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A tomu je tak i tehdy, kdyby hokynář koupil mléko od zemědělce za poloviční cenu 
a' kdyby byl nucen buď je rychle prodati nebo nechati skysnouti a vylíti. Tenhle po~ 
divný plán má však chrániti zemědělce od vydírání." 
' ., "Ú čel, byť i na pohled žádoucí, nes vět í pro s tře d k Y n e d o vol e n é. 
Zákonodárce nemůže oprávněně zrušiti zaručená práva jedné 
o s o b y za tím účelem, aby o b o ha t i los o bud r u h o u, a to ani tehdy, kdyby 
v daném okamžiku se tento postup zdál příznivý pro obecné blaho. Připojení se k práv
nímu nazírání, které připouští odklon od ústavní listiny, tak dlouho aplikované a uctí
vané, vedlo by nevyhnutelně k jejímu zničení. Dojde-li k tomu, budou všechna práva 
~ávislá od nálady dne, a svrchovanost právního řádu zanikne." 

D~ . ALFRED FUCHS: 

MYTHUS DVACÁTÉHO STOLETÍ 
CILI ŽIDÉ, JESUITÉ A ZEDNÁRI V PREDSTAVÁCH 

HLASATELÓ LOMENÉHO KRÍŽE. 

O
značil-li kdysi J. S. Machar křesťanství jako "Jed z Judey", sotva tušil, že se tato 

. theorie jednou stane oficiální theorií v německé říši. Exponenti režimu se nespoko
jují jenom tím, že hlásají nordické novopohanství, nýbrž hledají neustále souvislost mezi 
židóvstvím a pravověrným křesťanstvím, zvláště pak mezi talmudským židovstvím a ka
tolicismem. Nejvýrazněji jsou tyto myšlenky vyjádřeny v knize Rosenbergově "Mythus 
XX. století", jež byla nynějším papežem dána na index. Podle Rosenberga obsahuje 
morálka nordického člověka jenom dva příkazy: "Ehre und Pf1icht", "Čest a povinnost". 
Když ' pak byl evropský svět infikován jedem, přišedším z Judeje, pokazilo kresťanství 
tuto tvrdou morálku nordického člověka příkazem lásky. Příkaz lásky způsobil přede
vš·ím porušení rasy, nebOť potlačil v severském člověku vědomí jeho superiority a proto 
umožnil smíšené sňatky, bratříčkování s rasami méněcennými, náhradu "povinnosti" 
kultickými úkony. Rosenbergovi jest papežství přímo výrazem této židovstvím zkažené 
él;ntiky a neustále hledá mezi židovstvím a papežstvím vnitřní souvislost. Jakou podivnou 
~omantiku živí v lidech o poměru katolictví a židovství na př. wotanská novopohanská 
"Deutsche Glaubensbewegung", toho dokladem jest mimo jiné přísaha členů tohoto spo
lečenství, kteří se musí zaručiti: a) že nemají ani kapku židovské krve, b) že nenáležejí 
k žádnému tajnému spolku, k žádné zednářské loži anebo k jesuitskému řádu! 
.' Mohli bychom podobné přísahy pokládati za dětinství, kdyby v tomto šílenství ne

bylo systému. O jesuitech se šíří v dnešním Německu nejpodivnější představy, jako by 
to byl druh jakýchsi katolických zednářů, dokonce pod židovským vlivem. Zejména po
ukazují hakenkreuzleři s oblibou na spolupracovníka svatého Ignáce z Loyoly, Laineze, 
Jenž byl židovského původu. Don1.něnka, j'akoby jesuitský řád (který nemá ani terciářů!) 
mohl míti tajné ' členy, jest ovšem sama o sobě výplodem fantastického černokněžnictví, 
jež se dnes stalo oficiální filosofií Německa. Jsou popletení romantikové, kteří ve svých 
představách dovedli sloučiti i židovství, zednářství a katolicism v jediné spojenectví. 
V hotový systém, či spíše stihomam byla vypracována tato theorie již před rozvojem 
4.-a~enkreuzlerství, a to v knihách Ludendorffových. V očích Ludendorffových byl zed~ 
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nářem pomalu každý významnější člověk, ať náležel do kteréhokoliv tábora. Jeho kniha 
"Vernichtung der Freimaurerei durch Enthlillung ihrer Geheimnisse" ("Zničení svo
bodného zednářství odhalením jeho tajemství") Je dokladem par,anoie v politice. Zed
nářství není LudendorHovi dědictvím kamenických hutí a j'iných tradic . až snad i antic
kých, nýbrž jest prý dědictvím Starého Zákona, orgánem tajné oligarchie židovské. 
Je~t to spiknutí židů a Jesuitů proti čistým rasám, hlavně ovšem proti rase germánské~ 
Kdo s ni~i spolupracuje n~uvědoměle, jest židem, třeba neuvědomělým. Zasvěcený 
spolupracovník je žid. A je~li co do své ras.y Arijec, je židem umělým! Cílem jest: kapi
talisticky ovládnout svět a zbudovat Nový Sion, kněžské království v Jerusalemě. Svo
bodní zednáři jsou vázáni šalamounskou pečetí zednářské mlčelivosti. Boj proti orna
mentu v u~ění jest zednářstvím, neboť jde o to, uplatnit zevně všude krychli, . šesti
úhelník a trojúhelník, muří nohu a pěticípou hvězdu, neboť to vše jsou starozákonné 
symboly židovského svatostánku. Zástěra zednářská jest prý znamením obřízky. _ Vše, 
co jest namířeno proti klasicismu, proti válečnému duchu, zejména Společnost Národů, 
jest židovským zednářstverrt a papeženstvím. Světová válka byla vyvolána proto, aby 
byla prolévána čistá nordická krev. Alkoholism i prohibice jsou dílem svobodných 
zednářů atd. 

Jak absurdní jest tvrzení, že papežstvi prostřednictvím jesuitského řádu jest spo
jencem zednářstva, toho dokladem jest neustálý boj katolické Církve proti svobodnému 
zednářství, zvláště za posledních papežů, p,ředevším za Lva XIII., a dnešní zápovědi, 
jež zakazuji katolíkům účast v j.akékoli tajné společnosti. Křesťanství celou svou po
vahou vylučuje j.akýkoli esoterismus, jakékoli učení, jež je pouze pro "zasvěcen~". 
Spása jest pro všecky. V tom je právě universalismus katolické Církve. Přísná ustano
vení proti svobodným zednářům nejen že nebyla zmírněna, ale byla naopak ještě zostřena. 

Spojitost mezi židovstvím a katolictvím (ne na podkladě starozákonném, kde 
jest samozřejmostí, nýbrž na podkladech mimo Zjevení) se snaží hakenkreuzlerští theo
retikové dokazovat mimo jiné i tím, že na středověkou scholastiku, zvláště na svatého 
Tomáše Akvinského, měla nesporný vliv scholastika arabsko-židovská. Svatý Augustin 
obyčejně ještě nalézá v jejich očích milost, a,le svatý Tomáš je již "požidovštěn"! Z to
hoto důvodu pokládal za nutné kardinál Faulhaber ve svých postních kazáních věnovati 
pozornost poměru mezi katolictvím a židovstvím. V těchto kázáních poukázal na mravní 
a náboženskou hodnotu zjevení Božího ve Starém zákoně, odmítnuv ovšem talmud. 
Poukázal na hodnotu židovského monotheismu i na hodnotu ideje mesiášské, na sou
vislost Starého a Nového Zákona, neopome,nuv poukázat i na vliv Starého Zákona v ně
mecké kultuře od dob nejstarších až po klasiky a obracel se proti idealisaci staroger
mánského pohanství. 

Kázání Faulhaberova o Starém Zákoně Vyvolala proti němu řadu hrubých ' pam
fletů, jež vyšly v nakladatelství "Deutscher Hort", které má podtitul "Verlag flir 
Geisteskultur und soziales Schaffen". Zvláště charakteristický je pamflet nadepsaný 
"Der Ftirsterzbischof Kohn an den Ftirsterzbischof Faulhaber". Jak jest viděti z titulu, 
jest tato brožurka psána jako fingovaný dopis zesnulého olomouckého arcibiskupa Kohna 
arcibiskupu mnichovskému, v němž se s ním smlouvá židovským žargonem (jejž há.
kenkreuzlerský autor ovládá až podezřele dobře) proti "gojům". Tak se v dnešním 
Německu bojuje proti biskupům! V brožurce jest připomínán židovský původ a pád 
Kohnův. Kohn "velebí" kard. Faulhabera za ' to, že jej citují židovské listy, připomíná 
katolické hodnostáře židovského původu, počínajíc vzdoropapežem Anakletem II. . 010-
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moucký arcibiskup židovského původu varuje mnichovského kardinála, aby byl opatrný 
a nedával pohorš'ení, neboť prý podle kanonického práva "dans scandala ce dere possit". 
(Což je zbožné přání hakenkreuzlerů.) Pamflet Jest plný útoků na Starý Zákon i na ka
tolickou Církev, kardinálovi jest dokonce podkládán požidovštělý způsob vyjadřování, 
což arc. Kohn "chválí". Chválí jej také za jeho slova o ' starých Germánech a pamflet 
končí slovy, jež necháváme nepřeložena: "leh will beten auf jiidisch und katholisch -
sicher is sicher! - auf dass du nun erleuchtet werdest mit jtidischem Geist! Lebewohl 
o Bruder! U nd Massel e Bruche afn Weg!" 

. -' Než nejen v parodii, i v literatuře, Jež chce býti vážná, jest líčeno židovství, prý spo
jené -s katoliCtvím, jakožto spiknutí proti Germánům. Ale jest marno vyvracet tuto novo
dobou mythologii ' rozumovými argumenty, protože hakenkreuzlerští theoretikové, když 
to potřebují, okázale pohrdají světlem rozumu, zdůrazňujíce, že chtěJí stvořiti mythus. 
Pak -Je óvšen1 člověk, který by chtěl s nimi diskutovat, asi v situaci toho, kdo by ba
bičce, jež vypravuje dětem pohádky, dokazoval, že víly neexistují. Tím se liší hitleris
mus ve svůj neprospěch od fašismu italského, že pohrdl rozumem a vzal za svůj základ 
mythické- představy malého německého člověka. 1400 universitních profesorů (a ne _sa
mých židů), vypověděných z Německa, jest názorným dokladem toho, co stoupenci lo
meného kříže chtějí a nechtějí. Nechtějí vědu, chtějí mythus, bájesloví. 

Této vědom~ snahy tvořiti mythus si musíme . být neustále vědomi, když posuzu
jeme soudobou německou k~turu. Prof. dr. Otakar Fischer napsal nedávno do "Lido
vých Novin", že ještě nikdy nebylo poslání českého germanisty tak nesnadné jako nyní, 
kdy musí prostře~kovat poznání německého kulturního snažení, jež je toto genere a do
konale cizí všemu mimoněmeckému způsobu myšlení. Proto je také beznadějná methoda 
těch, kteří by chtěli -potírat hakenkreuzlerskou ideologii pouhými racionálně logickými 
argumenty. Hakenkreuzleři se sice při hlásání svých theorií občas dovolávají i vědy,. 

nebo . spíš.e toho, co za vědu pokládají, a~e při tom na druhé straně prohlašují zcela 
otevřeně, že věda je jim pouze východiskem, že jim jde především o vytvoření citové 
jednoty národa a že vědomě zavrhnou každou vědu, jež by jim tento mythus rušila. 
Jsou odhodláni i poznané pravdě odpírati. Popírají, že by rozum byl poslední instancí 
poznávací. Dovozují, že rozumové poznání j1e kusé, že rozum má často funkci rozkladnou 
a že jsou proto ochotni emancipovati se třeba i od logiky, kdyby logika oslabovala prů
bojnost německého národa. Cum negantibus principia nulla disputatio. Německý národ 
má dojíti -ku ' přesvědčení, že se celý svět pr oti němu spikl pomocí katolíků, židů, zed
nářůi jesuitů, protestantů i komunistů, soc.ialistů a liberálů. Má svůj mythus; ale má 
také svou kulturní-isolaci, nemluvě o důsledcích politických a hospodářských. 

Nikdy se snad ještě nepracovalo v politickém životě tolik s mythologiemi, jako 
v době dnešní. V románě Herrmanna Bahr a "Himmelfahrt" jest vykreslena mezi jiným 
i figurka Angličana, který cestuje po světě jenom proto, aby poznal ony tajemné osoby, 
které drží nitky, jimiž je řízen svět. Hledá tyto vládnoucí tajné spiklence brzo mezi židy, 
brzo mezi ' zednáři, brzo zase mezi kardinály, brzo zase mezi jesuity. Zvláště židé a je
suité jsou pro něho obklopeni tajným nimb em takřka kouzelnickým. Rozumí se samo 
sebpu, že onen Angličan těch tajných světovládců nenajde, protože neví, že má sice 
pravdu v tom, že doopravdy jest jenom ně,kolik málo lidí, kteří svými ideami ovládají 
svět, ale ti lidé často o sobě navzájem nevě. dí, nejsou navzájem smluveni a často si do
sahu a · vlivu svých myšlenek nejsou sami vědomi. 

Jest pravda, že nic na světě nepůsobí t,ak silně, jako myšlenka, i v politice, třeba 
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nepůsobila ihned, nýbrž často až po generacích. Jest věcí státnické prozíravosti, aby 
politikové uměli zachytit i vliv ideji, imponderabilií, jak tomu říká Bismarck. Italský 
fašism proto hleděl získat bývalé odpůrce a namnO'ze se mu to i zdařilo. Kdežto Hitler 
má dnes proti sobě komunisty, socialisty, liberály, protestanty, katolíky. Právem jest 
poukazováno na to, že válečné nebezpečí hitlerismu jest značně mírněno touto okol
ností: může se odvážit dnešní německý režim dát dělnictvu do rukou pušky? Dnes je 
jiná situace, než byla v roce I9I4. 

Myšlenky a osobnosti řídí svět, ale není možno, aby jej řídily pře~ně podle něja
kého plánu předem smluveného. Toho nemohou dělat ani jesuité, ani židé, .ba ani zed
náři. Proč měli jesuité tak veliký vliv? Když si přečteme jejich řeholi, vidíme sice, že 
jest velmi důmyslná, ale nevyčteme z ní ~ic politického a světovládného. Snad pocho
píme tento vliv jesuitů více, když si ne plečteme, ale opravdu prožijeme, vykonáme 
sami exercicie svatého Ignáce z Loyoly. Chceme tím říci, že ne stanovy, nýbrž věrné 
jejich zachovávání a přísná výchova a poslušnost dělá korporace vlivnými. Kázeň, práce 
a zdravý rozum vítězí vždy nad spikleneckou romantikou. 

Ale toto přesvědčení nás neosvobozuje od studia těchto jevů. Správně zdůraznil 

Otakar Fischer, že si nesmíme z německé kultury vybírat při studiu jenom to, čo je 
nám na ní sympatické. Jeden z našich spisovatelů označil nedávno všecky theorie haken
kreuzlerů jediným temperamentím slovem za "voloviny". Tak se ovšem na věd jít nesmí. 
I tato absurdní romantika musí být studována sine ira, sed cum studio. 

VNITRNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA. 

A. VNITRNÍ. 

Volby presidenta republiky způsobily nějaký čas klidu mezi politickými stranami 
a v politické práci. O osO'bě presidenta nebylo sporu. Nebyly to jen vládní strany české 
a německé, které prohlásily, že budou hlasovati pro T. G. Masaryka, ale byly to i dalš'í 
strany, živnostenská a německé oposiční strany, které se rozhodly odevzdati své hlasy 
pro Masaryka. Volba presidenta Masaryka byla tentokráte ještě nespornější než v 'foce 
I927, kdy někteří politikové usilovali, .aby politická pravice postavila svého .kandidáta, 
a kdy národní demokracie se rozhodla nevoliti Masaryka, kdežto letos, poučena jistě 

neú,spěšností tohoto dřívějšího svého kroku, dala svým poslancům a senátorům voln~st 
při hlasování. - VoU>a presidenta konala se tentokráte ve Vladislavském sále na hradě 
pražském; v tomto historickém prostředí vynikl význam této volby: v době, kdy v ji
ných státech demokracie byla na čas smazána s povrch~, jest u nás volen Masaryk 'pre
sidentem již po čtvrté, a to většinou, která' neJen překonává potřebnou . většinu třípěti
novou, ale většinou, kterou tvoří nejen české a německé vládní strany, ale i české i ně
mecké strany oposiční. Prázdných lístků bylo odevzdáno 53 z ceikového počtu 4I8 
platných hlasů. V těchtO' prázdných lístcích byly hlasy frakce posl. Sthorného, luďákií: 
Madarů a některých náro.dních demokratů~ které ' ještě drží protimasaryko~ská zauj'a
to.st. Komunistická strana postavila jako kandIdáta re'daktora "Rudého P~áva" Gott
walda, který na sebe soustředil 38 hlasů; pO'kusili se při volbě o demonstraci hlasitým 
provolávání svých hesel. Volba presidenta stala se velkou manifestací demokracie a její 
ohlas byl znatelný daleko za hranicemi. 
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