MORÁLKA KABALY, TALMUDU A RITUÁLNÍ VRAŽDA.
Napsal prof. (h. c.) Herm. dr. Otakar Griese.
Záhadná vražda, v červenci t. r. na Marii Pytlíkové u Polné v Čechách spáchaná a doposud nevysvětlená, nemálo vzrušila naši veřejnost. Zjištěná skutečnost, že neběželo ani o vraždu loupežnou,
ani o vraždu z vilnosti nebo žárlivosti, že oběť byla podřezána nějakým velmi ostrým nástrojem po
způsobu košeráků, takže úplně vykrvácela, a že na místě nálezu mrtvoly nebylo nejmenší stopy po
zápasu nebo větším množství krve, dala podnět k rozmanitým pověstem o rituálním zavraždění, jež
byly nadto podporovány v okolním lidu ještě živou vzpomínkou na podobné bestialní zavraždění Marie Klímové a Anežky Hrůzové židem Leopoldem Hilsnerem a společníky před dvaceti třemi lety.
Stává rituální vražda nebo nestává? Je myslitelné, aby židovský národ, z jehož přemítavé, lepší
části duše vyrostl nádherný stvol mystické soustavy filosoficko-náboženské, kabaly, dodnes pěstil tak
strašlivé tradice krvavých lidských obětí? Neustoupil ještě s jeviště onen starozákonní krvavý Jahve,
jehož hrůznému příkazu „Nepřátel neživte!“ nesměl se nikdo v Izraeli pod trestem smrti protiviti?
Přihlížíme-li k oficielní, veřejné bohoslužbě židovské, pak není rituální vražda ničím podepřena, neboť
oficielní liturgie židovská nikde nepřikazuje užívání křesťanské krve při bohoslužebných úkonech. A
přece starší i nová historie zaznamenává daleko přes dvě stě soudně ověřených vražd, u nichž běželo
dokázaně o odnětí kr ve a do nichž byli povážlivě zapleteni vždy židé, alespoň veškeré závažné
indicie směřovaly vždy do židovského tábora. Existuje tudíž nepochybně jakási náboženská sekta
židů-vrahů, kteří užívají křesťanské krve k nějakým pověreč ným úkonům a jest na židech samých,
kteří o takových pověrečných nebo jiných úkonech vědí a s nimi nesouhlasí, aby to jednou otevřeně a
poctivě doznali a svých nábožensky zvrácených souvěrců bez vytáčky a upřímně se zřekli. I když připustíme, že rituální vraždy ve smyslu veřejně liturgickém u židů není, přece soudní procesy nezvratně dokazují, že vražda pro krev nebo odnětí kr ve k účelům pověrečně-náboženským stává.
Tak na př. 21. července 1888 odňal židovský theolog Bernstein, kandidát rabinátu ve Vratislavi, osmiletému hochu krev, aby se očistil od hříchů, jak u soudu doznal. Tehda označil státní návladní tento
čin za rituální odnětí krve k židovským náboženským úkonům; Bernstein byl pak odsouzen ku tříměsíčnímu vězení. Trestu však nenastoupil, ježto zvláštní „vědecké kolegium“ berlínské prohlásilo Bernsteina ve svém konečném dobrozdání za náboženského šílence přes opačné dobrozdání soudní lékařské komise. Bližší nalezne čtenář v knize prof. Heřmana Stracka, Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit.1
Že tato pověrčivá náboženská sekta židovská je mezi židovstvem značně rozšířena aneb alespoň
velmi mocná, vysvítá z toho, že židovský tisk hledí každý takový, za rituální označený případ, všemožně zatušovati, začasté za účinné pomoci mezinárodního židovského kapitálu, který nelituje závratných sum, aby uplatil vlivné osoby, advokáty a úředníky a tu a tam vysondoval i z kruhů vědeckých
vždy pohotové obhájce.2
Mnozí z neznalosti se domnívají, že kabala, tento semitský výkvět orientální mystiky, učí rituálním krevním obyčejům židovským a že dokonce kabalistická kniha Cohar (list 119a) a Tikkune cohar
(list 57a) podávají úplný krevní ritus. Je to však omyl, pochodící z nesprávného a doslovného výkladu
oněch míst ve zmíněných knihách. Ať již o kabale soudíme jakkoli, musíme spravedlivě doznati, že
málokterá soustava nábožensko-filosofická nabádá své stoupence ke zbožnosti a mravnosti tak nadšeně a přesvědčivě jako učení kabalistické. Kdežto exoterní theologie židovská, vysvětlujíc podstatu a
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Viz Der Blutmord in Konitz; vydal M. Liebermann von Sonnenberg v Deutschvölkische Verlagsanstalt v Hamburku.
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O tom dočteme se v Laurentově knize Relation historique des affaires de Syrie, Paříž 1846, případ kněze-lékaře
P. Tomáše; ten byl zavražděn na popud vrchního rabína, jenž vyzval (podle doznání sedmi zatčených židovských
obchodníků, obviněných z této vraždy) svoje souvěrce, aby si opatřili pro blížící se svátky velikonoční křesťanskou krev. Soudní akta jsou uložena v zahraničním ministerstvu v Paříži.
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účel konání nábožensko-mravních povinností, staví člověka před volbu mezi uposlechnutím nebo neuposlechnutím přikázání božích (namnoze talmudským výkladem po stránce mravní ad absurdum
zkreslených), mezi posmrtným blaženstvím nebo zatracením, filosofická etika kabaly zdůrazňuje jako
cíl mravního konání osobní a tudíž konec konců i všeobecnou dokonalost a žádá od svých přívrženců,
aby konali dobro pro tuto dokonalost aneb pro dobro samo. Vycházejíc ze zásady, že každá dobrá a
zbožná myšlenka, každý dobrý a zbožný skutek plodí a uvolňuje v nejvyšších duchovních sférách
mocné spirituální síly, blahodárně působící v nižších i vyšších oblastech vesmírových již v tomt o
ži votě, pudí kabala tímto neodolatelným prakticko-morálním hyblem svoje stoupence k tomu, aby,
pracujíce pilně na svém vlastním zdokonalení, byli nápomocni v duchovním rozvíjení i svému okolí a
takto účinně spolupracovali na duchovním povznesení, zušlechtění a konečném vykoupení lidstva.
Kdyby směrodatné církevní a intelektuální kruhy židovské si uvědomily, jakou hojnost krásných
perel filosofických, náboženských a mravních chová ve své nauce jimi zpravidla tolik přezíraná i odmítaná kabala, jistě by neváhaly obroditi svoje ideově zkostnatělé, v talmudském materialismu ztrnulé
a v orientální zchytralosti, nevraživosti a plemenném záští uvázlé náboženství mízou věčně živých ideí
kabalistického esoterismu. Kdyby vysoká etika kabaly pronikla židovstvím a spálila nízké instinkty a
modloslužebné obyčeje, zbylé ještě z dob, kdy božstva byla usmiřována krvavými obětmi, pak ubývalo by i tak zv. rituálních vražd i oné nenávisti nežidů, již dosud přivolávají na sebe židé sami svojí
nemožnou, přes to však stále živenou tradicí o světovém poslání židovského, prý Bohem vyvoleného
národa. Tato pyšná, až na šílenství hraničící tradice je v podstatě největším rouhačstvím, jakého se kdy
který národ vůči svému bohu dopustil. Vědomí své mravní i intelektuální inferiority, hryzeni neúprosným svědomím svých krvavých dějin a na čele s vypáleným znamením nejnižšího a nejpotupnějšího
modlářství a náboženského cynismu, dali se do služeb Boha nechtěni a nežádáni, prohlásili se, aniž
měli mravní charty, vyvoleným národem a nástrojem božství, které je nejvyšší spravedlností, láskou a
milosrdenstvím, a strhli tuto Bytost bytostí s výšin dokonalosti do prachu svých sobeckých zájmů, aby
kryli tímto vysokým štítem svoje nepravosti... Leč ve své slepé usurpátorské vášni zapomněli, že vyvoleným může býti pouze onen národ, který plní příkazy lidskosti vůči všem, příteli i nepříteli, tedy i
proti oněm, jež nazývali židé nochri (cizinec), akum (ctitel hvězd a planet), obed elilim (modlář) a
kuthi (národ asyrskými králi do židovského státu přesazený, který smísením se zbylými židy utvořil
kmen Samaritánů), vesměs názvy, jež v talmudu a pozdějších zákonících židovských znamenali nevěřícího vůbec a křesťana zvlášť. A po té stránce nebudou židé, jak všední zkušenost stále ukazuje, ještě
dlouho takovým národem.
Chceme-li zvěděti, jak málo eticky vykládají židé svoje starozákonní zjevení ústy talmudu, tohoto hlavního pramene židovského práva a hlavního viníka na krvavých obětech lidských, je třeba,
abychom si pročetli pověstné právní dílo palestinského rabína, Josefa Quaro (*1488 †1575), Šulchan
aruch,3 tento židovský zákoník a tresť talmudské „moudrosti“ po výtce, jehož si židé váží více nežli
samé bible.4
Ježto nemám tolik místa, abych podal hojnější klasobraní z talmudu, omezím se toliko na několik „klenotů“, aby čtenář alespoň zhruba poznal, v jakém duchu jsou psána některá místa talmudských
traktátů. Bližší nalezne čtenář ve zmíněném již spisu Eckerově, pak v knize Rohlingově,5 Rosenbergově6 a j.; kdo by chtěl čerpati přímo z pramenů, toho odkazuji na berlínské německo-hebrejské vědecké
vydání babylonského talmudu dra Pinnera,7 věnovaného ruskému caru Mikuláši I. Tento talmud, ač
velmi obsáhlý, není prý úplný. Nezkrácený talmud byl vydán r. 1644 v Amsterodamě; z tohoto překlá3

Šulchan aruch (1wrj 3xlv), doslova „prostřený stůl“, je dílo čtyřdílně, židovstvem dodnes uznávané za
právní kodex. I. díl: ’Orach chajjim (Cesta k životu) obsahuje zákonitá ustanoveni o domácím i synagogálním
životu židů; II. díl: Jore de‘a (Učitel poznání) pojednává o jídle, očišťování a jiných náboženských předpisech;
III. díl: ’Eben ha‘ezer (Kámen pomoci) probírá zákony manželství; IV. díl: Chošen ha-mišpat (Náprsní štít práva) zabývá se civilním a trestním právem.
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lejnu.“ Talmud ‘Erubin, 21, b. Pravověrní židé pohlížejí dodnes na bibli toliko v zorném úhlu vysvětlivek a
zkroucenin talmudu, jehož si váži více nežli samé bible.
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dal a čerpal prof. dr. A. Rohling.8
„Nevěrce je dovoleno zabíti.“ (Traktát Pesachim, 122, 2, Tos.)
„Padne-li kacíř nebo zrádce do jámy, nevytahujme ho; je-li v jámě žebřík, vytáhněme ho z jámy
řkouce: Činím tak, aby můj dobytek nelezl do jámy; byla-li jáma přikryta kamenem, zakryjme jím opět
jámu řkouce: Činím tak, aby můj dobytek mohl přejíti.“ (Traktát Aboda sara, 26, 2.)
„Je spravedlivé, aby byl min, t. j. kacíř, rukama ubit.“ (Tamtéž, 4, 2, Tos.)
„Kdo proleje krev bezbožníkovu,9 obětuje Bohu,“ praví rabíni. (Jalkut Šimoni.) A nelze-li popiračů, t. j. stoupenců Nazaretského (kteří popírají ústní nauku či talmud) zabíti, pak podle Maimonida
nutno se alespoň přičiniti, aby zemřeli.
„Dítě Noemovo, jež zlořečí, je modlářské aneb svého soudruha (dítě Noemovo) zabije aneb
prodlí u jeho ženy, je prosté hříchu, přijme-li poté víru židovskou; zabije-li však Izraelitu a stane se
židem, jest vinno a bude pro onoho Izraelitu popraveno.“ {Trakt. Sanhedrin, 71, 2; Haj-jad ha-chazaka
4, 10, 295, 2.)
„Akumů,10 s nimiž nejsme ve sporu aneb kteří pasou brav Izraelitů v Palestině apod., takových
nezabíjejme; je však zakázáno je chrániti před blížící se smrtí. Vidíme-li na př., že jeden z nich padl do
moře, nezachraňujme ho, i kdyby nám sliboval zaplacení. Proto jich také neléčme, ani za peníze, vyjma případy, kdy jest se obávati nepřátelství. Jest také dovoleno zkoušeti užitečnost léků na akumech.“
(Šulchan aruch, Jore de‘a, 158, 1.)
„Peníze akuma jsou statkem bez pána, a každý má plné právo, aby se jich kdykoli zmocnil.“
(Šulchan aruch, Chošen ha-mišpat, 156, 5; traktát Baba bathra, 54.)
„Když obchoduje někdo s akumem a objeví se druhý žid, aby mu pomohl akuma ošiditi na míře,
váze nebo penězích, rozdělí se oba o zisk, ať již pomáhal druhý žid za odměnu nebo zadarmo.“ (Šulchan aruch, Chošen ha-mišpat, 183, 7.)
„Dluží-li žid něco akumovi a tento zemře, není onen povinen splatiti dluh dědicům, neví-li o
tom akum.“ (Šulchan aruch, Chošen ha-mišpat, 283, 1.)
„Ošiditi akuma, na př. při počítání, nebo jemu nezaplatiti dluh, jest dovoleno, avšak jenom tenkrát, když toho akum nepozoruje, aby Jméno (Boha) nebylo znesvěceno.“ (Šulchan aruch, Chošen hamišpat, Haga 2.)
„Mojžíš zakazuje cizoložství toliko se ženou bližního (t. j. žida); žena nežida je výjimkou.“
(Trakt. Sanhedrin, 52, 2.) Tosefot a Raši (středověké komentáře k talmudu) podotýkají, že u nežida
nelze vůbec mluviti o manželství. Rabbi Eliáš praví (Trakt. Joma), že by zneuctil mnoho panen třeba i
v den Smíření, ježto hříchy venku, před bránou srdce spáchané, neporušují nitra duše.
„Semenem zvířecím jest sémě cizincovo, sémě nežida.“ (Trakt. Jebamoth, 94, 2, Tos.)
„Hrobů gojimů nemůže Izrael znečistiti, poněvadž toliko židé jsou lidmi; jiní národové jsou původu zvířecího.“ (Traktát Baba bathra, 114, 2.)
„Svátky jsou ustanoveny toliko pro Izraele, nikoli pro cizince, nikoli pro psy.“ (Traktát Megilla,
7, 2.)
„Je zapovězeno darovati nežidu maso. Raději dej maso psovi, ježto tento jest lepší nežida.“ (Raši k V. kn. Moji., 14. 21.)
„Zemře-li sluha nebo služka (křesťan), nestojí žid v řadě (kondolujících), aniž pronáší slova útěchy k pozůstalým (pánům zemřelého), nýbrž řekne pánu: „Kéž Bůh nahradí tobě škodu;“ jako když
těší člověka, který ztratil vola nebo osla.“ (Šulchan aruch, Jore de‘a, 377, 1.)
Těchto několik výňatků snad dostačí, aby si čtenář utvořil úsudek o etické hodnotě talmudu, o
němž vynikající filosof francouzský Gerson (*1363 †1429) se vyjádřil, že je pouští, kde mezi několi ka málo dobr ými rostlinami žij e mnoho di vokých a obludných zvířat. Pak nelze se
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(Moše ben Majmúna. *1135 †1204) vztahuje se V. přikázání „Nezabiješ!“ toliko na ochranu židů (tedy nezabiješ
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Že akum značil křesťana, vysvitá ze Šulchan aruch, (’Orach chajjim. 113, 8): „Modlí-li se kdo a přijde-li
k němu akum s kř í že m v ruce, a je-li se židu (při modlitbě) právě pokloniti, nesmí tak učiniti, i kdyby směřoval
myšlenkami k Bohu.“
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konečně ani diviti, když někteří zaostalí a pověrčiví židé, jimž je talmud neomylným zákoníkem a
zjevením božím, alfou i omegou jejich úzkoprsého náboženského nazírání, řídí se jeho literou a páší
zločiny, pokládajíce je ve smyslu talmudu za bohumilé skutky. Zde skytne nápravu jen důkladná náboženská převýchova, odvaha nechránit zločinců, dokonalý přelom s talmudismem a rozhodná orientace k vysoké etice starožidovské kabaly. A tu nemohu lépe ukončiti tento článek než výstižným doslovem Eckertovy knihy: „Chceme-li poznati učení židovstva, musíme studovati jeho tradiční vývoj.
Jak jednotliví židé myslí a jak jednaj í, je nám lhostejné; theorie je takovou, jak jsem ji naznačil.
Chce-li se Izrael očistiti, dobře, zúčtujž nejprve s celou tradicí, uvrhni učitele, které tvojí otcové tak
vysoce ctili, do klatby a utvoř nový náboženský zákoník, který by nebudil nedůvěry v křesťanstvu.
Dnes nemůže ani nejchytřejší rabín oddisputovati oněch špatných theorií, a kdyby židé stokrát tvrdili,
že pokládají křesťany za bratry, nevěří me j im. Právě pronikají do veřejnosti hlasy ze židovského
tábora, že se zákoníky podrobí důkladné revisi, že však pravověrní s revisí nesouhlasí. Nechť si
vybojují židé tuto záležitost ve vlastním táboru, na výsledek jsme zvědavi. Padnou-li všeobecným
usnesením tyto nehumánní zákony, o nichž se namnoze tvrdí, že se již nepraktikují, také v theorii,
pak nebudeme více poháněti židů k zodpovědnosti pro zaslepenost jejich otců. Dokud se tak nestane,
nechť sobě Izrael nestěžuje, že se pokojný křesťan vyjadřuje tak, jak jsem se já vyjádřil pod přísahou.“11

Převzato z časopisu ISIS — říjen 1922.
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Dr. Ecker byl totiž povolán jako soudní znalec v procesu proti redaktoru časopisu Der Westfälische Merkur,
Hoffmannovi, obžalovanému pro štvaní křesťanů proti židům.
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