
zdemoralizowanych przez nas, burzacych sie nawet przeciwko wladzy Boskiej,
dotknietych pozarem anarchji, powinien przedewszystkiem zajac sie gaszeniem
tego ognia, trawiacego wszystko. Dlatego tez powinien zabic takie spoleczenstwo,
chociazby zatopiwszy je w ich wlasnej krwi, aby je wskrzesic pod postacia
prawidlowa zorganizowanego wojska, walczacego swiadomie z wszelka zaraza,
mogaca dotknac organizm panstwowy. Ten wybraniec Bozy przeznaczony jest do
zlamania sil szalonych, rzadzonych przez instynkt, nie zas przez rozum, przez
zwierzecosc, lecz nie przez czlowieczenstwo. Sily te tryumfuja obecnie w
przejawach grabiezy i wszelkich gwaltów pod maska zasad wolnosci i prawa.
Zburzyly caly porzadek spoleczny, by na nim wzniesc tron króla zydowskiego, lecz
rola ich sie z konczy z chwila, kiedy on obejmie wladze. Wówczas potrzeba bedzie
je zmiesc z jego drogi, na której nawet pylek nie powinien zostac".
„Przejde obecnie do sprawy umocnienia podstaw dynastji króla Dawida, które
bedzie polegalo na tem przedewszystkiem, co zawieralo w sobie sile niezbedna do
utrzymania przez medrców naszych, kierownictwa spraw wszechswiatowych dla
kierowania i ksztalcenia mysli ludzkiej calej".
Punkt oparcia ludzkosci, jakim bedzie wladca wszechswiata ze swietego nasienia
dawidowego, winien zlozyc ludom w ofierze wszelkie sklonnosci osobiste".
Te pojecia nurtowaly juz w czasach makkabejskich t.j., w polowie II wieku przed
Chrystusem. Pocieszano sie, ze Jahwe „zalozy królestwo na wszystkie czasy nad
wszystkimi ludzmi. On, który niegdys nadal swiete prawo poboznym, którym on
przyrzekl cala ziemie otworzyc i swiat i bramy blogoslawionych i wszystkie
radosci".
Te same nadzieje wystepuja w tzw. „Psalmach Salomona, pochodzacych z polowy
I wieku przed Chr. (63-48), spiewanych w synagogach, a wiec przedstawiajacych
pojecia mesjanskie u zydów w czasach Chrystusa Pana. Autor, pochodzacy ze sfer
faryzejskich, wola do Jahwe: „Ty Panie wybrales Dawida królem nad Izraelem i Ty
mu przysiegles co do jego pokolenia na wieki, ze jego królestwo nie ustanie przed
Toba".
„Spojrzyj o Panie i pozwól dla nich powstac ich królowi, Synowi Dawida w owej
chwili, która Ty znasz o Boze!, aby królowal nad Izraelem synem Twoim. I uzbrój

go w sile, aby zmiazdzyl niesprawiedliwych wladców".
„Jak naczynia gliniane zelazna rózga niech rozbije cala ich istote. Niech zniszczy
bezboznych pogan (gojim) slowem ust swoich. Aby na grozbe jego uciekli przed
nim poganie i aby zlajal grzeszników dla mysli ich serca (26). Wtedy zgromadzi
lud swiety zydowski, którym bedzie rzadzil sprawiedliwie (29). I rozdzieli ich
wedlug ich pokolen po ziemi i ani przychodzien ani cudzoziemiec nie moze nadal z
nimi mieszkac (31). On trzyma ludy narodów (gojim) pod swoim jarzmem, aby mu
sluzyly...(35). „Król zas sam sprawidliwy ustanowiony od Boga nad nimi. I niema
niesprawiedliwosci w dniach jego w posród nich, poniewaz wszyscy sa swietymi i
król ich Chrystus Pan". 38
„Pan sam jest jego królem...i postawi wszystkie narody przed nim drzace. Rozbije
bowiem ziemie slowem ust swoich na wieki".
Powyzsze pojecia nietylko podzielal lud, ale przejeci niemi byli równiez i uczeni,
jak swiadcza ich „Targumim" t.j., objasnienia Tory i Proroków.
Wedlug rabi Jonatana ben Uziel, w jego Targum z I wieku po Chr., slowa:
„wywyzszy róg swego Pomazanca", nalezy rozumiec: uczyni wielkim królestwem
swego Pomazanca Swego Mesjasza".
Slowa zas Izajasza Proroka: „przez oliwe bedzie zniszczone jarzmo, oznaczaja:
przez Mesjasza beda zmiazdzone narody".
„Z niego (z Judy) wyjdzie kazdy wyciagacz spolem", wedlug Jonatana: „z niego
wyjdzie jego Król, jego Mesjasz".
Pojecia te podzielal wraz z ludem i uczonymi rabinami takze i wielki filozof
zydowski Filo Aleksandryjski, który w polowie I wieku po Chr., mówiac o
szczesliwych czasach mesjanskich zaznacza: „wynijdzie czlowiek, mówi
przepowiednia, który jako bojownik i wódz podbije liczne i wielkie narody".
Wprawdzie moznaby tu podac wiele jeszcze dowodów na to, ze zydzi juz przed
Chrystusem Panem oczekiwali Mesjasza jako poteznego króla, który zniszczy
wszystkie narody i zalozy wszechswiatowe królestwo zydowskie, uwazam jednak,
ze wystarczy na potwierdzenie tego przytoczyc slowa historyka zydowskiego
Józefa Flawjusza, naczelnego wodza, poczatkowo przy wybuchu wielkiej wojny
przeciw Rzymowi, który tak mówi: „najwiecej do wojny popychalo (zydów)
pojmowanie proroctwa, ze w tym czasie jeden z nich (jako Mesjasz) zapanuje nad
swiatem".
To samo powtarza wspólczesny nam zydowski historyk Graetz:
„podniecony nastrój podsycalo jeszcze przekonanie niezlomne, ze zbliza sie juz
wielka doba zbawienia, która przepowiadali prorocy, ze Mesjasz tak dlugo
wygladany, rychlo przybedzie i przyniesie ludowi Izraela panowanie nad swiatem".
Te nadzieje spotykamy u zydów w ciagu calej historji, w wiekszym lub mniejszym
stopniu wystepujace, az do naszych czasów.
Wszyscy pseudomesjasze, a bylo ich kilkudziesieciu wiekszych, wystepowali pod
haslem zalozenia królestwa zydowskiego, a w dalszej perspektywie wyjawiali
zamiary podboju swiata, o ile w zarodku nie stlumiono ich porywów. Glównem
zatem zadaniem Mesjasza, wedlug pojec zydowskich, bylo zalozenie królestwa
izraelskiego i zapanowanie nad swiatem.

Tak wiec cel wszystkich daznosci zydowstwa, wyrazony w „Protokólach medrców
Sjonu", jest ten sam, do którego zmierzaja odwieczne marzenia narodu
zydowskiego.

V.
SRODKI ULATWIAJACE OSIAGNIECIE CELU.
Przeciw pojeciu o królestwie mesjanskiem ziemskim, wypowiada Chrystus Pan
slowa: „Królestwo moje nie jest z tego swiata" - Tymczasem wspomniany rabin
Francji Juljusz Weill, mówiac o mesjanizmie i wyzwoleniu Izraela, twierdzi:
„Królestwo Boze jest z tego swiata, jezeli Izrael wypelni swoja role, czyli jezeli
utrzyma sie na wyzynie przez swoja wlasna dyscypline i jesli czyhac bedzie, by
pomagac ze wszystkich swoich sil w tem, co sie robi na swiecie w wykonaniu
programu proroków".
Jaki zas jest ten program proroków, tego Weill nie mówi. Wyreczyly go juz
„Protokóly medrców Sjonu", oswiadczajac: „Prorocy zapowiedzieli nam, ze
wybrani jestesmy przez samego Boga do panowania nad swiatem. Bóg nam dal
genjalnosc, bysmy mogli uskutecznic to zadanie. Gdyby obóz przeciwny byl
genjalny, wówczas móglby walczyc z nami. Walka bylaby bezlitosna, jakiej
jeszcze swiat nie widzial. Zreszta genjalnosc gojów jest spózniona".
Z tego wynika, ze Hitler jest genjalny, a genjalnosc jego jest spózniona.
Czytamy dalej w wymienionych „Protokólach", „Panstwo nasze, kroczac droga
podboju pokojowego, ma prawo zastapienia okropnosci wojny przez mniej
dostrzegane, ale wiecej celowe egzekucje, przy pomocy których nalezy podtrzymac
terror, usposabiajacy do slepego posluszenstwa".
Jako srodek pokojowego podboju ma byc wojna ekonomiczna, która da podstawe
przewadze zydowskiej.
„Wówczas nasze prawa miedzynarodowe zniwecza wlasciwe prawa narodowe.
Nadto intrygi polityczno-spoleczne i nienawisci stanowe wsród rdzennych narodów
oslabia ich sily, zmniejsza ich odpornosc, ale natomiast wzmocnia zydowstwo i
ulatwia mu osiagniecie zamierzonego celu. Uzbroic jednych przeciw drugim, by sie
przeciwnicy sami wzajemnie niszczyli, by ten który wyjdzie zwyciesko byl juz tak
oslabiony, ze musialby sie poddac wplywom zydowstwa, to srodki prowadzace do
celu.
Aby pobudzic zadnych wladzy do naduzywania jej, przeciwstawilismy wzajemnie
sobie wszystkie sily, rozwijajac ich liberalne tendencje do
niepodleglosci...uzbroilismy wszystkie partje, umiescilismy wladze jako cel dla
wszystkich ambicji.
Z panstw uczynilismy areny, na których rozgrywaja sie zamieszki. Niezadlugo
zamieszki i bankructwa rozpoczna sie wszedzie".
„Przy pomocy nedzy i wyplywajacej stad zawistnej nienawisci, rzadzimy tlumem i
dlonmi jego miazdzymy wszystkich, którzy staja na drodze do naszych celów".
„Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego wladcy swiata, wówczas te same rece

zmiota wszystko, co mogloby stanowic przeszkode".
Te mysl podaje równiez Hans Kohn, zapowiadajac bliska walke miedzy duchem
zydowskim a nie zydowskim, a raczej chrzescijanskim.
Z walki tej naturalnie tak wedlug filozofa zydowskiego jak i wedlug „Protokólów
medrców Sjonu" ma wyjsc zwyciesko naród zydowski, totez „Protokóly" pewne
zwyciestwa mówia juz o umocnieniu podstaw dynastji króla Dawida.
W tym duchu równiez, przedstawiajac tryumf imperjalizmu zydowskiego w
królestwie mesjanskim, francuski zyd Izydor Loeb mówi:
„Cale bogactwo narodów przejdzie do narodu zydowskiego, beda te narody szly
poza narodem zydowskim w kajdanach, jak wiezniowie i ukorza sie przed nim,
królowie beda wychowywali jego synów, a ksiezniczki beda piastowaly jego
dzieci. Zydzi beda panowali nad narodami, zawolaja do siebie narody, którpych
nawet nie znaja i narody, które ich nie znaja, przybiegna do nich. Bogactwo mórz i
skarby narodów przejda do nich do zydów. Naród i panstwo, które nie bedzie
sluzylo Izraelowi, zostanie zniszczone.
„Marzenie przyszlosci bedzie odwetem za terazniejszosc. Narody, które nie moga
byc zwyciezone sila, poddadza sie same, bron wypadnie im z reki. Zydzi sa
ponizeni wsród narodów sasiednich, podniosa sie i stana ponad wszystkimi
narodami swiata. Zydzi utracili swa narodowosc, nie bedzie wiecej narodów, albo
wszystkie narody utworza jeden naród.
Rozumieja to zydzi dobrze, ze narody same poddadza sie tylko wtedy i bron im
tylko wypadnie, jesli beda rozlozone wewnetrznie przez walki klasowe, przez
wywrotowa i rewolucyjna dzialalnosc, bo wtedy jedne warstwy narodu niszczyc
beda drugie.
Najlepsza jednak ilustracja tak „Protokólów medrców Sjonu" jak i marzen
zydowstwa, jest nastepujaca odezwa, podana w jezyku hebrajskim, znaleziona u
wzietego do niewoli niejakiego Zundera, komedianta 11 pulku strzelców
bolszewickich, w czasie utarczki na granicy estonskiej, w nocy 9 grudnia 1919
roku, przeznaczona dla róznych komitetów miedzynarodowej unji zydowstwa.
Oto tresc tej odezwy:
„Poufne"
„Dla prezesów sekcji miedzynarodowej ligi izraelskiej".
„Synowie Izraela"!
„Godzina naszego zwyciestwa jest juz bliska. Jestesmy u progu panowania nad
swiatem, to o czem nie moglismy myslec, jak tylko w marzeniu, staje sie obecnie
rzeczywistoscia.
Niedawno slabi i bezsilni, teraz podnosimy dumnie glowe, co zawdzieczac nalezy
bezladowi swiatowemu.
Przez zreczna propagande podalismy krytyce i wyszydzeniu powage i wykonanie
religji, która jest nam obca, zlupilismy te swiatynie, które nam sa obce,
zachwialismy w ludach i panstwach ich kulture i ich tradycje, znajdujac w tych
narodach wiecej ludzi, jak nam bylo potrzeba do naszej pracy. Zrobilismy
wszystko, co potrzebne, by podbic naród rosyjski pod potege zydowska i
zmusilismy go w koncu, by upadl na kolana przed nami - Rosja smiertelnie
zraniona jest teraz na naszej lasce.

Strach przeklety przed niebezpieczenstwem nie powinien nam pozwolic ani na
wspólczucie ani na litosc. Nareszcie danem nam jest patrzec sie na lzy narodu
rosyjskiego.
Zabierajac mu jego dobra i jego zloto, uczynilismy z tego narodu podlych
niewolników.
Lecz badzcie roztropnymi i dyskretnymi. Nalezy zniszczyc najlepsze elementy,
elementy uswiadomione, aby Rosja nie otrzymala juz wiecej rzadcy. W tym celu
my zniszczymy wszelka mozliwosc opierania sie na naszej sile. Wojna i walki
wewnetrzne zniszcza skarby i kultury, stworzone przez narody chrzescijanskie.
Badzcie roztropnymi synowie Izraela. Nie ufajcie silom zwodniczym i
tajemniczym. Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, Steinberg i mnóstwo innych
wiernych synów Izraela jest w komisarjatach, odgrywaja pierwsza role. Lecz nie
upajajcie sie zwyciestwem. Badzcie roztropnymi, poniewaz nikt oprócz was
samych nie moze nas bronic. Synowie Izraela! Zewrzejcie sie bardziej w szeregi i
walczcie za wasz wieczny ideal".
Odezwa powyzsza wyjasnia nie tylko przytoczone juz orzeczenia „Protokólów",
ale bedac przeniknieta nawskros ich duchem tworzy dla nich najlepszy komentarz.
Jak tu wszystko przepieknie harmonizuje ze soba!
W „Protokólach" czytamy: „Natezona walka o supermacje, wstrzasnienia w zyciu
ekonomicznym wytworza, a nawet juz wytworzyly inny rodzaj spoleczenstwa
zimnego, bez serca i pelnego rozczarowan. Spoleczenstwa takie przejete beda
wstretem do religji i wyzszej polityki. Kierownikiem ich bedzie jedynie
wyrachowanie, czyli zloto, dla którego beda mialy kult prawdziwy za uciechy
materjalne, jakie ono dac moze.
Wówczas nie dla sluzenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z
nienawisci do klas uprzywilejowanych nizsze sfery gojów pójda wraz z nami
przeciwko naszym konkurentom o wladze, przeciwko gojom inteligentnym".
„W calej Europie, a przy jej stosunkach i na innych ladach winnismy wywolac
ferment, wasnie i niezgode. Wyplywa z tego zysk podwójny, po pierwsze
utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje, swiadomie, ze od woli naszej zalezy
wywolac zaburzenia lub lad zaprowadzic...po drugie przy pomocy intryg
splaczemy nici, laczace nas z rzadami wszystkich panstw zapomoca polityki,
traktatów ekonomicznych lub zobowiazan pienieznych.
„Na kazdy objaw przeciwdzialania musimy miec moznosc wywolania wojny z
sasiadami w tym kraju, który osmieli sie sprzeciwiac naszym planom. W wypadku,
kiedy i sasiedzi ci postanowia dzialac zbiorowo przeciwko nam, musimy odeprzec
atak podobny przy pomocy wojny powszechnej".
„Do czynnosci pozytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego juz
upragnionego konca, winnismy zmuszac rzady gojów przy pomocy rzekomo opinji
publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za posrednictwem prasy, pozostajacej
calkowicie w naszych rekach, z malymi wyjatkami, z którymi nie warto sie liczyc.
Poszczególnym rzadom pokazemy nasza sile przy pomocy zamachów, czyli
terroru, wszystkim zas, jezeli dopuscimy do powstania przeciwko nam, odpowiemy
armatami amerykanskimi, chinskimi lub japonskimi.

Podobnie równiez wypowiada sie twórca sjonizmu Teodor Herzl w swojem
„Panstwie zydowskiem", twierdzac, ze nie mozna juz zniesc prawnego
równouprawnienia zydów, gdzie ono istnieje. Nie tylko dlatego, ze byloby ono
przeciw nowoczesnej wiedzy, ale takze, zeby to natychmiast wszystkich zydów,
biednych i bogatych, zapedzilo do wywrotowych partji.
Nie mozna wlasciwie nic skutecznego przeciwko nam uczynic"...
„Na dól proletaryzujac sie na wywrotowców, tworzymy podoficerów wszystkich
rewolucyjnych partji, a równoczesnie ku górze wzrasta nasza straszna potega
pieniadza".
Tak samo i „Protokóly" przedstawiaja zydów jako niezwyciezonych.
„Obecnie, jako sila miedzynarodowa, jestesmy nietykalni, w razie bowiem napasci
bronia nas panstwa inne".
W tym duchu takze, wielce nastrojowo bojowym, wystepuja i zydzi w Polsce:
„Jestesmy wielka sila bojowa, nawet dzis w naszem rozproszeniu, skoro tylko
poczujemy, ze musimy gromadnie wystapic we wszystkich krajach diaspory. Ta
sila obronna mas zydowskich i ten wojenny patos sa echem i obrazem malej Judeji,
oblezonej przez potezny i zbrojny Rzym... Stara krew Hebrejów posiada wciaz
jeszcze krzepka sile, ped obronny i zywiol buntu!...
Wgalezilismy sie w zawily splot interesów rozmaitych panstw. Nasza zydowska
rozlozysta eksterytorialnosc polityczna moze zadac naszym wrogom dotkliwy
cios".
Widzimy zatem, ze jeden i ten sam duch, jedne i te same mysli, jedne i te same cele
przy uzywaniu jednych i tych samych srodków w dazeniu do tych celów wystepuja
tak w „Protokólach medrców Sjonu", jak i u innych zydowskich dzialaczy z
róznych krajów, a szczególniej u Herzla, twórcy sjonizmu.
A wiec do taktyki zydowskiej w walce z przeciwnikiem nalezy wprowadzenie
rozkladu w zyciu wewnetrznym przeciwnika przez rewolucje, przez podburzanie
jednych warstw narodu, przeciwko drugim i przez podburzanie jednych narodów
przeciwko drugim. - Jest to zatem dywersja na wielka skale.
Do niedawna podburzali zydzi we wszelki mozliwy sposób Niemców przeciw
Polsce, dzis chcieliby wykorzystac Polske przeciw Niemcowi i podjudzali juz we
wszelki sposób do wojny w poczatkach rzadów Hitlera. Kiedy zas Polska zawarla z
Niemcami pakt o nieagresji, zydzi nie posiadali sie ze zlosci, jak stwierdza to rabin
krakowski Dr Thon, b., prezes sejmowego „Kola zydowskiego" w swej mowie
podczas ogólnej dyskusji nad budzetem w Sejmie 6 listopada 1934 roku, gdzie rebe
Thon powiedzial:
„Otóz zdaje sie mi, ze rzad powinien sie liczyc z tem, ze ma 10 procent ludnosci
zydowskiej. Czy jest z tego zadowolony czy nie, to obojetne. Ale faktem jest, ze
ma 3 miljony, czyli 10% ludnosci zydowskiej w swojem panstwie. Z taka
mniejszoscia nalezy sie liczyc. Nalezy sie liczyc z uczuciem, z sentymentem takiej
mniejszosci i powiedziec sobie, ze nie wolno sie laczyc z zacieklym wrogiem tej
mniejszosci".

Pragneliby zydzi, by Polska z ich „wrogiem" prowadzila wojne. Niechby goje
przelewali swoja krew dla sprawy zydowskiej.
Czuja to zbyt dobrze, ze sami sa za slabi, nawet do wojny ekonomicznej z
Niemcami i dlatego przy pomocy z jednej strony masonerji w wyzszych sferach
spolecznych, z drugiej zas strony przy pomocy partji socjalistycznej, staraja sie
wciagnac do wojny inne narody.
„Nie ludzmy sie, przestrzega swych pobratymców Kleinbaum, upadek rezimu
hitlerowskiego nastapi juz nie w bezposrednim wyniku walki zydowskiej, jeno na
polu bitew lub na barykadach ulic Berlina. Celem naszej walki politycznej musi
byc izolacja rasizmu hitlerowskiego, nie dopuszczenia do jego zapanowania takze
poza granicami Rzeszy. W tym kierunku winna tez byc wymierzona cala w swiecie
propaganda polityczna."
W angielskiej Izbie gmin „posel Janner, reprezentujacy ludnosc zydowska,
apelowal do parlamentu, jako obroncy tolerancji, aby poparl zydów w ich
straszliwej walce, która musieli podjac z hitleryzmem. Drugi posel liberalnozydowski, major Nathan domagal sie od rzadu bezposredniej interwencji w
Berlinie".
Podajac te wiadomosci warszawskie pismo zydowskie, zaznacza, ze „potrzebna jest
zwarta i energiczna akcja na terenie miedzynarodowym przy poparciu
zjednoczonego zydowstwa swiatowego".
W tym kierunku najdalej posunela sie Francja, starajac sie pociagnac za soba i
Polske do wojny przeciwko Niemcom i interesie zydowstwa. Wybitny mason
francuski, minister spraw zagranicznych, Bartou wystapil w roli obroncy zydów,
starajac sie stworzyc koalicje przeciwko Niemcom.
Komentarzem do jego pobytu w Polsce moga byc nastepujace slowa wymienionej
„Opinji" pochodzace z okresu jego pobytu w Warszawie:
„Mysl wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom hitlerowskim, jesli istniala
upadla..."Glosy prasy emigracyjnej niemieckiej wskazywaly na to, ze Polska
wielka oddala Niemcom przysluge, paralizujac francuski plan prewencyjnej wojny.
Zyczenie bylo w tym wypadku ojcem mysli, mysli o obaleniu hitlerowskiego
rezimu przy pomocy nacisku z zewnatrz, przy uzyciu przemocy miedzynarodowej".
A zatem „miedzynarodowa wojna miala bronic zydów, przeciw Niemcom. Tak
wiec w teorji jak i w praktyce zydów widzimy potwierdzenie wymienionych zasad
„Protokólów medrców Sjonu".
Wdzimy nadto te sama praktyke tak w postepowaniu zydowskim jak i u ich
pisarzy, jaka podaja wymienione „Protokóly". Taktyka ta zas polega na
wykorzystywaniu nieuswiadomienia czy ciemnoty, by podburzyc jedne warstwy
spoleczne przeciwko drugim i wywolac przewroty polityczne lub podsycac
antagonizmy narodowe, albo tez podburzyc jeden naród przeciwko drugiemu i
doprowadzic do wojny i ciagnac z tego dla siebie korzysci. - A zatem chytroscia,
podstepem i oszukanstwem dazy sie do wytknietego celu, bo jak Talmud poucza:
„Kiedy madrosc przychodzi do czlowieka, przychodzi takze i chytrosc".
A wiec tryumfuje tu zasada: cel uswieca srodki! Te sama zasade podaje równiez
wystepujacy jako mesjasz w Polsce Jakób Lejbowicz Frank Dobrucki, który

powiedzial:
„Musimy krazyc ze slodkiem slowy i oszukanstwem, póki wszystko nie przyjdzie
do rak naszych"...

VI.
WLASNOSC ZIEMSKA A ZYDZI.
Wydziedziczenie we wszelki mozliwy sposób klas posiadajacych i zajecie ich
majatków przez zydów zapowiadaja „Protokóly medrców Sjonu", zgodnie z innymi
autorami pism zydowskich, jak to juz widzielismy poprzednio.
„Arystokracja gojów, jako sila polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia
sie z nia, lecz jako posiadaczka terenów, jest szkodliwa dla nas z tego powodu, ze
moze byc samodzielna, co do zródla swego utrzymania. Wobec tego za wszelka
cene musimy wyzuc ja z ziemi".
„Najlepszym sposobem do tego jest powiekszenie ciezarów czyli obdluzenia ziemi.
Sposób ten utrzyma wlasnosc ziemska w stanie bezwzglednego pognebienia.
Arystokracja gojów, dziedzicznie nie umiejaca zadowolic sie malem, szybko
zbankrutuje.
Nalezy, azeby przemysl wyssal z ziemi i prace i kapitaly, oraz zeby przez
spekulacje oddal w rece nasze wszystkie pieniadze swiata, a temsamem usunal
wszystkich gojów do szeregów proletarjatu. Wówczas goje ukorza sie przed nami,
byleby wyjednac dla siebie prawo istnienia".
„Azeby zniszczyc przemysl gojów, damy do pomocy spekulacji, zasiana przez nas
wsród gojów potrzebe zbytku, pochlaniajacego wszystko".
Na realizowanie tego programu „Protokólów" patrzymy dzis wszyscy,
szczególniej, w Polsce.
W tym duchu równiez wydali odezwe w roku 1922: „Niezalezni socjalisci" w
Polsce, bedacy partja zydowska i starajacy sie wciagnac do swych szeregów
niezydowskie masy robotnicze. W odezwie swej wsród innych mówia:
„Koniecznie potrzeba wciagnac zydowskie masy do pracy produkcyjnej - do
przemyslu i do gospodarstwa rolnego, by je wciagnac do walki klasowej i do
budowy spoleczenstwa socjalistycznego. Walka o te zadania musi byc prowadzona
lacznie z proletarjatem calego kraju".
A zatem, wyzyskujac dobrodusznosc czy brak uswiadomienia spoleczenstwa
rdzennego, potrzeba je zdemoralizowac, by w ten sposób oslabic i pozbawic tak
ziemi jak i warsztatów pracy, zajac nastepnie te ziemie, fabryki czy rzemiosla, by
na ruinie tego spoleczenstwa zbudowac bolszewickie panstwo, w któremby zydzi
mieli bezwzgledna i nieograniczona wladze, a naród rdzenny, podobnie jak w
Rosji, stal sie ich niewolnikiem.
Do tego programu nalezy równiez nastepujace orzeczenie:
„Musimy dzieki kapitalowi, wypozyczanym panstwom, wykorzystac ich koleje,

kopalnie, lasy, huty, fabryki, nawet wziazc w zastaw podatki. Rolnictwo jest
zawsze najwiekszym bogactwem kraju. Wielcy posiadacze zawsze beda mieli
powazanie i wplyw. Z tego wynika, ze dazenie musi byc skierowane, aby nasz brat
w Izraelu zawladnal obszarami ziemskimi. Pod pretekstem pomocy klasom
robotniczym, musimy caly ciezar podatków przerzucic na wlascicieli ziemskich".
Podobne zlecenia znajdujemy równiez w mowie na zydowskim cmentarzu w
Pradze:
„Wlasnosc ziemska pozostanie zawsze zelaznym i niezniszczalnym majatkiem
kazdego kraju. Ona nadaje sama przez sie potege, znaczenie i wplyw. Wlasnosc
zatem ziemska musi przejsc do rak Izraela. To jest latwem, jezeli opanujemy
kapital ruchomy - pierwszem zatem dazeniem Izraela musi byc, wycisnac
dotychczasowych wlascicieli z wlasnosci ziemskiej. Przedewszystkiem jest
niebezpieczna dla nas wielka wlasnosc ziemska. Musi sie zatem ulatwic mlodej
szlachcie w wielkich miastach zaciaganie dlugów. Z obawy przed skandalami
zrujnujemy arystokratyczne majatki i oslabimy znaczenie arystokracji. Wlasnosc
ziemska musi byc uruchomiona, gdy sie ja uczyni... towarem. Im wiecej my
oddzialywac bedziemy na najwiecej mozliwy podzial wlasnosci ziemskiej, tam
latwiej i taniej dostaniemy ja do rak naszych. W tym to celu musi sie odciagnac na
dluzszy czas kapital od hipotek i rozglaszac ich niepewnosc. Pod pozorem, by
ulzyc klasom biedniejszym i robotniczym, musimy nalozyc podatki i ciezary tak
panstwowe jak i gminne wylacznie na wlasnosc ziemska. Jesli bedzie ziemia w
naszych rekach, to wtedy musi trud i praca chrzesciajanskich dzierzawców i
robotników wycisnac z niej dla nas dziesieciokrotny czynsz".
Jesli w Polsce nawet slepy widziec moze urzeczywistnianie naszych planów, przy
pomocy pokojowego podboju i nikogo nie potrzeba w tem przekonywac, to w Rosji
widzimy to wszystko urzeczywistnione juz w calej pelni.
Urzeczywistnili je zydzi przy pomocy rosyjskiego chlopa i robotnika, popychajac
do zagarniecia przemoca ziem wielkich wlascicieli i fabryk, by je pózniej odebrac
tak od chlopa jak i od robotnika, a oddac w rece zydowskie. Przyznaja to zydzi.
„Rosyjska rewolucja spoleczna dokonana zostala przez masy rosyjskie, które
zostaly podburzone przez komunistów. Chlopi rosyjscy zrabowali dwory panskie i
rozdzielili pomiedzy siebie ziemie".
Nie dlugo sie jednak nia cieszyli, bo w krótce przekonali sie, ze byli tylko slepym
narzedziem w rekach zydowskich i musieli te ziemie oddac zydom, a sami w marny
sposób zycie konczyli wywozeni na wyspy Solwieckie czy na Syberje w
nieopalanych zima wagonach, albo tez w wiezieniach, czy pod rozstrzalem jako
„kulaki", „kontrrewolucjonisty".
Teraz dopiero przekonal sie chlop rosyjski, wedlug swego przyslowia „zadnim
umom krepok" (tylnym rozumem silny), ze wszechswiatowe zydowstwo
sprzysieglo sie na jego zgube.
Stwierdzaja to zydzi:
„Pieniadze, które amerykanscy miljonerzy daja na kolonizacje, sa przeznaczone na
osiedlanie zydów na Krymie w róznych okolicach"... W ten sposób zwolniono

ziemie dla kolonizacji zydowskiej.
I wlasnie na tej ziemi zamierzaja filantropi zydowscy osiedlic spora ilosc rodzin
zydowskich. W rosyjskiej prasie sowieckiej, o tem nie ma ani slowa. Jest to wogóle
przeciw polityce rzadu sowieckiego, który, odbierajac ziemie Tatarów i dajac ja
zydom, obawia sie wzmozenia sie judofobji i tak juz dosyc silnej obecnie".
„Najlepiej odpowiedni dla zydów jest teren, znajdujacy sie w poblizu Odessy i
Petrowska. Rzad sowiecki chce go oddac bezplatnie, o ile zydzi zgodza sie tam
pracowac na roli...Sa tam wolne grunta dawnej arystokracji rosyjskiej, ciagnace sie
na przestrzeni wielu tysiecy morgów... W czasie wojny i lat glodowych mnóstwo
ludzi wymarlo na pólwyspie".
Prawda, ze duzo wymarlo z glodu w tym spichlerzu Europy pod rzadami
zydowskimi, ale ile wymordowali zydzi, przygotowujac teren dla republiki
zydowskiej, tego nikt nie obliczy. Sam Bela Kohn wymordowal 60 do 70 tysiecy
rdzennej ludnosci.
„Pewnego razu delegowano go w celu stlumienia kontrrewolucji na Krymie. Bela
Kohn popelnil wówczas takie okrucienstwa, ze moskiewska wladza centralna
musiala go odwolac. Rozkazal on wówczas rostrzelac tysiace ludzi. Wtedy to
rozeszla sie pogloska, ze Bela Kohn nie jest przy zdrowych zmyslach, lecz ta
pogloska okazala sie nieprawdziwa".
W ten sposób cale obszary ziemi rosyjskiej, której wlascicielami byla równiez
wielka liczba Polaków, przechodza w rece zydowskie. Cos podobnego, jak przy
karczowaniu lasów odbywalo sie i tutaj.
Tepiono bez litosci ludnosc rdzenna, by na jej osiedlach, za olbrzymie sumy
zebrane przez zydowstwo swiatowe, umiescic masy, zydowskie. Iscie zoologiczny
sposób postepowania! Dla utrwalenia zas mas zydowskich na roli potrzeba bylo
zapewnic im rzadowa opieke w formie naczelnej wladzy w komisarjacie rolnictwa.
To równiez przeprowadzono starannie, jak zaznacza Ben Cion Kac, historyk
zydowski:
„Obecnie poczynaja zydzi pod panowaniem zyda Stalina, (ozenionego z zydówka),
znowu dochodzic do wielkich stanowisk.
Wsród komisarzy ludowych zydzi zajmuja juz wplywowe miejsca i to na
odpowiedzialnych posterunkach. Jako komisarz do spraw rolnictwa, dziedziny
obecnie w Rosji najwazniejszej, ze wzgledu na kolektywizacje i przebudowe
wielkiej Rosji wloscianskiej, które to sprawy znajduja sie wlasnie w reku tego
komisarza, zostal mianowany zyd, Epstein, uzywajacy pseudonimu, Jakowlew.
Wszyscy jednak wiedza, ze on jest zydem.
Jeszcze wiecej: w tym komisarjacie ludowym urzeduje trzech pomocników
komisarza, a dwaj z posród nich sa zydzi: Lewin i Kalamanowicz. To znaczy, ze
prawie caly komisarjat rolnictwa znajduje sie w rekach zydowskich. Jest to
ministerstwo, w którem zyd w Rosji nigdy nie mial wplywu. Jednak bylibysmy
zadowoleni, aby i pod panowaniem Stalina zydzi nie mieli w niem zadnego
wplywu. Przyszla Rosja nie zapomni tych trzech komisarzy zydowskich.
Ruina, w która obrócony zostal kraj, zawdziecza sie w pewnej mierze
kolektywizacji. Naród gloduje. Dla dzieci brak tluszczów. Dla dzieci ponad trzy

lata nie ma nawet troche mleka".
Nie kolektywizacji zawdziecza sie ruine i nieszczescia Rosji, ale tylko zydom.
Zreszta i kolektywizacja jest pomyslem zydowskim.
Ma zupelna racje Menachem Usiszkin, gdy mówi: „najwieksze przewroty,
najciezsze i najokropniejsze, za które ludzkosc zaplacila krwia i zyciem miljonów
ludzi, byly glównie wynikiem kwestji ziemi".
Tak wsród innych krajów jest obecnie w Rosji. Zydzi jako naród bezziemny,
dorwawszy sie do wladzy, wytepil arystokracje i sfery ziemianskie w Rosji,
obecnie tepia wloscianstwo rosyjskie. Na jego zas miejscu osiedleni kolonisci
zydowscy, porzucaja socjalistyczne i komunistyczne utopje i przechodza na
konserwatyzm.
Tak mówi o zydach kolonistach Ilirsz Dawid Nomberg, który w r. 1927 jezdzil do
nich do poludniowej Rosji na inspekcje:
„Wloscianstwo zydowskie w równej mierze, jak kazde inne wloscianstwo, nie
wykazuje zadnej sklonnosci do socjalizmu. Przeciwnie, zdradza ono wszelkie
oznaki masy konserwatywnej i czem wiecej wloscianie zydowscy staja sie osiedli i
zakorzenieni, tem wiecej ciagnie ich w gospodarce do form samoistnych, tem
wiecej z powrotem ciagnie w dziedzinie kulturalnej do starych form zydowstwa".
„W poludniowej Rosji w kolonjach zydowskich, wszystkie kolektywy rozpadly sie
i wszedzie zaprowadzono gospodarke indywidualna".
To tez wsród rolników zydowskich „duch komunistyczny upada w kolonjach,
nawet wsród mlodziezy.
„Ogólne wrazenie jest to, ze zydowscy wloscianie sa slabymi zwolennikami
budowy socjalistycznej. Nawet komsomolcy po wsiach zydowskich nie sa
wytrzymali ideologicznie, gdy przychodzi do praktyk".
Tu zatem widzimy cel wlasciwy wszelkich socjalistycznych i komunistycznych
teorji szerzonych przez zydów. Zdazaja oni do przewrotów politycznospolecznych, przy pomocy szerokich mas rdzennych narodów, by po kolei tepic
jedne sfery po drugich i by wreszcie zajac ich ziemie. Wtedy wracaja do
konserwatywnych form zycia i do indywidualnego gospodarowania na roli. Nie
mysla juz wcale o socjalizmie czy komunizmie, bo cel osiagneli.
Manewr ten wyjasniaja nam znów „Protokóly medrców Sjonu", gdzie
powiedziano:
„Psychologja gojów ulatwia nam znacznie zadanie kierowania nimi. Te z pozoru
tygrysy, maja dusze baranów, a w glowach przeciagi. Dzieki nam wsiedli na konika
marzen o pochlonieciu indywidualnosci ludzkiej przez jednostke symboliczna
kolektywizmu. Nie pojeli jeszcze i nie pojma nigdy, ze „kolektywizm" stanowi
jawne pogwalcenie najwazniejszych praw natury, która od poczatku swiata
tworzyla jednostki, nie podobne do innych, majac na celu wlasnie indywidualnosc.
Jezeli bylismy zdolni doprowadzic ich do tak szalonego zaslepienia, to czyz to nie
dowodzi z zadziwiajaca wyrazistoscia, do jakiego stopnia umysl gojów nie jest
rozwiniety po ludzku w porównaniu z umyslem naszym. Okolicznosc ta jest dla nas
glówna gwarancja powodzenia".
Socjalizm i liberalizm to tylko dla „zbaranialych gojów", a konserwatyzm dla

swoich, jak to zreszta pouczaja „Protokóly medrców Sjonu". Teorja zatem zgadza
sie tutaj zupelnie z praktyka, ale tylko w stosunku do swoich.

VII.
REWOLUCJA A ZYDZI.
Najskuteczniejszym srodkiem do zagarniecia wladzy i majatków narodów
rdzennych jest rewolucja, jak to widzimy z przebiegu ze wszystkich nowoczesnych
przewrotów politycznych, gdzie zydzi przychodzili do znaczenia i majatków.
Potwierdza to szczególniej rewolucja w Rosji, która zydzi zniszczyli, zrabowali i
ujazmili, która dotad rzadza. Nic wie dziwnego, ze cala sila pra do wywolania
rewolucji swiatowej.
Osrodkiem tych daznosci jest obecnie Rosja, gdzie zaraz po jej opanowaniu
zwrócili sie do proletarjatu calego swiata ze znanym apelem: wsiem!, wsiem!,
wsiem!, wzywajac wszystkich proletarjuszy do wywolania przewrotów
politycznych.
Wiedza oni o tem dobrze, ze tym sposobem ziscilyby sie ich nadzieje panowania
nad swiatem.
Zapowiadali wszechswiatowa rewolucje juz czesto i nawet wyznaczali jej terminy.
Naturalnie, przygotowujac wpierw podatny grunt do niej, w mysl programu
„Protokólów medrców Sjonu", które mówia: „Nienawisc do wszystkich stanów
wyrasta na gruncie przesilenia ekonomicznego, które wstrzyma wszelkie operacje
gieldowe i ruch w przemysle. - Stworzymy dostepnymi dla nas sposobami tajnymi
przy pomocy zlota, bedacego wylacznie w naszem posiadaniu, ogólne przesilenie
ekonomiczne, wyslemy na ulice równoczesnie we wszystkich krajach europejskich,
cale tlumy robotników. Tlumy te z rozkosza beda przelewaly krew tych, którym w
prostocie ducha zazdroszcza od najmlodszych lat, a których dobytek beda mogly
wówczas grabic".
Jesli przypomnimy sobie wielki strajk górniczy w uprzemyslowionej Anglii w r.
1926 i zwazymy straty i zburzenia, jakie, stad wynikly, a nadto, jesli uprzytomnimy
sobie, ze to wszystko systematycznie zmierzalo do wywolania rewolucji tak w
Anglii jak i w innych krajach europejskich, to zrozumiemy znaczenie powyzszych
slów „Protokólów medrców Sjonu".
Wyjasnia to blizej zargonowe pismo zydowskie, donoszace w depeszy z Londynu o
rewizji w handlowej misji bolszewickiej zwanej „Arkos", gdzie miescila sie
centrala bolszewickich przygotowan do rewolucji swiatowej.
„Z czesci dokumentów jest widocznem, ze „Arkos" byla tajna organizacja o
charakterze handlowym miedzynarodowego znaczenia, która postawila sobie za
zadanie, jednoczesnie ze sprawami handlowemi przeprowadzic rewolucje i zrzucic
obecny rzad w Anglji, oraz w innych krajach europejskich. Ustalono wyrazny
kontakt z rosyjskimi, angielskimi i innymi komunistami. Pochwycony zostal scisly
wykaz, oplacanych agentów w róznych stolicach Europy".

„Akcje te prowadzil zyd Rosenholz, który skarzyl sie na barbarzynskie
postepowanie policji angielskiej podczas rewizji.
Naturalnie mial sie czego skarzyc, bo przeciez tak wszystko przygotowane i
opracowane w mysl „Protokólów medrców Sjonu", gdzie powiedziano: „Dzis
moge wam zakomunikowac, ze cel nasz jest juz o kilka kroków od nas. Pozostaje
niewielka przestrzen, by cala droga, która odbylismy, zwarla sie w krag zmiji
symbolicznej, wyobrazajacej nasz naród. Kiedy krag ów zamknie sie, wszystkie
panstwa europejskie beda ujete jakgdyby w potezne obcegi".
Rewizja w „Akros", uniemozliwiajac zapowiedziana przez „Protokóly medrców
Sjonu" rewolucje, „równoczesnie we wszystkich krajach europejskich", a tak
starannie juz przygotowana przez zyda Rosenholza, uniemozliwila „zamkniecie sie
owego kregu, symbolicznej zmiji" i wyrwala narody europejskie z poteznych obceg
zydowskich.
Zawód, jaki spotkal zydów, kierujacych ówczesnie polityka w sowietach,
próbowano powetowac sobie przez wywolanie wkrótce rewolucji w Wiedniu, w
dniach 15 i 16 lipca 1927 r. Rewolucja w Wiedniu miala wedlug Trockiego
wykazac, ze rewolucja swiatowa jest mozliwa i da sie przeprowadzic.
Zargonowy dziennik zydowski o tej rewolucji pisze:
„Po Wiedniu jest zajmujace twierdzenie miejscowych mienszewików, ze gwiazda
Trockiego zaczyna znów swiecic.
Wieden mial znów dowiesc, ze Trocki mial slusznosc. Krzyczy on przez caly czas,
ze Europa nie jest przeciez ustabilizowana i ze kurs musi wciaz byc trzymany w
kierunku na lewo, gdyz w kazdej chwili mozliwym jest wybuch rewolucji w
krajach kapitalistycznych. Wysmiali go zwolennicy Stalina. Nadszedl Wieden i jak
wzmocnionem zostalo stanowisko Trockiego".
Jest rzecza zrozumiala, dlaczego zyd Trocki i inni jego pobratymcy tak usilnie
dazyli do wywolania rewolucji swiatowej, oni przepojeni zasadami „Protokólów
medrców Sjonu", wiedzieli, ze ostatni pseudomesjasz Jakób Lejbowicz Frank
Dobrucki, syn rabina, po nieudanej próbie zalozenia królestwa zydowskiego w
Polsce, zapowiedzial: „Teraz gwiazda (Jakóba, oznaczajaca Mesjasza) musi sie
inaczej wylamac".
Na to „wylamanie sie", czyli dojscie do celu przebojem i podstepem przez
socjalizm wskazal „potomek szeregu rabinów i przejrzysty talmudysta", Karol
Marx, jak mówi o nim zyd Bernard Lazare.
W socjalizmie bowiem Marxa, „mesjanizm stal sie celem dazen", jak mówi zyd
Kohn, czyli socjalizm ma jako zadanie zdobyc i wywalczyc królestwo mesjanskie
t.j., panowanie zydów nad swiatem.
„Swiadomosc mesjanizmu przenika nawskros naród zydowski, bo mu wskazuje
opanowanie swiata.
Jesli zwazymy, ze jedne i te same charakterystyczne rysy wystepuja tak w idei
mesjanicznej zydowstwa jak i w socjalizmie i w dodatku tak ów mesjanizm jak i
socjalizm zmierzaja do jednego i tego samego celu tj., do panowania zydów nad
swiatem, to zrozumiemy, ze socjalizm jest tylko nowoczesnym srodkiem,

umozliwiajacym osiagniecie celów mesjanskich, jak to stwierdza Hans Kohn,
zaznaczajac, ze nauka zyda Marxa stala sie tutaj Ewangelja mas europejskich.
Takze tutaj mesjanizm jest ostatecznym celem dazen".
Stad sie tlumaczy, ze socjalizm, bedacy wytworem mysli zyda Marxa, tak gorliwie
i z takim zapalem rozpowszechniany jest przez zydów, bo ma on jako zadanie
urzeczywistnic opanowanie swiata przez nich.
Na bliskie pokrewienstwo socjalizmu z mesjanizmem wskazuja wspólne ich
charakterystyczne rysy podawane przez zydów. W królestwie mesjanskim wsród
innych cech jest „stale akcentowany uniwersalizm, radosc, sprawiedliwosc,
wybawienie i pokój", jak zaznacza Hans Kohn.
Wszystkie te przymioty wystepuja równiez w zapowiadanem panstwie
socjalistycznem. Gloszono je z wielkim zapalem przy wybuchu rewolucji w Rosji.
Z posród tych przymiotów szczególniej uniwersalizm wysuwa sie na czolo tak w
królestwie mesjanskim jak i w socjalizmie, który ma na celu wywolanie
uniwersalistycznej czyli wszechswiatowej rewolucji, bo wtedy tylko osiagnie sie
„cel dazen".
Wtedy nastapi komunistyczny ustrój wszechswiatowy, czyli nastapi „nowy swiat i
nowa ludzkosc, która nadejdzie z dniem Jahwe, jest to czas doskonalej moralnosci i
zarazem doskonalego szczescia", bedzie to naturalnie w królestwie mesjanskiem.
„Przedstawienie Proroków o tem królestwie nie mialo nic transcendentalnego w
sobie". Byla tu mowa, jak zapewnia teolog zydowski, o uswietnionem ziemskiem
panowaniu, o królestwie pokoju rozpostartem nad cala ludzkoscia".
Takie królestwo czyli raj na ziemi obiecuja komunisci w przyszlym ustroju
spolecznym. O tym zas ustroju mówi Kohn, ze opiera sie najzupelniej na
zydowskich podstawach o mesjanistycznem królestwie. „Zydowskie pojecie o
przyjsciu królestwa daje podstawe wszystkim owym nowoczesnym pasmom mysli,
które oznajmiaja powstanie nowego czasu".
Królestwo zatem mesjanskie i komunizm wszechswiatowy, jak stad widzimy, to
pojecia identyczne. Dlatego to z takim upragnieniem czekaja zydzi na mesjasza i
tak gorliwie pracuja nad wprowadzeniem ustroju komunistycznego. Biora zas w
tem udzial wszystkie warstwy nie wylaczajac i sfer religijnych, bo w komunizmie
widza wypelnienie nadzieji mesjanicznych wedlug swoich pojec.
Jesli zwazymy, ze na czele rewolucji w Niemczech stal Czereminski vel Maslow, a
wlasciwie syn rabina Mordochaja, jesli na czele rewolucji w Rosji stali
wychowankowie szkoly rabiniackiej w Lidzie, lub „nabozny ortodoksyjny zyd i
wielki talmudyczny uczony" jak Dr Iccok Steinberg, albo jeden z wybitniejszych
rewolucjonistów zydowskich przed 1905 r., jak Cukierman „modlacy sie w
cichosci i wylewajacy swoje serce przed Bogiem", a „czerpiacy swoja nieslychana
sile fizyczna z duchowa z piesni, które mial w zwyczaju czytac po hebrajsku...
odmawial psalmy i czytal proroków", jesli to zwazymy, to zrozumiemy, gdzie jest
ów motor, wywolujacy rewolucyjne dazenia.
Sfery religijne, nalezace do wtajemniczonych, tradycyjnie podaja swemu mlodemu

pokoleniu marzenia narodowe i skierowuja podatne umysly do akcji w
upragnionym celu.
Jesli, jak czytamy w Talmudzie „rabi Hama ben Hanina, powiedzial: Syn Dawida
(tj. Mesjasz) nie przyjdzie wpierw, dopóki nie ustanie nawet najmniejsze
panowanie nad Izraelem", to rzecz prosta, potrzeba to panowanie we wszelki
sposób zrzucic, a wtedy mesjasz przyjdzie. Poniewaz zas Izrael jest do tego za
slaby, potrzeba uzyc do pomocy sztucznych zydów tj., tak urobionych duchowo
gojów, by przy ich pomocy wzmocnic swoje sily, a oslabic sily rdzennych
narodów. W tym celu pracuje masonerja na prawym skrzydle, a socjalizm na
lewym, centrum zas i naczelne dowództwo obejmuja zydzi. Przenikajac ponadto
jedna i druga partje, z których pierwsza tj., masonerja rozluznia wezly spoleczne u
góry, a socjalizm u dolu, porowadza powoli dzielo zniszczenia. Masoni jak i
socjalisci zdazaja wlasciwie do jednego i tego samego celu. Nie wiedzac nawet o
tem, pracuja dla oslabienia wlasnego narodu i do ulatwienia opanowania go przez
zydów. Widzielismy to najlepiej na przykladzie Rosji w czasie rewolucji, która
przeprowadzono wiernie wedlug tego, co mówia „Protokóly medrców Sjonu".
Kiedy masonerja wypelnila juz swoje zadanie, uzyto do dalszej akcji robotników,
obiecujac im na wlasnosc fabryki i wloscian, przyrzekajac im ziemie. Przy ich
pomocy garstka zorganizowanych i swiadomych celu dowódców wyrznela i
wytepila sfery posiadajace i zawladnela olbrzymim narodem. Wtedy dopiero
zobaczyl naród, ze go opanowali zydzi.
A przeciez w „Protokólach" na dwadziescia lat przedtem wyraznie powiedziano, ze
w dazeniu do opanowania swiata, potrzeba masy gojów tak róznego rodzaju
obiecankami przysposobic, by dlonmi ich zmiazdzyc wszytkich, którzy staja na
drodze do tych celów", i „zniesc wszystko, co mogloby stanowic przeszkode.
„Tlumy te z rozkosza beda przelewaly krew tych, którym w prostocie ducha
zazdroszcza od najmlodszych lat, a którym dobytek beda mogly wówczas grabic".
„Naszych tlumy nie tkna, chwila bowiem napadów bedzie nam wiadoma i beda
przedsiewziete srodki, zapewniajace bezpieczenstwo".
Donioslosc tych slów „Protokólów medrców Sjonu" wyswietla najdokladniej
publicysta zydowski w zargonowem dzienniku, podajac jako niezbity dowód raport
wywiadu politycznego w Petersburgu t.z. „Ochrany" na piec miesiecy przed
wybuchem rewolucji w Rosji 1917 roku, donoszacy „Departamentowi policji", o
masowych likwidacjach finansowych i gospodarczych wsród zydów.
Wyjatek z tego raportu opiewa:
„Jedyne elementy, które sa jak barometr, licza sie z mozliwoscia calkowitej
anarchji w Rosji. Sa to zydzi. Po cichu staraja sie oni likwidowac swoje interesy i
pragna, chocby nawet na pewien czas, osiedlic sie zagranica".
A przeciez znajomosc „Protokólów medrców Sjonu" mogla i powinnaby
naprowadzic policje petersburska na slad przygotowan rewolucyjnych. Tego jednak
nie bylo, bo kierownicze sfery rosyjskie, którym te „Protokóly" przedstawiono,
wysmialy sie z tego i jako „bajke" uznaly.

Te zas niezwykle przewidywania u zydów wyjasniaja sie tem, ze zydowstwo,
przygotowywujace rewolucje, wie naturalnie gdzie, kiedy i w jakiej formie ona
wybuchnie. Dlatego zawczasu uswiadamia swoich, by sie odpowiednio
dostosowywali.
Stad cale masy bogatego zydowstwa wyjezdzaly z Rosji przy pierwszej
nadarzajacej sie sposobnosci i zamieszczaly swoje kapitaly w nieruchomosciach
zagranica.
Istotnie tlumy nie tknely zydów w czasie rewolucji. Przeciwnie tlumy rosyjskie
kierowane przez zydów „miazdzyly" i niszczyly tylko gojów i rosyjskie mienie tak
prywatne jak i panstwowe.
Nikt nigdy nie slyszal, by zydzi w czasie rewolucji rosyjskiej cokolwiek ucierpieli.

VIII.
PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG REWOLUCJI.
Zabezpieczywszy sie zydzi zawczasu przed niebezpieczenstwem i owladnawszy
przy pomocy prasy i agitatorów „opinja publiczna", zabrali sie do przeprowadzenia
rewolucji wedlug metody, odpowiadajacej programowi „Protokólów medrców
Sjonu".
Przedewszystkiem te „Protokóly", których w nowym wydaniu przyslano caly
wagon do Petersburga, w styczniu 1917 r., a zatem tuz przed rewolucja, zanim sie
rozeszly, rzad Kierenskiego, objawszy wladze, nakazal zniszczyc, pózniej zas
bolszewicy poszukiwali ich skwapliwie, robiac ustawiczne rewizje, w razie zas
znalezienia, karali smiercia.
Od samego wybuchu rewolucji, jakas czarna tajemnicza reka wykorzystywala
kazda sposobnosc, by podniecac nienawisc klasowa i budzic nieufnosc do kazdego,
kto byl czy to czysto ubrany czy myty lub wygladal na „iteligenta", bo to „burzuj",
wróg „ruskiego czlowieka". Tego zas „ruskiego czlowieka" podnoszono wszedzie
pod niebiosy, wychwalajac szczególnie jego rozum i wmawiajac w niego zalety,
których nie posiadal.
Ten sposób postepowania polecaly „Protokóly":
„Przyzwyczaiwszy wszystkich do pojecia o wartosci osobistej, zniszczymy wplywy
rodziny gojów, oraz jej wartosc wychowawcza. Polozymy kres wysuwaniu sie
rozumów indywidualnych, którym tlum przez nas kierowany, nie da sie wysunac
ani wypowiedziec. Tlum przyzwyczail sie do sluchania tylko nas, placimy mu
bowiem za posluch i uwage.
W ten sposób stworzymy potege slepa, niezdolna do poruszania sie bez
kierownictwa naszych agentów.
Ludy poddadza sie temu rygorowi, wiedzac, ze od przywódców tych zaleza
zarobki, wsparcia i otrzymanie wszelkiego dobra".
W Rosji gloszono bez ustanku najliberalniejsze hasla wolnosci, swobody i

obiecywano raj na ziemi. Mistrzem w tem byl krzykacz wiecowy Kierenski, który
przescigiwal wszystkich, zapowiadajac niebywaly postep, ale rzeczywistosc
wykazala wkrótce, ze byl to zwykly podstep, wskazany przez „Protokóly":
„Kiedy wprowadzilismy do organizmu panstwowego trucizne liberalizmu, caly
jego ustrój polityczny ulegl zmianie, panstwa zapadly na chorobe smiertelna, na
zakazenie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwac konca ich agonji".
„Z liberalizmu zrodzily sie panstwa konstytucyjne, które zastapily zbawcze dla
gojów samowladztwo. Konstytucja zas nie jest niczem innem, jak tylko szkola
wasni, nieladu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, slowem jest to szkola
wszystkiego, co pozbawia panstwa dzialalnosci indywidualnej".
Trybuna parlamentarna, nie mniej niz prasa, skazala panujacych na bezczynnosc i
bezsilnosc, wskutek tego uczynila ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co bylo
powodem obalenia tronów w wielu panstwach. Wówczas stalo sie mozliwe
powstanie ery republikanskiej i wówczas to wlasnie zastapilismy wladce przez
dyktature rzadu - przez prezydenta, wzietego z tlumu ze srodowiska naszych
kreatur i niewolników. To bylo podstawa miny, umieszczonej przez nas pod
narodem gojów, a wlasciwie pod narodami gojów".
W czasie rewolucji gloszono w Rosji, ze dla utrwalenia wolnosci, obywatele sami
na „Zebraniu narodowem" uchwala konstytucje, dajac wyraz swojej woli.
Tymczasem zamiast obiecywanej wolnosci wprowadzono niewole, stosownie do
programu „Protokólów", gdzie powiedziano:
„Po przeprowadzeniu nowej konstytucji republikanskiej, zacznie sie stopniowe
ograniczenie wladzy Izb ustawodawczych i niespostrzezone znoszenie swobód
konstytucyjnych, a wtedy nastanie czas zastapienia wszelkiego rzadu przez nasze
samowladztwo. Uznanie naszego samowladcy moze nastapic równiez przed
zniesieniem konstytucji".
W Rosji w skróconym trybie postepowania wypelniono ten punkt programu,
rozpedzajac ciala ustawodawcze i niedopuszczajac nawet do obrad nad konstytucja,
wprowadzono zydowskie rzady, które przedstawiaja obraz rzadów w przyszlem
wszechswiatowem królestwie zydowskiem, do którego zydzi stale i wytrwale daza,
a o którem „Protokóly" mówia:
„Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów
panstwowych, przygotowanych wszedzie na ten sam dzien, po ostatecznem
uznaniu nieuzytecznosci wszystkich rzadów istniejacych (do chwili minie jeszcze
czasu niemalo, byc moze wiek caly) wówczas postaramy sie, by przeciwko nam nie
bylo spisków. W tym celu bez milosierdzia bedziemy skazywali na smierc
wszystkich, którzy z bronia w reku sprzeciwiac sie beda objeciu przez nas
panowania.
Wykonano to wiernie w Rosji, wycinajac w pien iteligencje i pastwiac sie przy tem
w najokrutniejszy sposób nad spokojnemi nawet ludzmi. Czynili to przewaznie
róznego rodzaju komisarze zydowscy, nawet i zydówki. Przyznac nalezy, ze
pomagali im przytem i inni jak Dzierzynski polak, kat Rosji, jak wyrafinowany
okrutnik Peters, Lotysz itp.
Czynili to juz to ze zemsty, jakotez i dla wywolania postrachu i zapobiezenia

jakichkolwiek samoobronnej akcji. W tym to równiez celu rozwiazali wszystkie
stowarzyszenia, zakazali wspólnych zebran, by nie dopuscic do jakiegokolwiek
porozumienia sie oszolomionej i nekanej ludnosci. Wszelkie naruszenia tych
przepisów karali i karza smiercia, postepujac w tem wedlug „Protokólów", gdzie
powiedziano:
„Utworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia tajnego bedzie karane smiercia.
Istniejace obecnie znamy. Sluzyly bowiem nam i sluza. Skasujemy je, czlonków
zas wyslemy do ladów odleglych Europy".
„Podobnie postapimy z tymi gojami masonami, którzy wiedza zbyt wiele".
Zeslania na wyspy Solwieckie maja tu zatem swoje uzasadnienie. Na 27 wybitnych
dzialaczy i mezów stanu rosyjskich, nalezacych do masonerji, dwadziescia jeden
bralo udzial w mniejszym lub wiekszym stopniu w rewolucji lutowej.
Z tych wielu musialo zagranice uciekac lub zniklo „bez wiesci", kiedy zydzi objeli
wladze po wybuchu rewolucji pazdziernikowej.
Tak samo musieli uciekac zagranice i socjalisci tzn., „mienszewicy", o ile ich
wpierw nie uwieziono i nie rozstrzelano.
Losy ich podzieli równiez i liberalni „Kadeci".
Wszystko to, co swiadome, czy nieswiadome przygotowywalo zydom droge do
opanowania Rosji, musialo zniknac z jej granic, kiedy opanowali ja zydzi. Nie
pomogly zadne przyjaznie ani wspólna dawna praca z czasów, kiedy sie dazylo do
celu.
Potrzeba bylo sie rozstac, bo tego wymagal bezwzglednie program, podany w
„Protokólach medrców Sjonu".

IX.
ZRÓDLO USTAWODAWSTWA BOLSZEWICKIEGO.
Zaraz tez przyszedlszy do rzadów, wprowadzili zydzi gruntowny przewrót w
stosunkach spoleczno-panstwowych, ustanawiajac nowe prawa, które sa zywcem
wziete z „Protokólów medrców Sjonu", gdzie powiedziano:
„Kiedy przyjdzie okres naszych rzadów jawnych, wtedy przerobimy wszystkie
prawodawstwa. Prawa przez nas utworzone beda zwiezle, jasne, niewzruszone i
bez wszelkich komentarzy, to tez kazdy bedzie w stanie poznac je gruntownie.
Zasadniczym rysem bedzie posluszenstwo dla zwierzchnosci, doprowadzone do
stopnia najwyzszego".
„Skasujemy wszelkie nauczania wolne"
To równiez zaraz wykonano.
„Postaralismy sie juz zdyskredytowac duchowienstwo gojów i w ten sposób
uniemozliwic jego poslannictwo, które obecnie mogloby nam bardzo przeszkadzac.
Wplywy duchowienstwa z dniem kazdym maleja. Wolnosc sumienia jest teraz
gloszona wszedzie, a wiec lata jedynie dziela nas od chwili zupelnego upadku
chrzescijanstwa. Z innemi wyznaniami damy sobie rade jeszcze latwiej, lecz mówic
o tem byloby przedwczesnie - klerykalizm i klerykalów ujmiemy w takie karby,

zeby ich wplywy zwrócily sie w kierunku odwrotnym do ich poprzedniego ruchu".
Stad to tepienie kleru chrzescijanskiego i niszczenie wszelkich placówek zycia
religijnego w spoleczenstwie chrzescijanskim, gdzie za nauczanie religji grozi kara
smierci, lub wiezienie tak duchownym jak i swieckim, podczas gdy rabini
zostawali w zupelnym spokoju, a nawet doznawali poparcia od wladz
bolszewickich. Jesli tu i ówdzie zburzono stare synagogi, to tylko po to, by nowe
wybudowac.
W lutym 1928 roku doniosla „zydowska agencja telegraficzna" z Moskwy, ze „w
Bobrujsku ukazalo sie pismo rabinów „Igdil Tora", które jest poswiecone
calkowicie wyjasnianiu religji. Pismo redaguje rabin slucki Abramski. Jest
zajmujacem, ze pismo drukuje sie w drukarni komunistycznej „Komun-trust".
Charakterystycznymi sa przepisy „Protokólów medrców Sjonu" w chwili, kiedy
zydzi przyjda do wladzy. Tak wiec:
„Zgodnie z programem naszym trzecia czesc poddanych naszych bedzie sledzila
pozostale czesci w poczuciu obowiazku, w mysl zasady dobrowolnego sluzenia
panstwu. W czasach tych zajecia szpiega i denucjanta nie bedzie hanbilo.
Przeciwnie nawet bedzie chwalebne. Agenci nasi beda nalezec zarówno do
wyzszych jak i do nizszych klas spolecznych. Beda tu równiez wydawcy, drukarze,
ksiegarze, subjekci, robotnicy, stangreci, lokaje itd.
Policja...bedzie tylko swiadczyla i denuncjonowala...
Osoba, która nie zawiadomi o czems widzianem lub slyszanem z zakresu kwestji
politycznych, bedzie pociagana do odpowiedzialnosci za ukrywanie przestepstwa, o
ile da sie to udowodnic".
„Podobnie jak dzisiaj bracia nasi pod odpowiedzialnoscia osobista, obowiazani sa
denuncjowac przed kahalem odstepców lub osoby dzialajace przeciwko niemu,
taksamo w naszem panstwie wszechswiatowem wszystkich naszych poddanych
obowiazywac bedzie przestrzeganie sluzenia panstwu w tym kierunku".
W bolszewji szpiegostwo tak jest rozwiniete, ze nikt nikomu nie wierzy nawet w
najblizszej rodzinie, bo nawet dzieci donosza swoich rodziców, jesli sie ci np.,
modla lub ich zachecaja do modlitwy. To tez ludzie nie odwiedzaja sie nawzajem,
jak tylko z koniecznosci.
Wymownie przedstawiono to w pismie zargonowem:
„Wszedzie sa szpiedy, nawet sciany w Rosji sowieckiej maja uszy". W Rosji ludzie
bardzo nieufnie nastrojeni. Rozumie sie, ze w takiem niebezpiecznem polozeniu
ludzie nie chca miec wsród siebie obcych. Jezeli nie ufa sie wlasnemu bratu, jak
mozna ufac obcemu".
Znana jest powszechnie rzecza, ze aresztowania w bolszewji sa na porzadku
dziennym. W normalnych panstwach przez mysl nikomu nie przejdzie, za co
mozna byc aresztowanym, jesli sie spokojnie zyje i wypelnia wszystkie obowiazki
panstwowe. Te trudnosc w pojmowaniu wyjasniaja nam nastepujace ustawy
„Protokólów medrców Sjonu":
„Przestepcy beda u nas aresztowani przy pierwszem, o tyle o ile, uzasadnionem
podejrzeniu. Nie nalezy w obawie popelnienia pomylki dawac moznosc ucieczki
osobom podejrzanym o przestepstwa polityczne, za które karac bedziemy istotnie

bez litosci. Jezeli do pewnego stopnia dopuszczalnem jest badanie pobudek przy
wykroczeniach zwyklych, to nie bedzie uniewinnienia dla osób, zajmujacych sie
kwestjami, których nikt prócz rzadu nie rozumie. Zreszta nawet nie wszystkie
rzady znaja sie na prawdziwej polityce".
„Nie bedziemy pozwalali na samodzielne zajmowanie sie polityka"...."Chcac
przestepców politycznych pozbawic nimbu dzielnosci, bedziemy ich sadzali na
lawie oskarzonych, obok zlodzieji, zabójców, oraz innych brudnych i wstretnych
przestepców. Wówczas w umyslach ogólu zjednczy sie pojecie takich przestepców
z haniebnoscia wszelkich innych. W wyniku wszystkiego beda jednakowo
pogardzani".
Bylo to w praktyce zastosowywane i moge stwierdzic wlasnem doswiadczeniem,
bo kiedy Kierenski wydal dekret, aby mnie uwiezic za mój protest wskutek
ohydnego znecania sie nad jencami wojennymi na Murmanie, posadzono mnie o
szpiegostwo, osadzono w „Krestach" w Petersbrugu, w wiezieniu przeznaczonym
dla zbrodniarzy, w dniu 3 maja 1917 roku i grozono kara smierci.
Kierenski wydal rozkaz aresztowania mnie w dniu, w którym wyjechal na dworzec
finlandzki w Petersburgu z kwiatami, by powitac Lenina, Trockiego i kompanje
zydów, przybywajacych na podbój Rosji.
Przez jakis czas bolszewicy równiez wiezniów politycznych przetrzymywali razem
ze zbrodniarzami.
Slyszy sie nieraz pytanie, dlaczego w bolszewji nie ma gieldy, przeciez zydzi tam
panuja, a oni na gieldach wszedzie wodza. Na to znów, w „Protokólach"
znajdziemy odpowiedz:
„Zniesione beda gieldy pieniezne. Nie pozwolimy bowiem, by powaga wladzy
naszej chwiala sie wskutek fluktuacji cen walorów naszych. Cena ich bedzie
okreslona przez prawo w stosunku do wartosci istotnej bez moznosci zwyzki lub
znizki".
Wiernie to zaraz wykonano i zachowuje sie to rozporzadzenie dotad.
Zdziwienie bylo wielkie w Rosji, ze bolszewickie wladze, które schlebialy
ciemnym masom i pozwalaly im na wszystko, wkrótce jednak po opanowaniu
sytuacji wprowadzily zakaz uzywania alkoholu bardzo oryginalnym sposobem, bo
urzadzily tzw.,"pogrom wina". To jest wszystkie zapasy wina i wódki porozbijano,
dozwalajac masom zabierac do róznego rodzaju naczyn domowych, brac tyle z
zapasów, ile kto mógl i spuszczajac reszte do kanalów. Z calego zachowania sie
wladz bolszewickich widzialo sie, ze nie robia tego ze wzgledu na moralnosc
spoleczenstwa. Bylo to równiez sprzecznem z natura „ruskiego czlowieka".
Pytano sie dlaczego w ten sposób postepuja bolszewicy i co przez to chca osiagnac.
Tem wiecej, ze za przechowywanie wódki czy wina grozilo wiezienie lub
rozstrzelanie.
Postepowanie to wyjasniano wobec mas, ze czyni sie to z nienawisci do rzadu
carskiego, który przez monopol spirytusowy, rozpijajac ludnosc, ciagnal z tego
zyski.
Wlasciwa jednak przyczyne podaja nam znów „Protokóly medrców Sjonu", gdzie

powiedziano:
„Pijanstwo bedzie równiez zakazane przez prawo i karane jako wystepek przeciw
czlowieczenstwu, ludzi, którzy pod wplywem alkoholu zmieniaja sie w zwierzeta".
„Chcac przyzwyczaic narody do posluszenstwa, nalezy nauczyc je skromnosci,
potrzeba wiec bedzie zmniejszyc wyrabianie przedmiotów zbytku".
A zatem doprowadzenie mas ludnosci rdzennej w Rosji do ogólnej nedzy i do zycia
pierwotnego, jakie tam widzimy, jest celowe i objete programem, ma ono na celu
utrzymanie spoleczenstwa w niewolniczym posluszenstwie, by kazdy przejety byl
tylko mysla o zabezpieczeniu sie od glodu i zaspokojenia najgwaltowniejszych
potrzeb, podczas gdy, bedacy przy rzadzie, obfituja we wszystko.
Ten sposób zycia przedstawia pogladowo dziennikarz zydowski Mark Turkow,
który w r. 1934 zwiedzal Rosje i naocznie sie przekonal o istotnych warunkach
zycia tamtejszej ludnosci, o których pisze:
„Sposób zycia w Rosji sowieckiej odznacza sie dwoma odrebnymi pogladami,
jeden istnieje dla wewnetrznego uzytku, to znaczy dla miejscowej ludnosci, drugi
dla uzytku zewnetrznego, to znaczy dla gosci zagranicznych, odwiedzajacych
Rosje sowiecka.
Dwie organizacje panstwowe staraja sie o zadowolenie zagranicznego goscia...
Przepych w ich przyjeciu jest niezwykly. Mieszkania dla gosci zagranicznych
stanowia wyspy na morzu wielkiej nedzy, panujacej w kraju. Stuprocentowe
kontrasty w tem wszystkiem, co sie odgrywa na ulicy, co sie znajduje w zyciu
mass".
„Zycie w Zwiazku sowieckim jest ciezkie nietylko z powodów politycznych. Ono
jest nie mniej ciezkie na skutek warunków gospodarczych. Panuje olbrzymia nedza.
Ludzie pracuja, pracuja bardzo ciezko, lecz nie moga wyzywic sie z pracy.
Zaledwie wystarcza na minimum bytu. Ma sie rozumiec, sa równiez grupy bardzo
uprzywilejowane, którym powodzi sie bardzo dobrze i one naleza obecnie do nowej
arystokracji".
O zebractwie masowem kobiet, dzieci i robotników mówi dalej Turkow, a
przytacza charakterystyczne jego spostrzezenia Zbigniew Krasnowski.
Mimo takich razacych kontrastów, mimo wyzysku mas ciezko pracujacych i
pozostajacych w strasznej nedzy nie slyszy sie o zadnym strajku w bolszewji, a
przeciez strajki to szalona bron proletarjatu, której uzywaja wszedzie socjalisci,
prowadzeni przez zydów. W Rosji byly one na porzadku dziennym tak za czasów
carskich jak i za rzadów Kierenskiego. Obecnie ich nie ma.
Zagadke te rozwiaza nam znów „Protokóly medrców Sjonu", które glosza:
„Strajki jest to sprawa najniebezpieczniejsza dla rzadu. Skoncza sie one z chwila,
kiedy my posiadziemy wladze".
Skonczyly sie juz z chwila, kiedy zydzi objeli wladze, bo wszelkie objawy
niezadowolenia usmierzaja wiezieniem lub rozstrzeliwaniem na miejscu.
Kazde panstwo dla odróznienia sie od innych i przedstawienia swojego charakteru
czy idealu narodowego, uzywa swojego wlasnego godla, które jest zarazem jego
symbolem na zewnatrz.
Takim symbolem narodowym u zydów w czasie ich rewolucji za Bar-Kochby w

Palestynie (132-135 po Chr.) byla gwiazda, oznaczajaca mesjasza i jego królestwo.
Godlem panstwowem w bolszewji jest równiez gwiazda, ale podczas gdy, zydzi
nosza tam gwiazde szescioramienna, jako symbol pelnego czlowieka, to nie dla
zydów daja piecioramienna, jako symbol niewolnika, któremu brakuje glowy lub
jako symbol eunucha.
A zatem oprócz praw, pochodzacych z „Protokólów medrców Sjonu", jakiemi
rzadzi sie bolszewja, widzimy tu jeszcze i prastare godlo narodowe zydowskie,
jako godlo „Zwiazku sowieckiego".
Zydzi wiec opanowawszy Rosje narzucili jej nietylko swe prawa, ale jako pieczec
charakterystyczna tych praw i jako dowód swych rzadów, nadali jej swoje godlo
narodowe, jako symbol królestwa mesjanskiego, królestwa zydowskiego.
Na zewnatrz staraja sie zydzi ukrywac jeszcze swoje rzady w Rosji. Wsród swoich
jednak wyznaja to szczerze. Wystarczy przytoczyc rozmowe Hersza Dawida
Nomberga z redaktorem „Emes" (Prawda), pisma partji zydowskiej, Litwakowem
w Moskwie:
„Kto rzadzi w Rosji?
Partja komunistyczna.
Kto jest w partji komunistycznej na ulicy zydowskiej?
Wy.
A zatem: wy jestescie rzadem zydowskim.
Zrozumial to juz i robotnik rosyjski, jak doniosla zydowska agencja telegraficzna z
Moskwy w r. 1929, o mowie „która wysluchana byla cierpliwie przez setki
delegatów na zjezdzie zwiazku dzialaczy miejskich charkowskiego okregu".
„Jeden z delegatów, A Jakowlew, w swej mowie powitalnej, powiedzial: „widzicie
te oto szkarlatne sztandary, którymi obwieszona jest sala naszego zjazdu. Za nimi
kryja sie zydzi. Oni, zydzi, zadaja nam robotnikom rosyjskim, wszelkiego rodzaju
gwalty. Obecnie puscili oni nowe haslo: „bijcie Rosje, ratujcie zydów"...
„zaden z obecnych delegatów, jak równiez nikt z prezydjum zjazdu nie
zaprotestowal przeciw takiemu otwartemu zuchwalemu wystapieniu
antyzydowskiemu".
Tak lamentuje autor zydowski, kreslac nastroje wsród robotników rosyjskich, z
których widocznem jest, ze wreszcie zaczynaja przezierac.
Najlepiej jednak zcharakteryzowal stan obecnej Rosji robotnik w Rostowie, w
fabryce „Mikojon" na ogólnem zebraniu robotników:
„Rewolucja pazdziernikowa (bolszewicka) dala zydom calkowita wladze,
natomiast nam Rosjanom przyniosla ona wiezienie i ciezka prace".
Oto wlasnie zydom chodzilo. Takim byl ich cel wszelkich agitacji
rewolucjonistycznych i na to wydawali wielkie sumy w Rosji, dzialajac najscislej
wedlug programu „Protokólów medrców Sjonu". Obiecywali chlopu i robotnikowi
raj na ziemi, go glosili mu, ze on rzadzic bedzie.
Tymczasem, jak stwierdza dziennikarz pism zargonowych, Mark Turkow, „gdy sie
rozmawia z robotnikiem, nawet z czlonkiem partji, wyczuwa sie w jego slowach
dosyc wyrazna odpowiedz: w kraju istnieje wladza robotniczo-wloscianska, ale to
nie znaczy bynajmniej, aby zarówno robotnik, jak i wloscianin, mieli wplyw na
wladze w kraju.

W Rosji wiele rzeczy zmienilo sie, od czasu rewolucji. Zmienili sie wladcy, ustrój
panstwa, sposób zycia i warunki pracy u ludzi. Jedna rzecz nie zmienila sie:
robotnik i wloscianin przed rewolucja nie mieli wplywu na polityke rzadu i nie
maja jej obecnie. Dawniej rzadzono z góry, dzisiaj jest to samo.
Zmienili sie ludzie, którzy panuja, ale nie zmienil sie system panowania, system
klik...
To slyszalem od ludzi, którzy marzyli o wladzy klasy robotniczej, którzy drogo
zaplacili za rewolucje, a obecnie musza milczec! Jednak zaczynaja mówic o tem,
jak twierdza oni, co ich boli.
Ich ból jest wielki, bardzo wielki".
Jesli ból obecnych mieszkanców Rosji i to tych, którzy naleza do partji, a zatem do
uprzywilejowanych jest bardzo wielki, to cóz dopiero mówic o tak zwanych
„liszencach", to znaczy pozbawionych wszelkich praw i cóz mówic o tych
miljonach pomordowanych w najokrutniejszy sposób, czy zaglodzonych, w jakim
bólu oni swe zycie konczyli. Cala olbrzymia Rosja zalana krwia.
A gdyby sie, kto zapytal dlaczego to wszystko, dlaczego we krwi wlasnej tonie, to
niech sobie przeczyta koniec XXIII „Protokólu medrców Sjonu", a tam znajdzie
odpowiedz: „Poddani ulegaja slepo tylko silnej, niezaleznej od nich wladzy...nie im
z anielskiej duszy wladcy. Musza w nim widziec uosobienie sily i potegi. Wladca,
który zastapi istniejace obecnie rzady, wegetujace wsród spoleczenstw,
zdemoralizowanych przez nas, burzacych sie nawet przeciwko wladzy Boskiej,
dotknietych pozarem anarchji, winien przedewszystkiem zajac sie gaszeniem tego
ognia, trawiacego wszystko. Dlatego tez powinien zabic takie spoleczenstwa
chociazby zatopiwszy je w ich wlasnej krwi, aby je wskrzesic pod postacia
prawidlowo zorganizowanego wojska, walczacego swiadomie z wszelka zaraza,
mogaca dotknac organizm panstwowy.
Ten wybraniec Bozy, przeznaczony jest do zlamania sil szalonych, rzadzonych
przez instynkt, nie zas przez rozum, przez zwierzecosc, lecz nie przez
czlowieczenstwo. Sily te tryumfuja obecnie w przejawach grabiezy i wszelkich
gwaltów pod maska zasad wolnosci i prawa. Zburzyly one caly porzadek
spoleczny, by na nim wzniesc tron króla zydowskiego, lecz rola sie ich skonczy z
chwila, kiedy on obejmie wladze. Wówczas potrzeba bedzie zmiesc je z jego drogi,
na której nawet pylek nie powinien zostac.
Wówczas bedziemy mogli powiedziec do narodów: dziekujcie Bogu, padnijcie na
twarz przed tym, który ma na czole pieczec przeznaczenia. Gwiazda jego kierwal
sam Bóg".
Tryumfuje tu zasada, cel uswieca srodki:
„Do jakiego stopnia siegala przenikliwosc naszych medrców w starozytnosci!
Twierdzili oni, ze dla dopiecia celu, nie nalezy sie cofac przed uzyciem pewnych
srodków lub liczyc ofiary skladane, aby osiagnac cel.
My nie liczylismy ofiar z posród bydlecego nasienia gojów, choc zlozylismy ofiare

z wielu naszych, lecz za to w zamian stworzylismy dla naszych taka sytuacje na
swiecie, o jakiej nawet nie mogli marzyc. Stosunkowo nie liczne ofiary z posród
nas, uchronily od zguby narodowosc nasza".
Okrucienstwo zatem w sadystycznem tepieniu wszystkiego co niezydowskie i
znecanie sie nad swemi ofiarami w Rosji, jak nad zwierzetami przy uboju
rytualnym, znajduje tutaj swoje oswietlenie i uzasadnienie.
Mordujac bez litosci bezbronne swe ofiary, powtarzali komisarze zydowscy: „to za
dawne pogromy", „za jedna krople krwi zydowskiej, garniec krwi gojów".
Pochodzenie tych wyrazen i zródlo zemsty zydowskiej, wyjasnia sie z „Protokólów
medrców Sjonu". Kazda ofiara z naszej strony warta jest tysiaca (ofiar) gojów"...
Nie przypadkowem to bylo, ani nie pochodzilo z dorywczych instynktów, ale
objete bylo zasada podana w „Protokólach medrców Sjonu", które sa nie tylko
zródlem praw w bolszewji, ale i programem, wedlug którego przeprowadzono
rewolucje w Rosji.
Bez znajomosci „Protokólów medrców Sjonu" nie mozna zrozumiec ani przebiegu
rewolucji rosyjskiej, anie dojsc do zródel ustawodawstwa bolszewickiego, bo
„Protokóly" sa zródlem tego ustawodawstwa.

X.
DEKONSPIRACJA.
Wobec tak programowo wypelnianych w Rosji tj., w szóstej czesci swiata,
przepisów „Protokólów medrców Sjonu", nie mozna sie dziwic, ze zydowstwo
widzi w tem oznaki przyjscia mesjasza z pokolenia Dawida, który zapanuje nad
wszystkimi narodami.
Totez w r. 1927 b., rabin z Grodna, b.r. Jekatryrynoslawia Dr. Szmarjahu Lewin
pocieszal synów Izraela w Warszawie, ze mesjasza o malo juz nie widac, bo
uroczyscie zapewnial: „powiadam wam teraz mesjasz przychodzi. Teraz a nie
pózniej".
Kiedy jednak po szesciu latach nie przyszedl, zapowiedzial mimo to wódz narodu
zydowskiego Nachum Sokolow równiez w Warszawie: „my wszyscy oczekujemy
mesjasza".
I znów wmawiaja kierownicy zydowstwa w ciemne masy swego narodu, ze on
przyjdzie, on na pewno przyjdzie, potrzeba mu tylko droge przygotowac.
Nad przygotowaniem tej drogi pracowala konspiracja zydowska, której programem
sa „Protokóly medrców Sjonu", jak to widac, jak na dloni z dotychczasowych
zestawien. Harmonizuja one najzupelniej tak z pismami starozytnemi, jak i z
nowoczesna literatura zydowska, jak równiez z opinja, wyrazona w pismach
codziennych. Przedstawiaja synteze tego, co w róznych pismach podano czesciowo
lub dorywczo. Rozwijaja mysli podane w pismach zydowskich jeszcze przed era
chrzescijanska, ze mesjasz zniszczy narody swiata, a na ich gruzach zalozy
wszechswiatowe panstwo zydowskie. Potrzeba wiec wykonywac mesjanskie dzielo
przez zniszczenie i burzenie we wszelki sposób panstw innych narodów przy

pomocy rewolucji. Potrzeba zrzucic z siebie panowanie narodów, bo mesjasz czyli
„syn Dawida nie przyjdzie wpierw, dopóki nie ustanie nawet najmniejsze
panowanie nad Izraelem", jak to zapewnial rabi Hama ben Hanina.
Zaznaczyc tu nalezy, ze wystepujaca tak czesto w „Protokólach medrców Sjonu"
bezgraniczna pogarda w stosunku do wszystkich nie zydów, których zydzi
nazywaja „gojami", da sie wytlumaczyc ta sama pogarda, z jaka Talmud do nich sie
równiez odnosi.
Poucza sie tutaj wiernych w tym „kodeksie kanonicznym, karnym i cywilnym,
który jest zbiorem ustaw, dotyczacych zycia obrzedowego, spolecznego,
rodzinnego i osobistego w nastepujacy sposób:
„Wy (Izraelici), wy moje owce, owce mojego pastwiska, ludzmi jestescie, wy
nazywacie sie ludzmi, narody swiata jednak nie nazywaja sie ludzmi, lecz
bydletami".
To samo w odmiennej tylko formie znajduje sie jeszcze w innym rozdziale
Talmudu:
„Uczy sie: Tak samo uczyl r. Simon ben Johaj: groby nie zydów zanieczyszczaja,
poniewaz znaczy: wy zas jestescie mojemi owcami, owcami mojego pastwiska, wy
ludzmi jestescie, wy nazywacie sie ludzmi, narody swiata jednak nie nazywaja sie
ludzmi. Zrobiono zarzut: szesnascie tysiecy dusz ludzkich? - jako przeciwienstwo
do bydla".
To znów nazywa sie gojów oslami, „bo ich mieso równa sie miesu oslów".
„Podwórze goja równa sie stajni dla bydla".
Jesli sie zwazy, ze tego rodzaju nauki wpaja sie zydowstwu od zarania zycia i przez
cale zycie, to sie rozumie, czem jest przepelniona dusza zydowska w stosunku do
obcych narodów.
Talmud to prawie jedyny wychowawca mas zydowskich, bo, jak mówi o nim
wspomniany I. Wajnberg, „ksiega ta prawie jedyna, gdyz Biblja w zyciu zydów
stoi na drugim miejscu".
„Z ta ksiega zydzi zwiazali swoje zycie tak, ze poza troskami powszedniemi i
zyciem rodzinno-obrzedowem, wypelnia tresc duszy i serca mezczyzn i w pewnym
stopniu idealy i marzenia kobiet".
„Od powstania Talmudu Biblja przestala byc ksiega serca zydów..., a Talmud stal
sie najwazniejszym zródlem zycia umyslowego zydów, poza zyciem obrzedowem
prawie jedyna krynica ich wzruszen spolecznych".
Jesli pojecia „Protokólów medrców Sjonu" pokrywaja sie nieraz z pojeciami
Talmudu, jak to widzielismy na przytoczonych cytatach, to widac, ze wspólne maja
podloze w jednej i tej samej duszy zydowstwa, a raczej „Protokóly" pochodza ze
sfer talmudycznych, a wlasciwie z Talmudu, tej „prawie jedynej krynicy wzruszen
spolecznych" zydowskich.
Wzorujac sie na Talmudzie, przedstawiaja ponadto „Protokóly medrców Sjonu"
zdania i mysli, jakie spotykalismy u róznych pisarzy i dzialaczy zydowskich z
róznych czasów i z róznych krajów. Wszystko to wspólnie harmonizuje,

opracowane drobiazgowo i szczególowo na podstawie tysiacletnich marzen i dazen
narodu zydowskiego, tworzy konspiracyjny program, zmierzajacy do opanowania
swiata. Opiera sie zas w swoich dazeniach z jednej strony na podstepie i chytrosci
semickiej, a z drugiej strony na naiwnosci i dobrodusznosci aryjskiej. Wychodzac z
tego zalozenia, rzuca sie rózne hasla i szerzy rozmaite ideje wsród narodów
rdzennych, aby je rozluznic i oslabic spolecznie, wywolac przewroty polityczne i
korzystajac z zametu ujac ster rzadu w swe rece.
Cala taktyke, jaka przepisuja „Protokóly medrców Sjonu" w stosunku do narodów
rdzennych, widzialo sie w Rosji w przygotowaniach do rewolucji. Wedlug tej
taktyki postepowano w czasie rewolucji i wedlug niej, jako wedlug swego
programu postepuja dzisiaj bolszewicy w rzadach nad szósta czescia swiata, nad
Rosja.
Dowody na potwierdzenie tego, zaczerpniete z pism zydowskich, widzielismy w
dostatecznej ilosci. A zatem nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, rozbierajac
punkt po punkcie, zagadnienie po zagadnieniu z „Protokólów medrców Sjonu" i
zestawiajac je z pismami zydowskimi i z praktyka zydowska przy róznych
rewolucjach, musimy przyjsc do przekonania, ze te „Protokóly" sa tajnym
programem konspiracji zydowskiej.
Wedlug tego programu wywolano rewolucje w Rosji, na Wegrzech, w Niemczech,
Hiszpanii i w Meksyku.
O tego rodzaju konspiracyjnej wywrotowej akcji mówia uczciwi i szlachetni zydzi,
przestrzegajac inne narody przed tem, co im grozi.
Zyd francuski (czyt. zyd mieszkajacy we Francji) Rene Gross w artykule: „Kwestja
zydowska przez zyda" pisze:
„Dwie miedzynarodówki, finansowa i rewolucyjna pracuja z zapalem, a te tworza
front miedzynarodówki zydowskiej.
Zbrodniarze zdemaskowali sie ze zbytnia bezczelnoscia i to naraz w zbyt wielkiej
liczbie narodów. Pozar Rosji wyswietlil zbrodnie plomieni zbyt wysoko i zbyt
jasno.
Jest konspiracja zydowska przeciw wszystkim narodom, a najpierw przeciwko
Francji, przeciwko zasadzie porzadku, jaki ona przedstawia w swiecie. Ta
konspiracja zajmuje powoli wszedzie drogi do wladzy. We Francji prawdziwie
panuje... Czy mylilbym sie, mówiac o królestwie zydowskiem?.
Na potwierdzenie tego niema nic jasniejszego i realniejszego jak bolszewizm w
Rosji i na Wegrzech".
Nie mniej dosadnie przedstawia dzialalnosc uczony zyd (zamieszkaly w Anglii) Dr.
Oskar Levy w nastepujacych slowach:
„Wszystkie rozruchy i ideje sekciarskie wytryskaja ze zydowskiego zródla, z tej
prostej przyczyny, ze idea semicka podbila ostatecznie nasz swiat...
My zydzi nie jestesmy dzisiaj czem innem, jak tymi, którzy demoralizuja swiat i
burza, jestesmy jego podpalaczami i katami".
Oprócz zeznan tych uczciwych zydów mamy jeszcze dwa artykuly zyda
mieszkajacego w Ameryce Ravage, który w innej wprawdzie formie, bo ze zbytnia
arogancja i chelpliwoscia, potwierdzajac to wszystko, wyznaje, ze „Protokóly
medrców Sjonu" sa autentyczne, aryjska zas strona nie wie ani polowy tego, co

zydzi z nia robia.
Artykuly te, ze wzgledu na rewelacyjna wprost ich donioslosc, ponizej
przytoczymy.
Biorac pod uwage to wszystko razem, widzimy, jak na dloni, ze „Protokóly
medrców Sjonu" sa tak scisle zlaczone z duchem zydowskim, ze nie mozna ich w
zaden sposób od niego oddzielic, jak nie mozna równiez w zaden sposób wybic
zydom z glowy ich chorobliwej i maniackiej idei o mesjaszu, którego wytrwale
czekaja i o ich misji wsród narodów, która sie juz skonczyla. Tkwi ona jednak
uporczywie, jak z jednej strony w duszy zydowstwa, tak z drugiej strony równiez i
w „Protokólach medrców Sjonu". Te „Protokóly" wiec, które wlasciwie powinny
sie nazywac „Programem medrców Sjonu dla zawojowania swiata", sa
najczystszym wplywem i emanacja ducha zydowskiego, sa jego konspiracja dla
opanowania narodów.

XI.
LIST KSIECIA ZYDÓW W KONSTANTYNOPOLU DO
ZYDÓW W ARLES Z 1489 r. I JEGO WYJASNIENIE
WYPADKAMI REWOLUCYJNYMI W HISZPANII.
Jakkolwiek wszystkie przytoczone dowody sa niezbite, a wnioski z nich
wyprowadzone sa proste i jasne, to jednak ze wzgledu na nadzwyczajna donislosc
sprawy, bo idzie tu o zbrodnicza dzialalnosc wobec narodów, przytoczymy inne
jeszcze pisma zydowskie, w swietle których, „Program medrców Sjonu", bo tak
wlasciwie to pismo powinno sie nazywac, nabieze wlasciwego znaczenia.
Wspomniany juz Izrael Ostersetzer, zastanawiajac sie nad tem, z jakich sfer mógl
pochodzic autor pisma „Collatio Legum Moscicarum et Romanarum", zaznacza
slusznie, ze latwo mozemy przypuscic, ze jeden z czlonków domu patrjarchy jest
autorem owego pisma z V wieku po Chr. Obrone bowiem interesów zydowskich
prowadzil zawsze dom patryarchy, totez jemu wylacznie wolno bylo zajmowac sie
naukami greckimi, jakkolwiek nauki te dla zydów surowo byly zakazane.
O jednym z takich patryarchów r. Gamalielu wspomina Talmud, mówiac, ze
„domowi" r. Gamaliela pozwolno zajmowac sie madroscia grecka, poniewaz stal
blisko rzadu".
Patryarchat, wedlug Talmudu, wywodzil sie od Judy po matce, mial wladze
ustawodawcza, miescil sie po zburzeniu Jeruzalem w Palestynie, w wiekach
srednich znajdowal sie w Konstantynopolu. Dokad zydzi z róznych krajów
zwracali sie jako do prawodawców o rady, czy wyjasnienia, jak maja w trudnych
warunkach postepowac.
Mamy pod tym wzgledem takie pismo z wieków srednich i zarazem odpowiedz na
nie, które ciekawe swiatlo rzuca na nasza kwestje i dlatego zajmiemy sie niem
blizej.

Arsenius Darmesteter, zyd z Londynu, oglosil w paryskiej publikacji towarzystwa
zydowskiego "Revue des Etudes Juives", list zydów z Konstantynopola z roku
1489 *), z powodu wypedzenia zydow w Prowancji przez króla Ludwika XI, za ich
wyzysk miejscowej ludnosci i tyranizowanie jej przez lichwe.
Zagrozeni zydzi w Arles pisza w jezyku prowansalskim do zydów, a raczej do
domu patryarchy w Konstantynopolu:
" Czcigodni zydzi pozdrowienie Wam i laska.
Powinniscie wiedziec, ze król Francji, który na nowo jest panem Prowancji,
zmusza nas nakazem publicznym do przyjecia wiary chrzescijanskiej, albo
opuszczenia kraju. Mieszkancy Arles, Ais i Marsylii chca zabrac nasze majetnosci,
grozac naszemu zyciu, burza nasze synagogi i gnebia nas w rozmaitszy sposób; nie
wiemy, jak mamy sobie postapic wedlug praw Mojzesza. Oto dlaczego Was
prosimy zatem, abyscie nam madrze wskazali, co mamy robic."
Chamorre rabin zydow w Arles 13 grudnia sabatu 1489 rok.
Na list odpowiedzial ksiaze zydów w Konstantynopolu w jezyku hiszpanskim, bo
jezyk ten byl wówczas rozpowszechniony i w sasiedniej z Hiszpania Prowancji,
latwo zrozumiany.
Odpowiedz zydów z Konstantynopola do zydów z Arles w Prowancji:
"Kochani Bracia w Mojzeszu! Mysmy otrzymali Wasz list w którym dajecie nam
poznac przeciwnosci i nieszczescia, które znosicie. Uczucie, które nas tak samo
dotyka jak i was, lecz najwieksi rabini i satrapi naszego prawa wyrzekli nastepujace
zdanie:
Mówicie, ze król Francji chce, abyscie zostali chrzescijaninami, zróbcie to, jesli
inaczej nie mozecie, lecz zachowajcie zawsze pamiec o Mojzeszu w sercu.
Mówicie, ze chca zabrac wasze mienie: uczyncie wasze dzieci kupcami, a przy
pomocy handlu wy nieznacznie wszystko ich miec bedziecie.
Wy sie skarzycie, ze oni godza na wasze zycie, uczyncie dzieci wasze lekarzami i
aptekarzami, którzy sprawia, ze oni swoje utraca, bez obawy kary.
Do tego, co mówicie, ze niszcza wasze synagogi, starajcie sie, aby wasze dzieci
byly kanonikami i duchownymi, aby one rujnowaly ich Kosciól.
A co do tego, co mówicie, ze was bardzo gnebia, uczyncie dzieci wasze
adwokatami, notariuszami i ludzmi, którzy maja sie zajmowac zwyczajnie
sprawami publicznemi, a w ten sposób wy zapanujecie nad chrzescijanami,
zajmiecie ich ziemie i pomscicie sie nad nimi.

Nie zarzucajcie rozkazu, jaki my wam dajemy, a zobaczycie przez doswiadczenie,
ze z pognebionych staniecie sie wysoko wyniesionymi.
V.S.S.V.F.F. Ksiaze zydow w Konstantynopolu
21 kasleu 1489r."
List ten wprawdzie przeslany byl do zydów w poludniowej Francji, ale
rozpowszechniony byl i w sasiedniej Hiszpanii i tu wydal nadzwyczajne skutki.
Tuz po wybuchu ostatniej rewolucji hiszpanskiej podaje Ezrjel Karlebach
korespondencje z Madrytu z dnia 5 maja 1931 r. do zargonowego Hajnta, która
mozemy uwazac jako zrealizowanie tego, o czem medrcy z Konstantynopola w r.
1489 zapewniali, jesli sie ich polecenie wypelni:
"Dzisiaj stoja tam, na "takawader" w Toledo, na tem samem miejscu, gdzie setki
tysiecy zydów bylo spalonych dla uswiecenia imienia Boga, gdzie w ciagu pokolen
calych odbywaly sie najokropniejsze palenia na stosie ("auto-dafe") - na tem
samem miejscu stoja teraz mieszkancy Toledo i przysluchuja sie jak zyd
proklamuje wolnosc i koniec panowania Kosciola w Hiszpanii.
Przypominam sobie ostatnie swieto „jom-kipur" kiedy odwiedzalem maranów,
mieszkajacych na wyspie Majorca i widzialem, jak oni z poczatku ida do Kosciola
przezegnac sie tam, a nastepnie zabieraja sie niezwlocznie.... Wypowiedziec „Kol
nidre". Widze ich jeszcze, jak oni wychodza, jeden za drugim w srodku modlitwy,
wystawiaja, gotujace sie garnki z miesem swinskiem we drzwiach swoich
mieszkan, aby ich nie podejrzewano, ze oni sa zydami...
Az tu slysze, ze dziecko tej ulicy, Micguel Maura, nowy republikanski minister
spraw wewnetrznych, przyobiecuje zniesc stare, inkwizytorskie zarzadzenia
przeciw zydom, które wedlug scislego prawa sa wazne do dzis...
Maran, Fernando de Los-Rios, który pyszni sie swojem pochodzeniem
zydowskiem, jest ministrem sprawiedliwosci w Hiszpanji...Prawie nie chce sie
wierzyc...A jednak jest to prawda.
Dla tego, kto jest obeznany blizej z polozeniem maranów i zydów w Hiszpanji, nie
ma w tem nic dziwnego. Wiekszosc bowiem przywódców nie tylko partji
rewolucyjnych, ale nawet koscielnych i monarchistycznych - pochodzi od zydów.
Prawde trzeba powiedziec, ze wsród przywódców ksiezy jest znacznie wiecej
maranów, jak wsród bohaterów rewolucji.
To jest równiez „rozum". Psychologja maranska jest taka, ze im wiecej ich dzieci
zajmuja wysokie stanowiska w Kosciele, tem pewniejsi sa ich ojcowie ze swojemi
szkolami talmudycznemi...Stalo sie juz prawie tradycja u maranów, ze
przynajmniej jeden syn w kazdej rodznie winien zostac ksiedzem.
A poniewaz rozumu zydowskiego nie brakuje - dochodza oni w karjerze
ksiezowskiej do bardzo wysokich stanowisk".

Mówiac o Alcalo Zamorra, samym prezydencie panstwa, winnismy powiedziec, ze
on sam jasnego pojecia o zydowskosci nie mial nigdy. Kiedy on byl jeszcze
monarchista i jako taki zajmowal stanowisko ministra w gabinecie króla Alfonsa nie przychodzilo nikomu na mysl dotykac sprawy jego pochodzenia. Zaledwie,
kiedy on wystapil z partji monarchistycznej i przystapil oficjalnie do opozycji,
zaatakowano go w parlamencie, ze zarówno nazwisko jego matki, jak i nazwisko
jego ojca - Zamorra - sa czysto maranskie.
Na to obecny premjer odpowiedzial,ze on pyszni sie swojem zydowskiem
pochodzeniem, bo to wskazuje, ze jego rodzina siedzi w kraju juz setki lat.
Naturalnie, dodal Zamorra, to nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Nie jestem
mniej naboznym od wszystkich pozostalych obywateli katolickich i nie jest
przypadkiem, ze ja sam nie zostalem ksiedzem, jak tego chcial mój ojciec.
„Prezydent panstwa jest przeto jednym z tych setek tysiecy Hiszpanów, którzy
szczyca sie swojem pochodzeniem zydowskiem....I jezeli zapytywac Zamorre,
dlaczego on uwaza sie nadal za zyda, odpowie wam naiwnie, ze tak, jak sa np.,
zydzi polscy i angielscy, tak tutaj sa równiez zydzi katoliccy"...
..."Marani z wysp Majorca, chcac dowiesc, ze oni sa prawdziwymi gojami,
wystawiaja nazewnatrz swoje garnki z miesem swinskiem, podczas gdy wewnatrz
za drzwiami zamknietymi na siedem spustów odmawiaja modlitwy zydowskie"...
„O ile takich w Portugalii jest dziesiatki tysiecy, w Hiszpanji znajdziecie ich w
jedynym miescie Palma, miescie glównem Majorki"...
„Obecny minister spraw wewnetrznych Hiszpanji, musial przyznac sie, ze w
dziecinstwie swietowal sobote...pomimo ze stale sie zegnal".
„Minister oswiaty De Los Rios pochodzi równiez ze znanej rodziny maranskiej,
która kiedys dala sporo rabinów i uczonych, lecz on nie uwaza siebie juz za
katolika, jakkolwiek w swojej mlodosci nie widzial przed soba zadnych
zydowskich modlitewników".
Juz na trzeci dzien rewolucji ogloszono „ze bedzie przeprowadzony calkowity
rozdzial miedzy Kosciolem a panstwem tak, ze Kosciól bedzie mial zupelnie
prywatny charakter".
Natomiast zydzi otrzymaja zupelna wolnosc, jak zapewnial maranski minister
oswiaty De Los-Rios, „juz o tem mówilem z ministrem spraw wewnetrznych, który
pochodzi równiez z maranów, ze my nie bedziemy przeszkadzali imigracji
zydowskiej".
Co do dekretu z r. 1492, podpisanego przez Izabelle, który zabrania zydom wjazdu
do Hiszpanji pod grozba kary smierci, to jak mówi dalej maranski minister oswiaty,
„jezeli zydzi w pozostalych krajach beda chcieli dla demonstracji, abysmy ten
dekret zniesli to dlaczegóz by nie".
„Jest to oficjalne stanowisko rzadu republikanskiego, dodal maronski minister, a w
szczególnosci maranskiego ministra spraw wewnetrznych Miguel Maura".
A zatem po 442 latach, spelniajac rozkaz sanhedrynu, podpisany przez ksiecia

zydów w Konstantynopolu, przy pomocy oszustwa i podstepu, przekonali sie zydzi
„przez doswiadczenie, ze z pognebionych stali sie wysoko wyniesionymi", bo
opanowali rzady w Hiszpanji, pomscili sie nad chrzescijanami, niczac ich koscioly
i wiekopomne zabytki sztuki i nauki. Przygotowywali sie do tego powoli i
wytrwale, ale zawsze planowo, przyjmowali wprawdzie chrzest, ale „zachowywali
zawsze pamiec o Mojzeszu w sercu", czyli pozostali w duszy zydami, udajac na
zewnatrz, ze sa chrzescijanami. Tego rodzaju ukryci zydzi, dyszac nienawiscia do
wszystkiego co chrzescijanskie, wstepowali do stanu duchownego, gdzie
dochodzili do wysokich godnosci, aby rujnowac Katolicki Kosciól.
Caly przebieg rewolucji hiszpanskiej, szczególniej w oswietleniu wymienionej
korespondencji Hajnta, wskazuje plastycznie, ze rewolucje te przygotowywano i
wykonano wiernie wedlug programu, obmyslanego przez sanhedryn zydowski, a
podanego w liscie przez ksiecia zydów w swoim czasie w Konstantynopolu.
Wyznaja to zydzi, ze „marani...pokazali otwarcie swoje zydowskie oblicze. Ci
„chrzescijanie", którzy przez 400 lat zyli w chrzescijanstwie, a pomimo to pozostali
w swoich sercach wiernymi zydami, sa juz obecnie takimi zydami, jak wszyscy".
Ujawniono to jeszcze przed rewolucja.
W tych slowach Szlojme leka z Salonik mamy nie tylko aluzje, ale i doslowne
przytoczenie slów z listu do ksiecia zydów w Konstantynopolu. W Salonikach
widocznie przechowano zywa pamiec owego listu.
Jako zas dalsze urzeczywistnienie jego zapowiedzi przy wykonywaniu podanych
przepisów, mozna uwazac doniesienia „zydowskiej agencji telegraficznej", ze zaraz
po wybuchu rewolucji w Hiszpanji „czlonkowie rzadu prosili przedstawiciela tejze
Agencji, by dal swiatu zydowskiemu swiadectwo przyjaznych uczuc, ozywiajacy
republikanski rzad wobec narodu zydowskiego. Dalej oswiadczyli ministrowie, ze
nie bedzie sie czynic zadnych ograniczen dla imigracji zydowskiej do Hiszpanji w
granicach ekonomicznych mozliwosci kraju. Podsekretarz stanu do spraw pracy
oswiadczyl, ze jest on sklonny ulatwiac wjazd zydom do Hiszpanji".
Naturalnie wywolalo to radosc w Izraelu, bo jak zaznaczono: „znaczenie
zaproszenia zydów do imigracji do Hiszpanji nie tyle tkwi w praktycznej
mozliwosci masowej imigracji zydowskiej, ile w zadoscuczynieniu, które
wywoluje w sercach zydów na calym swiecie. To zaproszenie nalezy uwazac za
wielki tryumf w historji zydowskiej".
O tym tryumfie zapewniali swych wspólwyznawców „najwieksi rabini i satrapi"
prawa zydowskiego, we wspomnianym liscie, którego wskazówki wiernie
wykonywali zydzi i „z pognebionych stali sie wysoko wyniesionymi", bo jak
doniosla „zydowska agencja telegraficzna" „conajmniej trzech czlonków gabinetu
hiszpanskiego, pochodzi od ukrytych zydów, wsród nich premjer, Alkala Zamora".
Kosciól oddzielono od panstwa, czyli sprowadzono do stanu instytucji prywatnej, a
zatem zrównano z synagoga. Jest to jeden z pierwszych i zasadniczych wymogów
kazdej rewolucji, bo to otwiera szeroko bramy zydowstwu do przedostania sie do
wszelkich instytucji narodów rdzennych. Wypowiada to „zydowska agencja
telegraficzna.", z powodu zawarcia Konkordatu Stolicy Apostolskiej z rzadem

wloskim w roku 1929:
„Emancypacje i polityczne równouprawnienie wloskiego zydowstwa, osiagnieto
dopiero po rozdziale Kosciola od panstwa".
To tez jak mówil do ministra marana de Los-Rios Dr. Kahan zyd niemiecki,
mieszkajacy stale w Toledo: „Jest rzecza jasna, ze tylko wtedy, gdy nowa republika
wezmie sie powaznie do zlamania nieograniczonej dotad wladzy Kosciola, zydzi
beda mogli powrócic do Hiszpanji".
Na to odpowiedzial skwapliwie Los-Rios: „Trzeciego dnia rewolucji...oglosilismy,
ze wszystkie cmentarze traca swój religijny chrakter, ze wszyscy ksieza co do
jednego traca wszystkie swoje oficjalne prawa i ze bedzie przeprowadzony
calkowity rozdzial miedzy Kosciolem i panstwem tak, ze Kosciól bedzie mial
zupelnie prywatny charakter".
Rozdzial Kosciola od panstwa wprowadzaja zydzi zaraz po wybuchu kazdej
rewolucji w chrzescijanskich panstwach. Przed wybuchem zas przygotowuja do
tego umysly spoleczne przy pomocy masonów i socjalistów, jako swoich wiernych
wspólpracowników.
Mys ta tkwi w liscie ksiecia zydów w Konstantynopolu do zydów w Arles, którego
zasady tak wiernie zrealizowano, a osiagnieto skutki w rewolucji hiszpanskiej.
Na podstawie pytania, czy list wymieniony jest istotnie autentyczny? Odpowiada
Darmesteter: „moze" i zaznacza ze ks. Buis, który wydal te listy w r. 1641, widzial
je w oryginale w archiwum najslawniejszego opactwa Prowancji w Arles.
Dzielo zas w tej kwestji ksiedza Buis znajduje sie w bibljotece narodowej w Paryzu
pod sygnatura: L.K. zatytulowane: La royalle couronne des roys d'Arles...par M.I.
Buis, pretre, Abignon 1641 - In.
Zaznaczyc tu jeszcze nalezy, ze o „ksiazetach kaplanów" i „ksiazetach narodu",
czytamy tak w Nowym Testamencie, jak i w Talmudzie.
Byli to przewodniczacy „sanhedrynu", najwyzszej rady, a raczej autonomicznego
rzadu zydowskiego, który w róznych czasach, rózne mial znaczenie. Dla zydów zas
przedstawial zawsze najwyzsza ich wladze.
Nalezeli do niego przedstawiciele rodów arcykaplanskich, najwybitniejszych
rodów i uczeni w Pismie. Zgadza sie to zupelnie z listem zydów z
Konstantynopola, podpisanym przez „ksiecia zydowskiego" i opartym na uchwale
„najwiekszych rabinów i satrapów prawa" zydowskiego.
W Misznie, kiedy jest mowa o obowiazkach ksiecia zydowskiego, to na pytanie
postawione w Gemarze: „kogo ma sie rozumiec pod ksieciem", jest odpowiedz"
„król".
Rabbanan zas uczyli... pod ksieciem ma sie rozumiec tego, który nad soba ma tylko
Pana swojego Boga".
Odnosi sie to do ksiecia na wygnaniu, egziliarchy w Babilonie, który tutaj w
najwiekszym ich ówczesnie skupieniu, sprawowal rzady nad zydami po zburzeniu
Jeruzalem.
Wladza jego byla wieksza niz wladza patryarchy palestynskiego, bo on wywodzil

sie, wedlug Talmudu, od patryarchy Judy w prostej linji, a patryarcha palestynski
tylko ze strony matki.
Otóz w tych ksieciach zydowskich, których nazywa sie równiez królami mówi r.
Nahman jeden z patryarchów palestynskich: „o nich napisano: berlo panujacego; a
o nas, napisano: prawodawcy, poniewaz sie uczy: nie bedzie odjete berlo od Judy,
to sa egziljarchy Babilonji, którzy podbijaja lud laska, ani prawodawca od nóg
jego, to sa dzieci Hillela, którzy jawnie ucza Izraela prawa".
Jest to charakterystyczne wyjasnienie proroctwa mesjanskiego Jakóba: „Nie bedzie
odjete berlo od Judy, ani wódz z biódr jego, az przyjdzie, który ma byc poslany
(Messia), a on bedzie oczekiwaniem narodów".
To znaczy panowanie od Judy nie bedzie odjete, dopóki nie przyjdzie Mesjasz,
czyli w czasie, kiedy utraca zydzi wlasne panowanie, wtedy Mesjasz przyjdzie. Co
stalo sie, kiedy za Heroda Idumejczyka, obcokrajowca utracili rzad wlasny i wtedy
przyszedl Chrystus Pan. Dla usuniecia wiec tego podstawowego dowodu Jego
mesjanstwa wmawiaja zydzi w siebie, ze maja rzad wlasny z pokolenia Judy w
osobie egziljarchy, czyli „ksiecia na wygnaniu". Z tad to jest jeszcze czas na
przyjscie mesjasza, bo zydzi maja wlasny rzad.
Berlo zatem od Judy wedlug nich nie zostalo jeszcze odjetem. Wykretne to
wyjasnienie ma sluzyc równiez, jako dowód przeciw mesjanstwu Chrystusa Pana, a
zarazem jako powód do dalszego oczekiwania przyjscia mesjasza.
Wedlug powzyszego wyjasnienia Talmudu jawnemu nauczaniu prawa przez
patryarchów palestynskich, przeciwwstawiony jest rzad egziljarchów, zwanych
ksiazetami albo królami, rzad silnej reki, bo rzadzacy laska czyli kijem i
podbijajacy naród.
Rzad ten musi byc naturalnie ukryty, bo jest na obcem terytorjum i tworzy rzad w
rzadzie i panstwo w panstwie, nie chcac uznac zadnego obcego panowania nad
soba i teskniac do otwartych rzadów we wlasnem panstwie.
„Z tej tesknoty, jak mówi Hans Kohn, starali sie zydzi nie tylko wewnetrzna
wolnosc zachowac (to bylo dzielem faryzeuszów), ale takze i zewnetrzna. Nie
chcieli oni zadnego pana oprócz Boga. Walka o zewnetrzna wolnosc zmuszala
Rzymian do podziwu. Józef mówi o zwolennikach Judasza Galilejczyka, którzy
uznaja tylko Boga, jako swego pana i poddaja sie kazdej smierci i nie przestraszaja
sie przed zabijaniem swoich krewnych, aby tylko nie musiec sluzyc zadnemu
czlowiekowi, lecz Bogu samemu. Panstwo jednak zewnetrzne nie mialo trwalosci.
Z zewnetrznej tylko wolnosci zbudowali sobie zydzi panstwo, które mialo trwalosc
przez dwa tysiace lat bez zadnej zewnetrznej podstawy, bez lacznosci ziemi.
W niem nie powstaly zadne nowe idee, ale zadna ze starych nie zostala
opuszczona".
Zaszla tu tylko zmiany formy zewnetrznej, ale nie ma zadnej zmiany zycia
wewnetrznego, jak mówi dalej Kohn.
„Po niewielu dziesiatkach lat pozornego zaspania i rozkladu stoimi dzisiaj w dobie
podnoszenia sie ducha zydowskiego".
Totez „zdaje sie znów sie zbliza walka, jaka rozegrala sie prawie przed 19 wiekami
miedzy zydowskim duchem i niezydowskim i nie zostala rozstrzygnieta, poniewaz

ona nigdy inaczej nie moze byc zakonczona, jak tylko w mesjanskim panstwie.
Ta walka nie ma nic wspólnego z wojnami, które rozrywaja ludzkosc na tej ziemi",
czyli walka, która sie zbliza miedzy duchem zydowskim i wedlug zydów musi byc
zakonczona ich zwyciestwem po zalozeniu królestwa mesjanskiego, obejmujacego
swiat caly, nie ma nic wspólnego z otwarta i jawna walka na polu bitwy.
Jest to zatem przyznanie sie do tajnej walki i tajnego podboju przy pomocy
podstepu, oszustwa, wyzysku, a przede wszystkiem rozkladu wewnetrznego
rdzennych narodów.
Na co patrzymy i co polecaja tak „Protokóly medrców Sjonu" jak i rozkaz ksiecia
zydowskiego z Konstantynopola, przeslany zydom w Arles.
Pisma te, mimo róznicy co do czasu, nie róznia sie w niczem od siebie, pochodza z
jednego srodowiska, jeden maja cel: panowanie zydów nad swiatem i jedna
nieograniczona chec zemsty nad narodami.

XII.
PODLOZE DO REWOLUCJI W ROSJI.
Te plany wprowadzono juz w zycie w zupelnosci w Rosji, chwilowo na Wegrzech,
pózniej w Hiszpanji i w Meksyku. Do ich urzeczywistnienia w swiecie calym dazy
zydowstwo, spelniajac program social-demokratyczny zyda Marxa, zlaczony
ideowo najscislej z „Protokólami medrców Sjonu" i propagujac ruchy wywrotowe
we wszystkich panstwach, by przy ich pomocy oslabic lub usunac rzady rdzennych
narodów i zapanowac nad nimi.
Te objawy spotykamy nie tylko u zdeklarowanych i zawodowych komunistów
zydowskich, ale i w najszerszych masach spokojnych i kadinad mieszkanców.
Wystarczy posluchac, co mówia podraznieni zydzi w sporach z niezydami. Coraz
czesciej, powolujac sie na Rosje, odrazaja sie rdzennej ludnosci: „wasze rzady juz
predko sie skoncza, zrobimy z wami to, co zrobilismy w Rosji".
Nie chcac powtarzac znanych juz wiadomosci, jak rewolucje w Rosji finansowali i
przeprowadzili zydzi, chcialbym zwrócic uwage na wypadki, jako na podklad do
tej rewolucji, która przygotowywal zakulisowo zyd Aron Simanowicz, uzwajac
jako narzedzia wszechpoteznego na dworze carskim Rasputina, by Rosje na oczach
jej mieszkanców sponiewierac, a dwór carski pohanbic i w ten sposób ulatwic
dzialalnosc wywrotowym czynnikom.
Jesli rzady Mikolaja II obrzydly wszystkim, jesli w obronie jego nie stanal nikt,
nawet z jego otoczenia, nawet z jego krewnych, to zawdzieczac ma w znacznej
mierze Rasputinowi i do pewnego stopnia Aronowi Siemianowiczowi, którego
równiez otaczal zaufaniem i który po smierci Rasputina, o ile chcial cokolwiek
przeprowadzic u cara, poddawal to zawsze, ze jest to idea zmarlego.
Znana byla w Petersburgu ciemna ta figura, ale nikt nigdy nie przypuszczal, zeby
ów Aron potrafil tak oplatac swoimi splotami najwybitniejsze osobistosci i takie
wplywy wywierac na sprawy panstwowe, jak okazuje sie z jego wlasnych zeznan.
Zgubna dla Rosji jego dzialalnosc odpowiada najzupelniej duchowi „Protokólów

medrców Sjonu". Dzialal on, swiadomie na zgube panstwa rosyjskiego, a na
korzysc zydowstwa, postepujac najzupelniej wedlug przepisów „Protokólów
medrców Sjonu", gdzie powiedziano: „nie powinnismy sie cofac przed korupcja
pieniezna, oszustwem i zdrada, o ile to ma dopomódz do osiagniecia naszego celu".
To mysl przewodnia calego postepowania Arona Simanowicza, jakie on sam
skreslil w swej ksiazce o Rasputinie.
Oponowawszy najzupelniej Rasputina, który mial bezwzgledny wplyw na caryce i
cara, staral sie Simanowicz o przeprowadzenie równouprawnienia dla zydów w
Rosji i oto, by Rosja zdradzila swych sprzymierzenców, a zawarla pokój
separatywny z panstwami centralnemi. W tym celu potrzeba bylo usunac wszystkie
te osobistosci z wysokich stanowisk, które na przeszkodzie staly, a na ich miejsce
postawic swoich ludzi.
„Przyszlismy z Rasputinem, mówi Aron Simanowicz, na mysl, wlasnych
kandydatów stawiac na stanowiska ministerjalne, kandydatów, którzyby nie byli
antysemicko usposobieni, a nam byli pomocnymi przy przeprowadzaniu naszych
planów".
„Udalo mi sie dzieki zaufaniu cara, niektóre osobistosci przeprowadzic na
ministrów, które przezemnie i przez Rasputina byly na te stanowiska upatrzone. W
ciagu ostatniego roku przed rewolucja wszyscy ministrowie byli mianowani i
usuwani za moje i Rasputina przedlozenie. Przy wyborze naszych kandydatów
miarodajnymi byly dwa wzgledy, mianowicie czy moga nam byc pomocnymi przy
zawarciu pokoju z Niemcami i przeprowadzeniu ulatwien dla zydów.
Jeszcze przed smiercia Rasputina planowalem dopomódz mojemu adwokatowi
Dobrowolskiemu na stanowisko ministra sprawiedliwosci. Byl to czlowiek otyly z
zewnetrznego wygladu uderzajaco tepy...Lubial pieniadze nadewszystko i
wyswiadczal uslugi za podarunki. Dlatego byl on cennym dla mnie.
Chcialem Dobrowolskiego zrobic ministrem sprawiedliwosci, bo wierzylem, ze on
zrobilby potem z wdziecznosci wszystko dla mnie, czegobym od niego wymagal.
Zamieszany w jakies brudne sprawy nie mial dobrej opinji w wysokich kolach
rzadowych. ....jego nominacja wywarla takze najnieprzyjemniejsze wrazenie w
prasie i w towarzystwie.
Dobrowolskiego nominacja nastapila dopiero po smierci Rasputina, stalo sie to
tylko z tego powodu, poniewaz go polecilem carowi, jako kandydata Rasputina"...
Kiedy jednak Dobrowolski, jako minister sprawiedliwosci, zazadal wznowienia
procesu przeciw bankierowi zydowi Rubinsteinowi i uwiezil go z powodu
podejrzenia wladz wojskowych o szpiegostwo i kiedy wszelkie wysilki
Simanowicza w celu ratowania go zawiodly, wtedy „w tak ciezkich warunkach,
mówi dalej Simanowicz, postanowilem szukac ratunku w starym wypróbowanym
srodku, w przekupstwie...Dobrowolski nie wytrzymal na dlugo pokusy. On
otrzymal od nas sto tysiecy rubli, oprócz tego kolje perel i pare brylantowych
kolczyków, jako podarunek slubny dla jego córki. Przyrzekl nam wstrzymac
postepowanie sadowe przeciw Rubinsteinowi".
Niemniej charakterystyczna jest nominacja Protopopowa, na ministra spraw
wewnetrznych, który na tem tak waznem stanowisku przetrwal do rewolucji. O tej

nominacji pisze Aron Simanowicz: „Kiedy Protopopów powzial postanowienie
ubiegac sie o teke ministra spraw wewnetrznych, polaczyl sie najpierw ze mna.
Zawarlismy wkrótce przyjazn i zaczelismy mówic sobie na „ty". Zaprowadzilem go
do Rasputina, który nabral do niego zaufania. Mówil bardzo czesto o Protopopowie
z carem i staral sie zainteresowac go nowym czlowiekiem...Protopopow tesknil za
teka ministerjalna. Mysmy mu postawili nasze warunki: Zawarcie pokoju
separtytywnego z Niemcami i przeprowadzenie praw dla polepszenia polozenia
zydów. On sie zgodzil.
Poznajomilem go z wybitymi politykami zydowskimi i zapewnilem ich o jego
przyrzeczeniu w stosunku do zydów. Jednego dnia pojechalem z Rasputinem i
Protopopowem do Carskiego Siola do Wyrubowej...
Wyrubowa przedstawila Protopopowa carycy w lazarecie, na która wywarl on
korzystne wrazenie. Wkrótce potem byl on ministrem spraw wewnetrznych i jak
sie okazalo ostatnim ze starego porzadku panstwowego. Przed jego powolaniem
splacilem jego weksle w sumie 150.000 rubli, inaczej bylby uznany jako
niewyplacalny, coby przeszkodzilo jego nominacji. Protopopow przyrzekl zwrócic
mi te sume z funduszu dyspozycyjnego ministerstwa spraw wewnetrznych.
Poniewaz on jednak zlozyl 100.000 rubli na lazaret, zalozony przez Wyrubowa, nie
mógl swego dlugu zaraz wyplacic. Wyrubowa dowiadywala sie, czy Rasputin
zgodzil sie na datek Protopopowa dla lazaretu i otrzymala odpowiedz, ze datek
nastapil na zlecenie Rasputina...
Czesto tego rodzaju datki pieniezne sklanialy osoby, które zawdzieczaly
Wyrubowej nominacje, czy udogodnienia. Zdarzalo sie takze, ze otrzymywala
osobiscie cenne podarunki. Tak dala pani Rubinstein n.p., 50.000 rubli, pani
Reinesohn 25.000 rubli, bankier Manus 200.000 rubli, Nachimow 30.000 rubli,
Popow 10.000 rubli.
Odemnie samego, mówi o sobie Simanowicz, otrzymala Wyrubowa rozmaite cenne
brylanty, szmaragdy i kosztowne srebrne wazy na kwiaty"...
Przy rewizji w mieszkaniu Simanowicza po wybuchu rewolucji znaleziono liczne
weksle Protopopowa - Sedzia sledczy, który znalazl jeszcze wiecej weksli u niego
wielkich ksiazat, ministrów i wysokich dygnitarzy, chcial go obwinic o
przekupstwo.
„Nominacja Protopopowa wywolala olbrzymia burze w Rosji".
„Odkad Rasputin odgrywal decydujacy wplyw na nominacje ministrów, znajdowal
sie prawie zawsze w poszukiwaniu kandydatów...atakowal prawie bezprzestanku
prosbami, aby mu podac stosownych kandydatów na wakujace stanowisko
ministerjalne...Zdarzalo sie, ze car wzywal Rasputina i prosil go, bym natychmiast
podal czlowieka, któryby mógl momentalnie zajac wolne stanowisko ministerjalne.
Rasputin prosil w takich wypadkach cara, by kilka minut pozostal przy aparacie, a
do nas przystepujac wolal w podniesionym tonie, „potrzebujemy ministra", chcac,
by mu podac odpowiedniego czlowieka"... Jesli tyl wypadek szczególniej trudny, to
nam przychodzil z pomoca Manasewicz-Manuilow zyd. On staral sie naturalnie
przeprowadzic swoich ludzi. Tak np., na jego polecenie zostal mianowany Sturmer,
prezydentem ministrów. Manasewicz przedstawil go jako „starego zlodzieja i

oszusta" i zareczyl za to, iz on bedzie wypelniac wszystkie nasze zyczenia... Ja
wystepowalem za Sturmerem, poniewaz on byl zydowskiego pochodzenia. Jego
ojciec pobieral wyksztalcenie w pierwszej rabinackiej szkole w Wilnie, przyjal
pózniej chrzescijanstwo, otrzymal szlachectwo. Poczatkowo innego nazwiska,
nazywal sie pózniej Sturmerem. Spodziewalem sie, ze prezydent Sturmer nie
bedzie robic zadnych przeszkód przeciwko daznosciom zydów do
równouprawnienia i nie pomylilem sie.
Pewnego dnia zazadal car naglaco, odpowiedniego czlowieka na stanowisko
oberprokuratora sw. synodu. Polecilismy Rajewa profesora wyzszej zenskiej
szkoly, starego, zupelnie nieznacznego czlowieka, który nosil peruke i komicznie
robil wrazenie. On byl prezesem, zalozonego przezemnie „Naukowoprzemyslowego zjednoczenia". Mimo wysoko brzmiacej nazwy byl to zwykly klub
gry, gdzie dzien i noc grano hazardowo".
Tego rodzaju czlowieka wysuwa Aron Simanowicz na najwyzsze wlasciwie w
cerkwi prawoslawnej stanowisko, by te cerkiew ponizyc i zdeprawowac.
Ta droga usuwano równiez najdzielniejszych ludzi z pierwszorzednych placówek, a
nawet bardzo zasluzonego generala Ruskiego w czasie wojny, bo byl niedogodnym
dla zydów.
Co wiecej glównodowodzacego armja rosyjska wielkiego ksiecia Mikolaja
Mikolajewicza, usuneli zydzi przy pomocy Rasputina za lapówke 100.000 rubli.
O tem mówi Simanowicz, jak „delegacja zydowska z duzemi pelnemi brodami",
skarzyla sie Rasputinowi na przyjeciu u adwokata Sliosberga, na wielkiego ksiecia
Mikolaja Mikolajewicza i jak „Rasputin wstal, przezegnal sie... i oswiadczyl, ze w
ciagu dziesieciu dni chce usunac Mikolaja Mikolajewicza ze stanowiska
naczelnego wodza ruskiego wojska" - „Potem car sam obejmie naczelne
dowództwo i my bedziemy mogli moze cos dla zydów zrobic".
„Ja, mówi Simanowicz, dalem wniosek zlozyc Rasputinowi datek 100.000 rubli dla
jego rodziny. Mój wniosek byl jednomyslnie przyjety...
Nastepnego dnia zlozyl M. Ginzburg w banku dla obydwóch córek Rasputina po
50.000 rubli.
Jeszcze przed uplywem dziesieciodniowego terminu zostal Mikolaj Mikolajewicz
usuniety ze swego stanowiska i mianowany komendantem wojsk na Kaukazie".
Dzialalnosc ta oparta na przekupstwie, bo jak mówi Simanowicz, nabyl on „pewnej
latwosci w przekupywaniu urzedników panstwowych", godzila w podstawy
panstwa dzieki sprytnemu wykorzystywaniu wplywów Rasputina.
Zadne kleski na froncie nie dadza sie porównac z tem zlem, jakie wyrzadzaly Rosji
te ciemne figury w rodzaju Rasputina i Simanowicza. Przygotowaly one podloze
dla akcji wywrotowej i do odosobnienia cara tak od innych czlonków rodziny, jak i
od armji i od calego narodu.
„Spólka akcyjna", Rasputin, Wyrubowa i Simanowicz, przygotowala grunt dla
Kierenskiego i towarzyszy, by ci w krótkim czasie mogli oddac wladze Leninowi i
Trockiemu, a raczej komisarzom zydowskim.

XIII.
PROTOKÓLY MEDRCÓW SJONU W SWIETLE
MORALNOSCI OFICJALNEGO KODEKSU
ZYDOWSKIEGO.
Dzialalnosc powyzszych trzech spólek pozostaje w takiej scislej lacznosci, w jakiej
jest przyczyna do skutku. Naturalnie nie wszyscy byli uswiadomieni, wielu nie
zdawalo sobie sprawy, jak ich naduzywali ci, którzy cala akcje prowadzili wedlug
programu „Protokólów medrców Sjonu", zalecajacych korupcje pieniezna,
oszustwa i zdrade".
Zgadza sie to równiez z „Szhlehan aruchem", o którym mówi I. Wajnberg, ze „stal
sie oficjalnym kodeksem zydowskim i nieraz przeslanial soba Talmud".
Otóz zasady moralnosci podane w owym kodeksie zydowskim, wyswietlaja nam
najlepiej ducha, jakim sie kieruja „Protokóly".
W „Szulehan-aruchu" powiedziano:
„Jesli kto przyprowadzil niezyda, to w niektórych miastach jest zakazanem z tym
niezydem prowadzic interesa, aby nie szkodzic swojemu blizniemu (zydowi), takze
nie mozna go zywic, inni pozwalaja nie tylko na to, lecz mozna mu takze pieniadze
pozyczac, interesa z nim robic, jego przekupywac, od niego ciagnac, poniewaz
dobra niezyda sa jakgdyby cos oddanego na lup i kto pierwszy przychodzi ma do
nich prawo".
„Nie zyda mozna oszukiwac, poniewaz w Pismie powiedziano 3M. 25.14: nikt nie
powinien brata swego oszukiwac. Jesli zas nie zyd oszukal zyda, to musi on na
podstawie naszych praw zwrócic".
Dozwolonem jest nie tylko korzysc z pomylki niezyda, ale jesli zyd oszukuje goja
w obecnosci drugiego zyda, to musi sie z nim korzyscia z oszustwa podzielic.
„Jesli kto posyla poslanca, aby odebral pieniadze od niezyda, a ten sie pomylil i dal
mu za duzo, to nalezy wszystko do poslanca. Jesli jednak poslaniec nie wiedzial o
tem, az sie pieniadze znalezly w rece posylajaego, to naleza do niego (do tego,
który go poslal). Jesli kto zalatwial interes z niezydem, a inny zyd przyszedl w tym
czasie i pomógl mu i oszukal niezyda na mierze, liczbie lub wadze, to sie zysk
dzieli, nawet gdy ten, który pomaga, za swój trud otrzymuje zaplate".
Zyd nie moze przestrzedz goja przed oszustwem drugiego zyda.
„Jesli kto sprzedal cos nie zydowi, a zyd temu powiedzial, ze kupil za drogo, to jest
zdrajca i musi szkode wynagrodzic, która przez to powstaje".
„Jest zakazanem zyda, albo jego majatek w moc niezyda oddawac, jego zdradzac,
nawet wtedy, jesli pierwszy bylby grzesznikiem, któryby jeszcze do tego
donosicielowi bardzo wiele zlego wyrzadzil. Jesli jednak donosiciel zostal od niego
zdradzonym, wtedy jest dozwolonem jego znów zdradzic, a nawet go zabic. Jesli
on sie przez to, a nie w zaden inny sposób, moze ratowac. Zdrajca nie ma zadnego

udzialu w owem zyciu. Jest dozwolonem zabic zdrajce, gdzie sie go znajduje i
nawet w obecnych czasach. Jesli sie slyszy o kims, ze chce swego blizniego
zdradzic, to musi sie go najprzód upomniec, jesli sie wierzy, ze sie przez to sprawie
przeszkodzi, jeszcze na tyle jest czasu. Jesli on jednak jest zuchwaly i nie chce
przyjac upomnienia, to musi go pierwszy lepszy zabic i uczynil dobry uczynek.
(Niektórzy rabini chca, ze jesli mozna sie od niego w inny sposób uratowac np.,
jezyk mu uciac albo go oslepic, to nie powinno sie go zabijac"...
„Mozna swiadków przesluchac przeciwko zdrajcy w jego nieobecnosci i zabic go
na podstawie ich zeznania. (Takze nie potrzebuja swiadkowie byc, tak dokladnymi
i jednozgodnymi).
...Kto znanym jest z tego, ze juz trzy razy zdradzil zyda, albo jego majatek, nie
mozna bylo jednak przywiesc przeciw niemu swiadków (nie mozna go wiec wprost
zabic), takiego stara sie wszelkimi mozliwymi srodkami zgladzic ze swiata n.p.,
rzuca sie go do glebokiego dolu, zeby sam umarl itd..
...Wszystkie koszta, które miala gmina zydowska aby zdrajce zgladzic ze swiata,
poniosa wszyscy czlonkowie tejze gminy wspólnie".
Swiadczy to o bezwzglednosci w postepowaniu i o zakonspirowaniu calego narodu
zydowskiego. Z drugiej jednak strony, jasnem jest, jak naiwnymi sa ci, którzy w
sprawach zydowskich i to jeszcze takiej donioslosci, jak w procesie w Bernie,
wzywajac, prócz Plk. Fleischharera, prawie samych zydów jako rzeczoznawców i
swiadków, oczekiwali od nich zeznan bezstronnych i wierzyli z dziecieca
szczeroscia, ze zaprzysiezeni swiadkowie zydowscy zloza zgodnie z prawda
wyjasnienia.
Otóz o ileby jakikolwiek zyd odwazyl sie cokolwiek wyznac, coby wyszlo na
szkode zydowstwa, to ogloszonoby go za zdrajce i wedlug powyzszych praw
zabito, jak zabito w dniu 17 czerwca 1933 roku w Tel-Awiwie, Dr Chima
Arlosoroffa, dyrektora departamentu politycznego egzekutywy sjonistycznej, który
z ramienia zydów wschodnich, prowadzil rokowania z rzadem Hitlera i zawarl z
nim uklad polityczno-gospodarczy. Uznano go z tego powodu za zdrajce i jako
takiego zamordowano.
Podejrzenia zas rzucano na Arabów, nawet na zone zamorodwanego, to znów jako
powód stawiano wzgledy seksualne.
Lecz jak zaznaczylo jedno z pism zargonowych: „Nie ma obecnie najmniejszej
watpliwosci, ze zamach dokonany na nim staje w zwiazku z misja, której
przeprowadzenie w Europie wzial on na siebie".
Misje te nazwano „nikczemna zdrada interesów narodu".
A jak mówi zargonowy powiesciopisarz Szalom Asz: caly naród zydowski okreslil
zawarty uklad tylko jedna wlasciwa nazwa „zdrada". A dalej zaznacza: „Hanba
musi byc z nas zmyta jaknajpredzej, a ci wszyscy, co brali udzial - precz z nimi ich miejsce jest poza naszym obozem".
Otóz bardzo mozliwe, ze Chaim Arlosoroff, stosownie do wymienionych
przepisów „kodeksu religijno-prawnego", „Szulchan aruchu", jako zdrajca zostal
zabity.

Taki sam los spotkalby kazdego, kogo ogloszonoby za zdrajce, który zaszkodzilby
interesom narodu, zeznajac cokolwiek przychylnie w sprawie autentycznosci
„Protokólów medrców Sjonu" w procesie w Bernie. Wtedy pierwszy lepszy
musialby go zabic i spelnilby dobry uczynek".

XIV.
I KONGRES SJONISTYCZNY W BAZYLEJI W
r. 1897 W OSWIETLENIU XVIII KONGRESU
W PRADZE W r. 1933.
Totez z cala pewnoscia siebie strona zydowska postawila tam pytanie dla
ekspertów:
„Czy nie mozna wnioskowac z protokólów pierwszego kongresu sjonistycznego,
jak i z zeznan zyjacych jeszcze dzis uczestników tego kongresu, ze wszystkie jego
narody toczyly sie w pelnem swietle jawnosci?
Czy istnieje jakakolwiek poszlaka, przemawiajaca zatem, ze w ciagu trzech dni
obrad kongresu w Bazyleji odbyly sie jeszcze jakiebadz posiedzenia tajne?"
Na to odpowiada ekspert z ramienia oskarzenia (Zwiazek gmin zydowskich w
Szwajcarji i gminy zydowskiej w Bernie), profesor Dr. A. Baumgarten:
„Nie ma najmniejszego oparcia hipoteza, jakoby delegaci na kongres, czy tez
odlam ich, odbywali jakiekolwiek zgromadzenia poza publicznemi posiedzeniami".
Nie wiedzial widocznie prof. Baumgarten albo nie chcial wiedziec, ze na
sjonistycznych kongresach oprócz jawnych prac byly równiez scisle poufne i tajne
posiedzenia.
Tak np., na kongresie w Pradze 1933 roku „prezydent Mockin grozi, iz postawi pod
sad partyjny kazdego, kto zdradzi tajemnice A.C.", Komitetu Wykonawczego.
„Mówi sie tylko pólslówkami, bo wszystko, co sie dzieje na A.C. jest rzekomo
tajemnica".
„Komisja polityczna radzi nad waznemi kwestjami, a których na czolo wybija sie
sprawa zydów niemieckich, a w szczególnosci sprawa znanego ukladu z rzadem
niemieckim....O sprawie tej jako poufnej nie mozna szerzej pisac".
Tajemniczosc spraw politycznych posunieto do tego stopnia, ze wedlug
oswiadczenia Mockina, przewodniczacego kongresu, wyznaczona specjalna
„Komisja 6-ciu" nawet „Komitetowi Wykonawczemu", nie przedlozyla tych
materjalów, tem mniej zatem mozna je przedlozyc kongresowi"... Jest tu dalej
mowa o pracy spokojnej rzeczowej „w salach poufnych obrad komisji".
„Komisja polityczna przygotowala szereg instrukcji dla przyszlej egezekutywy,
instrukcje te nosza charakter poufny i nie sa publikowane. Przed plenum przyszly
tylko rezolucje demonstracyjne".

Mamy tu zatem rózne stopnie wtajemniczonych. Ma swoje tajemnice Komitet
Wykonawczy, ale jemu nie powierza swoich tajemnic „Komisja szesciu", która
ponad nim stoji. A wiec zwykli delegaci kongresu, nie nalezacy do wtajemniczonych, nie mieli
wlasciwie pojecia, co sie woklo nich dzialo. Dla nich i na zewnatrz podawano tylko
rezolucje dla demonstracji, dla oka tylko.
Trafnie okresla ich polozenie korespondent Chwili:
„Tu i ówdzie grupki delegatów smetnie rozmawiaja o kongresie. Dlaczego
odroczono wczoraj w nocy, a raczej 3.30 nad ranem plenum na dzis wieczór?
Dlaczego nie toczy sie dalej dyskusja generalna? Prezydjum kongresu bezustannie
obraduje. Nadchodzi sekretarz generalny kongresu i oznajmia, iz plenum
odrodzono do jutra. Niezadowolenie rosnie. Bomba. Widocznie, cos sie dzieje za
kulisami, co zmusza prezydjum do zastamowania obrad kongresu. Starsi bywalcy
kongresów uspokajaja. To jest normalny bieg kongresu!".
A zatem wedlug zapewnien „starszych bywalców na kongresach" sjonistycznych
nalezy do „normalnego biegu kongresu", iz „wtajemniczony zarzad pracuje
bezustannie", jego prace spelniaja wlasciwy cel kongresu, sa najzupelniej poufne, i
zakonspirowane, dla ogólu zas delegatów, obradujacych na posiedzeniach
plenarnych, podaje sie „tylko demonstracyjnie wnioski".
Te podwójna gre, jaka sie spotyka we wszystkich dziedzinach zycia zydowskiego,
przedstawia pogladowo w swych listach kongresowych Dr. I. Schwarzbart w
zydowskim dzienniku „Chwila".
We wszystkich pismach tak polskich jak i zydowskich rozbrzmiewaly echa
krzykliwych walk i zacietych sporów partyjnych na kongresie w Pradze. Otrzymalo
sie wrazenie, ze ów parlament, jak go nazywali zydzi rozleci sie , niczego nie
uchwaliwszy. Dr. Schwarzbart, chcac sie dowiedziec, co obcy o tym parlamencie
sadza, postawil pytanie „wybitnemu dziennikarzowi polskiemu", jakiem okiem
patrzy on na ów kongres.
„Dziennikarz ten, jak mówi korespondent, obserwowal pilnie plenum
spoleczenstwa sjonistycznego, a orjetowal sie niezle w odcinkach walki
spoleczenstwa sjonistycznego. Chlodny ten obserwator, którego funkcja jest nie
tylko dziennikarska, odpowiedzial mi krótko: kryzys parlamentu".
Dr. Schwarzbart przyznal mu wprawdzie racje, ale dla swoich piszac, mówi dalej:
„Niejeden parlament bylby dumny, gdyby mial taki zespól osób, jak nasz
Kongres".
To, co bylo na posiedzeniach plenarnych kongresu, bylo tylko zrecznie odgrywana
komedja, wlasciwy kongres odbywal sie, gdzie indziej.
„Na drugim pietrze gmachu kongresowego, mówi dalej Dr. Schwarzbart, nasz
parlament spokojnie pracuje. Na pierwszem przewalaja sie tak namietnosci - na
plenum kongresu mówcy lepsi gorsi, goretsi, chlodniejsi...scieraja sie ze soba.
Leca skry polemiki - ale nikt tego wszystkiego nie bierze tragicznie. To jest wentyl
temperamentów... A na drugim pietrze w salach 8 komisji - wre praca. Spokojna
rzeczowa. Kuja sie wytyczne pracy. Wszystkie stronnictwa pracuja ze soba.
Wszystkie dziedziny zycia quasi panstwowego sa przedmiotem rozwazan.

Oczywiscie, ze i tam odbywa sie gra polityczna...
Gdybym mógl zaprowadzic naszego kolege dziennikarza, o którym wspomnialem
na wstepie, do sal poufnych obrad komisji naszych, zmienilby moze zdanie... Choc
w czesci".
A zatem obcy obserwator, „którego funkcja byla nie tylko dziennikarska",
znajdowal sie na zydowskim kongresie, jak na chinskim kazaniu. Jego zas relacje
do wladz, które go wyslaly, dalekiemi byly od rzeczywistosci, ale na tem wlasnie
zalezalo wladzom zydowskiego kongresu.
Na zewnatrz wsród obcych chaos i zaciete walki, wewnatrz zas wsród swoich na
tajnych zebraniach, „wre praca, spokojna, rzeczowa, wszystkie stronnictwa pracuja
ze soba".
Slusznie zatem mówi naczelny rabin Sztokholmu Dr. Markus Ehrenpreis:
„Kongresy nie daja praktycznych wyników. Spelniaja role demonstracyjna. A nam
chodzi o mozliwie konstruktywne i najbardziej celowe prace".
Jedno i drugie spelniaja kongresy. Przekonywujemy sie o tem, jesli sie im tylko
blizej przygladniemy i zrozumiemy, ducha dzialalnosci zydowstwa.
„Demonstracyjna role spelniaja" dla „smetnych" delegatów i „dla zbaranialych
gojów", którzy patrza, a nie widza.
„Konstruktywna zas i najbardziej celowa prace", spelniaja na poufnych komisjach,
w subkomisjach i subsubkomisjach a na koniec w gabinecie „fuhrerów", jak to
zaznacza zydowski tygodnik „Opinja" i dodaje, ze „zamiast kongresu decyduja
jednostki".
Podkreslajac dalej cala komedje owej dwulicowosci kongresów sjonistycznych,
oparta na przestarzalej tradycji o „przezytej" formie, mówi o 19 kongresie w
Lucernie 1935 r., ze „tych samych kilku ludzi w ciagu trzech tygodni zalatwilo to,
co tanszym kosztem i bez dekoracji zrobiliby w ciagu 24 godzin miedzy soba".
Tak samo, a prawie doslownie charakteryzuje inne pismo przebieg rozpraw
kongresu w Pradze. „Dwa pelne tygodnie stracilo sie na jalowa dyskusje i spory o
formulke w nieszczesnej sprawie rewizjonistycznej, a na wlasciwe obrady nad
wnioskami komisji pozostawia sie kongresowi zaledwie kilkanascie godzin. Taka
juz jest nasza mentalnosc i takie juz sa tradycje kongresowe.
Mimo to „nalezy stwierdzic, ze pomimo obaw, przebieg i zakonczenie kongresu
bylo normalne, jak zaswiadcza przewodniczacy komisji politycznej.
A zatem „w sumie bedzie to ciezki, ale dobry kongres".
Z tej charakterystyki wynika, ze kilku jednych i tych samych ludzi,
zakonspirowanych przywódców, „fuhrerów", zalatwia wlasciwie sprawy na
poufnych komisjach, a na zewnatrz otacza ich falanga kilkuset delegatów z
demonstracyjemi posiedzeniami obrad plenarnych.
Odgrywa sie to tylko dla dekoracji, a raczej dla zbalamucenia „gojów" i
odwrócenia ich uwagi od wlasciwej akcji.
Wszystko to wskazuje, ze prowadzilo sie tu podwójna gre nie tylko wobec obcych,
lecz nawet i wobec delegatów, przed którymi ukrywalo sie w wielkiej tajemnicy
sprawy wlasciwie zasadnicze, nad któremi obradowalo tylko prezydjum kongresu,
niedpuszczajac do wtajemniczenia czesto nawet Komitetu Wykonawczego.

Dla ogólu zas podawano tylko „demonstracyjne wnioski".
W ten sposób postepowano i na poprzednich kongresach, jak zapewniali w Pradze
„starsi bywalcy kongresów", bo „takie juz sa tradycje kongresowe".
Wobec tego mozemy wnioskowac, ze i w Bazyleji w r. 1897 tego rodzaju przebieg
obrad byl „normalnym biegiem kongresu", ze i tam równiez „narady toczyly sie w
pelnym swietle jasnosci", ale tylko nad wnioskami „demonstracyjnymi" a obok
nich przygotowano instrukcje o charakterze poufnym, konspiracyjnym, na tajnych
zebraniach.
O takich zas tajnych zebraniach mozemy nie tylko wnioskowac na podstawie
powyzszych zestawien, ale wiemy to wprost z pamietników Herzla, który, mówiac
jeszcze 10 marca 1897 roku o przygotowaniach do kongresu, dodaje, ze „kongres
bedzie publiczny i potajemny".
Wprawdzie jest tu mowa o zamiarze zwolania kongresu do Zurichu lub
Monachjum, ale poniewaz gmina monachijska zaprotestowala przeciw kongresowi
u siebie, przeto postanowiono, jak mówi dalej Herzl w swych pamietnikach w dniu
17 czerwca 1897 roku zwolac kongres do Bazyleji.
Nie ma zatem potrzeby, wobec zarzutów zydowskich, ze wszystkie posiedzenia na
I kongresie w Bazyleji byly jawne, uciekac sie do odbywajacej sie równoczesnie
tamze tajnej konferencji lozy Bne-Brith i z niej wyprowadzac „Protokóly medrców
Sjonu", bo materjal ich jest tak obmyslany gruntownie i tak wszechstronnie
opracowany, ze nie mógl on byc wynikiem nawet kilkodniowych obrad, ale jako
juz gotowy referat na poufnem zebraniu odczytany.
Glówna mysl jego pochodzi z literatury zydowskiej, jeszcze przed Chrystusem, a
wyraza sie w oczekiwaniu takiego mesjasza, który zniszczy wszechswiatowe
panstwo rzymskie, a na gruzach jego zalozy wszechswiatowe królestwo izraelskie.
Nad rozwinieciem tej mysli pracowaly wieki, z biegiem czasu wystepuje ona coraz
wiecej realnie i coraz jasniej przedstawiona w szczególach juz to w róznych
pismach, czy mowach rabinów, az wreszcie otrzymuja te forme, w jakiej ja
widzimy w „Protokólach medrców Sjonu".
Nie jednostka, ale wieki cale pracowaly nad rozwinieciem planów, podanych w
owem pismie. Naturalnie ostateczna forma przedstawienia i opracowania tych
planów pochodzi od jednostki, przeniknietej duchem talmudycznym i zyjacej w
atmosferze zasad „Szulchan aruchu".
Tu sa wlasciwe motory, pobudzajace do zbrodniczego czynu. Wedlug Talmudu
„rabi Hama ben Hanina powiedzial:
„Syn Dawida, nie przyjdzie wpierw, dopóki nie ustanie nawet najmniejsze
panowanie nad Izraelem".
A zatem panowanie nad Izraelem potrzeba we wszelki sposób zniszczyc, a wtedy
dopiero syn Dawida przyjdzie i zapanuje nad calym swiatem.
To mysl przewodnia „Protokólów medrców Sjonu", to program swiatowej polityki
zydowskiej.
Jesli zwazymy, ze Ahad-Haam, wychowany w talmudycznej atmosferze, byl juz w
17 roku zycia wybitnym znawca Talmudu, a w jego pismach przedstawia sie ten
sam duch, jaki widzimy w „Protokólach medrców Sjonu", to bedziemy musieli

przyznac, ze przypisywane mu autorstwo, naturalnie w ostatecznej formie tego
pisma, ma swoje uzasadnienie, jakkolwiek kwestja autorstwa, drugorzedne ma tutaj
znaczenie.
Opracowawszy swój referat, czy to sam, czy przy pomocy swoich zwolenników,
przedstawil go na tajnem zebrani kongresu bazylejskiego. Mógl ten program
przedlozyc i na konferencji lozy Bne-Brith, bo przeciez, kto ma wazne plany do
przeprowadzenia, ten nie ogranicza sie do jednego tylko odczytu, w jednem tylko,
chocby i powaznem gronie, ale korzysta z kazdej sposobnosci, by jaknajwiecej
zwolenników zyskiwac i jaknajszerzej swój program rozszerzac. Do tego zas
nadawal sie jaknajwiecej swiatowy kongres w Bazyleji w r. 1897.
Juz na drugim kongresie bazylejskim w r. 1898, Teodor Hrzl, z patosem wolal:
„Panstwa i rzady musicie wiedziec, ze ci zydowscy proletarjusze i proletarjuszów
pod cisnieniem zycia beda musieli burzyc i niszczyc wszystko, co wy
wybudujecie".
Jest to zatem ta sama mysl przewodnia, jaka sie przebija w „Protokólach medrców
Sjonu".
Obok tych konspiracyjnych „Protokólów", odczytanych na obradach poufnych,
byly i „Protokóly" demonstracyjne, pochodzace z obrad plenarnych.
Mógl zatem zupelnie spokojnie, naczelny rabin Sztokholmu na procesie w Bernie
odczytac stenograficzne sprawozdanie kongresu w Bazyleji, wyjete z bibljoteki
publicznej na dowód, ze ten kongres nie mial „tajemnic" ani nie „spiskowal". Mógl
spotkac sie, jak mówi dalej, „z szeroko rozwartemi zdumionemi oczyma
przewodniczacego sadu. Ten Szwajcar nie mial pojecia o tych wszystkich
sprawach. Pierwszy raz slyszal o tem, co nam sie wydaje sprawa codzienna".
Ma zupelna racje naczelny rabin Sztokholmu, kiedy twierdzi, ze przewodniczacy
sadu na procesie w Bernie w sprawie „Protokólów medrców Sjonu", niemial
pojecia o tych wszystkich sprawach", szeroko zatem roztwieral zdumione oczy,
przy zeznaniach swiadków ze strony zydowskiej.
Tem wiecej jeszcze byl zdumiony, kiedy sluchal odczytywanych stenograficznych
sprawozdan z pierwszego kongresu w Bazyleji, pochodzacych z
„demonstracyjnych plenarnych posiedzen".
Nie mial bowiem pojecia o tem, ze oprócz tych „demonstracyjnych posiedzen",
odbywaly sie posiedzenia poufne, z tych jednak obrad nie odczytano mu
Protokólów, bo natrafionoby i na omawiane wlasnie „Protokóly medrców Sjonu".
Wracajac do wywodów Prof. Baumgartena, obroncy ze strony zydowskiej, ze
„zyjacy dzis jeszcze uczestnicy pierwszego kongresu sjonistycznego, do których
nalezy i Dr. Ehrenpreis zeznaja, ze wszystkie jego obrady toczyly sie „w pelnem
swietle jawnosci", to ich zeznania mozna uwazac albo jako oparte na dobrej wierze,
jesli nalezeli do owych „smetnych delegatów", skazanych na przysluchiwanie sie
„tylko demonstracyjnym wnioskom, przechodzacym przed plenum", albo tez jesli
nalezeli do wtajemniczonych, musieli milczec z obawy, by ich nie ogloszono za
zdrajców narodu, ktorych „kto zabija spelnia dobry uczynek".

XV.
WARTOSC PRZYSIEGI ZYDOWSKIEJ
Gdyby jednak nasuwala sie komu watpliwosc, ze przeciez zeznania te zlozone
wobec sadu i to pod przysiega, nie moga byc klamliwe, musza zatem polegac na
istotnym przekonaniu i musza odpowiadac rzeczywistosci, to watpliwosci te
rozwieje Talmud, pouczajacy, jak „rabi Akiba przysiegal ustami, a w sercu
uniewaznil przysiege".
Talmud wychwala za to Akibe: „Wielki byl r. Akiba, gdyz zawstydzil swych
nauczycieli. W tym samym czasie powiedziano: „Niech bedzie blogoslawiony
Adonaj, Bóg Izraela, który odslonil swa tajemnice r. Akibie synowi Józefa".
Na tej to podstawie orzeka „kodeks religijno-prawny".
Szulchan aruch, ze: „jesli zyd okradl niezyda, a ten go zmusza do przysiegi w
obecnosci innych zydów, ze go nie okradl, a inni zydzi wiedza, ze on przysiega
falszywie, to musza go zmusic , aby sie pojednal z niezydem i nie przysiegal
falszywie, nawet gdyby byl zmuszony do przysiegi, bo przez falszywa przysiege
imie Boze byloby zniewazone, gdzie jednak nie ma tego wypadku i on musi
przysiegac, poniewaz inaczej grozi mu niebezpieczenstwo zycia, to moze on
przysiege w sercu wytlumaczyc jako niewazna".
Mozna sie równiez zwolnic od zlozonego slubu czy przysiegi u rabina, albo u
trzech pospolitych mezczyzn.
„Jesli kto zlozyl slub i zal mu tego, to moze sie z tego zwolnic, chocby nawet
przysiegal na Boga Izraela. On idzie mianowicie do wypróbowanego uczonego,
jesli takiego niema, to idzie do trzech mezczyzn, idjotów, którzy jednak musza
przynajmniej rozumiec, czego ich uczono i którzy musza podac mu pretekst,
dlaczego on zaluje slubu; oni go zwalniaja od niego, mówiac trzy razy do niego:
„mutter lach", jest ci teraz dozwolone.
Poniewaz teraz nie ma wypróbowanych uczonych, to sie musi zawsze zwalniac od
slubu przez trzech mezczyzn"...
„Mozna kogos zwolnic z kilku slubów naraz, które uczynil, przez powyzsza
formule, takze mozna zwolnic wiecej mezczyzn naraz, którzy uczynili slub i wtedy
uzywa sie formy: jest wam dozwolone"
„Zwalnia sie od slubów i przysiegi, chocby przysiegajacy przysiegal takze na imie
Boze; to sie dzieje jednak tylko wtedy, gdy wielka potrzeba do tego sklania. Nie
mozna nikogo od slubu zwolnic, jesliby mu przez to chocby drobny zakaz byl
dozwolon przestapic".
„Nikt nie moze inaczej byc zwolnionym od swojego slubu albo przysiegi jak przez
wypróbowanego uczonego albo przez trzeche idjotów - pospolitych mezczyzn.
Mimo tylu wybiegów i mozliwosci zwalniania sie od zlozonej przysiegi czy
religijnych zobowiazan, ma zyd jeszcze asekuracje od tych zobowiazan, oglaszajac
je z góry wszystkie jako niewazne na caly rok nastepny w „jom kippur", tj., w

dzien sadny.
Anulowanie wszystkich slubów czy przysiegi, a raczej rozgrzeszenie calej gminy
od krzywoprzysiestwa awansem na caly rok nastepny odbywa sie uroczyscie i
oficjalnie wedlug przepisów Szulchan aruchu, w nastepujacy sposób:
„Skoro sie zebrala cala gmina w synagodze wieczorem przed jom kippur (okolo
godziny 5-tej), wtedy mówi najprzedniejszy uczony, który sie znajduje w
synagodze, z dwoma jeszcze innymi uczonymi przy boku, stajac przed swieta
skrzynia, gdzie stawa kantor na krótko przed nastapieniem nocy, mówi nastepujace
slowa:
Za zezwoleniem najwyzszego (boskiego) sadu i za zezwoleniem najnizszego sadu
pozwalamy, aby modlitwa rozpoczynala sie z tymi, którzy rozkazy i zakazy
przekroczyli"...
I natychmiast zaczyna kantor modlitwe:
„Wszystkie sluby i zobowiazania i klatwy i zaprzysiezenia Cherem i umartwienia i
slubowania pod kazem imieniem, takze wszystkie przysiegi, które my od tego dnia
pojednania, poczawszy az do przyszlego dnia pojednania, który oby nam szesliwie
przyszedl, bedziemy slubowac, przysiegac, przyrzekac i siebie zobowiazywac, ze
nie wszystkie zalujemy (juz teraz) i one powinny byc rozwiazane, odpuszczone,
zniesione i unicestwione i skasowane i niewazne i nieistniejace. Nasze sluby nie
powinny byc zadnymi slubami, nasze przysiegi nie powinny byc zadnymi
przysiegami".
Trzy razy kantor spiewa kol nidre i za kazdym razem podnosi glos".
To oswietlenie odchyla nam nietylko rabek duszy zydowskiej w jej stosunku do
Boga, ale daej nam równiez moznosc poznania, jaka jest wartosc przysiegi zyda,
czy jego uroczystego zapewnienia o prawdziwosci jego zeznan w stosunku do
ludzi. (niezydów).
Kazdy prawnik, a szczególniej sedzia, musi znac te wybiegi zydowskie, podane
przez Talmud i zebrane w kodeksie religijnym, jakim jest Szulechan aruch, które
daja moznosc zydowi wywiniecia sie z kazdej sytuacji przy pomocy przysiegi.
Wracajac zatem po tem koniecznem oswietleniu do przytoczonych slów obroncy
prof. Baumgartena, jasno widzimy, iz „z zeznan, zyjacych jeszcze dzis uczestników
pierwszego kongresu sjonistycznego, ze wszystkie jego rady toczyly sie w pelnym
swietle jawnosci, mozna tylko wnioskowac", jak wspomnialem, ze albo nalezeli oni
do niewtajemniczonych albo o ile byliby wtajemniczonymi i zeznaliby, cokolwiek
przeciw interesom zydowstwa, to uznanoby ich jako zdrajców i wtedy podzieliliby
los Arlossoroffa, czyli „kazdy kto ich zabil, spelnilby dobry uczynek".
Z tej strony zatem mogli byc pewni zupelnej solidarnosci, ze zaden zyd nie osmieli
sie niczego wypowiedziec przeciw interesom zydowstwa. Rzadko tylko zdarzaja
sie pod tym wzgledem istotne bohaterskie wyjatki.
Ze strony zas moralnej przepisy religijno-prawne Szulchan aruchu dawaly
swiadkom moznosc potwierdzenia wszelkich zeznan przysiega, która za
przykladem rabi Akiby mogli zaraz uniewaznic w sercu swojem.
Oficjalnie zas protokóly pierwszego kongresu sjonistycznego, mozna zestwaic z

tymi protokólami osiemnastego kongresu w Pradze, które „przed plenum przeszly
tylko (jako) demonstracyjne wnioski".
O tajnych posiedzeniach na pierwszym kongresie pisze Artur Trebitsch, który jako
zyd przyjal chrzescijanizm i w swojej pracy: „Deutscher Geist oder Judentum"
1921. (str. 354) mówi o „Protokólach medrców sjonu":
„Publiczne posiedzenia byly dla wszystkich dostepne. Zaden jednak ze
sprawozdawców europejskich i pozaeuropejskich poteg, którzy swoje
sprawozdania rozsylali po calym swiecie, nie przypuszczal, ze oprócz tego byly
jeszcze potajemne posiedzenia. Kiedy jednak po ukonczeniu tych najwiecej
tajemnych posiedzen, wyslano posla z temi sprawozdaniami z posiedzen, do
wielkiej lozy we Frankfurcie n. Menem, wtedy udalo sie rzadowi rosyjskiemu,
dzieki wielkim sumom na przekupstwa, wykorzystac czas, którego ów posel uzyl
na nocleg, aby przy pomocy mnóstwa przygotowanych pisarzy, pracujacych
mrówczo przez cala noc, wymienione dokumenty w odpisach ustalic. Tak dostalo
sie to nadzwyczaj wazne potajemne pismo w rece rzadu rosyjskiego. Losy tego
pisma, które wkrótce ukazalo sie w druku, byly rozmaite. Dzieki sumom „Alliance
israelite" z jego przybocznemi instytucjami, udawalo sie ustawicznie dokonac tego,
ze juzto jedno, juzto inne wydanie znikalo. Totez publicznosc dowiadywala sie o
tem pismie tyle, co nic, a takze najwiecej natarczywe ostrzezenia niektórych
polityków pozostaly bez skutku.
Pismo zniklo, póki sie nieudalo zydowskiej wywrotowej robocie, jako jedno z
pierwszych, zniszczyc panstwo carów. Juz w poczatkach wojny przyniesli dwaj
Rosjanie konserwatywnych pogladów rosyjskie tlumaczenie do Niemiec. Dopiero
jednak w r. 1919 wydano te dokumenty w jezyku niemieckim, pt: „Tajemnice
medrców Sjonu".

XVI.
„MY I WY" CZYLI OTWARTE PRZYZNANIE SIE DO
KONSPIRACYJNEJ WALKI ZYDOWSTWA ZE
SWIATEM ARYJSKIM.
Jesliby powyzsze zeznania nie zadawalnialy kogo dlatego, ze pochodza od zyda,
który przyjal chrzest, to mozemy podac ponadto wyrazenia w silniejszych i
jaskrawszych barwach przedstawione i pochodzace od stuprocentowego i pelnego
zyda rumunskiego Markusa Eli Ravage, autora kilku dziel wydanych w Stanach
Zjednoczonych, A.P., dokad przed trzydziestu kilku laty wyjechal z Rumunji.
W r. 1928, kiedy bolszewicy rosyjscy planowali swiatowa rewolucje, a gwiazda
zydowska coraz jasniej swiecila, oglosil Ravage dwa artykuly, w których szczerze i
otwarcie wyznaje to, co zawartem jest w „Protokólach medrców Sjonu", a czego

inni zydzi uporczywie i tchórzliwie sie wypieraja.
W pierwszym artykule pt: „Istotnyc zarzut przeciw zydom", zaznacza, ze aryska
strona niewie nawet i polowy wszystkiego, wykazuje zupelny brak odwagi w
swoim antysemityzmie i chodzi kolo niego krzywemi drogami, jak kot kolo
goracego mleka...
Ravage przemawia do aryjczyków jakby w imieniu zydów, uzywajac formy „wy" i
„my", a redakcja powyzszego pisma przyjmuje to bez wszelkich zastrzezen:
„Jesli sie wam przyglada i slucha sie waszych dziecinnych zarzutów, moznaby
miec wrazenie, ze wy nie macie najmniejszego pojecia o tem, co sie naokolo dzieje.
Jestescie oburzeni na nas, nie mozecie jednak powiedziec dlaczego!...
„Przed niedawnem czasem slyszalo sie zwykle, jakobysmy za pieniedzmi gonili i
tylko patrzyli na wlasna kieszen. Teraz szczerze sie lamentuje we wszystkich
katach, ze zaden kierunek sztuki, zaden zawód nie jest wolnym od wciskania sie
zydów"...
„My odsuwamy sie od obowiazku obrony ojczyzny w czasie wojny, bo z natury i
tradycji jestesmy pacyfistami. Jestesmy arcypodzegaczami do wojen swiatowych i
glównie odnosimy korzysci z takich rzezi narodów".
„Obwiniacie nas, zesmy wzniecili rewolucje w Moskwie. Niech bedzie, my to
przyznajemy. No i ?!
„Robicie wiele krzyku z powodu nienalezytego wplywu zydowskiego na wasze
teatry i kina. Pieknie! Zgoda, wasze skargi sa usprawiedliwione. Ale co to ma
znaczyc w porównaniu do naszego przemoznego wplywu na wasze koscioly, wasze
szkoly, wasze prawodwstwo i na wasze rzady, nawet na wasze zycie wiary?...
„Rosyjski prostak falszuje zwitek papieru i oglasza w ksiazce, która nazywa
„Protokólami medrców Sjonu".
Wy uwazacie te ksiazke za autentyczna. Dobrze! Dla dowodu chcemy podpisac sie
pod kazdem slowem. Jest ona nie sfalszowana i autentyczna. Ale co to ma do
mówienia obok niezaprzeczonej, historycznej dzialalnosci spiskowej, którazesmy
wykonywali i takze nigdy niezaprzeczali, bo wyscie nigdy nie mieli odwagi
obwiniac nas o to.
„Wszystkie te wypadki moze kazdy czlowiek jasno rozpoznac".
„Jesli wy istotnie powaznie myslicie z gadanina o zydowskich sprzysiezeniach,
czyz nie powinienem zwrócic waszej uwagi na jedna rzecz, o której oplaciloby sie
mówic? Co to ma za cel tracic slowa nad mniemana kontrola waszej publicznej
mysli, przez zydowskich finansistów, wydawców gazet i sily kinowe, kiedy wy
mozecie nas taksamo dobrze oskarzyc o udowodniona kontrole nad cala wasza
cywilizacja przez zydowski mit?...
„Wyscie nie zauwazyli nawet w najdalszym stopniu miary naszej winy. My sie
wciskamy, jestesmy burzycielami, wywrotowcami. Mysmy wasz swiat cielesny
wzieli w posiadanie, taksamo wasze idealy, wasz los. Mysmy byli ostatnia
przyczyna nie tylko ostatniej wojny, ale prawie wszystkich waszych wojen. Mysmy byli sprawcami nietylko rewolucji rosyjskiej, ale podzegaczami do kazdej
wiekszej rewolucji w waszej historji. Mysmy wniesli niezgode i zamieszanie w
wasze zycie osobiste i publiczne. My to czynimy takze i dzisiaj jeszcze. Nikt nie

moze powiedziec, jak dlugo to jeszcze czynic bedziemy...
„Kto weie jak wielka i wzniosla moglibyscie miec przyszlosc, gdybysmy was
pozostawili zadowolonymi...
Ale mysmy was nie zostawili. Mysmy dostali was w rece i zburzyli piekna i
wspaniala budowle, krórascie stworzyli. My zmieniamy caly bieg historji waszej.
Mysmy was tak zdobyli, jak nigdy zadna z waszych poteg nie zdobyla Afryki albo
Azji"...
„Mysmy to uczynili wylacznie nieodparta sila naszego umyslu, ideami i
propaganda".
„Mysmy was uczynili rozosicielami naszej misji swiatowej, bez waszej woli albo
bez waszej swiadomosci. W niesiecie nasza misje do ras barbarzynskich na ziemi,
do niezliczonych nieurodzonych jeszcze generacji. Bez waszej swiadomosci, co
my z wami zamierzamy, staliscie sie wielkimi posrednikami naszej rasowej
tradycji, niesliscie nasz mit do nieodkrytych czesci swiata...
„...Wezcie trzy glówne rewolucje w nowych czasach, francuska, amerykanska i
rosyjska. Czem one byly innem, jak nie tryumfem zydowskiej ideji o
sprawiedliwosci socjalnej, politycznej i gospodarczej...
„A koniec jest jeszcze o cala przestrzen oddalony. Jeszcze wami owladniemy!...
Czyz jest dziwnem, ze wy bierzecie nam to za zle? Mysmy postawili tame przed
waszym postepem.
„...Mysmy rozdzielili wasza dusze, zmieszali wasze dazenia, niemozliwem uczynili
wasze zyczenia"...
Dlaczegóz w calym swiecie nie macie oburzac sie na nas?
Gdybysmy byli na waszem miejscu, mybysmy byli z serca wiecej do was
niechetymi niz wy. Ale mybysmy wam swobodnie wypowiedzieli".
W lutym 1928 roku, oglosil ten sam autor Ravage w tymze pismie artykuly pt:
„Commissary to the Gentiles", w którym uzupelniajac poprzednie swoje
wynurzenia pisze:
„Wy aryjczycy gorzko sie skarzycie na wplyw zydowski na wasze zycie kulturalne.
My jestesmy, jak wy mówicie, narodem internacjonalnym, o tradycjach,
zainteresowaniach, dazeniach i celach, które sa od waszych rózne. Wy
oswiadczacie, ze ten stan oznacza niebezpieczenstwo dla waszego normalnego
rozwoju, on zamaca wasze widoki i na przyszlosc. - Ja nie widze w tem niezbednie
niebezpieczenstwa. Wasz swiat byl zawsze rzadzony przez mniejszosci, zdaje sie
mi, ze jest to zupelnie obojetnem, skad pochodzi klika rzadzaca i jaka ma wiare.
Wplyw z drugiej strony jest pewny. On jednak jest znacznie wiekszy i wiecej
podstepniejszy niz jak sie zdaje, wy to pojmujecie".
„To jest, co nas niepokoji, co nam zart sprawia czasami podnieca w waszej walce
przeciw zydom. Slyszy sie to tak waznem. Wy biegacie wokolo i mówicie
wszedzie o mieszaniu sie zydów do wszystkiego mozliwego. To sprawia, ze

robimy sie wynioslymi. My wiemy przeciez dokladnie o niesprawiedliwosci
wzgledem was.
...wy bierzecie pojedyncze rzeczy i mówicie wspaniale o zydowskich finansach i
zydowskich królach filmowych.
Wtedy nasza obawa natychmiast przechodzi. Czynicie sie smiesznymi! Goj nie
pozna nigdy istotnego zepsucia naszych przestepstw".
„Wy nazywacie nas wywrotowcami, agitatorami, podzegaczami do rewolucji.
Zgadza sie to zadziwiajaco, nachylam sie przed waszym odkryciem!"...
„...bez watpienia mielismy wiekszy udzial w reformacji Lutra. Ponadto jest to
jasnem jak gwiazdy, ze mysmy w pierwszej linji byli winnymi demokratycznych
rewolucji ostatniego zeszlego stulecia tak we Francji jak i w Ameryce"...
„...Ale przewrót, jaki wnioslo chrzesciajanstwo do Europy, byl wprowadzony i
przeprowadzony przez zydów, jako akt zemsty przeciw wielkiemu aryjskiemu
panstwu. A kiedy wy mówicie o zydowskich sprzysiezeniach, nie moge pojac,
dlaczego wy nie myslicie o zburzeniu Rzymu i o calym starym swiecie
kulturalnym!"...
„Tu w Palestynie uknuto, jak nigdy, wielki wywrotowy ruch, rozszerzony przez
zydowskich agitatorów, finanowany przez zydowskie pieniadze, propagowany w
zydowskich broszurach i pismach polemicznych. To dzialo sie w czasie, kiedy
zydowstwo i Rzym stanelo do walki ze soba na smierc i zycie.
Skonczylo sie to zalamaniem sie wielkiego aryjskiego panstwa swiatowego".
„...I potem bajecie jeszcze dalej o zydowskich sprzysiezeniach i podajecie jako
przyklad wojne swiatowa i rewolucje rosyjska!.
Mozecie sie wtedy dziwic, jesli my zydzi waszego antysemityzmu nie wzielismy
powaznie, dopóki wy nie uciekliscie sie do gwaltu".
Jakkolwiek dotychczasowe zestawienia przeróznych pism i z róznych czasów
autorów zydowskich z „Protokólami medrców Sjonu", wskazywaly na ich
jednolitosc mysli i ducha z temi pismami, a temsamem wykazywaly niezbicie, ze te
„Protokóly" pochodza ze zródel zydowskich, to jednak powyzsze artykuly Ravage
przechodza wszystkie oczekiwania i wobec nich wszelkie dalsze badania w tym
wzgledzie staja sie zbytecznem.
Ravage swymi artykulami przyklada pieczec do moich badan, stwierdzajac ich
wiarygodnosc i zgodnosc z prawda, dlatego jestem mu zato bardzo wdzieczny,
jakkolwiek inni mogliby go nazywac aroganckim i bezczelnym. Mówi on to, co
czuje sam i co czuje zydowstwo, mówi w imieniu zydów, przeciwstawiajac sie
zawsze do swiata aryjskiego...
Ponadto artykuly jego przeszly przez cenzure redakcji „Century Magazine",
otrzymaly wiec jej aprobate. Maja zatem bez porównania wieksza powage i
znaczenie, anizeli gdyby byly wydane jako oddzielne pismo samego autora.
Zacieranie sladów po tych artykulach i po owem pismie, na nic sie nie przyda.
Wymienione artykuly stanowia dokument o nieslychanie wielkiej donioslosci.
Ze wzgledu, ze przeszly przez cenzure redakcji „Century Magazine" i otrzymaly jej
aprobate, wyrazaja zatem mysl nie tylko samego autora, ale i szerszego grona ludzi,

pracujacych naukowo, którzy, aprobujac to, podaja jego opinije jako opinje
zydowstwa.
Protestu ze strony zydowskiej przeciw tym artykulom nie bylo zadnego. Jedynie
pismo to od 5 lat, czyli w okresie wzmagajacego sie ruchu antyzydowskiego, z
niewiadomych przyczyn przestalo wychodzic, a numery jego znikly nawet z
bibljotek amerykanskich, jesli zas gdzie sie zachowaly, to uszkodzone.
Totez tylko dzieki nadzwyczajnym wysilkom dziesieciu osób, zorganizowanych
przez „Welt-Dienst" w Erfurcie, udalo sie egzemplarze z owymi artykulami nabyc i
oglosic, by nie powstala kwestja, ze Ravage nie istnial, a jego artykuly sa
wymyslem antysemitów.
Dla zabezpieczenia zas jego autorstwa podaje „facsimile" okladki owego pisma, z
otrzymanej fotokopji z „Welt-Dienat'u", gdzie w spisie tresci wymienionych
numerów, znajduja sie równiez i artykuly Ravage'a.
Strona 112 - Kopia „The Century Magazine"
January 1928 No. 3.
Strona 113 - Kopia „The Century Magazine"
February 1928 No. 4.

XVII.
PISMA POKREWNE:
RABIN O GOJACH, MOWA RABINA WE LWOWIE.
Majac zatem niezbite potwierdzenie na to, ze „Protokóly medrców Sjonu" nie tylko
pochodza ze sfer kierowniczych zydowstwa i w dodatku, ze sa one programem
swiatowej jego polityki w stosunku do wszystkich narodów, stwierdzic musimy, ze
nie sa one pismem oderwanem, ani jedynem w historji zydowskiej.
Maja one swój podklad w duszy narodu zydowskiego, w jego psychice i w sferze
jego politycznych marzen. Ponadto poprzedzily je juz inne tego rodzaju pisma, jak
wspomniana juz wymiana listów zydów z Arles do ksiecia zydowskiego w
Konstantynopolu i odpowiedz owego „ksiecia na wygnaniu". Mowa rabina
Reichhorna. Mowa na cmentarzu zydowskim z powiesci Biaric, po nich zas Mowa
rabina we Lwowie.
Mowa rabina Reichhorna, jak zaznacza Jouin w swojem wydaniu "Protokólów"
Nilusa (Paryz 1920 str. 19) byla drukowana poraz pierwszy w „Le Contemperain" 1
lipca 1886.
W r. 1900 wydal ja w osobnej broszurze pt: „V'zidovskych klepetich" (W
zydowskich pazurach) mlodoczeski posel do parlamentu austryjackiego Waclaw
Breznowsky. Kiedy broszure te wladze austryjackie skonfiskowaly, wniósl on
interpelacje do ministra oswiaty, w dniu 13 marca 1901 r., w której cala te mowe
przytoczyl. Otrzymal ja od swego znajomego z Rosji.

Mowa ta, co do istotych mysli, jaka taka sama jak i wymieniona juz mowa na
cmentarzu z powiesci „Biaric", rózni sie tylko tem, ze powiesciopisarz Herman
Goedsche, który w r. 1868 wydal swa kilkotomowa powiesc „Biaric" pod
pseudonimem „Sir John Retcliffe", zamiesciwszy ja jako dodatek w osobnym
rozdziale pt: „Na zydowskim cmentarzu w Pradze", podzielil te mowe na 12 czesci,
z których kazda wypowiada przedstawiciel z 12 pokolen izraelskich w formie
teatralnej.
Jouin, omawiajac „Protokóly medrców Sjonu", wydane przez Butmiego, który w
zakonczeniu przytoczyl cala mowe rabina Reichhorna, a czas jej wygloszenia podal
na rok 1869, przytacza wyjatek z artykulu M. Ganskiego, „Bolszewicy i zydzi",
gdzie ten przesuwa rok wygloszenia owej mowy do 1859, a o pochodzeniu jej
pisze:
„Protokóly" niczem innem nie sa jak tylko rozwinieciem tezy, zawartej w mowie
rabina Reichhorna, wygloszonej nad grobem Simeona ben Juda, w Pradze w r.
1859...
Kiedy bylem w Rosji, jeden z moich przyjaciól, prokurator sadu apelacyjnego w
Odessie, podal mi te mowe w zaufaniu. On znalazl ja w sekretnem archiwum
trybunalu.
- Ta mowa byla odczytana w Simferopolu przez rabina w synagodze.
Wladze aresztowaly tego rabina za wygloszenie mowy spiskujacej. Sprawa dostala
sie do trybunalu kasacyjnego w Odessie, gdzie ja zatuszowano, aby nie podburzac
namietnosci przeciwko zydom". Lecz akta zachowano w sekretnem archiwum.
Jesli ta mowa bylaby falszerstwem, toby jej rabin nie odczytywal w synagodze".
Mowa ta, pt: „Rabin o gojach", wedlug stenograficznego protokólu austryjackiego
parlamentu na XVII posiedzeniu 22 sesji w dniu 13 marca 1901 r., str. 1282
opiewa:
1) „Minely szczesliwie czasy dokuczliwe i pelne cierpienia i przesladowania i
ponizenia, które znosil z heroiczna cierpliwoscia lud izraelski, dzieki postepowi i
cywilizacji chrzescijan. Ten postep jest dla nas najpewniejsza tarcza, za która
mozemy sie skryc i niespostrzezenie przekroczyc owa przestrzen, która nas
oddziela od naszego wznioslego celu.
2) Rzucmy wzrokiem na materjalna sytuacje Europy i przegladnijmy zródla, które
otworzyli sobie izraelici od poczatku tego stulecia, jedynie przez to, ze zgromadzili
w swoich rekach ów niezmierzony kapital, którym teraz rozporzadzaja, jak w
Paryzu, Londynie, Wiedniu, Berlinie, Amsterdamie, Hamburgu, Rzymie, Neapolu i
tym podobnie.
3) Wszedzie sa Rotschildy, zydzi, panami finansowej sytuacji przy pomocy swoich
miljardów, niezwazajac na to, ze w kazdej miejscowosci, drugo czy trzeciorzednej,
znów tylko oni sa panami, przynoszacych dochód funduszów i ze nigdzie bez
dzieci Izraela, bez ich bezposredniego wplywu nie moze byc przeprowadzona
zadna finansowa operacja, zadne wazniejsze przedsiewziecie.

4) Gielda notuje i reguluje dlugi, a my w przewaznej czesci jestesmy wszedzie
panami tej gieldy. Musimy sie dlatego starac ten dlug coraz wiecej i wiecej
ulatwiac, aby sie stac panami cen i my musimy ze wzgledu na kapitaly, które my
krajom pozyczamy, wykorzystac ich koleje, ich kopalnie, ich lasy, ich huty, ich
fabryki a takze nawet ich podatki brac pod zastaw.
5) Rolnictwo bedzie zawsze tworzyc najwieksze bogactwo kazdego kraju. Wielcy
wlasciciele beda zawsze miec szacunek i wplyw. Z tego wynika,ze nasze dazenie
powinno byc skierowane do tego, aby nasi bracia w Izraelu opanowali rozlegle
obszary.
6) Pod pretekstem, ze chcemy pomódz pracujacym klasom, musimy przesunac caly
ciezar podatków na wielkich wlascicieli, a kiedy potem ich dobra wpadna w nasze
rece, wtedy bedzie praca chrzescijanskiego proletarjatu zródlem niezmierzonego
zysku.
7) Musimy sie starac, by wszelkimi srodkami zmniejszyc wplyw chrzescijanskiego
kosciola, który byl zawsze naszym najwiekszym nieprzyjacielem i w tym celu
musimy zasiewac w sercach jego wiernych, wolnomyslne idee i watpliwosci, nato
wywolywac niezgode i spory religijne.
8) Kazda wojna, kazda rewolucja, kazda polityczna i religijna zmiana zbliza nas do
owej chwili, gdzie my osiagniemy najwyzszy cel, do którego dazymy.
9) Handel i spekulacja. Te dwa wydajne zródla zysku nie moga byc wydartemi
nigdy z rak Izraelitów, a przede wszystkiem potrzeba strzec handlu alkoholem,
maslem, chlebem i winem, bo przez to staniemy sie nieograniczonemi panami
rolnictwa. Przez to bedziemy dostawcami zboza; jesli jednak wskutek biedy
powstanie nieukontentowanie i niezadowolenie, bedziemy zawsze mogli znalezc
dosyc czasu, aby odpowiedzialnosc zwalic na rzady.
10) Wszystkie urzedy publiczne musza stac sie dostepnymi dla zydów, a kiedy ci
zostana raz osobami urzedowymi osiagniemy zródlo prawdziwego wplywu i potegi
przy pomocy plaszczenia sie i przewidywania. Rozumie sie samo przez sie, ze
zalezy tu tylko na tych urzedach, z którymi zlaczony jest szacunek, potega i
przywileje, gdyz owe urzedy, które wymagaja wiedzy i pracy a pociagaja za soba
nieprzyjemnosci, moga i musza byc zostawionymi chrzescijanom. Urzad
sprawiedliwosci jest dla nas najwazniejszym".
11) Karjera adwokacka daje najlepsza sposobnosc chlubic sie swoja wiedza i
zarazem bedziemy przez nia wtajemniczeni w historje naszych najgorszych
wrogów, chrzescijan.
Przez ta znajomosc bedzie dla nas mozliwem, uzaleznic ich od nas.

12) Dlaczego nie mogliby byc zydzi ministrami oswiaty, kiedy juz tak czesto byli
ministrami finansów? Zydzi musza sie starac wejsc do organizacyj
ustawodawczych, aby mogli pracowac nad zniesieniem tych praw, które „goje"
ustanowili przeciw synom Izraela, prawowiernym i zwolennikom Abrachama.
13) Zreszta jest nasz plan w tym kierunku bliski zupelnego urzeczywstnienia,
poniewaz postep uznal nas juz prawie wszedzie i przyrzekl nam te same prawa
obywatelskie jak i chrzescijanom. Ale to, co my staramy sie osiagnac, co musi byc
przedmiotem ustawicznego naszego dazenia, to jest lagodniejsze prawo
konkurencyjne. Przez to uzyskamy kopalnie zlota, która przynosic nam bedzie
wiekszy dochód, jak kopalnie Kaliforji.
14) Naród izraelski musi kierowac swoje dazenia do tak wysokiego stopnia potegi,
z którego wychodzi czesc i powazanie. Najskuteczniejszym zas srodkiem do
osiagniecia tego jest branie udzialu we wszystkich przemyslowych i finansowych
operacjach i przedsiebiorstwach handlowych, przyczem sie tylko wystrzegac
potrzeba, aby nie byc narazonym na niebezpieczenstwo sadowych przesladowan
wskutek pulapki albo uwiedzenia. Musi sie przeto przy wyborze rodzaju spekulacji
uzywac tej chytrosci i tego taktu, który wrodzonym jest przy interesach
handlowych. Nie mozemy w niczem pozostawac w tyle, co nam moze zapewnic
wybitne stanowisko w spoleczenstwie. Filozofja, medycyna, prawo, ekonomja
polityczna, jednem slowem wszystkie galezie wiedzy, sztuki i literatury sa
szerokim polem, gdzie nam wynik przyniesie bogate zniwo, a nasze fundamenty
postawi w dobrem swietle.
15) Ta sklonnosc jest nieoddzielna od spekulacji. Produkowanie sie zas
muzykalnemi kompozycjami, jakkolwiek byloby slabe, da nam najlepsza
sposobnosc, by zyda autora wysoko wyniesc i otoczyc aureola slawy. Co sie tyczy
medycyny i filozofji, to musza i te galezie stanowic czesc naszych dóbr
duchowych.
16) Lekarz jest wtajemniczony w najtajniejsze stosunki rodzinne i ma w swych
rekach zdrowie i zycie naszych wrogów chrzescijan.
17) Musimy o tem myslec, by ulatwic zwiazki malzenskie miedzy zydami i
chrzescijanami, bo naród zydowski moze przez to tylko zyskiwac, nie ponoszac
zadnej szkody. Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego
narodu, przez Boga wybranego, nie moze go zniszczyc, a nasze córki zyskuja przez
te malzenstwa stosunki z rodzinami, które posiadaja potege i wplywy. Droga
wymiany dla naszych pieniedzy zyskujemy naturalne wplywy na nasze otoczenie.
Przyjazn z chrzesciajanami nie sprowadzi nas z drogi, którasmy sobie nakreslili,
przeciwnie czesc naszej zrecznosci uczyni nas ich panami.

18) Zyczyc sobie nalezy, aby izraelici wstrzymywali sie od brania kobiet ze swojej
swietej religji, jako metresy dla siebie, a poleca sie, aby sobie w tym celu
znajdowali chrzescijanskie dziewice.
19) Wielkie znaczenie mialoby zawieranie malzenstwa wylacznie przez zwykla
ceremonje cywilna, gdyz wtedy chrzescijanskie kobiety dostalyby sie do nas.
20) Jesli zloto jest pierwsza potega na ziemi, to napewno drugie miejsce zajmuje
prasa. Gdyz cóz moze ta bez pierwszej? Poniewaz jednak powyzsze nie da sie
przeprowadzic bez pomocy prasy, okazuje sie niezbednie potrzebnem, aby
kierownictwo czasopism znalazlo sie w rekach naszych ludzi.
21) Bogactwo i zrecznosc w dobieraniu srodków, aby uczynic sobie zyczliwymi
sprzedajnych moznowladców, uczynia nas panami opinji publicznej i oddadza
masy w nasza wladze.
22) Jesli w ten sposób pójdziemy naprzód wytrwale krok za krokiem, to wyprzemy
chrzescijan i zniszczymy ich wplywy. Bedziemy przypisywac swiatu, co ma
zazywac czci i zaufania, a co ma byc pogardzanem. Moze podniosa sie przeciwko
nam jednostki i beda nas obsypywac wyzwiskami i przeklenstwami, ale
nieuswiadomione i podatne masy ujma sie za nami i nasza wezma strone. Jesli raz
juz stalismy sie nieograniczonymi panami prasy, stanie sie to dla nas latwem i
mozliwem, zmienic obecnie pojecie o czci, cnocie, charakterze a zadac pierwsza
rane uswieconej instytucji rodziny, która dotad byla najswietsza i doprowadzic do
konca jej zniszczenie. Wtedy mozemy wykorzenic wiare i zaufanie w to wszystko,
co dotychczas podnosilo naszych wrogów, chrzescijan, a kiedysmy sobie z
namietnosci wykuli potrzebna bron, bedzie to mozliwem, wypowiedziec wojne
wszystkiemu, co bylo dotad czczone i szanowane.
23) Kazde dziecko izraelskie musi pojac, zachowac i przejrzec kazdy punkt tych
slusznych zasad. Tak nasza potega wyrosnie w olbrzymie drzewo, a jego galezie
przyniosa owoce, a mianowicie: bogactwo, pozytek i wplyw. To bedzie
zastepstwem za straszny los, który przecierpial Izrael przez dlugie wieki. Jesli kto z
naszych uczyni krok naprzód, to musi drugi za nim natychmiast postepowac. Jesli
zas schodzi na bezdroza, to musi mu pomóc jeden z towarzyszy pokolenia.
Jesli zyd oskarzonym jest do sadu, to okazuje sie koniecznem, by jego blizni ujeli
sie za nim i okazali mu pomoc, ale tylko wtedy, jesli zyl wedle przepisów, które
Izrael tak dlugo zachowywal.
24) Nasz naród zachowuje wiernie religijne zwyczaje naszych praojców.
25) Nasz interes wymaga, bysmy okazywali zrozumienie dla aktualnych i
socjalnych zagadnien, szczególniej dla tych, które zmierzaja do poprawy
stosunków klas pracujacych. W rzeczywistosci zas musi nasz trud do tego zdazac,
abysmy z tej strony opanowali opinje spoleczna i nakleslili jej kierunek.

26) Zaslepienie mas i ich sklonnosc dac sie ujac patetycznymi frazesami sprawia,
ze staja sie one dla nas latwa do uzyskania zdobycza i wyjednuje dla nas w ich
kolach popularnosc i zaufanie.
- My znajdujemy latwo wposród naszych ludzi takich, którzy moga przyoblec
swoje sztuczne uczucia w tego rodzaju wymownosc, w jaka przyoblekaja szczerzy
chrzescijanie swoje prawdziwe natchnienie.
27) Konieczna jest rzecza zatrzymac, o ile tylko mozliwe, proletarjat, zyczliwie
usposobionym dla zydów i im go podporzadkowac, którzy rozporzadzaja
pieniedzmi. Bedziemy cisnac do rewolucji i przewrotów, a kazda podobna
katastrofa zblizy nas w naszych dazeniach do jedynego celu, do celu panowania na
ziemi, jakto bylo obiecanem naszemu ojcu Abrachamowi".
Do powyzszej interpelacji dodali interpelanci nastepujace uwagi: „Sadzimy, ze
nawet najgoretsza mowa przeciwko zydom nie bylaby w stanie naszemu ludowi tak
ócz otworzyc, jak to czyni ta mowa rabina, pouczajacego swoich wspólwyznawców
wiary, jak sie zydowstwo ma zachowac, aby gojów w swoja moc dostac. Mowa ta
niejedno wyjasni czytelnikowi.
Wsród innych wyjasni sie mu, dlaczego pewne partje w narodzie tak uporczywie
trzymaja sie zydów. To co my ludowi czeskiemu o zydach mówimy, otrzymuje tu
potwierdzenie z ust kompetentnych, zydowskiego rabina i to jednego nie
najmniejszych".
Wieden, 5 marca 1901r.
Breznowsky.
Mowa ta jest w takim stosunku do „Protokólów medrców Sjonu", jak szkic do
opracowanego planu, a „Protokuly" w stosunku do bolszewizmu w Rosji, jak plan
do zrealizowanego dziela, albo gdybysmy chcieli uzyc strategicznych porównan, to
w „Protokólach" bedziemy miec opracowanie sztabu generalnego, a w calym
przebiegu rewolucji rosyjskiej, czy tez jakiejkolwiek nowoczesnej innej,
przeprowadzenie dzialan wojennych wedlug tego planu. W Hiszpanji ponadto
dodatkowo jeszcze, ukryci zydzi „marani" i ich agitatorzy, w mysl wskazan
„ksiecia zydowskiego w Konstantynopolu", pala i niszcza koscioly i najcenniejsze
zabytki sztuki.
Oprócz wymienionej mowy podaje jeszcze Fleischhauer mowe rabina we Lwowie,
przytoczona w organie dolnoautryjackiego Zwiazku chlopskiego „Der
Bauernbundler w dniu 1 listopada 1912 roku, Nr. 133. Mowa ta wygloszona na
zjezdzie sjonistycznym brzmi nastepujaco:
„Bracia! Dziewietnascie wieków walcza zydzi o panowanie nad swiatem, które
Bóg sam przyrzekl Abrachamowi i jego potomkom. Fakt, ze zydzi sa rozproszeni
po wszystkich kontynentach, dowodzi, ze te kraje naleza do nich. Jestesmy
uczestnikami imponujacego widowiska. Izrael staje sie z dnia na dzien
potezniejszym. Zloto, przed którym sie ludzkosc ugina, jest juz prawie zupelnie w
rekach zydów. Wszystkie panstwa sa u nich zadluzone. Jako zastaw zato maja

kopalnie, koleje, dobra i fabryki panstwowe.
Postep i cywilizacja sa walami, które zakrywaja zydów i pomagaja urzeczywistnic
ich plany. Najwazniejsze centra swiata pieniezne, gieldy w Paryzu, Londynie,
Wiedniu, Berlinie, Hamburgu i Antwerpji sa nasze. Przeroslismy ponad glowy
innym narodom. Teraz musimy przedewszystkiem zawladnac majatkami
ziemiskimi. Chrzesciajnscy robotnicy beda je uprawiac i beda dla nas wytwarzac
olbrzymie dochody.
Jesli sie nietkórzy zydzi chrzcza, to sie przez to nasza sila jeszcze zwiekszy,
poniewaz zyd ochrzczony nie przestaje nigdy byc zydem. Glównym
nieprzyjacielem zydów jest Kosciól katolicki. Dla tego zasadzilismy na tem
drzewie, ducha wolnosci i niekarnosci. Wzniecilismy równiez walke i niezgode
miedzy poszczególnymi wyznaniami chrzescijanskiemi.
W pierwszej linji bedziemy walczyc z najwieksza zaciekloscia przeciw klerowi
katolickiemu. Bedziemy rzucac przeciwko niemu szyderstwa i skandale z jego
zycia, aby go narazic na obrzydzenie wobec swiata. Opanujemy szkole. Bogactwo
Kosciola musi byc lupem Izraela.
Stan sedziowski, wladze, lekarze musza byc zydowskimi. Nie moze byc
nierozerwalnosci chrzescijanskiego malzenstwa.
Francja jest juz nasza, obecnie Austrja jest na porzadku! Do tego przyjdzie, ze
chrzescijanie beda przychodzic i prosic, aby mogli byc zydami, lecz Juda z pogarda
ich odrzuci od siebie".
Wszystkie te pisma naleza do jednej grupy, z jednego pochodza zródla
zydowskiego, jeden maja cel, opanowanie swiata przez zydów. Etapy, jakie juz
zajeli i stopniowo w krótkim czasie zajmuja, dowodza, ze niebezpieczenstwo jest
grozniejsze, niz sie nam wydaje.
Nie wchodzac w poszczególne galezie zycia spolecznego, wystarczy wskazac na
kwestje nierozerwalnosci malzenstwa katolickiego, podawana w tych pismach, jako
cel najzacietszych ataków i wystarczy porównac z atakami na nierozerwalnosc
malzenstwa w Polsce, by sie przekonac, ze te pisma czy mowy sa programem
zydowskim. Przeciez w oslawionym „Projekcie Prawa malzenskiego w Polsce" z r.
1929, zamierzajacym wprowadzic malzenstwo na próbe, a jak wykazalem,
pochodzacym z Talmudu, chcieli zydzi rozbic zupelnie rodzine w Polsce. W
komisji kwalifikacyjnej tego „Projektu", na 7 czlonków bralo udzial 4 zydowskiego
pochodzenia.
We wszystkich tych przytoczonych pismach, czy wyglaszanych mowach
„Protokóly medrców Sjonu", znajduja swe oswietlenie, a w zyciu spolecznem
przeróznych krajów swoje urzeczywistnienie, juzto czesciowo, juzto w calosci jak
np: w Rosji.
Nie potrzeba tu zadnych szczególnych dowodów, wystarczy patrzec na zycie i na
to, co sie w kolo nas dzieje, by zrozumiec, ze zydowstwo prowadzi planowo cala
akcje w dziedzinie politycznej i spoleczno-gospodarczej, a plan ten odpowiada
programowi wytknietemu w przytoczonych mowach. Z tem zastrzezeniem, ze

kiedy w owych mowach program zdawal sie daleki, to obecnie w wielu punktach
jest juz urzeczywistniony.

XVIII.
REALIZACJA W SWIETLE HISTORYCZNYCH
WYPADKÓW.
Mesjanizm jest kluczem do zrozumienia kwestji zydowskiej. Tkwi on w duszy
zydowstwa i przebija sie we wszystkich jego objawach na zewnatrz, a szczególniej
w daznosciach jego polityczno-spolecznych. Jest on równiez mysla przewodnia i w
„Protokólach medrców Sjonu".
Po nieudanych rozlicznych wystapieniach przeróznych pseudomesjaszów w ciagu
calych wieków, kiedy wreszcie zawiodly próby „wcielania sie ducha „mesjasza"
Sabbataj Cwi, z których ostatnim byl Jakób Lejbowicz Frank Dobrucki,
wystepujacy w Polsce jako mesjasz, zwrócilo sie zydowstwo do mesjanizmu
zbiorowego, oglaszajac, ze „naród sam jest mesjaszem". Mesjanizm ten skupia sie
przedewszystkiem w sjonizmie, który grupuje obok siebie wszystkie warstwy
zydowstwa, bo jak oswiadczyl prof. Brodacki, na swiatowej konferencji ogólno
sjonistów: „ogólny sjonizm moze objac wszystkie grupy do socjalistów wlacznie".
Sam, jak zaznacza jest socjalista, a jednak zalicza sie do ogólno-sjonistów.
Na scisla lacznosc mesjanizmu ze sjonizmem wskazuje równiez „Encyklopedia
zydowska" w slowach:
„Nie ulega watpliwosci, ze sjonizm wyrósl na gruncie mesjanizmu. Upadek
sabbataizmu zmusil nawet religijnych wodzów zydowstwa, by nadawali pod
mesjanizm realne podstawy. Po uwolnieniu zas zydowskiej mysli od jej
teologicznego charakteru i z chwila obudzenia sie narodowej mysli w calej Europie
zachodniej w XIX wieku, przyjal mesjanizm nowe formy; uwalnia sie od
mistycznej powloki i zaczyna przybierac racjonalistyczne formy i tresc kulturalnoekonomiczna".
Uwazajac, ze Schulchanem Jakóbem, sjonizm jako mesjanizm, a sjonistów jak
„apostolów mesjanizmu", musimy przyjac jako pewnik, ze i w tej nowej formie
mesjanizm, jako sjonizm dazy do opanowania swiata i zalozenia królestwa
mesjanskiego, sjonistycznego czyli zydowskiego, obejmujacego wszystkie narody.
Poczatkowo sjonizm mial dosc niekreslone formy. Dopiero z koncem XIX wieku
nabral sily i znaczenia i wszedl na nowe tory. Wlasciwym twórca sjonizmu jest
Teodor, a raczej Benjamin Herzl, ur., w r. 1860 w Budapeszcie, ukonczyl wydzial
prawa w Wiedniu w r., 1884, a w r., 1895 napisal broszure „Judenstaat". Tu podal
zasadnicze podstawy rozwiazania kwestji zydowskiej, jako kwestji
nacjonalistycznej przy pomocy wszechswiatowej polityki na radzie
cywilizowanych narodów. Jego sjonizm zatem nazywa sie sjonizmem politycznym.

Dla urzeczywistnienia swych celów, jezdzil do Konstantynopola w r. 1901 i 1902,
by od sultana Abdul Hamida nabyc czesc Palestyny dla kolonizacji zydowskiej, ale
sultan stawial zbyt wysoka cene wykupu 2.000.000 funtów szerlingów, zydzi zas
zebrali zaledwie jedna dziesiata czesc tej sumy. Jezdzil równiez i do Petersburga w
r. 1903 w sprawach zydowskich, byl u prezydenta ministrów Plewego. W r. 1904
przyjal go król wloski, Wiktor Emauel i Papiez Pius X. W r. 1897 zwolal zjazd
zydów z calego swiata do Bazyleji, celem narady nad zalozeniem panstwa
zydowskiego. Byl to poczatek kongresów swiatowych w przeciwienstwie do
poprzednich zjazdów prowincjonalnych, jakie sie odbywaly od czasu do czasu w
poszczególnych panstwach i nadawaly prawa w krajach swoim wspólwyznawcom.
Powstaja takie zjazdy, zwane synodami, we Francji, w Niemczech i w Polsce. W
Polsce powstaje centralne cialo ustawodawcze zydowskie tzn., sejm czterech ziem
z koncem XVI i do polowy XVII stulecia, który, wzorujac sie na sanhedrynie, dla
utrzymania historycznej ciaglosci, posiadal 70 czlonków w swem gronie. Komitet
zas wykonawczy, na stara równiez modle, liczyl 23 czlonków. Idea wiec
sanhedrynu utrzymywala sie nadal. W r. 1807 Napoleon zwoluje sanhedryn
zydowski dla ustalenia stosunków zydów, do wymagan panstwowych i panstwa do
zydów. Tu równiez bylo 71 czlonków, z tych 46 rabinów i 25 swieckich z Francji,
Wloch i Niemiec.
Wazniejsze zjazdy w celach kolonizacyjnych i w duchu odrodzeniowym byly w
Katowicach 1884 r., w Drusgiennikach 1887 i w Wilnie 1889 r. Te daly pobudke i
podstawe do urzadzenia swiatowych kongresów, na których idea sanhedrynu, jesli
nie w formie to w calej swej istocie w pelni wystepuje.
„Najwyzsza instancja jest kongres, który wybiera komitet wykonawczy".
Pierwszy kongres bazylejski w r. 1897, jak mówi Dr. Gutman, stanowi punkt
przelomowy w dziejach zydowstwa, rozprószonego od 2.000 lat, on zapoczatkowal
ere usamodzielnienia sie zydowstwa, przywrócil mu autonomie i wykazal, ze lepiej
jest miec cel wieków, chocby dalszy, niz zyc bez celu".
Odtad rzad zydowski wystepuje coraz jawniej i natarczywiej w swiatowej polityce,
a kongresy uchodza jako parlament zydowski. Herzl za swego zycia zwolal 6
kongresów i prezydowal na wszystkich. W Bazyleji w r. 1897, 1898, 1899, 1901,
1903 i w Londynie 1900. Jakkolwiek wiec Herzl oddal olbrzymie uslugi
zydowstwu i zyl tylko mysla, by dla niego wykupic czesc Palestyny, albo nabyc
kraj oddzielny w celach kolonizacyjnych, np: w Argentynie lub Ugandzie (wsch.
Afryka), to jednak jego metody postepowania nie zadowolily zydów wschodnich.
Jego sjonizm polityczny, grupujacy obok siebie zydów zachodnich, europejskich,
kulturalnych, wywolal zacieta walke ze strony zydów wschodnich, do których
nalezeli zydzi w Rosji, w Galicji i w Rumunji z Ahad-haamem, czyli Aszerem
Gincbergiem na czele, który przeciw sjonizmowi politycznemu, jako zbyt
umiarkowanemu i zbyt dalekiemu do celu postawil „sjonizm duchowy" albo
„praktyczny".

W zacietej walce dwóch tych politycznych dzialaczy zydowskich mamy obraz
psychiki zyda kulturalnego, scierajacego sie z zydem wschodnim, z zydem
talmudycznym, pelnym fanatyzmu, zachlannosci i bezwzglednosci, który to
kierunek przedstawil Ahad-haam.
Wedlug niego Palestyna miala byc duchowem srodowiskiem judaizmu,
jednoczacem zarazem wszystkich zydów w rozproszeniu. Tu mialby sie odrodzic
narodowy ideal i pobudzic do rozbudzenia sil narodowych.
„Odrodzenie duchowe, narodowego idealu stalo sie dla nas kwestja zycia", jak
mówil. „Na to wystarczy, jesli do Palestyny przeniesie sie tylko nieznaczna czesc
zydowskiego narodu, chociazby tylko jeden procent. Ten jeden ze stu stanie sie
duchowem centrum rozprószonego Izraela". „Zalozenie w Palestynie jednej
wyzszej szkoly, czyli akademji dla nauki literatury i sztuki mialoby wieksze
znaczenie i byloby wiekszem dzielem narodowem, a posluzyloby w wiekszym
stopniu do osiagniecia naszego celu, niz zalozenie stu rolniczych kolonji".
Jeszcze wiec z koncem XIX i na poczatku XX wieku podawal Ahad-haan swój
program narodowy, przeciwstawiajac sie Herzlowi, a dzis patrzymy na jego
urzeczywstnienie.
Jest uniwersytet zydowski w Jeruzalem i nie masowy, jak chcial Herzl, ale
procentowy i stopniowy przyplyw zydów do Palestyny, jak tego zadal Ahad-haam.
Wprawdzie w masach zydowskich rzuca sie odpowiedzialnosc na rzad angielski, ze
on nie pozwala na masowa emigracje do Palestyny, ale rzad ten czyni tylko to, co
w swym programie wydal tajny wódz zydowstwa przed blisko 40 laty.
Odrodzenie narodowe zydowstwa ma nastapic w Palestynie nie przez ilosc, lecz
przez jakosc emigrantów zydowskich. Stad te wymagania kwalifikacji
materjalnych, moralnych i umyslowych od emigrantów i stad utrudnienia dla nas,
bo jak powiedzial Ahad-haan, a nie rzad angielski „w tym jednym od sta my
widzimy rozstrzygniecie zagadnienia o istnieniu calosci, a nie w tych 99 czesciach
zydów, tej masie jednostek, zostajacych tutaj".
Te bezwzglednosc w dazeniu do celu, to zrzucanie odpowiedzialnosci na innych i
to na tych wlasnie, przy pomocy których osiaga sie wlasne cele, którzy pracuja dla
tych celów, widzimy równiez i w „Protokólach medrców Sjonu. To
charakterystyczny rys zydów talmudycznych, zydów wschodnich.
Kiedy zawiodly nadzieje odzyskania Palestyny w drodze wykupu od sultana, kiedy
rozwialy sie próby zalozenia panstwa zydowskiego w Ugandzie, wystapil Herzl,
jak mówi Dr. Gutman, z pewnym paliatywem: „Sjonu nie ma i nigdy byc nie moze,
jest tylko pomoc kolonizacyjna, ale na podstawach narodowych i panstwowych".
Wtedy do sjonisci rosyjscy, którzy za Ahad-haamem zwalczali oddawna Herzla,
zwolali zjazd do Charkowa w r. 1903 i „uchwalili najenergiczniej przeciw temu
planowi wystapic, nazywajac go zdrada i zazadali od Herzla zupelnego zarzucenia
tego projektu".
Ogloszony za zdrajce umarl Herzl w r. 1904, majac 44, rzekomo na serce. „Smierc
jest nieuniknionym koncem kazdego zycia. Lepiej jest przyspieszyc koniec tych,
którzy przeszkadzaja naszej sprawie, niz mielibysmy sami umrzec, którzy jestesmy
jej twórcami. Masonów bedziemy tracili w taki sposób, ze nikt prócz braci, nie
bedzie sie mógl domyslic tego, nawet same ofiary.

Wszystkie one umieraja w chwili, kiedy to zachodzi potrzeba, na pozór wskutek
chorób normalnych. Wiedzac o tem, nawet bracia nie osmiela sie protestowac.
Stosujac srodki podobne, wyrwalismy z masonerji wszelki zarodek protestu
przeciwko zarzadzeniom naszym. Gloszac gojom liberalizm równoczesnie
trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzglednego posluszenstwa".
Tak moglaby równiez smierc Herzla wskazywac, ze „Protokóly medrców Sjonu" sa
programem postepowania zydowstwa, w kazdym razie smierc ta daje duzo do
myslenia i naodwrót.
„Protokóly" rzucaja dziwne swiatlo na smierc twórcy i wodza sjonizmu. Tem
wiecej jeszcze sprawa sie wyjasnia i nabiera szerokich rozmiarów, ze zaraz na
najblizszym kongresie odbytym w Bazyleji w r. 1905, ogloszono projekt Ugandy,
forsowany przez Herzla, jako nierealny, bo sprzeczny z zasadami sjonizmu.
Równoczesnie rozpoczelo zydowstwo akcje na wielka skale przeciwko Rosji,
wplatujac ja do wojny japonskiej, rozpoczetej 5 lutego 1904 r., a zakonczonej 5
wrzesnia 1905 r. Wsród jenców wzietych do niewoli japonskiej, szerzyli zydzi
skrajny socjalizm, za pieniadze glównego dzialacza i bankiera amerykanskiego
Jakóba Schiffa, by ci z powrotem do kraju byli jego propagatorami.
W Rosji zas samej agitatorzy socjalistyczni, popierani finansowo przez
kapitalistów zydowskich, wywolywali stale zaburzenia i wreszcie wybuch
rewolucji.
Powody do tego podawal sam rzad rosyjski, „tamujac normalny rozwój swego
spoleczenstwa. Mlodziez zas, zawsze wrazliwa na wszelkie bezprawia, burzyla sie
przeciw temu, pozostajac w ustawicznym wrzeniu.
Tu mlodziez uniwersytecka, bratajaca sie w zupelnosci z zydami razem z
robotnikami, glówna odegrala role w czasie rewolucji, wpatrujac sie w zydowskich
agitatorów jako bohaterów, walczacych o wolnosc. Nie majac zas moznosci
wypowiadania sie jawnie, schodzila do podziemi, do konspiracji i tu wspólnie z
zydowskimi agitatorami, przygotowywala juzto teoretycznie zamachy, juz tez
wydawala rewolucjonistyczne pisma.
Patrzac na to wszystko odnosilo sie wrazenie, ze tylko zakonspirowany wróg
narodu rosyjskiego tak mógl zespalac mlodziez rosyjska z zydami i tak oddajac te
mlodziez na lup agitacji zydowskiej, przygotowywac zgube narodu. Przyczyne zas
tlumienia wszelkich objawów samorzadu na uniwersytetach wyjasnia nam
nastepujace slowa:
„Aby zniszczyc wszelkie sily zbiorowe, oprócz naszej, unieszkodliwimy pierwszy
stopien zbiorowosci, czyli uniwersytety, przeksztalciwszy je w kierunku nowym.
Dyrekcje ich i profesorowie beda przygotowani do zawodu swego przy pomocy
tajnych szczególowych programów, od których nie beda mogli odstapic bezkarnie.
Profesorowie beda mianowani ze szczególna oglednoscia i w zupelnosci zalezni od
rzadu".
Masonerja zatem, która przenikniety byl rzad rosyjski, spelniala w ten sposób role
przygotowawcza do rewolucji, zapedzajac mlodziez uniwersytecka w sidla
wywrotowców zydowskich, utrzymujac ja w ustawicznym wrzeniu lub pchajac ja
szykanami do walki podziemnej.

Tylko sprytny wróg albo krótkowzroczny sternik panstwowy mógl w ten sposób z
mlodzieza postepowac. Rzady bez mlodziezy sa krótkotrwale, a walczace z wlasna
mlodzieza, prowadza naród do sromotnej zguby. Naturalnie mlodziez powinna
podporzadkowac sie rozkazom i zleceniom starszych i korzystac z ich
doswiadczenia.
Krwawo stlumiona rewolucja 1905 r., przycichla tylko. Jej kierownicy glówni, nic
nie ucierpieli, zeszli do podziemnej akcji albo wyjechali za granice.
Tu narazie skierowali cala wywrotowa dzialalnosc przeciwko Turcji, by zamiast
zadanej sumy pienieznej za Palestyne, zaplacic sultanowi krwia wlasnych jego
poddanych.
I znów masonerja przy pomocy „Mlodo Turków" ugodzila w podstawy panstwa
otomanskiego, wywolujac rewolucje w r. 1908. Te same równiez podziemne sily
zydowsko-masonskie wywolaly w r. 1912 wojne balkanska.
Tymczasem zacieta walka miedzy zydami zachodnimi, grupujacymi sie w lozy
„Bne-Brit", dawniej z Herzlem, a obecnie z Wolfsonem na czele, a miedzy zydami
wschodnimi z Ahad-haamem, jako wodzem, dobiegala konca. Na 11-tym
sjonistycznym kongresie, odbytym w Wiedniu w r. 1913, liberalni zydzi zachodni
przyjeli program talmudycznych zydów wschodnich i przystapili wspólnie z nimi
do jego urzeczywistnienia. I znów Wolfson, prezes sjonizmu i powiernik Herzla za
jego widocznie przykladem, ustepuje drogi, umerajac w r. 1914. Ahad-haam zas
pozostaje bezkonkurencyjnym wodzem sjonizmu i wodzem zydowstwa. Wypadki
dotad postepuja blyskawicznie naprzód.
W czasie wojny swiatowej, która, jak wyznal amerykanski zyd Ravage, zydzi
wywolali, miljony gojów utracilo zycie, a zydzi, przebywajac na glebokich tylach,
robili interesy w dostawach wojskowych, w intendenturach lub w biurach
wywiadowczych.
Nie bez podstawy Nahum Sokolow, prezes sjonistów, nawiazuje swa mowe, na
kongresie w Pradze 1933 r., do pierwszego kongresu w Bazyleji 1897 r., i mówi:
„Znikneli carowie, sultani i cesarze. Sjonizm stal sie utwierdzonem na pismie
prawem narodów. Miljonom zydów poreczono prawa mniejszosciowe".
„Spojrzenie, które nie wykraczalo dawniej poza granice ghetta lub wlasnej
emancypacji, pragnie obecnie objac cale swiatowe zydowstwo".
„Rzad Polski zlozyl mi, mówil dalej Sokolow, oswiadczenie na rzecz sjonizmu,
które stanowi godny przyczynek do deklaracji Balfoura".
Widocznie oswiadczenie to musi byc bardzo doniosle, jesli sie ja tak wysoko
stawia.
Zapomnial widocznie dodac Nahum Sokolow, ze oprócz wymienionych
nadzwyczajnych korzysci, jakie zydzi odniesli z wojny swiatowej, bylo jeszcze
zawladniecie przez nich Rosja, a zatem szósta czescia swiata. Jest to wielkie
posuniecie sie naprzód w opanowaniu narodów i wykonaniu programu
„Protokólów medrców Sjonu".

Wszystko to bylo mozliwem przy znekaniu i wyczerpaniu narodów tak pod
wzgledem fizycznym, jak materjalnym i duchowym. Zydzi natomiast gromadzili
kapitaly sciagane z dostaw wojskowych i tymi kapitalami obracajac, obdluzali
panstwa, które w zamian za to stawaly sie ulegle dla wszystkich ich zadan.
Stad to prawie równoczesnie i jakby na komende przeprowadzaja zydzi oprócz
praw o mniejszosciach narodowych i tzw., deklaracje zyda Balfoura, 2 listopada
1917 roku przyznajaca im Palestyne, jako siedzibe narodowa. Byl to tryumf
niezwykly „sjonizmu praktycznego" Ahad-haama, „który osobiscie uczestniczyl w
politycznej pracy przygotowawczej, potrzebnej dla osiagniecia owej deklaracji".
Zamiast zatem wykupu czesci Palestyny za olbrzymia sume zaplacil Ahad-haam
krwia gojów, którzy na terenie Palestyny, mordujac sie wzajemnie, zlozyli swe
zycie, by oddac ten kraj zydom.
Tak jak zydzi ukladali i dyktowali deklaracje Balfoura, tak równiez przeprowadzili
traktat o mniejszosciach narodowych w swoich wlasnych celach. Tu znów
wspóldzialali wspólpracownicy Ahad-haama, Jakób, Schif bankier i Ludwik
Marschal, prezes zydowsk-amerykanskiego komitetu, obydwaj z New Yorku.
Ten ostatni powiedzial:
„Jakób Schif zwykle podkreslal, ze kwestja zydów w róznych krajach musi byc
przedewszystkiem rozwiazana na miejscu, gdzie oni mieszkaja. To mielismy na
wzgledzie, gdysmy przeprowadzili traktat ochrony praw mniejszosci narodowych".
Przy pomocy tego traktatu panstwa, nim ograniczone, traca swoja calkowita
samodzielnosc, bo zydzi moga sie zawsze mieszac do ich spraw wewnetrznych,
jakkolwiek mozliwosc ta jest zabroniona prawem miedzynarodowem dla innych
panstwowosci. Ze wzgledu jednak na zydów, jak mówi, „powinno i musi sie
mieszac do stosunków wewnetrznych innego panstwa na rzecz interesów
zydowskich.
Marschal to zrozumial i przeprowadzil, ze musi byc zawarty traktat o ochronie
mniejszosci narodowych".
Majac zawsze korzysci z wojen, a przedewszystkiem tak olbrzymie z ostatniej
wojny swiatowej, glównie zas osiagnawszy samodzielna baze operacyjna w
ujarzmionej Rosji, uzwaja zydzi wszystkich sil, by nowa wojne wywolac,
szczególnie przeciw Niemcom, pragnac, by obce narody wzajemnie sie niszczyly, a
przez to ulatwily im zerowanie na oslabionych organizmach, bo jak powiedzial
Izaak Markussohn: „Wojna jest olbrzymim interesem handlowym, a najpiekniejsza
jest organizacja tego interesu".
Tak o rzezi narodów i to w czasie tej rzezi jeszcze, moze tylko ten mówic, kto dla
obcych nie ma zadnego uczucia, a patrzy na urzeczywistniajace sie plany swojego
narodu.
A zatem od przeszlo dwu tysiecy lat rzucone mysli o zawladnieciu przez zydów
panowania nad swiatem, nurtuja w duszy tego narodu, przejawiaja sie w formie
oczekiwania mesjasza, swiatowladnego króla, syna Dawida, a wreszcie caly naród
jako mesjasz ma dzialac, uzywajac jako pomocniczych czynników z jednej strony
masonerji, a z drugiej socjalizmu i komunizmu.
Majac bezposredni czy posredni wplyw na powyzsze czynniki staraja sie zydzi tak
je urabiac, by dopomagaly im do osiagniecia ich celu, tylko przy oslabieniu

narodów rdzennych. Srodki, jakich uzywaja i cele do jakich daza, schodza sie
najzupelniej z temi wytycznemi, jakie sie znajduja w „Protokólach medrców
Sjonu", czyli zydzi postepuja i dzialaja tak, jak „Protokóly" wskazuja. Tak w zyciu
polityczno-spolecznym, jak w literaturze i w pismach codziennych, widzielismy
harmonijna zgode z „Protokólami medrców Sjonu". Glównie jednak w swietle
historycznych wypadków znajduja „Protokóly" najlepsze potwierdzenie nie tylko
swej autentycznosci, ale i planowosci. Widzimy tu plastycznie, ze sa one
programem wszechswiatowej polityki zydowskiej.
Potrzeba byc zatem mocno naiwnym lub zupelnie ograniczonym, by w swietle tych
wypadków i przedstawionych dowodów, mówic jeszcze o „Protokólach medrców
Sjonu", jako o falsyfikacie lub plagjacie.

XIX.
PODWÓJNA ETYKA I PODWÓJNA POLITYKA
Z calego przebiegu zestawionych dowodów teoretycznych, pochodzacych z
samych tylko zródel zydowskich, uzywajac przytem metody podobnie, jak Izaak
Ostersetzer, argumentów wewnetrznych, doszlismy do przekonania, ze program
polityki zydowskiej, przedstawiony jest w „Protokólach medrców Sjonu", ze pismo
to jest konspiracyjnym planem zawladniecia swiatem. Oprócz jednak dowodów
teoretycznych mamy jeszcze razaco jasne dowody praktyczne, bo wszystkie
nowoczesne rewolucje przeprowadzili zydzi wedlug tego programu, zrealizowali
go zas najzupelniej w Rosji. Realizuja go równiez i w innych panstwach, narazie w
mniejszym stopniu, rzucajac rózne hasla napozór nawet wzniosle jak: postep,
wolnosc sumienia, tolerancja, równosc wobec prawa, równosc obywatelska itp.
Pod oslona jednak tych hasel, majac osobna etyke dla swoich, a osobna dla
„gojów", przedzieraja sie do spoleczenstw rdzennych, jak pod oslona sztucznych
dymów i te spoleczenstwa rozkladaja moralnie, socjalnie i politycznie. Uwazajac
jako glówna swa sile religje i skrajny nacjonalizm, poniewieraja i deptaja czy
wysmiewaja tak uczucia religijne jak i narodowe u obcych, uzywajac do spólki
sprzedawczych jednostek z posród rdzennych narodów i jako wolnomysliciele czy
postepowcy zwalczaja religijne praktyki chrzescijanskie, jako zabobony, swoich
zas zwyczajów, nie majacych nic wspólnego z religja, tchnac nie pozwalaja.
Widzimy to np: jak kurczowo i histerycznie bronia uboju rytualnego, nie majacego
nic wspólnego z religja, mimo to jednak przedstawiaja sluszne zadania zniesienia
tego zabytku ze zmierzchlej starozytnosci, jako zamach na religje zydowska.
Marxa i Lassala zaliczaja nie tylko „do wielkich ludzi", lecz równiez i „do wielkich
zydów", zaznaczajac, ze „nie jest bynajmniej rzecza zbyteczna pametac o tem, ze
Karol Marx pochodzi w kilku pokoleniach od rabinów i uczonych zydowskich".
Podstawowa zasada w socjalizmie Marxa jest walka klas, burzenie
dotychczasowego ustroju spolecznego, walka robotnika z kapitalista przy pomocy

terroru i strajku. We wszystkich zas krajach wywrotowa te dzialalnosc prowadza
zydzi, obierajac sobie do pomocy lub stawiajac jako „szild" kupionych w tym celu
„gojów".
Niema dnia, by w Polsce prasa codzienna nie donosila o aresztowaniach, czy
zasadzeniach za wywrotowa i przeciwpanstwowa dzialalnosc zydów i to zbyt
czesto ze sfer bankierskich czy rabinackich.
A zatem nie bieda i nedza pcha zydów do akcji komunistycznej i wywrotowej, ale
jak juz widzielismy mesjanistyczne dazenia, bo „Syn Dawida nie przyjdzie wpierw,
dopóki nie ustanie nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem".
Kiedy w marcu 1935 roku toczyl sie proces w sadzie okregowym w Warszawie
przeciw nauczycielce zydowskiej, za obraze policji panstwowej, zapytany, jako
swiadek, komisarz policji Ludnerburski, jaki jest procent zydów wsród
aresztowanych za dzialalnosc komunistyczna, oznajmil, ze 98 procent tego rodzaju
aresztowanych nalezy do narodowosci zydowskiej. (Ilustrowany Kurjer Codzienny
z 17 marca 1935 roku Nr. 76).
„Wielkim zydem" nazywaja Marxa, bo wskazal na wszechswiatowa rewolucje,
jako niewatpliwy srodek do zapanowania zydów nad swiatem. Urzeczywistniono
jego program w Rosji w pazdzierniku 1917 roku. Stad zargonowe pismo lwowskie,
nawiazujac do tych wytycznych, glosi haslo: „tylko swiatowy pazdziernik rozwiaze
swiatowe zagadnienie zydowskie".
Przeciwstawiajac sie znów projektowanej republice zydowskiej na Krymie
zaznacza: „Nie w Krymie lezy rozwiazanie zagadnienia zydowskiego, lecz w
pazdzierniku".
Mamy tu zatem najwieksze w swiecie imperjalistyczne i zaborcze dazenia, które,
by latwiej ukryc, zwalczaja zydzi, u obcych wszelkie, nawet sluszne, zadania
odbioru dawnych swych posiadlosci, pietnujac to jako imperjalizm. Tak bylo w
Polsce przy jej powstawaniu na nowo do zycia panstwowego.
Tymczasem w Palestynie zada sie Transjordanji, która wlasciwie panstwowo nigdy
do zydów nie nalezala.
Jako haslo zas stawia sie zasade, ze do Palestyny ma sie dopuszczac, w mysl zasad
podanych przez Ahad-haama, tylko dodatnie i twórcze jednostki.
„Jestesmy bowiem dalecy, aby zmierzac do urzeczywistnienia utopji spolecznych.
My nie chcemy nasladowac Europy. Postep moze isc tylko powoli nie nagle i tylko
wówczas, gdy bedzie wyrazem wiekszosci ludnosci w Palestynie".
Totez wszelkie socjalistyczne metody walki spolecznej, musza byc zakazane, a
raczej wprost niedopuszczalne:
„Od naszych organizacji robotniczych zazada sie podpisania umowy, ze conajmniej
w ciagu pietnastu lat nie odbedzie sie w kraju ani jeden strajk".
Wszelkie zas spory miedzy robotnikami a pracodawcami ma zalatwiac komisja
rozjemcza „pierwszym jej przepisem ma byc to, ze w ciagu dziesieciu lat bedzie
wzbroniony wszelki strajk w Palestynie".
Na swiatowej konferencji ogólno-sjonistów, przedstawil Dr. Schmorak ze Lwowa

„ujemne strony polityki klasowej w okresie, budujacej sie Palestyny i uzasadnil
programowo koniecznosc prymatu narodowego przed interesami klasowymi".
Nie co pózniej uzasadnil jeszcze silniej ten poglad o jednosci narodu i koniecznosci
pielegnowania ducha narodowego: „Potrzeba strzec i przyznac, ze socjalna
demokracja w zadnym kraju nie byla w stanie urzeczywistnic swojego programu,
nie wylaczajac systemu bolszewickiego"...Dlatego to mówi: „zadamy polityki
jednosci narodowej i bezklasowego interesu ludowego...Musimy golusowi (zydom
w rozprószeniu) dac obraz nowego narodowego zycia w Palestynie... Obraz wojny
obywatelskiej i rozbicia klasowego, panowania jednej klasy, nie nadaje sie do
zmobilizowania moralnych i materjalnych sil calego narodu zydowskiego dla
Palestyny".
Równiez Dr. Schwarzbart na kongresie w Pradze, silny nacisk polozyl na
wychowanie mlodziezy w duchu narodowym i na zaprzestanie wszelkich walk
partyjnych, uwazajac te walki jako trucizne i nieunikniona zgube narodu.
„Zadamy równiez jednolitego szkolnictwa w Palestynie, opartego o wspólne
zasady ogólnego ducha narodowego"...jestesmy za stworzeniem równowagi
miedzy kapitalem a praca i dazymy do ustalenia pokojowych miedzy nimi
warunków wspólpracy. Nie chcemy lamac organizacji robotniczej, ale zadamy dla
naszej mlodziezy chalucowej takich form organizacjnych, by umozliwic
wytworzenie typu narodowego chaluca, w miejsce chaluca partyjnego".
„Pragniemy uwolnic nasz ruch i odbudowe Palestyny od rozkladczego jadu walk
partyjnych i klasowych", bo, jak pieknie powiedzial delegat Hofmann z Rygi na
kongresie sjonistycznym w Pradze: „Nie moze byc mowy o pokoju tam, gdzie sie
glosi walke klas".
„Podstawowym zas warunkiem naszego dziela odbudowy Palestyny jest
wytworzenie trwalego pokoju pomiedzy róznemi grupami interesów"... „Mozna
byc socjalista lub ideologiem burzuazyjnym, to nie ma róznicy"...
„Zarówno wynagrodzenie za prace jak i stopa procentowa kapitalisty sa w równiej
mierze „swietscia", tak, ze o walce klasowej jako srodku sprowadzenia ich do
równowagi, nie wolno nawet myslec, bo to zniszczyloby nam cale dzielo nasze.
Logicznym wynikiem takiego polozenia jest sad rozjemczy".
„Sad rozjemczy we wszystkich dziedzinach. Sad rozjemczy jako jedyna, wylacznie
panujaca wladza spoleczna. Sad rozjemczy jako swiety obowiazek narodowy,
przeciw któremu nawet sie nieapeluje, a zlamanie jego równa sie zdradzie narodu i
kraju, oraz wykreslenie siebie ze sfer ludzi uczciwych. Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to znacznie wiecej i idzie znacznie dalej, niz w podobnych wypadkach u
pozostalych narodów"...
„Zasada sadu rozjemczego musi byc u nas postawiona, jako ta „swietosc", wobec
której musza zniknac wszystkie inne swietosci spoleczne i gospodarcze, bo w niej
tkwi istotna swietosc sjonistycznej mysli panstwowej".
„Pojecie sporu spolecznego musi sie stac bezcennoscia, strajk i lokaut zdrada
narodowa, postepowaniem, które wyklucza danego czlowieka lub dana grupe lub
organizacje z ogólu zydowskiego, które czyni je wyrzutkami spolecznymi

przestepcami, z którymi ani sie nie mówi, ani sie nie obcuje, dla których jest jedna
tylko rada: precz!".
Czy mówil kiedykolwiek piekniej i wznioslej od owych dzialaczy zydowskich,
jakikolwiek inny narodowiec? Nie. Piekniej w duchu narodowym i
panstwowotwórczym nie mozna chyba mówic. Tak mówia zydzi o odbudowie
wlasnego panstwa.
To najwieksi narodowcy, bo ich nacjonalizm prastary, oni wiedza z doswiadczenia,
ze poczucie i wyrobienie narodowe to podstawa przyszlosci, to najtrwalsza spójnia,
to fundament narodu, dlatego to, uprawiajac u siebie ducha narodowego i
podnoszac go do skrajnego nacjonalizmu, wyszydzaja i depca poczucie narodowe u
obcych, sprowadzajac je do liberalizmu i internacjonalizmu.
U siebie patrjoci i panstwowo-twórcy, u obcych zas miedzynarodowi i
wywrotowcy.
Poniewaz jednak nikt tak scharakteryzowac zydów nie moze, jak sam zyd,
wyznajacy sie najlepiej w róznych zakamarkach duszy zydowskiej, przeto
posluchajmy, co nam zyd o zydach powie i co powie o polityce zydowskiej.
Przedewszystkiem potrzeba pamietac glebokie ujecie owej charakterystyki:
„Do wszystkich spraw zydowskich potrzeba przykladac miare specjalna"..."Jesli
porównamy narody normalne z zydowstwem, okaze sie, ze rzeczy o jenakowej
nazwie, maja u nas (zydów) odmienne znaczenie".
Stad to tak trudno porozumiec sie aryjczykom z zydami, chociazby mówili
jednakowym jezykiem, bo to naród nienormalny, potrzeba specjalna miare
przykladac do jego pojec, zainteresowan i wyrazen, bo „rzeczy o jednakowej
nazwie maja u zydów odmienne znaczenie".
Tak mówi Jakób Apenszlak publicysta zydowskie, a na potwierdzenie tej tezy
przedstawia nam w polityce „lewice po zydowsku".
Zaznacza to z naciskiem: „mówiac o naszej lewicy potrzeba ja rozumiec po
zydowsku...w stosunku do wladzy mandatowej, lewica zajmuje stanowisko
najbardziej ugodowe, umiarkowane, powsciagliwe... W masywie lewicowym
przewazaja elementy socjalistyczne, ale ten socjalizm poale-sjonizm, ma swoja
tresc osobliwa.
W jego djalektyce nie ma zupelnie przeslanki rewolucji... poale-sjonizm rezygnuje
z rozrywki socjalnej w lonie spoleczenstwa zydowskiego w Palestynie, uznajac
calkowita zaleznosc tego spoleczenstwa od rozstrzygniec socjalnych w skali
swiatowej".
„Lewica reprezentuje formalnie proletarjat palestynski, trzeba jednak pamietac, ze
jest to jedyny w swoim rodzaju proletarjat na swiecie, tak dalece odrebny, ze nazwa
„proletarjat" wydaje sie tu watpliwa.
Ci proletarjusze sa w gruncie rzeczy pionierami, chalucami, kolonizatorami"...
„Lewica nie chce szczerze walki klasowej... czuje ona odpowiedzialnosc za kraj i
za realizacje sjonizmu.
Musi budowac siedzibe dla narodu, przyciagac stan sredni i kapitalistów".
„Remes, przedstawiciel lewicy obwinial niektórych rolników z obozu ogólnosjonistycznego, ze wynajmuja do pracy arabów... i wolal na kongresie

sjonistycznym w Pradze: jestesmy wyrazicielami ideji dyscypliny narodowej!...
Jestesmy wyrazicielami prawdziwego ogólnego sjonizmu".
„Byly to juz slowa tego rzadu narodowego, który wyloniony zostanie przez
lewice".
„Spojrzalem na lawy lewicy z niedowierzaniem. Czy to lewica?
Nie, to przedewszystkiem sjonisci, narodowcy. I ze tak jeszcze jest... na tem polega
sila olbrzymia sjonizmu, pomimo tarc i walk zacietych".
Jako mysl przewodnia obecnych dazen zydowskich postawil Dr. Nahum Goldman
dla swojego narodu:
„Jedna reka winismy pracowac na rzecz Palestyny, druga zas o ugruntowanie i
zapewnienie praw zydowskich na swiecie".
Wedlug tej zasady, odbudowujac wlasny kraj, dopuszcza sie do niego tylko
zywioly twórcze, a wydala sie bez litosci zywioly wywrotowe.
Niespotykana nigdzie w swiecie obecnie metoda zsylki na obczyzne wlasnych
obywateli. Ma ona jednak glebokie i doniosle dla zydowstwa znaczenie.
We wlasnym kraju musi byc lad i porzadek. Totez „emigracja do Palestyny musi
byc w ten sposób pokierowana, aby wzmocnic zywioly twórcze, a odsunac lub
oslabic zywioly burzycielskie".
„Do Palestyny przybywac maja zdolni ludzie, nie zas partyjnicy".
Olieby zas znalezli sie juz tam jacys partyjnicy, to „sady wydaja wyroki z
wydaleniem bez litosci. Wiezienie i wydalenie to normalny wyrok w kazdym
procesie komunistycznym.
Charakterystycznem jest, ze sedziowie zydowscy najwiecej wydaja wyroków z
wydaleniem".
W ten sposób elementy wywrotowe, odsuwane z Palestyny, maja kraje obcych
narodów niszczyc i oslabiac, do wywrotów politycznych i rewolucji prowadzic,
przygotowywac droge zydowstwu dla osiagniecia jego celów, a swój kraj maja
oszczedzac. Kosztem zatem obcych narodów, Palestyna oszczedzana, musi byc
wzorem i chluba synów Izraela, ze w ich kraju wzorowo gospodarka, lad i spokój
najwiekszy.

XX.
ZAKONCZENIE.
Jesli sie patrzy na nieszczescia narodu rosyjskiego, moznaby przypuszczac, ze
potega Rosji tak zacmiewala wszystkie umysly, iz nie dozwolila im dojrzec
grozacego niebezpieczenstwa albo tez, ze zguba tego narodu przyszla tak
niespodziewanie, ze nikt nie mógl jej przewidziec i nikt tego narodu nie przestrzegl
przed tem, co go spotkalo.
Otóz tak nie bylo. Byli ludzie, którzy z zacisza pracowni naukowej na grozace
niebezpieczenstwo tak jasno patrzyli, ze dzisiaj ich ostrzezenia mozna za proroctwa
uwazac, ale ogól nie lubi myslec, nie lubi powaznych ksiazek, a tem mniej jeszcze

pouczajacych i przestrzegajacych i stad to narody ida do grozacych im przepasci,
jak barany do rzezni. Tak bylo i z rosyjskim narodem.
Jeszcze w r. 1901 Jerzy Butmi, wydajac „Protokóly medrców Sjonu" we wstepnem
slowie scharakteryzowal to pismo:
„To piekielny plan..., z którym kazdy powinien sie zaznajomic, pragnacy ocalic
siebie samego i ocalic swój naród i swoja ojczyzne przed zupelna niewola ze strony
wrogów rodzaju ludzkiego".
Wobec tej sytuacji stawia Butmi alternatywe dla Rosji, albo zydów wykluczyc z
armji i floty, ze sfer szkolnictwa, sadownictwa, administracji panstwowej, zakazac
im prawa posiadania majatków ruchomych i nieruchomych, zakazac korzystania ze
sluzby chrzescijanskiej, jak to czesto zakazywali Papieze, albo tez, jesli sie tych
srodków samoobrony nie uzyje, Rosja popadnie do niewoli zydowskiej.
„Rola bowiem zydów, w niepowodzeniach wojskowych i dyplomatycznych Rosji
tak i w zaburzeniach wewnetrznych kraju, okazuje sie jasno i wymaga dokladnego
zbadania w przyszlosci. Potrzeba powziazc decyzje silna, jesli Rosja chce
zachowac swoje polozenie mocarstwa rosyjskiego i niezaleznego, a tem mniej, jesli
nie chce stac sie w przyszlosci republika zydowska z zydami, jako kierownikami,
gdzie chrzescijanie rosyjscy byliby sprowadzeni do niewolników zydowskich".
Jesli jednak chcemy szczerze pozostac wolnymi i miec swoja ojczyzne potezna i
wyzwolona, nalezy uwazac, by sie uwolnic od kabaly zydowskiej".
Jesli zyczymy sobie realnie z calej naszej duszy zachowac nasza ojczyzne i nas
samych od hanby, która sie przygotowuje i która jest juz w czesci urzeczywistniona
tj., jesli nie chcemy popasc w jarzmo zydowskie „w królestwie zmiji", zerwijmy z
niem (tj., z zydami) wszelkie stosunki, wszelki handel, wszelkie interesy,
organizujac wszedzie wzajemna pomoc Rosjan, tak samo w handlu jak i w
interesach, a wtedy zydzi znikna z ziemi rosyjskiej.
Jakkolwiek byloby to trudnem w pierwszych poczatkach wyrzec sie uslug
zydowskich i ch bozka, zlota, to jednak jest to mozliwem pod warunkiem, jesli sie
ma silna wiare i niezwyciezona odwage.
Lecz czy znajduje sie jeszcze silna wiara i niezwyciezona odwaga w sercu Rosjan?
Tego my nie wiemy. My spodziewamy sie raczej. Inaczej byloby to bezuzytecznem
ponosic trud w pisaniu tego dziela".
Te slowa przestrogi, plynace z glebi duszy, kochajacej swój naród i przestrzegajace
go przed grozacem niebezpieczenstwem, zwracam w calej pelni i z glebi serca do
narodu Polskiego.
Jesli Butmiego naród rosyjski nie posluchal i dzisiaj tak ciezko pokutuje, to niech
naród Polski wyciagnie z tego odpowiednie wnioski i zawczasu zabierze sie do
pracy solidarnej, uczciwej bezpartyjnej, jesli nie chce isc sladami Rosji, jesli nie
chce, by Polska byla republika zydowska.
Walka o oswobodzenie Polski jeszcze nie skonczona. Albo Polacy uwolnia sie od
zydów, albo dostana sie do niewoli zydowskiej.
Kto nie chce byc niewolnikiem zydowskim w sowiecko-polskiej republice, kto nie
chce, by przyszle pokolenia polskie sluzyly zydom na ziemi polskiej, zlanej krwia
pradziadów, kto nie chce w tulactwie marniec na obczyznie, ten bez wzgledu na
jakiem jest stanowisku, niech pracuje nad odzydzeniem Polski.

Wykluczyc tu nalezy uzywanie wszelkiego rodzaju gwaltów, czy brutalnej sily,
które najkategoryczniej potepic potrzeba, droga jednak wprowadzenia
odpowiedniego ustawodawstwa z naciskiem zaznaczyc nalezy, ze Polacy sa w
Polsce gospodarzami.
Na mocy prawa oczyscic Polske od wrogich jej zywiolów, przywrócic pierwotnym
wlascicielom zagarniete im przy pomocy podstepu i oszustwa, majatki ruchome
czy nieruchome, uniemozliwic dalsza tego rodzaju procedure.
Tu potrzeba wprost heroicznego wysilku calego narodu.
Musi sie powtórzyc i na tym froncie, na froncie odrodzenia duchowego, drugi „Cud
nad Wisla", inaczej Polska zginie. Ale nie tylko Polska, wszystkie praworzadne
panstwa sa zagrozone i dlatego wysilek wszystkich panstw i narodów, w celu
samoobrony jest koniecznym i nieodzownym.
Przeciw miedzynarodówce zydowskiej musi sie przeciwstawic miedzynarodowa
akcje chrzescijanska. Musi sie pamietac o tem, ze wszystkie wojny i przewroty
spoleczne przynosza korzysc tylko zydom, jak widzielismy dotad.
Zgroza przejmuje to, co pisal Nilus w swem zakonczeniu o „Protokólach medrców
Sjonu", charakteryzujac polityke i sposób postepowania zydów. Jesli Butmi w 1901
roku pisal z pewna otucha i wiara w samoobrone, to Nilus w r. 1905, patrzac na
poczatki tego, co Butmi przewidywal, te ufnosc zaczynal tracic. Zlo widzial
zanadto wezbrane.
Posluchajmy tego glosu z przed laty trzydziestu jeden:
„Istnienie systemu glosowania zawsze pozwala Sjonowi, przy pomocy lapówek
przeprowadzic te prawa, które mu najbardziej odpowiadaja. Najdogodniejszym dla
zydów ustrojem panstwowym „gojów" jest republika, przy niej najlatwiej im jest
kupic sobie wiekszosc. Ustrój ten daje nieograniczona swobode ich agentom i armji
anarchistów. Z tej przyczyny sa zydzi stronnikami liberalizmu, glupi zas „goje",
otumanieni przez nich, nie widza tak rzucajacego sie o oczy faktu, ze w republice
nie ma wiecej wolnosci niz w ustroju autokratycznym.
Sjon nie szczedzi ani pieniedzy ani srodków, by uzyskac te cele.
W naszych czasach wszystkie rzady na calym swiecie swiadome lub nieswiadome
poddane sa nakazom tego wielkiego nadrzadu, którym jest Sjon, poniewaz
wszystkie ich srodki materjalne sa w rekach zydowskich i wszystkie panstwa sa tak
zadluzone wobec zydów, ze nigdy nie beda w stanie tych dlugów zaplacic. Caly
handel, przemysl i dyplomacja sa w rekach Sjonu, który zapomoca swych
kapitalów zrobil wszystkie narody swymi niewolnikami. Zapomoca zas
wychowania na zasadach materjalistycznych, zydzi nalozyli mocne wiezy na
wszystkich „gojów" i tem przykuli ich do swego nadpanstwa.
Konczy sie juz wolnosc narodów i razem z nia skonczy sie swoboda
poszczególnych ludzi, poniewaz prawdziwa wolnosc nie moze istniec tam, gdzie
sila pieniezna umozliwia Sjonowi kierowanie pospólstwem i panowanie nad
najbardziej wartosciowa i najmedrsza czescia spoleczenstwa"...
Te sile pieniadza, o jakiej mówi Nilus, odczul on sam najlepiej, bo jakkolwiek w
carskiej Rosji zydzi byli w prawach ograniczeni, to jednak mimo to tyle mieli sily,
ze tajemniczemi drogami nie dopuszczali do wydania drukiem „Protokólów

medrców Sjonu". Zreszta tak prasa jak i spólki wydawnicze byly wówczas w
wiekszym lub mniejszym stopniu opanowane przez zydów lub ludzi z mentalnoscia
zydowska. Skarzy sie na to Nilus w swem zakonczeniu przy wydaniu tej ksiazki w
r. 1905:
„Uplywa juz wkrótce cztery lata od czasu, kiedy „Protokóly medrców Sjonu"
dostaly sie w me rece. Pan Bóg sam wie, jak liczne byly nieudane próby, które
robilem, by ujrzaly one swiatlo dzienne, lub nawet tylko, by przestrzec tych, którzy
sa u wladzy i pokazac im przyczyny burzy, która wisi nad apatyczna Rosja, robiaca
wrazenie, ze stracila poczucie tego, co sie naokolo dzieje".
Te wysilki i liczne nieudane próby, by „przestrzec tych, którzy sa u wladzy"
odnosza sie bezwatpienia do cara, bo przeciez w tym celu, by cara przestrzegac,
ozenil sie jako emeryt z dama dworu. Mial przytem jeszcze majatek ziemski.
Robil nadto starania, by zostac duchownym, by w ten sposób dostac sie na dwór
carski i jako kapelan dworski miec moznosc wplywania na cara i otwierania mu
oczu na grozace niebezpieczenstwo. Ze wzgledu jednak na przepisy kanoniczne
przyjecie swiecen bylo niemozliwem. Zamieszkal z zona przy klasztorze
prawoslawnym. W pózniejszym czasie wplyw na cara byl równiez niemozliwy, bo
Rasputin mial na dworze wszechwladne wplywy, on panowal i rzadzil carem, a
nim rzadzil Aron Simanowicz. Tu zatem scieraly sie tego rodzaju walki o wplywy
na cara.
„Dopiero teraz, mówi dalej Nilus, kiedy boje sie, ze jest juz zapózno, udalo mi sie
opublikowac to dzielo. Mam jednak nadzieje, ze ostrzege tych, którzy jeszcze maja
uszy ku sluchaniu i oczy ku widzeniu.
Watpic juz nie mozna. Z cala potega i okropnoscia szatana zbliza sie do naszego
swiata panowanie, tryumfujacego króla Izraela - król urodzony we krwi Sjonu,
antychryst, jest juz bliski panowania na tronie wszechswiatowym".
Tak wskazywal Nilus na odsloniete konspiracje polityki zydowskiej, zawarte w
„Protokólach medrców Sjonu".
Jego przewidywania okazaly sie trafne, ostrzezenia daremne. Z bolescia w duszy i z
rozdartym sercem patrzyl na to wszystko, co sie dzieje w Rosji i na panowanie
antychrysta.
W czasie rewolucji byl uwieziony przez 6 miesiecy w kijowskiej „czerezwyczajce",
a kiedy stamtad wyjechal do Moskwy, ponownie byl przez dluzszy czas trzymany
w wiezieniu, nastepnie zeslany, do Jaroslawskiej gubernji, gdzie, majac lat 67,
zakonczyl zycie w dniu 1 stycznia 1929 roku w Rostowie Wielkim, w ciezkich
bardzo warunkach.
Glos jego, jak i glos Butmiego, tych wielkich patrjotów rosyjskich, byl istotnie
glosem, wolajacego na puszczy. Glosy te nie doszly do uszu narodu rosyjskiego, a
tam, gdzie doszly, wysmiano i zlekcewazono.
Oby inne narody, nie poszly sladami Rosji! Jedynie odrodzenie duchowe przez
zwrot do Chrystusa i oparcie zycia rodzinnego, spolecznego i panstwowego na
zasadach Jego Nauki, uratuje narody swiata od grozacej im zguby i od niewoli pod
jarzmem zydowskim w formie bolszewizmu...

Panstwo o ustroju chrzescijanskim to haslo odrodzenia nowoczesnych narodów,
zatrutych duchem nowopoganskim i materjalistycznym wszczepionym im przez
wrogów rodzaju ludzkiego.
Przelomowe i wielkie czasy, jakie przezywamy, wymagaja wielkich ludzi i
bohaterskich czynów, by sie oprzec grozie niebezpieczenstw, do jakich sie
zblizamy.
Narody i spoleczenstwa musza sie otrzasc z apatji i uspienia, musza powstac z
materjalistycznego egoizmu i wydobyc z siebie wzniosle idealy, milosci i
poswiecenia, plynace z nauki Chrystusowej.
Przeciw szatanskim programem samolubstwa, nienawisci i zniszczenia, potrzeba
postawic bohaterska samoobrone i twórcza akcje chrzescijanskiego poswiecenia sie
dla dobra bliznich i dla ich doskonalenia.
Znajac zas zlo i zródlo, z jakiego ono pochodzi, musi sie je unieszkodliwic i
przeciw niemu energicznie dzialac.
Niech jednak i zydzi pamietaja, ze nieszczescia, jakie sprowadzaja na rózne narody,
przeciw nim sie obróca, jesli narody przyjda do uswiadomienia, podobnie jak w
Niemczech.
Wmawianie zas w siebie, ze naród zydowski, jest jeszcze narodem „wybranym" i
pobudzanie sie na tej podstawie do mesjanistycznych wywrotowych akcji,
przyniesie zydom tylko najwieksze nieszczescia, a jest przy tem bezpodstawne.
Nie spelnil naród zydowski swego poslannictwa i dlatego odrzucony zostal, jak
stwierdza historja, co uzasadnia Jakób Sichulachn, jego wspólwyznawca, w
nastepujacych slowach:
„Naród zydowski, z malymi wyjatkami, zaniedbal swoje zadanie, zanadto zatopil
sie w brudzie codziennym, za gleboko ugrzazl w blocie materjalizmu!... W takim
stanie wyrzekl sie swego poslannictwa: dlatego to takze nie jest juz wiecej narodem
wybranym, brakuje mu Ruha hakodash (Ducha Swietego).
Próznemi sa zatem i bezpodstawnemi, mesjanistyczne zydowskie dazenia, jako zas
pobudka do swiatowladnych planów, przyniosa im samym i nieopatrznym narodem
nieszczescie i zgube.
„Zguba twoja w Izraelu" z ciebie samego pochodzi.
Wszystkie nieszczescia i cierpienia sam na siebie ten naród sprowadza. Wlasnem
postepowaniem sciaga gniew Boga na siebie w formie przesladowan narodów. Nie
w narodach tkwi wina, tylko w nim samym, bo narody przyjmuja go zyczliwie,
dopóki nie da sie im we znaki. Wtedy zaczynaja go pedzic z jednego do drugiego
kraju. To sie powtarza we wszystkich narodach w ciagu historji. Stwierdza to
historyk zydowski Prof. Dr. Majer Balaban:
„W pierwszym okresie narody tubylcze przyjmuja nas z otwartemi ramionami,
ciesza sie, ze tak pieknie mówimy ich jezykiem, ze bierzemy udzial w ich pracy
kulturalnej i gospodarczej i ze wraz z nimi budujemy ich kraj i ich zycie. Z czasem
nastepuje jednak przesyt, naród gospodarczy zaczyna sie obawiac swego goscia,
ma dosc jego wplywu na wszystkich galeziach pracy i kultury, widzi w nim

wspólzawodnika i dazy do usuniecia go ze wszystkich placówek".
A zatem jasnem jest i dzisiaj jeszcze, ze zlo tkwi w narodzie zydowskim, a tem
zlem zakaza on wszystkie inne narody, gdzie w wieksza liczbe wzrosnie. Dlatego i
dzisiaj jeszcze tak wiernie mozna dostosowac do niego slowa Ozayasza proroka z
przed przeszlo 2500 lat. „Nawróc sie Izraelu do Pana Boga twego, bos upadl w
nieprawosci twojej".
Oddajac te prace Narodowi Polskiemu, jako przestroge przed grozacym mu
niebezpieczenstwem za strony wywrotowych czynników, mam na celu jedynie
dobro Kosciola i Ojczyzny.
Zadne inne wzgledy mna nie kierowaly. Dalekim jestem od generalizowania, czy
potepienia narodu zydowskiego w calosci, czy przypisywania mu w calosci
swiatowladnych planów.
Szanowalem zawsze i szanuje uczciwych zydów, których dzialalnosc jest
pozyteczna i dla spoleczenstwa niezydowskiego.
Jesli jednak z posród tego narodu tak olbrzymi procent staje wpoprzek daznosciom
i celom Polski, to Polska musi w poczuciu swojej godnosci i samoobrony wlasnej
czynniki te bezwzglednie wyeliminowac.
Wobec grozy polozenia i nadchodzacych czasów, Polacy musza tworzyc jeden
zwarty narodowy obóz. Nie ma czasu na partyjniactwo, czy wzajemne wymówki.
Jedni niech nie draznia, inni niech zapomna o tem, co ich boli i co ich dzieli,
inaczej jedni i drudzy zgina. Wy Mlodziezy polskiej przyszlosci naszego Narodu.
Ta Mlodziez moze wkrótce bedzie nas wszystkich bronic.
Musi ona odczuc opieke i troskliwe serce starszego pokolenia.
Dotychczasowe metody postepowania z Mlodzieza Polska nie pochodza z rdzennie
Polskiego zródla. Obce czynniki te zródla zatruly. Ostatni czas, by zatruta
atmosfere oczyscic, by sie skonsolidowac i budowac wspólnie potezna silna Polske
dla Polaków, przyciagajac do wspólpracy obce narodowosci, o ile dla Polski zechca
razem pracowac.
Potrzeba wzmocnic w Narodzie calym wielkie idealy, utwierdzic poczucie
sprawiedliwosci i bezstronnosci ze strony wladzy, obudzic szlachetne poczucia
narodowe, nie ekskluzywne partyjne, bo obecnie w Polsce, wobec wzmagajacych
sie daznosci wywrotowych, dwie tylko moga byc w przyszlosci partje, jedna
ogólnie narodowa druga wywrotowa.
Warszawa, 20 marzec 1936 roku.
=========================
Zapodal: „jasiek z toronto".

