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Úvodní slovo editora českého překladu 
 

Předkládaná řada článků římského jezuitského časopisu „La Civiltà Cattolica“ z ro-
ku 1890 je významná hned z několika důvodů. Jednak přináší další tolik potřebné a 
důkladně doložené poučení o jádru židovské otázky, ale současně ukazuje, jak se bě-
hem historicky velmi krátké doby Božím dopuštěním z kdysi nejpevnější opory papež-
ství (viz listy čtyř papežů v úvodu), z řádu svatého Ignáce z Loyoly, stal nejoddanější 
vazal talmudského Židovstva všech směrů a odstínů. Jsou samozřejmě i nemnohé čest-
né výjimky, jako např. Maurice Pinay (vl. jm. Sáenz y Arriaga S. J.), autor monumen-
tálního díla „Spiknutí proti Církvi“, ale to na právě řečeném o řádu jako celku nic ne-
mění. 

Jezuitský řád byl po staletí hlavní oporou katolické Církve a papežů před soustav-
nou podvratnou snahou talmudského a obecně protikřesťanského Židovstva zničit 
křesťanskou Evropu a na troskách všech států zřídit hrůzovládu výhradního a všemoc-
ného židovského mamonismu! Proto byla proti jezuitům ze strany Židů a zednářů ve-
dena tak intenzivní špinavá pomlouvačná kampaň. Byla také vydávána spousta proti-
jezuitských pamfletů, kterým ve své naivitě naletělo velké množství Nežidů. Jezuité 
byli pro talmudské Židovstvo tak nebezpeční, že se mu podařilo svým vlivem a vše-
možnými cestami a různými záminkami zajistit aby papež Klement XIV. roku 1773 
jezuitský řád zrušil. Sám papež byl z toho zdrcen a se slzami v očích říkával: „Do-
nucen, jsem tak učinil! Donucen, jsem tak učinil“ – „Compulsus, coactus fe-
ci!“ (Václav Oliva; Tovaryšstvo Ježíšovo).  

Jezuitský řád byl obnoven roku 1814 papežem Piem VII. V současnosti jsou však 
jak už bylo výše řečeno jezuité silně požidovštěni a slouží židovským mocenským 
cílům stejně, jako celá pokoncilní vatikánská sekta, která se neprávem označuje za 
katolickou Církev. 

Dnešní postoj jezuitského řádu je již tak vzdálený od Boží pravdy, že by se mu kaž-
dý skutečný katolík měl opatrně vyhýbat jako semeništi nejhorších bludů a zrady dě-
dictví svého zakladatele.  

Tím ovšem ještě zdaleka nekončí význam a cena díla, za nějž vděčíme německému 
vydavateli a překladateli, a samozřejmě především anonymním autorům časopisu. Po-
pisované skutečnosti z doby před více než sto lety jsou předobrazem a mementem naší 
současnosti, přirozeně v ještě mnohem větších rozměrech a s nesrovnatelně pochmur-
nější výhlídkou do budoucnosti:            

„Uherský státní dluh, obnášející roku 1873 ještě 221 milionů, se k roku 1885 
vyšplhal na 1 461 milionů a v současnosti přesahuje 1 600 milionů. A ministr Ti-
sza, velký ochránce Židů, před třemi lety navrhl propůjčit Albertu Rothschildovi 
a jeho ženě čestné místo u dvora jako uznání jeho zásluh za plundrování státního 
kreditu. Ke škodě se měl tedy přidat ještě výsměch.“  
Jaká asi jsou dnes skutečná čísla zadlužení prakticky všech států světa u tajemných, 

anonymních bank?  
Co říká jezuitský časopis v roce 1890, na tom se dodnes nic nezměnilo; samozřejmě  

s tím, že je dnes všechno „pokročilejší“, ale také zřejmější pro toho, kdo chce vidět: 
„Stručně řečeno, judaismus se skládá výhradně z lásky a z nenávisti: neukoji-

telné lásky ke zlatu, auri sacra fames [‚posvěceného‘ hladu po zlatu], a bezmez-
né nenávisti ke Kristu. Láska slouží nenávisti, a nenávist má jako láska vést až 
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k vrcholu panství, které je satanským deliriem zavrženého Izraele. Zkoumáním 
historie zednářstva zjistíme, že od minulého století až do naší doby si nehledělo 
ničeho jiného víc než hromadění bohatství a zuřivého potírání Krista a jeho Círk-
ve v křesťanské společnosti. Veškerá zjevná i skrytá nadvláda zednářstva stojí ve 
službách divoké hebrejské touhy po zničení křesťanské moci ve snaze usadit se 
na jejích troskách. Od 1. května 1789, kdy byla glorifikována lidská práva k vý-
hradnímu prospěchu Židů, až po 20. září roku 1870, kdy byl granáty dobyt Řím a 
papežství se stalo zajatcem, měla všechna spiknutí, vzpoury, rebelie, vraždy, ma-
sakry, války a tzv. revoluční činy vždy a všude tentýž cíl a úspěch – rozmnožit 
bohatství Hebrejců a utiskovat křesťanskou civilizaci.“  
O judaismu jako ideologii talmudského Židovstva soudili a psali jezuité koncem 19. 

století následovně: 
„Dalším prvkem, který organismus Hebrejců v křesťanských zemí činí mimo-

řádně nebezpečným a násobí tam odpor k nim, je z Talmudu nasátá pověra, že 
izraelité představují nejen nejvyšší rasu lidského pokolení, které je celé utvořené 
z nižších ras, ale také že pouze jim náleží z moci Božího práva vlastnictví celého 
univerza, jemuž se jednoho dne mají těšit. Na základě této šílené víry pronikl ju-
daismus všude. Mimo to lze říci, že jde o ústřední dogma toho, co Židé nazývají 
svým náboženstvím. V něm spočívá zhoubné učení mesianismu, které Židé od 
třetího století křesťanské éry – kdy byl sepsán Babylónský Talmud – vyznávají 
až do současnosti.“  
Židé dodnes bědují nad pronásledováním, kterému byli v průběhu věků vystaveni – 

a údajně mnohdy jsou i dnes – ze strany ostatních národů. Stěžují si právem? Poslyšme, 
co o tom říká upřímný židovský konvertita, P. Ratisbonne:  

„Neštěstím Židů je skutečnost, že neumějí otevřít oči a poznat skutečnou pří-
činu pronásledování, jemuž byli tak bezpříkladně vystaveni po všechna staletí. 
Během věků se mnoha národům dostalo špatného zacházení ze strany ostatních. 
Tyto ukrutnosti však vždy po nějaké době skončily a nikdy k nim nedocházelo ve 
stejný čas po celém světě. Naproti tomu pronásledování Židů je charakterizováno 
trvalostí a univerzalitou. Jde tedy o jedinečný případ, který se čistě lidsky nedá 
vysvětlit.“ Poté se autor vrací k plánům Boží spravedlnosti, jež se tak neúprosně 
projevují v ranách osudu národu, který zde na zemi napodobuje satanskou vzpou-
ru v nebi!   
Připomeňme si ještě jednou, že tak jezuité psali se souhlasem a požehnáním čtyř pa-

pežů. Porovnáme-li to třeba jen zběžně s dnešním stavem a postoji již zcela judaizova-
ného řádu, pak k tomu opravdu není třeba nic dodávat. Ze všeho dále v časopisu La 
Civiltà Cattolica řečeného pro nás vyplývá jasný závěr: 

„Pokud se od Církve Ježíše Krista vzdálené křesťanské společnosti k ní zase nevrátí, 
budou marně čekat na vysvobození ze železného jařma Židů. Dokud bude trvat hřích, 
potrvá i trest, ba dokonce se ještě zostří. Právě svou vzpourou proti Bohu jsou křesťa-
né přístupní degenerovaným židovským naukám a jsou také za to Bohem trestáni ži-
dovskou metlou. Pokud se nedají na pokání, Bůh s takovou špatností skoncuje v čase, 
kdy se mu zlíbí. … Modleme se, aby toto pojednání jim pomohlo najít cestu k oprav-
dovému obrácení.“   
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Předmluva vydavatele a překladatele 
 

Jedná se o vydání třídílné série článků „Židovská otázka v Evropě“ z ročníku 1890 
římského jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, roku 1850 založeného a roku 1856 
Piem IX. potvrzeného, jež se ve dvojím ohledu orientuje na americké vydání z roku 
2000: 

1) Jsou zde k usnadnění četby přebrány mezititulky, které v italském vydání neexi-
stují. Kromě toho jsou podle americké verze delší citáty odděleny do samostatných 
odstavců, což v italském originálu rovněž není. Jinak je však originální dělení odstav-
ců věrně zachováno.  

2) Kromě toho jsou z angličtiny převzata do našeho vydání úvodní i závěrečná prů-
vodní slova včetně vysvětlujících resp. aktualizujících poznámek (v hranatých zá-
vorkách) od anonymního autora z roku 2000, jímž je podle opakovaného písemného 
ujištění amerických pravověrných katolických informátorů – doslova tak to bylo řeče-
no – „ortodoxní Žid šlechetných zásad“, jenž se zjevně obrátil na katolickou víru 
nebo s ní přinejmenším silně sympatizuje a s kterou – znovu podle vlastního vyjádření 
– „udržuje stálý kontakt“, ale jak informátoři píší, z odůvodněné obavy o svůj život „si 
přeje zůstat v anonymitě“. Není důvod pochybovat o těchto údajích, zvláště když ci-
tuje interní ortodoxně židovské prameny, které by Nežid jen sotva mohl znát. Mnohé 
teze zmíněného anonymního Žida jsou však diskutabilní nebo dokonce napadnutelné a 
nezbytně se vždy nekryjí s pojetím vydavatele respektive nakladatele Antona 
A. Schmida. 

Aby se předešlo jistým nepřesnostem v americkém vydání, byl text exaktně – tzn. 
tak doslova, jak to jen bylo možné – přeložen přímo z italského originálu. Platí to 
zejména pro tak tvrdé výrazy jako jsou „kobylky“, „mšice révokazné“, „mrchožrouti“, 
„chobotnice“ atd. nebo „nepřátelští“, „hltaví“, „žraví“, „zhoubní“ atd. 

Protože pozoruhodně nepřikrášlené vývody tehdejších – rovněž anonymních – auto-
rů časopisu La Civiltà Cattolica by mnohým čtenářům mohly dnes připadat přímo ne-
uvěřitelně, je v Dodatku zdokumentován kompletní originální italský text, zmenšený 
asi o 25 procent. 

Zvláštní dík vydavatele i překladatele patří vynikajícímu romanistovi, který chce 
zůstat nejmenován, za pečlivé přehlédnutí a korektury překladu. 
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Protože mnozí čtenáři úroveň a kvalitu pramenů 
této třídílné série článků 

o Židovské otázce v Evropě 
možná nebudou znát, 

mají k tomu následující vysvětlení 
 

* 
„Tímto psaním navždy zřizujeme a ustavujeme z moci Naší Apoštolské autority 
kolegium autorů časopisu La Civiltà Cattolica.“ 

PAPEŽ PIUS IX. 
 

* 
 
„Žehnáme plodnému apoštolátu, který ctihodný časopis La Civiltà Cattolica od-
vážně a neochvějně koná ve prospěch katolické věci.“ 

PAPEŽ BENEDIKT XV. 
 

* 
 
„Z vaší horlivé činnosti a celého života časopisu La Civiltà Cattolica vyzařuje mi-
mořádná oddanost Svatému stolci, která si vysloužila zaslouženou přízeň a oceně-
ní jak Našich předchůdců, tak i Naše.“ 

PAPEŽ PIUS XI. 
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Úvod 
v anonymitě zůstávajícího konvertovaného Žida (sepsaný r. 2000) 

pro americké vydání série článků z La Civiltà Cattolica 
 

Přehled židovských dějin a vysvětlení židovských religiózních výrazů 
k Židovské otázce v Evropě 

 
Mnozí lidé nechápou, že většina mezi námi žijících Židů nejsou lidem Knihy, to 

znamená Starého zákona. Zatímco většina Židů ve Spojených státech se sama označuje 
za reformované nebo konzervativní (což je – mylně – jen korekcí dřívější chybné inter-
pretace), řídí se obě tyto židovské větve v zásadě talmudskou psychologií, tedy lidský-
mi výmysly jako náhradou za Bohem zjevené Písmo svaté. Proto obě řečené větve – 
jejichž stoupenci převážně podporují potraty, kontrolu porodnosti a práva homosexuá-
lů – mají opravdu jen málo společného se Starým zákonem. 

Ortodoxní (talmudští) Židé, kteří se v Novém zákonu objevují jako farizejští Židé, 
sice navenek uznávají Bohem zjevený charakter Starého zákona, ale k jeho zákonům 
přidávají nebo naopak z nich vyhazují všechno, co jim přikazuje tzv. ústní zákon. – 
Když zmíněný ústní zákon vřadili do psaného Talmudu (pokud se takový labyrint vů-
bec dá nazvat „uspořádaným“), tvrdili, že tyto rozvláčné doplňky zákona prý byly dá-
ny Bohem na hoře Sinaj ve stejné době, kdy byl diktován i psaný Pentateuch. 

A je-li nanejvýš pochybné, že by tak nudné a rozvláčné pojednání, obsahující 2 700 
tištěných stran, bylo možné udržet v paměti pouhým ústním předáváním po tak dlou-
hou dobu přes 1 700 let, je toto tvrzení ještě mnohem více nelogičtější, protože ústní 
tradice psanému Zákonu odporuje a protiřečí tím, že zcela libovolně k biblickým záko-
nům přidává své a jiné zase klidně škrtá. Pro studenta Talmudu je doslova nemožné se 
v takové směsici vyznat a poučit se z ní.  

Talmud, sestávající z Mišny neboli „Opakování“ ze 6. století a z Gemary aneb „Do-
plnění“ rovněž ze 6. století, se řídí formátem Justiniána [Římského zákoníku] v tom 
smyslu, že Mišna má tvořit Instituta neboli základy již nadále ne ústního zákona, za-
tímco Gemara by měla představovat Pandecten neboli Digesten, obsahující názory ra-
bínských učenců, jen s tím rozdílem, že v Gemaře nejsou řazeny systematicky. S čistě 
vnějškovým použitím stylu sokratovské dialektiky jsou v jedné části kladeny otázky a 
mohou být pak zodpovězeny mnohdy až o stovky stránek později. Talmud je přede-
vším nesouvislý a nelogický, ale často také odpuzující až obscénní. 

Sami učení rabíni nám říkají, že Talmud bez Rašiho komentáře je nesrozumitelný. 
Raši je zkratka pro rabína Solomona, syna Isaaca z Troyes (1040-1105), s nímž se něk-
dy setkáváme pod jménem Yarchi případně Jarchi, což v hebrejštině znamená „Mě-
síc“ a mnohými je dáváno do souvislosti s francouzským městem Lunes (= Měsíce). 

Další Rašim i ostatními rabíny psané zákoníky obsahují jejich interpretaci Talmudu 
a tím nás tzv. lidé Knihy konfrontují s nesčetnými miliony slov svých vlastních názorů, 
z nichž většina nemá naprosto nic společného se Starým zákonem.1 Ustavičný hmyzí 
bzukot falešných slov přehlušuje pravá slova Bible, která jsou božského původu.  
                                                 
1 Zaslepení rabíni si osobují právo doplnit zmíněné miliony slov s odvoláním na hebrejské slovíčko 

v Pentateuchu (Pi), které údajně znamená „ústa“. Nachází se v Exodu 34,2-7. Zmíněné slovo je však 
pouze partikule (neohebné slovo), označující druh a hodnotu všeho možného, jak vyplývá z Genesis 
43,7 a Levitikus 17,18, a muselo by být správněji přeloženo jako „základní smysl“ těchto slov. Rabín 
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Gemarou zvaná část Talmudu obsahuje traktáty jako Baba Mezia aneb „Střední brá-
na“, pojednávající zákony k movitému majetku a výdělkům. Baba Kama neboli „První 
brána“ obsahuje zákony, týkající se deliktů nebo škod. A Baba Bathra aneb „Poslední 
brána“ se zabývá zákony kolem pozemkového vlastnictví.  

Berakoth neboli „Požehnání“ je traktátem o modlitbách a požehnání. Roš Hashana 
aneb „Počátek roku“ resp. „Nový rok“ se zase věnuje kalendáři a novoročnímu svátku 
(slavnostnímu dni, který je v Pentateuchu popsán jakožto první den sedmého měsíce 
a v Ezechielovi 40,1 jako Roš Hashana). Sanhedrin neboli „Vysoká rada“ se zabývá 
soudnictvím. 

Zákoníky se snaží nějak uspořádat nepřehlednou směsici zákonů, čítající více než 
11 000 předpisů. Pentateuch jich má pouze 613, z nichž více než polovinu nemusejí 
Židé dodržovat, protože se týkají již neexistujícího chrámu. Je důležité vědět, že ze 
starozákonních předpisů je dnes méně než 300 ještě používaných na rozdíl od více než 
11 000 předpisů Talmudu.  

Zvládnout všechny tyto zákonodárné knihy vyžaduje nekonečné studium. Nejdůle-
žitější z nich má titul Šulchan Aruch („Prostřený stůl“). Šulchan Aruch je autoritativ-
ním dílem židovského zákona, které sepsal rabín Joseph Caro (1488-1575) a v jedné ze 
čtyř částí má traktát Choshen Mishput, což označuje veleknězem nošený krunýř soudu. 

Úvaha o Kol Nidre platí modlitbě, kterou Židé říkají v nejposvátnější den roku, 
o Dni smíření, a znamená tolik co „Odříkání se přísah“. Prosí se v ní Bůh o prominutí 
přísah, které budou v příštím roce složeny a porušeny. Jde tedy o prosbu o odpuštění 
již předem. 

Zákoníky učí židovské laiky věci, které se v Písmu nenacházejí. Příklady: 1) Neza-
městnaní Židé musejí mít se svými ženami každou noc pohlavní styk s výjimkou při-
bližně dvanácti dnů menstruace,2 kterou v Bibli nacházíme pouze jako sedm dní, přes-
tože Písmo pohlavní styk za účelem rozmnožování nejen vyžaduje, ale současně také 
omezuje (viz dílo sv. Augustina O dobru manželství); 2) Jak se nezákonným způsobem 
obcházejí zákony o promíjení dluhů, předepsané o každém sabatovém roku; 3) Že se 
nesmí současně požívat maso a mléko, přestože Bible zapovídá jen vaření masa mlá-
ďat v mléce jejich matky; 4) Postoj Židů ke všem Nežidům podle drastických nezá-
konností a nepravostí Kanánců, přestože k tomu v Bibli zjevně není žádný podklad. 

                                                                                                                                                         
Johannes však z toho hned na začátku své knihy Halicoth Olam (Věčná cesta) vyvozuje, že Bůh 
uzavřel smlouvu jen s jejich otci, která se týká slovy úst tradovaného a nepsaného zákona. Pokud 
Židé na tomto pojetí lpějí, nikdy nemohou porozumět svým Bohem zjeveným spisům. Vždyť co by 
mohlo být jasnější, než příkaz zmíněné smlouvy, že má být napsána? – V poznámce jsme objasnili 
talmudskou legalizační metodologii proto, aby čtenář tomuto bodu lépe porozuměl.      

2 Zvrácené židovské zákony o manželství jdou dokonce tak daleko, že podobně častý pohlavní styk 
vyžadují dokonce i v době těhotenství a šestinedělí (viz Code of Jewish Law, Kitzur Schulchan Aruch, 
neboli zkráceně Prostřený stůl, vyd. Hebrew Publishing, New York 1961, díl 4, kap. 150, str. 15, 
č. 7). Z toho je jasně vidět, jak hroznou chybou bylo vypuštění Židů z ghetta, protože se tím do zá-
padní civilizace otevřela stavidla nevázanosti pohlavního pudu. Zde je pozoruhodný talmudský freu-
dismus. Odloučením sexuality od účelu rozmnožování Židé prokázali, že propadli nejhrubší smysl-
nosti, jak učil již sv. Augustin. Zatímco židovská Liga proti pomluvám (ADL) ve veřejných školách 
Boha ubíjí tím, že v nich zakazuje čtení Bible a do škol zavádí knihu prof. Eli Wiesela, která volá po 
odsouzení Boha (viz Matouš 27), požaduje židovský list New York Times kondomy pro studenty, 
zkažené „kulturou“ ADL, hájící práva homosexuálů. Rovněž Talmud za určitých okolností dovoluje 
umělou kontrolu porodnosti.          
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Způsob postoje ke Kanáncům a jednání s nimi se nachází v Deuteronomiu 7,2-5, 
kde je těchto sedm národů odsouzeno k smrti za jejich nepřirozené smilstvo, incest a 
ostatní ohavnosti, o nichž mluví Levitikus 20. A tak zatímco toto chybné aplikování 
zákona, mající se údajně užívat na všechny potomky Jafeta (Evropany), se táhne do-
slova celým Talmudem, je v Maimonidově zákoníku v části Kniha moudrosti, 78a, po-
dáno – překládám doslovně – takto: 

„Pokud však jde o minim (heretiky) a epikurejce (heretiky), nařizuje zákon 
vlastnoručně je likvidovat a vrhat do jámy zkázy, protože pronásledují Izrael a 
snaží se jej odvrátit od Boha, jako je třeba Ježíš Nazaretský se svými stoupenci, 
a Zadok (saducej) i Boethus (saducej), jejichž jména budiž navždy vyhlazena.“  
Ještě by se zde mělo zmínit, že jako s Kanánci se nejedná pouze s křesťany, ale také 

se saduceji a boethiány. Posledně jmenovaní, kteří se snaží řídit výhradně psaným zá-
konem Bible, jsou dnes nazýváni karaité. Tím na sebe přivolali nesmiřitelnou nenávist 
talmudistů, avšak v zemích západní Evropy jsou uznáváni za dobré státní občany. Ně-
mecká vláda karaity v letech 1933 až 1945 vyjmula z perzekucí a tím ukázala, jak Boží 
prozřetelnost chrání dobré před trestajícími plameny jako Šadracha, Méšaka a Abed-
Nega v knize Daniel 3 (viz Encyclopedia Judaica, Jeruzalém, díl 10, str. 775).  

Tyto falešné interpretace zaplavily dějiny krví. Židovské povstání proti Římu roku 
70 po Kr., které rozdrtil Titus, a tzv. povstání Bar Kochby (povstání Syna hvězdy ne-
boli mesiánské povstání podle rabína Akiby), poražené roku 132 po Kr. Hadriánem, 
mají svůj původ v nesmiřitelné rabínské nenávisti k celému lidstvu. V Epitomé Diona 
Cassia, kniha 68,32, čteme následující: 

„Mezitím si Židé v krajině Cyrene vybrali za pohlavára jistého Andrea a pobili 
tam jak Římany, tak i Řeky. … Pojídali maso svých obětí, z jejich střev si dělali 
opasky, pomazávali se jejich krví a odívali jejich kůží. Mnohé z nich rozřezali za 
živa pilami a jiné předhodili divoké zvěři. Celkem takto krutě zahynulo 220 000 
osob. Rovněž v Egyptě se dopustili mnoha podobných excesů a také na Kypru 
pod vedením jistého Aremiona. Tehdy tam zahynulo 240 000 lidí a proto již pak 
žádný Žid nesměl na ostrov vstoupit; byl by popraven dokonce i tehdy, kdyby jej 
bouře uvrhla na břeh.“3  
Talmudský duch působí dál i v našem století, kde židovští bolševici jako např. La-

zar Mojsejevič Kaganovič v letech 1928-1932 v rámci likvidace tzv. kulaků na Ukra-
jině nechali hladem pomřít deset milionů mužů, žen i dětí. Podobným způsobem si po-
číná americko-židovská Liga proti pomluvám podporováním práva na potraty v USA, 
což vedlo k zabití 40 milionů nenarozených dětí. 

Co se stalo v Německu v letech 1933 až 1945, by měl čtenář chápat jako předvídané 
potrestání, které Židé vytrpěli, jak je předpověděno v Deuteronomiu 28. A tak zatímco 
se my modlíme za obrácení Židů, můžeme jen tušit, že se události třicátých let budou 
opakovat, půjdou-li ti dál svou dnešní cestou. 

Nechť jim Bůh propůjčí moudrost nahlédnout důsledky svého jednání, a také sílu, 
aby podle toho i jednali. 

 
 
 

                                                 
3 Encyclopedia Judaica z Jeruzaléma, díl 5, str. 39 nám říká, že papyry zprávu Diona Cassia potvrzují.   
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La Civiltà Cattolica 
řada 14, díl 7, fascikl 961, 23. říjen 1890 

 
I. díl: Příčiny 

 
Úvod 

 
19. století se v Evropě chýlí ke konci a zanechává nám velice smutný problém, z ně-

hož možná ve 20. století vyplynou tak zhoubné následky, že Evropa bude přinucena 
ukončit jej definitivním řešením. (1) Problémem míníme ne právě šťastně nazývanou 
semitskou otázku, která by se měla správněji jmenovat židovskou a úzce souvisí s hos-
podářskými, morálními, politickými a religiózními poměry evropského křesťanstva. 

Jak naléhavá v současnosti je a jak podrývá i ty největší národy, je vidět z všeobec-
ného odporu vůči pronikání izraelitů do všech oblastí veřejného i společenského života, 
je znát ze sdružení a spolků, které se k jeho zastavení formují ve Francii, Rakousku, 
Německu, Anglii, Rusku, Rumunsku i jinde, a projevuje se hlasitým voláním lidu, kte-
rému se již začíná dostávat sluchu i v parlamentech. A konečně je to také velký počet 
ustavičně publikovaných novin, časopisů a jiných tiskovin, bojujících za zastavení a 
proti dalšímu šíření tohoto neštěstí poukazováním na jeho zhoubné působení. 

Již dlouho jsme i my v našem časopisu pojednávali tuto společenskou otázku spíše 
z kritického, historického a hospodářského aspektu, a ukazovali jsme i na skutečné pří-
činy jejího bědného působení, na něž se nyní stále více žaluje. Přesto však množství 
děl, která se nám v poslední době dostala do rukou – a mezi nimi mnohá opravdu důle-
žitá – nás nutí se k nim vracet v tom smyslu, že jejich obsah budeme podávat shrnutý 
na několika málo stranách. Zvláště důležité nám to připadá v Itálii, kde judaismus po-
roučí jako skutečný pán, ale kde vzdor bohatému materiálu jej ještě nikdo neshrnul do 
jediného a přehledného svazku, který by se mohl měřit s dílem Eduarda Drumonta, což 
by podle našeho názoru bylo velice prospěšné.4  

                                                 
4 Zde je přehled hlavních prací posledních let, vydaných především ve Francii: 

Ed. Drumond: La France juive [Židovská Francie], 2 díly; La fin d’un monde [Konec jednoho svě-
ta], 1 díl; La dernière bataille [Poslední bitva], vyd. Marpon a Dentu, Paříž. 

G. des Mousseaux: Le juif [Žid], 1 díl, vyd. Watelier.  
Van der Haeghen: Études historiques [Historické studie], 1 díl, vyd. Palmé. 
Abbé Chabautey: L’entrée des Israélites dans la societé française [Vstup izraelitů do francouzské 

společnosti], 1 díl, vyd. Lecoffre; Les juifs nos maîtres [Naši páni, Židé], 1. díl. 
Lémann: Rome et les juifs [Řím a Židé], 1 díl. 
P. Ratisbonne: La question juive [Židovská otázka], 1 díl, vyd. Douniol. 
Toussenel: Les juifs, rois de l’épogue [Židé, králové epochy], 2 díly, vyd. Marpon.  
Reynaud: La France n’est pas juive [Francie není židovská], 1 díl, vyd. Marpon. 
Kraszewki: Le juif [Žid], 1 díl, vyd. Dentu. 
Franzos: Pauvre Moschko [Ubohý Moško], 1 díl, vyd. Floro. 
Il sangue cristiano nei riti ebraici della moderna Sinagoga [Křesťanská krev v hebrejských ritech 

moderní synagogy], 1 díl, vyd. Prato, Toscana, Giachetti & Co. 
G. de Pascal: La juiverie [Židovství], 1 díl, vyd. Blériot. 
Dr. Giov. De Stampa: La piaga ebrea [Židovská pohroma], 1 díl, Treviso. 
Martinez: Le juif, voilà l’ennemi [Žid, to je nepřítel], 1 díl, vyd. Savine. 
Abbé Joseph Lémann: La prépondérance juive [Židovská převaha], 1 díl, vyd. Lecoffre. 
Kimon: La politique israélite [Izraelitská politika], 1 díl, vyd. Savine. 
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Judaismus se odvrací od mojžíšského zákona 
 
Židovská otázka naší doby se jen sotva liší od té, která tak či onak hýbala křesťan-

skými národy středověku. Potměšile se nám namlouvá, že povstala z nenávisti k nábo-
ženství nebo národnímu kmeni. Mosaismus sám o sobě nemůže dávat křesťanům pod-
nět k nenávisti, protože až do příchodu Krista byl jediným pravým náboženstvím, byl 
předobrazem a přípravou křesťanství, které jej podle Božího ustanovení mělo následo-
vat. Judaismus dalších století [po Kristu] se však k mojžíšskému zákonu obrátil zády a 
nahradil jej Talmudem, kvintesencí farizejství, které bylo rozbito a odsouzeno jasným 
zavržením slovy Ježíše Krista, Mesiáše a Vykupitele. A jakkoliv je talmudismus důle-
žitou součástí židovské otázky, přesto nelze tvrdit, že by jí dodával religiózní podobu, 
protože křesťanské národy neopovrhovaly v talmudismu ani tak téměř na nulu reduko-
vanou teologickou částí, nýbrž spíše jeho morálkou, odporující nejzákladnějším zása-
dám přirozené etiky. 

 
Definice semitismu 

 
Otázka nemá svůj původ ani v nechuti nebo odporu vůči rase, jak se snaží vyjádřit 

nevhodné adjektivum semitská, které se jí přikládá. Tak předně není izraelitský kmen 
jediný, který pochází ze vznešené krve Séma. Rovněž není zřejmý žádný důvod, proč 
by Árijci, pocházející od Jafeta, měli v sobě živit nějakou dědičnou nenávist k Sémo-
vým potomkům, v jejichž stanech měli podle slavnostního Noemova proroctví (2) žít 
v bratrské svornosti. A proto také označení semitská, pokud se vztahuje na židovskou 
otázku a semitismus, je-li užíváno na judaismus, považujeme za nevhodné výrazy, jeli-
kož překračují svůj rozsah, nahrazují celek pouhou částí a v důsledku toho vytvářejí 
nesprávný pojem. 

Přesto k tomu přistupuje i jistá nechuť ke kmeni a tvoří jednu kapitolu této otázky 
stejně tak, jako je další kapitolou religiózní zákoník, Talmud. Kromě toho židovská ra-
sa, pokud je národem, byť i bez konkrétní vlasti a viditelného politického organismu, 
žije rozptýlena mezi národy, i když se snad s nimi tu tam mísí, přičemž se však vždy 
odtahuje ze všeho, co by směřovalo ke společenské jednotě, a vždy je považuje za ne-
přátele a sebe za oběť jejich chamtivosti. Proto je velká izraelitská rodina, rozptýlená 
mezi národy světa, cizím národem mezi národy, v nichž se zdržuje, a tvoří zapřisáhlé-
ho nepřítele jejich prospěchu a vývoje. Vždyť stěžejním bodem Talmudu je utiskování 

                                                                                                                                                         
Dr. Don Sebastiano Nicotra: Socialismo, discussioni [Socialismus, úvahy], 1 díl, Řím, vyd. Tip. 

Della Pace. 
Auguste Chirac: La Haute Banque et les Révolutions [Vysoké finance a revoluce], 1 díl, vyd. Sa-

vine. 
Kalixt Wolski: La Russie juive [Židovské Rusko], 1 díl, vyd. Savine. 
Georges Meynié: L’Algerie juive [Židovské Alžírsko], 1 díl, vyd. Savine. 
Desportes: Le mystère du sang chez les juifs [Tajemství krve u Židů], 1 díl, vyd. Savine. 
Italské spisovatele, kteří chtějí prokázat Itálii službu, upozorňujeme zvláště na dílo dr. Martineze 

Le juif, voilà l’ennemi, appel aux catholiques [Žid, to je nepřítel. Provolání ke katolíkům]. Osahuje 
totiž podstatnou esenci z nejnovějších a nejproslulejších autorů, a argumentuje s mimořádnou logi-
kou i znalostí věrouky. Pokud by byl pro Itálii pouze doplněn potřebnými poznámkami, jsme pře-
svědčeni, že by se mu dostalo široké popularity a mnohým by konečně otevřelo oči pro revoluci, 
která podrývá a zneklidňuje náš nešťastný poloostrov. Proto vyjadřujeme přání, aby povstali stateční 
Italové a srdnatě se pustili do svatého díla. Fiat lux! [Budiž světlo!]   
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a vykořisťování národů, které jeho stoupencům poskytují pohostinství. Proto také sva-
tý Pavel na konci svého života označil Židy za Bohu nemilé a všem lidem nepřátelské: 
Deo non placent, et omnibus hominibus adversantur.5 

Protože však zlověstný zákoník Talmudu kromě zásad odporné morálky také přika-
zuje nenávist ke všem lidem, kteří nejsou židovské krve, a dovoluje je vykořisťovat a 
jednat s nimi jako s divou zvěří – a zvláště s křesťany –, nelze tedy o jeho doktríně po-
chybovat. Nevycházíme při tom z díla Augusta Rohlinga, protože by mohl citovat ne-
přesně. Jakoukoli pochybnost o právě řečeném odstraňuje rozvážné a pozorné studium 
Mišny, která je textem Talmudu, a Gemary, jež je jeho glosami, a kromě toho studium 
děl některých rabínů, mezi nimi těch nejváženějších z minulé i současné doby. (3) Sta-
čí si vzít k ruce dílo Achille Laurenta,6 které Židé téměř úplně nechali zmizet, protože 
mistrovsky odhaluje tajemství talmudismu ohledně zničení křesťanské civilizace, aby 
přesvědčilo i ty nejzarputilejší pochybovače. Ostatně již dříve jsme k tomu přinesli ne-
popiratelné argumenty, jejichž opakování by zde bylo nadbytečné.  

 
Portalis: Religiózní snášenlivost kontra občanská rovnoprávnost 

 
Bude užitečné sáhnout po dvou dokumentech, které zcela jasně ukazují skutečnou 

situaci izraelitů v zemích, jež jim nabídly útočiště, dále hlavní důvod zla, které tam 
způsobili, a tedy i averzi, jíž tím vůči sobě vyvolali. První dokument pochází od pro-
slulého právního experta [J. Etienne] Portalise z počátku našeho století, když Napole-
on I. zamýšlel zákonem uznat plnou občanskou rovnoprávnost Židů s Francouzi. Uče-
nec, který v té věci vypracoval pamětní spis, jehož čas měl ještě přijít, protože memi-
nisse iuvabit [neboť je prospěšné se upomenout], tam konstatuje, že se jedná o Hebrej-
ce, jejichž religiózní trpění není třeba spojovat s propůjčením jim státního občanství: 

„Vždyť Židé,“ říká, „nejsou pouze sekta, nýbrž národ. Tento národ, který měl 
ve starověku svou vlastní zemi i vládu, byl rozptýlen, ne však rozpuštěn: bloudí 
po světě a hledá si tam útočiště, ne vlast! Je mezi všemi národy, avšak s žádným 
se nemísí; jako cizinec se usazuje v cizí zemi. Vychází to z povahy židovských 
institucí. Jako bylo dobývání smyslem moci Říma, válka republiky Sparta, kultu-
ra athénského státu nebo obchod smyslem mocenského okruhu Kartága, je jím 
u hebrejského kmene náboženství, jemuž je doslova vším, základnou i zákonem 
jeho společnosti. Z toho vyplývá pochopitelná skutečnost, že Židé všude tvoří ná-
rod v národě. I když žijí ve Francii, Německu nebo Anglii, přesto nikdy nebudou 
Francouzi, Němci nebo Angličany; naopak všude zůstávají Židy a nikdy ničím ji-
ným než Židy.“  
Pravda, kterou později stroze potvrdil [Adolphe] Crémieux velkému vazalu panují-

cího Židovstva, i židovský časopis L’Alliance israélite, jenž Hebrejce definoval jako 
muže neoblomného universalismu. 

Proto Portalis vyvozuje případný závěr, že je plně oprávněné podrobit výjimečným 
zákonům takový druh cizího tělesa, které se mocí svých institucí, svými zásadami a 
obyčeji odedávna záměrně vzdaluje hostitelské společnosti. 

 
 

                                                 
5 1 Thess 2,15. 
6 Relation des affaires de Syrie (Zpráva o záležitostech Sýrie), Paříž 1846.  
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Rumunská zkušenost 
 
Dalším dokumentem je manifest jedenatřiceti členů rumunského parlamentu, adre-

sovaný mocnostem, které si roku 1868 troufaly vnutit jejich státu zákon o zrovnopráv-
nění Hebrejců.  

„Židé,“ říkají v zásadě poslanci, „se z nezbytí navenek podřizují autoritě neži-
dovského státu. Nikdy však nepřipustí, aby se stali jeho integrální součástí, pro-
tože si nenechají vyhnat z hlavy ideu svého vlastního státu. Netvoří pouze religi-
ózní sektu, nýbrž komplex nezničitelné jedinečnosti původu a odhodlané víry vý-
hradně v židovskou národnost, kterou si mezi ostatními národy všichni společně 
udržují. Proto je nemožné pokrevně je spojit s ostatními národy, a stejně tak je 
nemožné pro křesťany sdílet s nimi jejich cítění a chápání. Ale největší překážka 
spočívá v náboženství, které je pro ně současně religiózním i civilním zákonem, 
takže formuje jejich politický a společenský kult i organismus. Proto také všude, 
kam vkročí, tvoří nezbytně stát ve státě. 

Pokud jde o vděčnost k národům, které jim poskytují pohostinství, necítí se jí 
izraelité být vázáni, jelikož je považují za uzurpátory. Naopak se chápou všech 
prostředků k dosažení panství nad nimi, protože jsou přesvědčeni, že je mají zá-
vazně přislíbené starou smlouvou resp. Starým zákonem. Dobu, kterou tráví mezi 
ostatními národy, považují téměř za čas pokání, za ránu osudu a za vyhnanství. 
Obyvatele těch zemí, jež je přijali, mají za nepřátele, kteří v okamžiku předpově-
děného univerzálního židovského panství nad světem musí být porobeni.“ 
 

Otázka lásky k rodné zemi 
 
Samozřejmým důsledkem takové situace pak je skutečnost, že Žid nikde nemá vlast, 

to znamená zemi svých otců. Patriotismus, kterým se ustavičně chlubí a za jehož apoš-
tola se vydává k dosažení svého cíle, jímž je zničení a pohlcení národů, které mu po-
skytly občanská práva, není nic jiného než obrovský podvod. K tomu ještě přistupuje 
skutečnost, že jim jsou vlastní nejodpornější profese zrádců a špionů. Je znám Bismar-
ckův výrok: „Bůh stvořil Hebrejce proto, aby sloužil těm, kteří jej užívají jako špio-
na.“ A hrabě Cavour o svém hebrejském důvěrníkovi říkával: „Je mi velmi užitečný, 
abych jeho prostřednictvím nechával znát veřejnost to, co ji chci nechat vědět. Jakmile 
jsem s ním přestal mluvit, okamžitě mne zradil.“ 

Loňského července přinesly berlínské Noviny kříže [asi Kreuz-Zeitung? V italském 
originále Gazetta della Croce] tuto zprávu důstojníka vrchního velitelství: 

„Během války v roce 1870 jsem byl přidělen k 10. armádnímu sboru, kterému 
velel generál Voigts-Rhetz. Bylo mu povoleno 100 000 tolarů na placení špionů. 
Přesto se však vrátil do Berlína, aniž by na zmíněnou částku sáhl, protože se mu 
nepodařilo za ní získat jediného Francouze. Naproti tomu v roce 1866 za války 
s Rakouskem se věci měly jinak. Židé se houfně sbíhali a za nepatrné peníze nám 
prodávali všechny informace o pohybech císařského vojska. … Tito Židé byli ra-
kouskými státními občany a tudíž dobrovolnými špiony.“  
Historie je plná zrádcovství Hebrejců ke škodě států i jednotlivců. Žid Goldschmidt 

před několika málo lety odcizil a prodal přísně tajné dokumenty pruského státu. Žid 
Klotz zradil anglického generála Hickse a jeho jednotky, které pak byly zmasakrovány 
Máhdího barbary v Súdánu. Žid Deutz zradil vévodkyni z Berry za 500 000 franků. – 
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A tak tomu bylo vždy již v dřívějších stoletích, počínaje Židem Sedeciou, který otrávil 
císaře Karla Lysého, až třeba po Židovku Païvu, jež se nedávno v Paříži zmocnila bi-
tevních plánů francouzské armády a prodala je nepříteli. 

 
Talmudská a židovská rasová povýšenost 

 
Dalším prvkem, který organismus Hebrejců v křesťanských zemí činí mimořádně 

nebezpečným a násobí tam odpor k nim, je z Talmudu nasátá pověra, že izraelité před-
stavují nejen nejvyšší rasu lidského pokolení, které je celé utvořené z nižších ras, ale 
také že pouze jim náleží z moci Božího práva vlastnictví celého univerza, jemuž se 
jednoho dne mají těšit. Na základě této šílené víry pronikl judaismus všude. Mimo to 
lze říci, že jde o ústřední dogma toho, co Židé nazývají svým náboženstvím. V něm 
spočívá zhoubné učení mesianismu, které Židé od třetího století křesťanské éry – kdy 
byl sepsán Babylónský Talmud – vyznávají až dodnes. A kdo také sleduje komentáře 
největších rabínů v průběhu věků, nachází je tam neměnné a vždy identické přesně tak, 
jak je v našich časech vyjevil Hebrejec Disraeli, který se později jako lord Beacons-
field stal šéfem vlády Velké Británie. Žid, který přijal anglikánské barvy, jen aby se 
vyšvihl do čela moci, ve svém proslulém románu Coningsby píše: 

„Žádný trestní zákon, žádné fyzické mučení nemůže dokázat, aby vyšší rasa 
byla pohlcena nižší rasou. Všechno míšenecké a tyranské (naše křesťanské) ča-
sem zmizí, ale čistokrevné a tyranizované (židovské) vládne a přetrvá. Zbytečně 
se tedy vrhají na nás Židy, špiní nás a ponižují, zatímco se sami po dlouhá staletí 
rozkládají. Duše Žida se stále znovu pozdvihuje, jde dál svou cestou vpřed a již 
dnes má obdivuhodný vliv na záležitosti Evropy.“  
Poté Disraeli ujišťuje, že „moderní svět je řízen zcela jinými lidmi, než si myslí ti, 

kdo nevidí za kulisy“, čímž chtěl o Židech říci, že vskrytu vším manipulují.  
Pokud by to bylo potřebné, můžeme uvést nespočet důkazů takové domýšlivé víry, 

protože je po staletí shromažďujeme, ale myslíme, že to je zbytečné. Falšování proroc-
ké tradice ohledně Mesiáše a jeho království v národech, kterým je Církev, začalo již 
zkázou Jeruzaléma resp. zotročením židovského národa Římany. Sueton ve svých ži-
votopisech 12 císařů má následující tradovanou vzpomínku: Percrebuerat Oriente toto 
vetus et constans opinio, esse in fatis, ut eo tempore Judei profecti rerum potirentur. 
[V celém Orientu se rozšířilo staré a trvalé mínění o proroctví, že v ten čas se objeví 
Židé a chopí se moci.] A Tacitus ve svém historickém díle potvrzuje: Pluribus persua-
sio inerat, antiquis sacerdotum literis contineri eo ipso tempore fore ut valescert Ori-
ens, profectique Judei rerum potirentur. [Mnozí byli přesvědčeni, že dle starých kněž-
ských spisů má v ten čas Orient zesílit, přijdou Židé a budou mít moc.] Podobně mluví 
i svatý Jeroným, který byl velký znalec ve věci správných i falešných představ Židů.  

[David Paul] Drach, konvertita ke křesťanství a současně důkladný znalec Talmudu 
i dalších židovských tajemství, nám popisuje nauku starých i moderních učitelů Izraele 
takto: 

„Mesiáš musí být velkým dobyvatelem, který podmaní národy Židům… Ti se 
znovu zmocní Svaté země, vítězní a obtížení bohatstvím, odebraným nevěřícím. 
Smyslem příchodu mesiáše bude osvobození rozptýleného Izraele, jeho přivedení 
zpět do Svaté země a zřízení a upevnění světského království, které má potrvat až 
do konce světa. Pak budou všechny národy světa podrobeny Židům, kteří s jejich 
osobami i majetky budou nakládat podle libosti. Učenci a rabíni synagogy končí 
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své projevy zcela rutinně myšlenkou na tento triumf i na všechna požehnání, kte-
rá si od příchodu takto uzpůsobeného mesiáše slibují. Jedním ze zmíněných po-
žehnání je však i vytoužený okamžik pobití křesťanů a naprosté vyhlazení sekty 
nazarénů.“7  
 

Mesiáš nahrazen mesiánským lidem – člověk jako Bůh 
 
Stejný, i když poněkud pozměněný, je zmodernizovanými Židy samolibě vypracova-

ný koncept, který zvětralým legendám Talmudu již nepřikládá větší význam. Osobního 
Mesiáše nahrazují mesiánským lidem (4), čímž je tedy všechno izraelitské předurčeno 
k ovládnutí celého lidského pokolení (i když nevědějí, jak a proč). Takový koncept – 
mezi jinými z novější doby – měl za svého apoštola [Adolpha] Crémieuxe, jednoho 
z hlavních zakladatelů současné židovské moci, který to pak komentoval následujícími 
slovy: 

„Izrael je věčný. Jeho malá rodina je velikou rodinou Boží. Musí přijít a roz-
víjet se mesianismus nové doby. Jeruzalém nového řádu, svatě spočívající mezi 
Východem a Západem, musí nastoupit na místo dvojí říše císařů a papežů.“ 
 

Příslib věčné svobody 
 
Německý Hebrejec Stamm publikoval knihu, v které zvěstoval světu, že „Židé zřídí 

na zemi říši univerzální svobody“ a my spatříme nádhernou volnost, o níž tito poma-
tenci snili. Jiný Žid, narozený ve Frankfurtu, psal již r. 1858: „Řím, který před 1 800 
lety vložil svou nohu na šíji Židů, se musí změnit v trosky zásahem téhož národa, čímž 
ten rozšíří své světlo nad univerzem a lidskému pokolení přinese nesmírný prospěch.“  

Nezbývá tedy než konstatovat, že judaismus není jen vždy cizí a nepřátelská moc 
v zemích, kde se zakořenil, nýbrž také mocnost, která usiluje o přemožení a ovládnutí 
jejich obyvatel silou svých vnitřních dogmatických, občanských, religiózních, práv-
ních i národních vlastností. A to pomocí triků a podlostí všeho druhu. 

 
Talmudský princip – Nežidé jsou považováni za zvířata 

 
Právě řečené dokazuje židovské učení neméně, než nejzjevnější každodenní skuteč-

nosti. Pokud jde o učení, ukážeme si některé hlavní body mravních a religiózních po-
uček, které jsou celé této rase ukládány a vštěpovány nejvyšším zákoníkem, tedy Tal-
mudem. Výchozí princip židovské morálky, z něhož se odvíjejí všechna pravidla prak-
tického chování k bližnímu, zcela jasně říká, že ostatní lidé – v porovnání s Hebrejci – 
nejsou nic jiného než divoká zvířata. „Ó, sémě Abrahámovo,“ volá Talmud, „Pán vám 
ústy Ezechielovými sdělil: ‚Vy jste mými ovečkami, to znamená, vy jste lidmi, zatím-
co ostatní národy tohoto světa nejsou lidmi, nýbrž dobytkem.‘“8 – Žid, který zhanobí a 
zabije nežidovskou ženu, musí být soudem osvobozen, protože to udělal pouhé „koby-
le“.9 – Maimonides, v ghettu považovaný za neomylného, ve svém traktátu o vraždě 
soudí, že nesmí být potrestán izraelita, který zabije góje10 (5) neboli Nežida. Pořád to 

                                                 
 7 L’Église et la Synagogue (Církev a synagoga), str. 18 ad. 
 8 Traktát Baba Mezia, fol. 114,1. 
 9 Traktát Berakhoth, fol. 88,1.  
10 Traktát Salkutre-Ubeni, fol. 10,3. 
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ještě nestačí? Jiná z knih Izraele, těšící se velké autoritě, zcela vážně ujišťuje, že „Ne-
židé jsou černá zvěř“, nebo jinak řečeno divoká prasata. A takto o těch, kteří nejsou je-
jí národnosti, soudí a smýšlí jako na výsměch právě ta rasa, která se svými sexuálními 
zvrácenostmi hnusila již Římanům cézarské epochy, takže ji Tacitus označil za proiec-
tissima ad libidinem gens [požitkům zcela propadlý lid]! 

A pořád to ještě není všechno? Ne, protože Talmud pozdvihuje Žida i nad samotný 
lidský druh a učí, že izraelita je Bohu milejší než anděl ráje, že udeřit jej znamená ude-
řit samotného Boha, že Nežid, který uhodí syna Jákobova, nezaslouží nic menšího než 
smrt. 

Další pěknou kapitolkou židovské morálky je všechno, co se týká přísahy. Tři libo-
volní Židé, zasedající jako soud, mají moc anulovat jakoukoli přísahu a osvobodit od 
každého slibu. Drach výstižně objasňuje obřad, nazývaný Kol Nidre. Talmud zdůraz-
ňuje, že tři soudci mají tutéž autoritu jako Mojžíšův soud.11 

 
Svědomí neplatí 

 
Kromě toho mají Hebrejci různé vnější rituály, formulky a opisy, jejichž pomocí se 

již vyslovená a složená přísaha předem zamýšlí jako nevyřčená resp. neplatná. Celý ta-
kový soubor zla, který se Židé a jejich pomahači snaží podsouvat morálce jezuitů, je 
naopak právě jimi praktikován s bezostyšnou religiozitou. Nadto v noci před svátkem 
[Jom] Kippur se svými obřady osvobozují od všech závazků svědomí v minulosti, sou-
časnosti i budoucnosti, jak se jim právě zlíbí a co považují pro sebe za výhodné. A to 
pořád ještě není konec. Podle Talmudu musí ve sporném případu mezi křesťanem a 
Hebrejcem nechat židovský soudce vždy vyhrát svého soukmenovce, pokud je to jen 
trochu možné. 

Stejným způsobem prohlašuje židovský morální kodex za dovolené, ba dokonce za 
závazné, aby si Žid přivlastnil nalezenou věc Nežida, a to s doslova až neuvěřitelným 
zdůvodněním: „… Vrátit něco Nežidovi, znamená být nehodným Božího milosrden-
ství.“12 A Maimonides skutečně upomíná, že taková lumpárna je přísně závazná: „Kdo 
něco vrátí,“ píše doslova, „se dopouští hříchu, protože tím jenom posiluje moc bezbož-
ných“.13  

Zákonnost okrádání Nežidů se bezostyšně učí v rabínských školách. „Protože život 
modlářů (a za takové Židé křesťany považují) závisí na libovůli izraelitů, tím spíše je 
jim vydán jejich majetek.“ Tak to učí rabín Joseph Albo.14 Podle Bava Baria je maje-
tek křesťanů – resp. má být – jako poušť nebo pusté pobřeží; první, kdo se jej zmocní, 
se stane jeho pánem, samozřejmě za předpokladu, že jím bude izraelita. Tak to učí ra-
bín Pfefferkorn.15 „Je dovoleno podvádět křesťana, jak to jen jde. Lichvaření s křes-
ťanem je nejen povolené, nýbrž je přímo dobrým skutkem, a proto se dovoluje prak-
tikovat je i ve svátek. Musí se však křesťanovi vzít tolik, aby tím byl zruinován.“16 To 
jsou rabínské dokumenty, považované za svaté! 

                                                 
11 Traktát Rosh-Hashanah, fol. 25,1. 
12 Traktát Baba Quamma, fol. 29,50 a traktát Sanhedrin, fol. 76,5. 
13 V traktátu O loupeži a ztracených věcech, kap. IX, čl. 3,4.  
14 Základ víry, díl III, kap. 25. 
15 Filosofické disputace, str. 11. 
16 Šulchan Aruch, traktát Choshen Mishpat, fol. 348, in: I jore d’cáss 159.   
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Že však tyto perly mravouky – obsahující ještě mnohé další ohavnosti, jimiž se zde 
nechceme špinit – nejsou kázány neslyšícím uším, to cítí všechny národy, napadené a 
ohrožované přítomností této rasy. Proslulý Maxime du Camp již publikoval monogra-
fii o židovských zlodějích v Paříži, která by si zasloužila přeložit do všech jazyků.17 
Plukovník Cerfbeer, původem izraelita, vypočítal, že počet r. 1847 ve Francii za krá-
dež odsouzených Židů byl poměrně dvojnásobný proti Francouzům, odsouzeným ze 
stejného důvodu, a přidal k tomu následující cenné varování: 

„Hebrejské delikventy odlišuje od ostatních zlomyslná zvrácenost, protože je 
plodem zralé rozvahy. Takovými delikty jsou nezaplacení útraty, padělání, lichva, 
podvodný bankrot, pašeráctví, penězokazectví, vydírání a podvody nejrůznějšího 
druhu se všemi přitěžujícími okolnostmi.“18  
Za dalších čtyřicet let talmudská etika ještě pokročila a nejhorší na věci je, že díky 

občanské rovnoprávnosti, které se judaismus těší téměř v celé Evropě, zůstává většina 
Židy spáchaných zločinů na ten nebo onen způsob beztrestná, pokud není přímo odmě-
něna rytířským pásem nebo baronským titulem. 

 
Proč byli Židé pronásledováni? Historie předkřesťanské éry 

 
Kdo tedy nezaujatě zkoumá skutečnosti a dokumenty, musí nezbytně dojít k závěru, 

že nikdy neexistovala šílenější, zarputilejší a nestydatější ctižádost jako právě u Židů. 
Troufají si dobýt svět, vládnout poraženým říším a podmanit si všechny národy. Oso-
bují si právo nároku na všechno bohatství světa jako zákonné, Bohem jim dané vlast-
nictví. A vskutku, když čteme a slyšíme, že hrstka lidí – kolem osmi milionů – vrhá 
tak opovážlivou výzvu do tváře půl druhé miliardě ostatních a opravdu se vychloubá, 
že je již brzo porazí, máme pocit zlého snu! 

A při tom Židé neustávají bědovat nad pronásledováním, kterým v minulosti trpěli a 
ještě i dnes jsou mu tu a tam vystaveni! Avšak řečené pronásledování bylo důsledkem 
jejich zlomyslné pomatenosti. Vždy a všude se honosili a honosí svým hrabivým náro-
kem, všude se chlubili a chlubí Bohem jim danou převahou nad národy, mezi nimiž 
žijí resp. žili, a všude se také prokazovali a prokazují jako nepřístupní, nepřátelští a 
špatně smýšlející s národy, které je trpěly resp. trpí, a dokonce jim poskytly dobrodiní 
státního občanství. 

Obecný účinek vždy odpovídá stejné příčině. Averze vůči Židovstvu nevznikla jen 
mezi křesťany – pro Židy spáchanou bohovraždu na Kalvárii –, nýbrž existovala a trvá 
nadále i mezi musulmany, Araby a Peršany stejně tak, jako panovala u Řeků, Egypťa-
nů a Římanů. 

Proslulý P. Ratisbonne, izraelitského původu a upřímným obrácením horlivý slu-
žebník Kristův, velmi moudře pojednává pronásledování, které se ve všech dobách a 
na všech místech zdvihalo proti jeho bývalým spolubratrům.  

„Neštěstím Židů je skutečnost, že neumějí otevřít oči a poznat skutečnou pří-
činu pronásledování, jemuž byli tak bezpříkladně vystaveni po všechna staletí. 
Během věků se mnoha národům dostalo špatného zacházení ze strany ostatních. 
Tyto ukrutnosti však vždy po nějaké době skončily a nikdy k nim nedocházelo ve 
stejný čas po celém světě. Naproti tomu pronásledování Židů je charakterizováno 

                                                 
17 Viz Revue des deux mondes [Časopis obou světů], 1. června 1869.  
18 Les Juifs [Židé].  
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trvalostí a univerzalitou. Jde tedy o jedinečný případ, který se čistě lidsky nedá 
vysvětlit.“19  
Poté se autor vrací k plánům Boží spravedlnosti, jež se tak neúprosně projevují v ra-

nách osudu národu, který zde na zemi napodobuje satanskou vzpouru v nebi. 
 

Hegemonie skrze lichvu 
 
Lidské příčiny historicky jedinečné skutečnosti jdou na konto jejich nenasytné žá-

dostivosti obohatit se lichvou, lstivostí získat převahu, snahou panovat ve všech stá-
tech a podle možnosti všechno vlastnit a strhnout na sebe. 

 
Konvertovaní bratři Lémannové svým židovským soukmenovcům 

 
Je neměnným zákonem prospívání Hebrejců v libovolné zemi, že je tomu vždy na 

úkor blaha a svobody jejích původních obyvatel. O několik let dříve, než Řím upadl do 
spárů tajných [zednářských] spolků, od judaismu na kněžství Církve obrácení proslulí 
bratři Lémannové ve svém díle psali:  

„Izraelité Říma, my známe postoj svého národa. Pokud by vám zde bylo při-
znáno vlastnické právo, pak se vsaďme, že během třiceti, nanejvýš padesáti let by 
již Řím nepatřil katolickým křesťanům, ale byl by ve vašich rukou.“20  
A proroctví se již naplňuje… Město Řím se mílovými kroky blíží k jařmu, které je 

materiálně i hospodářsky podrobí Hebrejcům tak, jako jsou již ujařmeny téměř všech-
ny metropole velkých států Evropy.  

A právě toto podmanění, které evropské národy tíží hospodářsky, morálně i politic-
ky, je jádrem židovské otázky naší doby.  

 
Lipský sněm z roku 1869 doporučuje zednářské zásady 

 
V čí prospěch byly vyvolány revoluce, jež v posledním století rozvrátily celý křes-

ťanský řád prakticky ve všech státech? Nesporně ne k užitku národů, které zanechaly 
v útlaku, ani v zájmu monarchií, jež z nich vyšly oslabené. Při pozorném pohledu mu-
síme konstatovat, že byly vyvolány jedině ve prospěch Židů, kteří prostřednictvím lži-
vých zásad volnosti, rovnosti a bratrství dosáhli naplnění svého temného plánu na pan-
ství, tedy plánu, jež lživě vydávali za meč Božího hněvu na ty, kteří je po celém světě 
pronásledovali. Pokud vůbec existuje případ, kde by se tak jasně uplatnila juristická 
zásada: Is fecit cui prodest [Udělal to ten, komu to prospělo], pak je to právě tento. 

29. června 1869 se v Lipsku pořádal velký sněm izraelitů celé Evropy, jemuž před-
sedal dr. Lazarus z Berlína. Proběhla tam dlouhá diskuse mezi přísnými a liberálněj-
šími talmudisty, kteří sice načichli racionalismem, ale přesto sdíleli s ostatními nená-
vist ke křesťanství. Nakonec všichni jednomyslně schválili usnesení, přednesené tam 
dr. Philipsonem z Bonnu a horlivě podporované belgickým velkorabínem Astrucem:  

„Sněm uznává, že vývoj a užívání moderních zásad nabízejí větší bezpečnost 
pro současný i budoucí zdar judaismu a jeho stoupenců. … Tyto zásady obsahují 
účinný zárodek pro jeho skvělý rozvoj i další šíření.“  

                                                 
19 La Question juive [Židovská otázka]. 
20 Rome et les juifs [Řím a Židé].  
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A skutečně také byly řečené moderní zásady, neboli tzv. lidská práva, vymyšleny 
Židy s cílem zbavit národy a vlády jejich obranných zbraní proti judaismu a jemu tím 
současně napomohly k znásobení zbraní útočných. Jakmile již jednou bylo dosaženo 
naprosté občanské svobody a rovnosti s křesťany, padla tím pro Hebrejce hráz, která je 
až dosud zadržovala, oni se jako dravý příval vyhrnuli a během krátké doby se lstivě 
zmocnili všeho: zlata, obchodu, burzy, nejvyšších míst v občanské i politické správě, 
v armádě i diplomacii, ve státním školství a v tisku – slovem všechno padlo do rukou 
jim nebo těm, kteří na nich byli z nějakého důvodu závislí. Ukazuje se, že v součas-
nosti křesťanská společnost naráží na největší překážku právě v zákonech a ústavách 
států, které jim brání setřást jařmo, vložené na ně židovskou troufalostí pod záminkou 
svobody. 

Od té doby je zde sebevědomá namyšlenost Židů, která podle Metternichových slov 
dodává státům „revolucionáře prvního řádu“, i pýcha, s níž předpovídají svůj definitiv-
ní triumf nad křesťanstvem. Hebrejec Stern si v Paříži před početným posluchačstvem 
mohl dovolit zvolat: „Nevím, jak za deset let bude křesťan schopen ještě vůbec žít.“ – 
A [baron] Hirsch, židovský Krésus mezi knížaty Izraele, stojící nahoře na schodišti 
svého královského paláce a pozorující, jak se k banketu schází elita francouzské šlech-
ty, řekl k svému synovi: „Vidíš ty lidi? Během dvaceti let budou všichni buď našimi 
švagry, nebo našimi vrátnými.“ Bohužel měl pravdu! 

To jsou, stručně a krátce řečeno, příčiny židovské otázky. V dalším článku si ukáže-
me její hlavní účinky a důsledky.  
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La Civiltà Cattolica 
řada 14, díl 8, fascikl 970, 4. listopad 1890                  

                      
II. díl: Účinky  

 
Úvod 

 
Řada průpovědí, o nichž se roku 1789 tvrdilo, že představují syntézu lidských práv, 

nejsou ve skutečnosti nic jiného než práva Židů ke škodě národů, v jejichž středu si 
jejich užívání napsali na štít. Tato práva byla prakticky mocenským valem, kterým Ži-
dovstvo v našem století křesťanskou společnost oblehlo, otřásá jí a útočí na ni, a také 
už ji z větší části dobylo. Ukazuje se to ve všeobecném ohromení Evropy, která vidí, 
že zlato, šíření idejí i bezbožná politická tendence jejích států jsou téměř zcela v rukou 
Hebrejců. Proto mohl Chabany podle pravdy nechat vytisknout svou knihu „Židé naši-
mi pány“,21 aniž by z ní mohl kdokoli něco vyvrátit. 

Cerfbeer, předseda ústřední izraelitské konzistoře Francie, již r. 1847 vylíčil úspě-
chy svých soukmenovců v této zemi následovně: 

„Židé v poměru ke svému počtu zaujímají více důležitých postavení než kato-
líci a protestanti dohromady. Jejich rozkladný vliv se projevuje především v afé-
rách, které nejvíc zatěžují dědictví národa. Není žádná záležitost, na níž by se vý-
znamně nepodíleli, žádná veřejná půjčka, jíž by se nezmocnili, není jediný pusto-
šivý bankrot, který by oni sami nevyvolali a neměli z něj zisk. Neprávem si však 
stěžují ti, kteří se těší největšímu zvýhodnění a mají nad ostatními převahu.“22  
Konvertita P. Ratisbonne k tomu ještě později dodal: 

„Svojí obratností, talentem a panovačností již Židé obsadili všechny cesty, ve-
doucí k bohatství, vážnosti a moci. Moderní společnost je jejich duchem tak říka-
jíc proniklá. To oni ovládají a regulují burzy, tisk, divadlo, literaturu, velké ob-
chodní pozemské i námořní cesty, a pomocí svého majetku a prohnanosti již drží 
celou křesťanskou společnost polapenou jako rybu v síti.“23  
A toto se děje nejen v jednom regionu Evropy, nýbrž téměř ve všech, pomineme-li 

zde Rusko. (6) A jako v časech ariánství byl okamžik, kdy se tehdejší křesťanský svět 
nepozorovaně stal ariánským, stejně tak je nyní dnešní svět ze tří čtvrtin již ne křes-
ťanský, nýbrž židovský nebo alespoň judaizovaný. Z toho vyplývá problém, který mu-
sí být někdy vyřešený, a to podle právních nároků křesťanstva. 

 
Lichva: „Lepší než víra nebo morálka“ 

 
Sebastiano Nicotra cituje pasáž starého, právě objeveného rukopisu, v němž jistý 

Hebrejec popisuje následujícími slovy klíč k židovské moci naší doby: 
„Drazí synové,“ říká svým spolubratřím, „s námi je Jehova a ve svém milosr-

denství nám zajistil mocné zbraně, nebo lépe řečeno nepřemožitelnou moc, která 
nás mezi národy křesťanů pozdvihne a podřídí je našemu panství. Ta moc je zmí-
něna ve svaté knize a nazývá se tam lichva. Jak jistě víte, svatá kniha nám zapo-

                                                 
21 V originále Les juifs nos maîtres. 
22 Les Juifs [Židé], str. 9. 
23 La Question juive [Židovská otázka], str. 9. 
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vídá lichvařit s bratry vlastního kmene, se sobě rovnými. Ale sebeméně nám to 
nezakazuje vůči cizincům, vůči nevěřícím a nepřátelům, aby nám tak sloužila ja-
ko válečná zbraň a nástroj vítězství. Zůstává nám lichva, lepší než víra a mravo-
uka; lichva je jako malý kámen, který se uvolnil z hor a má pokrýt celý svět, je 
hořčičné semínko, z něhož má vyrůst nádherný strom, jenž ovládne svět.“24  
Před devíti lety již mohl velkorabín v projevu ke svým pařížským věřícím prohlásit: 

„Pod záminkou pomoci mase dělnictva se musíme postarat o zatížení velko-
statků nadměrnými daněmi, a jakmile jejich vlastnictví přejde (lichvou) do našich 
rukou, práce křesťanského proletariátu bude zcela k našemu prospěchu. Chudoba 
je otroctví, říká básník. Proletáři jsou nejnižšími sluhy spekulantů, ale útisk i aro-
gance slouží otrocky naší zchytralosti. A kdo by mohl synům Izraele upřít důvtip, 
prozíravost a obezřelost?“25    
Toto jádro talmudského učení zcela naplnilo duši současného Židovstva, připomína-

jícího si biblická slova Pecuniae obediunt omnia [Všechno je poslušné peněz]. 
„Pomocí naprosté volnosti lichvařit,“ píše Michelet, „vyřešili již Židé problém 

zmizení křesťanského majetku pomocí směnek. … Nyní jsou pány a stupínek po 
stupínku vystoupali až na trůn světa.“  
Předešlého března vyslal ředitel londýnské Pall Mall Gazette svého korespondenta 

do Berlína k interview s dvorním kazatelem Stoeckerem, jedním z nejhorlivějších vůd-
ců Německé antisemitské ligy. 

„Necítím k Židům nenávist a nepřeji jim nic špatného z nějaké religiózní nená-
visti,“ řekl kazatel v zásadě londýnskému dopisovateli, „ale jako Boží služebník, 
jako luteránský pastor a představitel národa nemohu mlčet, protože vidím a cítím 
nekonečné zlo, které Židé mé zemi a především Berlínu způsobili a působí. Zde 
má Hebrejec v ruce všechno zlato a tudíž i veškerou moc. Neopovrhuji Hebrejci 
proto, že jsou bohatí, nýbrž z toho důvodu, že své bohatství nahromadili nečest-
nými metodami. Na venkově podvádějí obchodníky a i ve městech mají své špi-
navé zisky. Trvám na tom, co jsem již dříve řekl: Židé z hlediska obchodu, soci-
álních zájmů, politiky i morálky vedou Německo do propasti.“ 
 

Bojácná německá i rakouská vláda 
 
Věci již došly tak daleko, že když pan Ahlward vydal v Berlíně minulého září knihu 

s názvem „Zoufalý boj mezi árijskými národy a Židovstvem“ s tak děsivě průkazným 
materiálem, viděla se vláda nucena ji konfiskovat. 

Stejně jako tento měsíc v německém parlamentu, rozléhalo se i celým Rakouskem 
hlasité varování před hrozivou finanční přesilou Židovstva.  

Židé byli z dědičných zemí rakouské dynastie desetkrát vyhnáni, avšak nakonec se 
v nich pevně usadili za Ferdinanda I., bratra císaře Karla Pátého. Byli přijati a zůstali 
tam jako služebníci impéria až do doby Marie Terezie, která je různým způsobem zvý-
hodňovala podle té které provincie. V dědičných německých zemích jim byl vstup za-
kázán kromě Vídně. Naproti tomu byli přijímáni v říši svatého Václava [v Čechách], 
přesto však s podmínkou, že nepřekročí pevně stanovený počet rodin. Velkoryse byli 

                                                 
24 Socialismo, discussioni [Socialismus, úvahy], str. 339 ad. 
25 Viz Le Contemporain [Současník], 1. červenec 1881. 



 29

trpěni v říši svatého Štěpána [v Uhrách], nicméně jim byl zapovězen vstup resp. přistě-
hovalectví z jiných krajin. Maxima svobody se Židé těšili v Terstu. Z ghett Mantov-
ského vévodství, z Benátské republiky, z Papežského státu a z Levanty mohli přesídlit 
do našeho Terstu, a proto dnes pod záminkou patriotismu předstírají okatou oddanost 
městu. Poté, co dorazila první skupina z Polska, dostalo se také Židům z Haliče i z dal-
ších polských krajin dobrodiní stejných terstských privilegií. Nakonec v letech 1848 až 
1869 padla všechna obranná opatření císařské říše a Židům se dostalo svobody usazo-
vat se a vyšvihnout na pány země, což také učinili a v současnosti nadále dělají. (7) 

Během rozpravy o židovské otázce ve vídeňské říšské radě byl zdatný řečník [Karl] 
Lueger za potlesku většiny poslanců nucen prohlásit: 

„Je snad jen pohádkou všeobecná nadvláda Hebrejců? Podívejte se na Francii, 
pohleďte na Uhry. Konkrétně v této zemi má poslední z Hebrejců větší moc než 
sám kardinál-primas. A nejsou snad zde, v Rakousku, záležitosti Severní dráhy, 
ropy a uhlí – všechno věci, jež byly přenechány Hebrejcům k jejich čistému zis-
ku – jasnými důkazy jejich nadvlády? Není také pádným důkazem jejich panství 
záměr prezidenta říšské rady vyzvat našeho kolegu Pattaïe nemluvit zde o Roth-
schildovi z obavy, že by ten mohl nechat srazit kurs našich obligací?“ 
 

Vyvlastňování pozemkového majetku Židy 
 
Ještě jednou nám musí posloužit příklad Rakousko-Uherska, rozežraného Židovst-

vem hůře než vinohrad, napadený mšicí révokaznou. (8) Tento nový důkaz je vhodný 
právě nyní. 

Abrahámovo potomstvo tam během deseti let vzrostlo o 2,07 procent [sic! – podle 
Adama Riese musí být správně 43 %] z 1 154 000 hlav, které čítalo k roku 1869, na 
1 648 708. Zákonné oprávnění vlastnit půdu si Židé po roce 1848 vynutili v Uhrách, 
a po roce 1862 i ve zbytku říše. V tak krátké době se rodina Rothschildů jen v Čechách 
zmocnila dobré čtvrtiny země, která byla ve vlastnictví šedesáti nejstarších rodů krá-
lovství, a nyní tam samotná židovská rodina vlastní sedmkrát víc, než císařská dynastie. 
V říši svatého Štěpána mají dnes Hebrejci tak velkou moc, že disponují více než čtvr-
tinou volebních hlasů, rezervovaných pro velké majitele půdy. … A nyní se ještě Heb-
rejci začínají zdobit tituly a jmény nejurozenějších dynastií této země. Polovina hrab-
ství Neutra nyní patří jedinému Hebrejci, baronu Poppelovi. 

Uherský státní dluh, obnášející roku 1873 ještě 221 milionů, se k roku 1885 
vyšplhal již na 1 461 milionů a v současnosti přesahuje 1 600 milionů. … A ministr 
Tisza, velký ochránce Židů, před třemi lety navrhl propůjčit Albertu Rothschildovi a 
jeho ženě čestné postavení u dvora jako uznání zásluh za plundrování státního kreditu. 
Ke škodě se měl tedy přidat i výsměch. 

Avšak ještě hůře je zpustošena Halič. Židé se za období jen o málo více než dvaceti 
let zcela zmocnili jejího teritoria a nadále pokračují ve skupování venkovských statků, 
které se pro dluhy na daních dostaly do dražby.  

Nestoudnost této rasy v Habsburské říši již dosáhla takového stupně, že nedávno ve 
vídeňské, zcela židovské městské radě křesťanovi, který si stěžoval, že se Židé všude 
pevně usadili, zcela otevřeně řekli: „Pokud křesťané nedokáží strpět takový stav věci, 
existuje rychlá odpomoc: ať opustí císařskou říši a vycestují, kam jim bude libo.“ 

Nepotrvá to již dlouho, a necelé dva miliony cizáckých lichvářů připraví o všechen 
majetek 40 milionů rakousko-uherských občanů, kteří jim poskytli pohostinství a ob-



 30

čanskou rovnoprávnost, a pak v celé říši uvidíme, jak davy křesťanských otroků pracu-
jí na statcích k prospěchu nových pánů. Potomci starých zemských knížat a magnátů 
budou obdělávat zahrady a pole emancipovaných vetešníků z Vídně, Prešpurku [Brati-
slavy] a Budy [Budapešti], jejich synové a dcery se budou plazit u nohou Sáry a Judity. 

 
Itálie v pasti lichvy 

 
Mohli bychom zde uvést ještě příklady z balkánských zemí, a to především z Ru-

munska, jemuž Berlínský kongres 1878, ovládaný skrytou židovskou mocí, uložil po-
vinnost zrovnoprávnit ve všem Hebrejce svým krajanům a spoluobčanům. A Hebrejci 
za to nyní toto království nerušeně požírají jako nenasytné kobylky. Mohli bychom ta-
ké uvést Rusko, kde je půda šlechty z více než dvou třetin dána do zástavy německým 
bankéřům, z nichž je většina Židů, a půda rolníků se každým dnem stále více dostává 
do rukou vesnických lichvářů. Ale podívejme se raději na Itálii, v níž Židovstvo již po 
třicet let hraje pána a rabuje ji přesně tak, jako by naše země byla jeho válečnou kořistí. 

Zhruba padesát tisíc Židů, kteří se na poloostrově zahnízdili, má své hlavní centrum 
v Benátkách, Mantově, Ferraře a dalších starých městských státech. V této oblasti, kte-
ré se říká italská Judea, jsou vrchními dozorci nad každým a nad vším. Téměř žádná 
lira tam nemůže být vydána bez jejich svolení. Maloobchod, průmysl, směnárenství, 
velkoobchod, vesnické i městské nemovitosti – všechno je závislé na nich. Postačí zde 
jen poukázat na skutečnost, že provincie Padova patří ze čtyř pětin Hebrejcům a nad 
zbývající pětinou mají – s hypotéčními listy v ruce – dispoziční právo. Ancona, Livor-
no a Florencie také žijí pod lichvářským jařmem izraelitů. Ti jsou dnes majiteli nejlu-
xusnějších vil, patricijských paláců a nejúrodnější půdy, kterými se jako zástavou za-
dlužili u nich lehkomyslní nebo přímo hloupí původní majitelé, kteří jsou již samo-
zřejmě neschopni se z pasti osvobodit. Před dvěma lety zemřel jeden z takových Heb-
rejců, jenž se ještě krátce před tím ve Florencii bídně protloukal prodejem zápalek na 
promenádě, ale svým synům zanechal maličkost 18 milionů lir v hotovosti, které bůhví 
jak nahromadil. 

O Římu zde raději pomlčíme; spíše než italskými bajonety byl zajatý oky velké ži-
dovské sítě, která polapila všechny druhy malých i velkých ryb a způsobila jen neštěstí, 
bídu a slzy. Lichva, v hlavním městě praktikovaná mnohem více Židy než Italy, zde 
neomezeně vládne, a s lichvou kráčí ruku v ruce i podvod, šmelina a loupež. A kdo 
trochu hlouběji pronikne do tajemství tohoto zmatku, který tvoří veřejné práce, [státní] 
monopoly a nejrůznější společnosti, mající sloužit státu, s hrůzou uvidí, jak jsou zde se 
stejnou bezostyšností rozkrádány miliony, jako například v případě velmistra italského 
zednářstva, který za své „zásluhy“ získal státní tabákový monopol. V srpnu 1887 jistý 
Žid z Říma napsal německo-židovskému listu následující pozoruhodná slova: 

„Ctihodný Francesco Crispi [zednář 33. stupně a velmistr Velkého italského 
Orientu] je nejlepším přítelem Hebrejců a celou svou duší chrání jejich zájmy. … 
Díky tomu máme my Židé v Itálii velký vliv na vládu. Velmi nás těší, že můžeme 
doufat v dobré obchody a užívat plodů své práce, aniž bychom byli někým obtě-
žováni.“26 
 
 

                                                 
26 Jüdische Presse, 8. srpna 1887.  
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Od Francouzské revoluce do roku 1890 
 
V tomto ohledu si naší pozornosti zaslouží Francie víc než jakákoli jiná země. Silný 

odpor a pobouření nedávno vyvolalo Drumontovo odhalení Hebrejci nahromaděného 
zlata pod ochranou tzv. lidských práv, vyhlášených právě před sto lety v téže Francii. 
Rekapitulujme: roku 1791 tam bylo Židů jen málo, sotva tisíc; byli mnohokrát z krá-
lovství vyhnáni jako zlé soužení pro národ. Nyní již překročili počet 60 000 a blíží se 
100 000 včetně svého cizorodého vzhledu, řeči i jmen, prokazujících původ z Frank-
furtu, Hamburku, Polska a Portugalska. Krvavá revoluce roku 1789, která rozhazovala 
statky a majetky šlechty a kléru, tam neodolatelně přitáhla i hejna loupeživých supů. 
Jedno století poté se i tam, a možná ještě více než v rakouském císařství a Itálii, stali 
vládci a majiteli všech věcí.   

Hebrejci, kteří jsou pány poloviny světového kapitálu, vlastní podle nejnovějších 
propočtů jen ve Francii 80 miliard, zatímco celý francouzský kapitál je odhadován na 
150 až 200 miliard. Pro představu tak obrovského majetku, kterého se tam Židé zmoc-
nili, je třeba jej porovnat s majetkem domácího obyvatelstva. Z toho nám vyplyne, že 
každý francouzský Žid vlastní v průměru kapitál mezi 800 000 až 1 200 000 franky, 
zatímco v porovnání s tím každý Francouz ne víc než 6 000 franků. Jak známo, samot-
ný dům Rothschildů vlastní tři miliardy. Kníže Bismarck uváděl, že starý James [Roth-
schild], zakladatel francouzského domu, zanechal po své smrti dobrých 100 milionů, 
které tam nahromadil za zhruba padesát let. Do Francie však přišel s ne více než 10 
miliony. 

Každý v Paříži zná paláce tohoto hebrejského Krésa, jejichž cena se odhaduje na 30 
milionů a luxusní vybavení na dalších 30 milionů. Tutéž částku představují také jeho 
zámky a usedlosti. To je tedy znovu 120 milionů přímo před očima všech Francouzů, 
kteří samozřejmě dobře vědí o tisících milionů movitého kapitálu této rodiny. Ta však 
není jediná. Celé tzv. vysoké finance jsou ve spárech pohádkově bohatých zahranič-
ních Židů. Výčet knížat Izraele je dlouhý a jejich příjmení znějí asi tak francouzsky ja-
ko jména Arabů nebo Zulukafrů. Dreyfus, Bischoffsheim, Oppenheim, Erlanger, Hot-
tinguer atd. tvoří bankovní sanhedrin, představující přinejmenším 10 miliard franků, 
vydřených z Francouzů díky samotnými Židy vymyšleným a této nenasytné kosmopo-
litní rase poskytnutým lidským právům. 

 
Bankovní obchod jako nástroj zkázy 

 
Kromě toho je ze 600 pařížských bankéřů prokazatelně přinejmenším 300 Židů, 

a dalších 100 velmi pravděpodobně. Jiní Židé se zmocnili téměř všech profesí velkého 
a rychlého zisku. Polovina zlatníků, klenotníků, antikvářů i obchodníků s diamanty a 
kožešinami jsou rovněž Židé, kteří si prakticky všechno nejlepší pro sebe zmonopoli-
zovali pomocí bezostyšné lichvy. 

A ovšem také znají i metody ještě horší než lichva, jejichž pomocí si plní poklady 
francouzským zlatem. Záměrné bankroty jsou na denním pořádku a všichni si ještě pa-
matují proslulé podvody se stovkami a stovkami ukradených milionů pomocí fiktiv-
ních půjček a intrik, jako byly honduraské a panamské státní úvěry, případy Unione 
generale, Comptoir d’escompte [Diskontní banky] a pod. 

Stejná je situace také ve francouzském Alžíru, jemuž Hebrejci pouštějí žilou jako 
pijavice. V pařížských novinách La France, které nepochybně nejsou vůči Židovstvu 
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nepřátelsky naladěné, jistý pan Hugonett 3. července 1884 psal, že tato rasa lichvář-
ských zlodějů půjčuje vojákům jeden frank, aby z něj již druhý den měla dva. [Gyu] de 
Maupassant v rámci svého vyprávění líčí odporný čin špinavého Hebrejce z ghetta, 
který Arabovi půjčil jeden stříbrňák a nechal jej podepsat úpis, že mu buď za šest mě-
síců vrátí čtyři stříbrné nebo dvacet za rok! A protože chudák není schopen lichvářské 
peníze splatit, chamtivý Žid jej s dlužním úpisem v ruce donutí prodat kousek půdy, 
pokud ji vlastní, nebo velblouda či koně, případně i poslední hadry ze své chudé chatr-
če. Takovými špinavými triky již celý jih Alžírska upadl do moci Hebrejců. 

Doktor Ratzinger si správně povšiml, že vyvlastňování společnosti židovským kapi-
tálem postupuje tak pravidelně, jako by to byl přírodní zákon. Pokud se proti tomu nic 
nepodnikne, bude celá evropská společnost během padesáti nebo nejpozději sto let vy-
dána na pospas hrstce židovských bankéřů. Jestliže se Židé ve Francii během jediného 
století zmocnili přibližně 80 miliard, pak bude za další století veškerý národní majetek 
v jejich spárech. Šedesát tisíc osob tvoří feudální finanční vrstvu, která má za sluhy a 
otroky 36 milionů Francouzů. A to bude důstojným korunováním díla, jež tam zapo-
čalo vyhlášením lidských práv. 

A stejně jako dnes není v Evropě možné vyjednat větší půjčku bez blahovůle Roth-
schildů, nebude již záhy možný jakýkoli obchod bez svolení internacionální židovské 
ligy. Židovstvo se svým vzýváním zlatého telete, které představuje jeho moc, musí být 
vyloučeno z civilizovaného světa. „Dnes již není na světě žádná jiná ctnost než ob-
chodní přičinlivost,“ říká Pietro Ellero, „žádné náboženství než zisk, není žádné jiné 
kněžstvo než kšeft, žádný obřad než směna peněz a žádný jiný Bůh než zlato.“27 Jasný 
výsledek hebrejské nadvlády! 

 
Poroba ducha 

 
Panství zlata spojuje izraelitskou rasu s těmi, kteří přímo podmaňují ducha lidí. Řeč 

je o „učitelském úřadu“ veřejného tisku a školních kateder. Během židovského kon-
gresu roku 1848 v Krakově, k němuž se sjeli nejbohatší Hebrejci celého světa, bylo 
rozhodnuto, že se rozptýlený Izrael musí zmocnit nejdůležitějších evropských novin. 
„Těmito prostředky,“ říká schválený plán, „rozšíří hebrejská hvězda světlo nad celým 
světem.“ – A stačí nežít někde v africké poušti, abychom se přesvědčili, že záměr byl 
také dokonale proveden.  

Žurnalistika a vysoké školství jsou mocnými křídly izraelitského draka, který všude 
v Evropě ničí a loupí. Již výše zde zmíněný pastor Stoecker dopisovateli londýnského 
listu Pall Mall Gazette řekl: „Židé všude kupují tisk, protože dobrá polovina novin je 
již v jejich moci, a využívají jich jménem svých idejí.“ Předtím však ještě pastor v ber-
línském parlamentu pranýřoval židovský vliv na školy, jelikož je zdrojem nepopsatel-
né zkaženosti. (9) Podle nejnovějších zpráv německého tisku je tam z 1 000 vysoko-
školských studentů 830 izraelitů. 

Poslanec Lueger v březnu letošního roku svým kolegům prohlásil: „Myslete na to, 
pánové, že naše školy jsou v rukou Hebrejců, že naši křesťanští učitelé jsou stavěni 
před soud, aniž by proti nim bylo vzneseno sebemenší obvinění, že naši státní úředníci 
si nemohu dovolit projevit se jako křesťané, protože se obávají pronásledování, a že 
naše křesťansky vedené noviny jsou ustavičně konfiskovány.“ Ještě měl dodat, že říš-
                                                 
27 Questione sociale [Společenská otázka]. 
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ské univerzity jsou doslova přeplněné židovskými učiteli, a že zvláště katolická uni-
verzita ve Vídni nemá jediného pokřtěného profesora s výjimkou teologické fakulty; 
všichni ostatní jsou obřezaní! V současnosti je i její rektor Žid. A může to zajít ještě 
dál? Když šlo o výběr učitele pro nešťastného následníka trůnu, Rudolfa, usoudilo se, 
že nelze najít lepšího, než židovského novináře Weila, který se pod jménem rytíř von 
Weil prohlásil za konvertovaného na křesťanství a velice přispěl ke zkažení původně 
zbožné a nevinné duše mladého knížete.  

Prakticky totéž se odehrává v Itálii. Po pravdě lze říci, že téměř celý liberální tisk 
všech odstínů je přímo nebo nepřímo manipulován Židy. Milán, Turín, Benátky, Mo-
dena, Boloňa i Florencie sdílejí veřejné mínění, fabrikované v ghettech a synagogách. 
Tak zvané poloúřední noviny jsou všechny, nebo téměř všechny jen vládě prodaným 
hebrejským zbožím. A to nemluvíme o Římu, kde nelze narazit na liberální deník, kte-
rý by nebyl závislý na Izraeli. Nejrozšířenější listy jako Riforma, Tribuna, Opinione, 
Diretto, Messaggero, Capitale a Capitan Fracassa jsou rovněž výplody mozků synů 
Jákobových. 

A co říci o veřejném školství? Jsme obklíčeni Hebrejci na univerzitách, Hebrejci 
v gymnáziích, Hebrejci v základních školách. Stačí vědět, že v roce 1885 tvořili čtvrti-
nu našich univerzitních studentů Židé. 

O Francii je snad lepší ani nemluvit. Všechny republikánské noviny, které se tam 
tisknou, vycházejí ze židovského hnízda. Přehled, který v té věci sestavil Drumont, se 
zdá být až neuvěřitelný. Ještě horší je však výhradně židovská pornografie a bezbožný 
tisk, špinící zemi a nemající obdobu nikde ve světě. A tak jako tam má Židovstvo mo-
nopol na denní tisk a knihy, platí to také o vzdělávání, protože základním školám vnu-
cené učební texty jsou z největší části rovněž dílem Hebrejců. (10) 

Stručně řečeno všude, kde jsou v evropském křesťanstvu Židé a těší se občanské 
rovnoprávnosti, podřídili si žurnalistiku, tisk i školství buď přímo svému monopolu, 
nebo alespoň nepřímo zhoubně působí svým protikřesťanským duchem. 

 
Řízení států k cílům Židovstva 

 
Jsou prostředky, jimiž lze ve veřejných záležitostech států nabýt účinné hegemonie 

a řídit je směrem k svým [tj. židovským] cílům. Proto Hebrejci s příslovečnou zchytra-
lostí využívají rovnoprávnosti k okupování justice, armády, parlamentu a minister-
ských rad přesně tak, jako to udělali na ovládnutí školství. Lze říci, že rakouská říše je 
dílem skrytě, dílem otevřeně ovládána Hebrejci. A bude-li jednou dějepis svobodný a 
dá každému, co mu patří, pak se ukáže, že velké vojenské porážky Rakouska u Ma-
genta, Solferina a u Sadové byly spíše výsledkem židovské zrady než síly francouzské 
či německé strategie a zbraní.  

O Itálii není třeba mnoha slov. Od roku 1859 se stala královstvím Hebrejců, kteří 
dokázali oklamat masy hlupáků vydáváním se za nejoddanější patrioty poloostrova. 

„Jaké neštěstí pro Itálii,“ volá dr. Giovanni De Stampa, „národ, který se chlubí, 
že je silný a svobodný, ale má parlament, podobající se synagoze! Itálie má 30 
milionů obyvatel, z nichž je 50 000 Hebrejců. Proto by měla být v parlamentu ve 
všem všudy pouhá jedna polovina Hebrejce; místo toho jich tam nacházíme až 
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otřesně velký počet. Benátky mají ‚čest‘ být v parlamentě zastoupeny výhradně 
Hebrejci.“28   
Jako se Hebrejci vyšvihli na pány v parlamentu, tvoří honoraci také ve veřejných 

úřadech, v bankách, ministerstvech a dokonce i v diplomacii. Nelze dnes přijít nikam, 
aniž bychom narazili na židovského radu, inspektora, prezidenta komise, soudce nebo 
tajemníka, nemluvě už o radnicích, kde jsou na mnoha místech Židé skutečnými des-
poty. A nemáme snad přímo v Římě i na dosud nejpřísněji chráněných místech jako 
pány Hebrejce, kteří vůbec nenosí italská jména, a pokud ano, pak si je vypůjčili od 
našich měst?29 Kdo by si ostatně chtěl připomenout jména stovky italských měst, stačí 
mu při procházce číst vývěsní štíty obchodů nejživějších římských ulic, nebo si prolis-
tovat seznam šéfů odborů státní správy. 

Totéž by se dalo říci o Francii. V pařížském senátu a parlamentu jich sedí přes 20, 
a přesto jejich soukmenovců není o mnoho víc než 60 000. Pokud by tam byli křesťané 
zastoupeni stejným poměrem, musely by obě komory mít více než 40 000 senátorů a 
poslanců. Před několika málo lety byly 42 departementy spravovány židovskými pre-
fekty, a mezi nimi, podprefekty a generálními výběrčími daní bylo dobrých 200 Židů. 

Revoluce ze 4. září 1870 vynesla na samý vrchol moci šest izraelitů, a hrozná vláda 
Komuny jich měla dalších devět jako hlavní vůdce a intrikány. Mezi nimi se zvláště 
vyznamenali Gustavo Dacosta, který pronásledoval kněze, Lisbonne, jenž otevřel piv-
nici, v níž obsluhovaly za jeptišky oblečené prostitutky, a Simone Mayer, hlavní aktér 
zničení Vendômského sloupu [Napoleonův pařížský monument]. Od zavedení repub-
liky nebyl prakticky jediný vládní kabinet, na němž by se nepodílel Crémieux, Raynal, 
Magnin či Lockroy, nebo alespoň Say, Ferry a Floquet, manželé žen, pocházejících ze 
Židovstva. 

Stejným způsobem jako v Itálii, Rakousku-Uhersku a Německu řídí tato velká zví-
řata i ve Francii všechny finanční a politické záležitosti ve svém smyslu, to znamená 
ve prospěch svých zájmů a moci. Jsou v tom podporována žurnalistikou, která mate, 
zamlžuje, podvádí a pořádá štvanice na ty, kdo se nechtějí podrobit rozmarům Židov-
stva. A proto také volání: „Židé jsou našimi pány, zotročili nás a ničí“ je stejně tak roz-
šířené, jako ospravedlněné skutečnostmi. 

 
Světová židovská aliance 

 
Avšak excelentním dílem, jež s pomocí sekty zednářů moderní židovskou moc sto-

krát znásobilo, je v Paříži Crémieuxem založená Univerzální izraelitská aliance (Alli-
ance israélite universelle).30 Prostírá se po celém zemském glóbu, je rozdělena do nej-
různějších skupin Hebrejců ve všech koutech světa a představuje sílu celého organis-
mu Izraele. Proto ji zakladatel právem nazval „nejkrásnější a nejplodnější institucí své 
doby, a současně i nejsilnějším mocenským nástrojem, který vládne světu“. A skuteč-

                                                 
28 La piaga ebrea [Židovské soužení], str. 17.  
29 Autor zde naráží na běžnou praxi Židů, odvozovat si svá „poitalštěná“ jména podle názvů měst. Tato 

praxe je – resp. byla – rozšířená také v němčině (Berlin = Berliner; Hanau = Hanauer; Adenau = 
Adenauer; atd.) V češtině to není tak běžné, ale přesto jména Kolínský, Čáslavský, Jičínský a pod. 
často – ne však vždy! – ukazují na židovský původ; pozn. editora.       

30 Podle všech dostupných informací význam Aliance v současnosti silně poklesl a na její místo na-
stoupil čistě židovský zednářský řád B’nai B’rith; pozn. editora. 
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ně Aliance představuje jistý druh státní moci, oficiálního zastoupení hebrejského náro-
da, jehož jménem mluví.  

Její základní struktura je prostá. Může k ní patřit každý Žid po vyrovnání ročního 
poplatku deseti franků. Je řízena šedesátičlenou vysokou radou s názvem ústřední vý-
bor, sídlící v Paříži a udržující pravidelné spojení s místními výbory. Vůdčí členové 
jsou vybíráni všeobecným hlasováním a zůstávají ve funkci devět let, přičemž je však 
každé tři roky třetina z nich nahrazována novými.31 Kdekoli je deset členů Aliance, 
může se vytvořit místní výbor, a několik takových výborů pak tvoří výbor regionální. 
Existuje však mezi nimi také poměr závislosti na vyšších orgánech, pokud jde o věci, 
týkající se celé organizace. Počet členů resp. stoupenců převyšuje 30 000 s hotovým 
kapitálem, který má dosahovat jednoho milionu, ale přesná čísla neexistují, protože 
pohádkově bohatí Židé neskrblí dary. 

Na toto mocenské ústředí jsou napojeny další nesčetné společnosti, roztroušené ve 
všech zemích. Vedle všudypřítomného tisku, který se řídí pokyny Aliance, ještě i sama 
vydává početné noviny, určené výhradně pro Hebrejce. Crémieux její světoobčanství 
definoval těmito slovy: „Aliance není ani francouzská, ani německá nebo anglická; je 
židovská, a je univerzální. A přesně to je důvodem jejího rozšíření i šťastného úspěchu, 
jehož dosáhla.“ 

 
Aliance napadá jezuity 

 
Kdo si chce udělat správnou představu o tom, co je Aliance, může ji jistým způso-

bem získat z hanebného románu „Věčný Žid“, který napsal Eugen Sue proti Tovaryš-
stvu Ježíšovu. Co se tam totiž pomlouvačně píše o jezuitech, platí ve skutečnosti na 
členy Aliance, a sami mnozí Hebrejci jsou zaraženi takovou konfrontací. 

Jeden z řečníků se na valném shromáždění 3. února 1870 o srovnání Aliance s To-
varyšstvem Ježíšovým vyjádřil takto: „Přirovnávání obou těchto společností je přípust-
né ohledně rozsáhlosti našich styků s celým světem, ale dál nesahá. Rozdíl, který mezi 
nimi existuje ve všem ostatním, je příliš velký! Jedna z nich (Ježíšova) má moc utlačo-
vat, druhá (Židovstva) má moc osvobozovat. První se šíří, aby zadusila svobodu a uha-
sila světlo, druhá se je snaží znovu zažehnout; první šíří chlad smrti, druhá teplo živo-
ta.“ Je to znovu jen obvyklé rčení jejího otce Satana (vos ex patre diabolo estis [vy jste 
z otce ďábla; Jan 8,44]), který od prvopočátku nazýval lež pravdou a smrt životem. 

Z toho není již těžké poznat, co si myslet o spolku takového ražení, složeném z lidí 
bez vlasti a ochotně plnících rozkazy, přicházející z jediného skrytého ústředí. Vidíme 
to také z toho, když společnost již zcela otevřeně jedná na stejné úrovni s mocnostmi 
a zasílá jim diplomatické nóty, protesty a ultimáta k prosazení svobody izraelitů v Ru-
munsku. 

A jistě se také nemýlí, kdo Izraelitskou alianci považuje za ústřední nerv zednářstva 
pro její těsné spojení s lóžemi, které svou sítí obepínají celý civilizovaný svět. 

 
 
 

                                                 
31 Jistě není náhodné, že velmi podobnou strukturu mají i současná grémia stínové světové vlády CFR, 

Bilderbergové a Trilateráti, a jako u každé židovské organizace skutečná moc nepochybně spočívá 
v rukou přísně zakonspirovaného vnitřního kruhu; pozn. editora.   
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Panování: poslední talmudská pověra 
 
Na rozdíl od mnoha autorů nebudeme tvrdit, že sekta zednářů byla od samého po-

čátku založena Židy. Taková teze se nedá doložit a odporuje obezřelému sledování dě-
jin. Naproti tomu je jisté, že Židé neváhali se do ní vmísit a se svou obvyklou ďábel-
skou rafinovaností jí vtiskli svého ducha, vedou ji ke svým cílům a udělali si z ní zdroj 
životní síly, která je dnes vynesla tak vysoko, jak o tom snad ani nesnili. 

Izraelitská sebranka velmi dobře chápe, že k dosažení samého vrcholu panství, které 
vždy bylo a je pověrčivým talmudismem, jí stojí v cestě strašlivá překážka, bránící pří-
stup do společnosti pokřtěných a tedy znemožňující dosažení vytouženého panství… 
Máme na mysli křesťanské náboženství, základ všech institucí a zákonů, z nichž po 
staletí vyplýval řád států. K útoku na křesťanské náboženství – a především katolické 
– museli Hebrejci pracovat z podzemí, potají vysílat dopředu jiné, za nimiž se mohli 
skrývat, a nemohli si dovolit ukázat své všem tak odporné krvavé spáry. Slovem muse-
li svůj přepad uskutečnit pomocí cizích vojsk a pevnost dobýt jménem svobody. Bylo 
tedy třeba žulový základ podemlít a celou budovu křesťanství podkopat. Proto se po-
stavili do čela okultního světa pomocí zednářstva, které si podmanili. 

Vztahy, pojící moderní Židovstvo se zednářstvem, jsou mezitím již tak zjevné, že 
by bylo naivní o nich pochybovat. Pozorné studium tzv. semitské otázky ve Francii, 
Německu, Itálii i jinde vyneslo na světlo mnohá tajemství, o nichž se věřilo, že jsou 
neproniknutelná. Dnes se již ví, kolik ze své myšlenkové výzbroje zavedla talmudská 
kabbala do rituálů, tajemství, symbolů a alegorií zednářských stupňů. Víme rovněž, že 
Židé nejenže pronikli do všech lóží a plní je svými členy, ale že také navíc v zednář-
stvu tvoří početné nejvyšší a řídící lóže, do nichž mají přístup pouze lidé izraelitského 
rodu a víry. Proto můžeme mít za naprosto jisté, že celý mechanismus zednářstva je 
řízen hebrejskou vysokou radou, mnohem mocnější než sama ohavná sekta! Z toho dů-
vodu také jeden z nejváženějších časopisů Francie právem psal, že „Židovstvo a zed-
nářstvo lze dnes podle všeho považovat za prakticky identické – a protože Židovstvo 
panuje světu, musí z toho nezbytně vyplývat, že buď se zednářstvo stalo židovským, 
nebo Židovstvo zednářským.“32  

Z novějších autorů, jejichž knihy se nám dostaly do rukou, nikdo tuto niternou spo-
jitost neprokázal lépe, než proslulý dr. Martinez v již citovaném díle, jehož dokonalý 
překlad do italštiny by byl velkým dobrodiním.33 Na jeho knihu i na díla dalších tako-
vých autorů jako Drumont, Stolz a Mousseaux odkazujeme každého, kdo by se s věcí 
chtěl důkladněji seznámit.  

 
Svoboda: nástroj panování 

 
Stručně řečeno, judaismus se skládá výhradně z lásky a z nenávisti: neukojitelné 

lásky ke zlatu, auri sacra fames [„posvěceného“ hladu po zlatu], a bezmezné nenávisti 
ke Kristu. Láska slouží nenávisti, a nenávist má jako láska vést až k vrcholu panství, 
které je satanským deliriem zavrženého Izraele. Zkoumáním historie zednářstva zjistí-
me, že od minulého století až do naší doby si nehledělo ničeho jiného než hromadění 
bohatství a zuřivého potírání Krista i jeho Církve v křesťanské společnosti. Veškerá 

                                                 
32 Revue des questions historiques [Časopis pro historické otázky], 1. duben 1882.  
33 Le juif, voilà l’ennemi [Žid, to je nepřítel], 1 díl, Paříž, vyd. Albert Savine, rue des Pyramides 12.   
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zjevná i skrytá nadvláda zednářstva stojí ve službách divoké hebrejské touhy po zniče-
ní křesťanské moci ve snaze usadit se na jejích troskách. Od 1. května 1789, tedy dne, 
kdy byla glorifikována lidská práva k výhradnímu prospěchu Židů, až po 20. září roku 
1870, kdy byl granáty dobyt Řím a papežství se stalo zajatcem, měla všechna spiknutí, 
všechny vzpoury, rebelie, vraždy, masakry, války i tzv. revoluční činy vždy a všude 
tentýž cíl a úspěch – rozmnožit bohatství Hebrejců a utiskovat křesťanskou civilizaci.   

Volání „sláva!“ a „hanba!“ se střídala podle potřeby, vždy však šlo o lži buď k okla-
mání národů, nebo k zastírání zločinů. Svoboda, která si – k potupě pravého Boha a Je-
ho pomazaného – nárokovala usednout na trůn, přinášela prospěch jenom Hebrejcům. 
Právě ona jim dodala potřebné možnosti ke zdolání národů a způsobila, že menšina má 
tyranizovat všechny ostatní, a to – pod klamným zdáním legality – ohledně jejich ma-
jetků, svědomí, víry, rodiny ba i krve a životů. Z takové křečovité snahy po volnosti, 
rovnosti a bratrství nakonec povstal despotismus tyranské oligarchie, na níž se zredu-
kovaly zmodernizované státy, a kdo se podívá pozorně zpět, ten zpozoruje, že je to oli-
garchie Židů a zednářů, jejich naprostých nevolníků. Religiózní práva katolíků jsou 
spoutána v okovech – taková je svoboda zednářského Židovstva. Svolení k rouhání a 
bezbožnosti se stalo veřejným právem – taková je jeho rovnost. Brutální nenávist vůči 
těm, kdo se hlásí k věrnosti Bohu svých otců, je oslavována jako láska k vlasti – tako-
vé je jejich bratrství. V Římě papežů je nošení Kristova kříže v procesích zločinem; 
naproti tomu nošení portrétu Giordana Bruna nebo Satanových rohů je projevem odda-
nosti státu. V praxi se již Židovstvo se zednářstvem dávno spojilo v jediný celek jako 
dýka s máchající paží vraha nebo pochodeň s rukou žháře.   

Všude se Hebrejci sytili a obohacovali krví národů i Církve, ale ani zednáři nevyšli 
naprázdno. Stačí se jen podívat na Itálii. Stejně jako Hebrejce, najdeme zde i zednáře, 
kteří se většinou z hadrářů a kramářů vyšvihli do třídy nejbohatších. Naši zednáři usi-
lovali o pověst chudáků, ale jako chudých s vilami, paláci, statky a majetky, jež odka-
zovali svým dědicům. Jen se podívejme na registrované členy sekty, kteří mají pohád-
kové příjmy i penze a bez ostychu hromadí další majetky, prohlédněme si lóžové Mist-
ry stolce, strkající své špinavé pracky do státní správy i do tabákového monopolu s mi-
lionovými zisky. Sledujme tyto hrdiny sekty, kteří nemohli odolat pokušení dvoumili-
onové pozornosti, jak jsou zvěčňováni sochami a památníky ve všech italských měs-
tech. Pohleďme jen na syny těchto hrdinů, kteří dvakrát prodali [ostrov] Capreru a str-
čili do kapsy obrovské částky, zatímco na veřejnosti bědují nad panující bídou. Naši 
zednáři nikdy nedosáhnou plného hebrejského mistrovství v dělání peněz, ale všichni 
ovládají umění je hromadit; samozřejmě jen z lásky k Itálii!  

Kdo však napadá zednářstvo, dotýká se zřítelnice Židovstva, a kdo napadá Židov-
stvo, zasahuje do srdce zednářstvo. A jako mají společnou dychtivost po zlatu a moci, 
živí se také společnou nenávistí ke křesťanství. Vezměme si za příklad Francii. Bojové 
heslo „nepřítelem je klerikalismus“ se zrodilo mezi zlatem přeplněnými pokladnami 
Žida Rothschilda, a zednářský Velmistr [Léon] Gambetta si je napsal na svůj prapor. 
Nejzuřivějšími vůdci křížového tažení proti klerikalismu, tj. proti křesťanskému nábo-
ženství, byli Dreyfus, Hérold, Mayer, Naquet, Spuller, Lockroy a Ollendorff, všichni 
do jednoho zednářstvem do čela pozdvižení zahraniční Židé. Mezi nejnesmiřitelněj-
šími pronásledovateli katolicismu však jsou na prvním místě Židé Hendlé, Schnerb a 
Levaillant. Žid Sée vymyslel dívčí gymnázium jako nástroj k co možná nejúčinnější-
mu odkřesťanšťování francouzských žen. Žid Giedroye zase zkomolil mistrovská díla 
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klasiků odstraňováním svatého Božího jména, aby se nedostalo na oči mladým žákům. 
Žid Lyon-Alemand se přičinil o okamžité propuštění učitele, jenž ve své knize chválil 
prospěšný vliv křesťanství na kulturu. Žid Naquet předložil a nechal schválit bezbožný 
zákon o rozvodu manželství. Židé strhávají kříže ze stěn pařížských škol, rozbíjejí je a 
dávají házet do stoky, a zuřivě obhajují pro děti povinnou návštěvu laických škol, to 
znamená škol bez Boha a proti Bohu křesťanů. Židé žádají odsvěcení Panteonu, a 
okamžitě jsou vyslyšeni. Židé vyhánějí religiózní řády z jejich domů a sestry ze špitálů. 
Židé špiní Francii tak nevázaným, skandálním a odporným žurnalismem, jaký si jen 
lze představit, a zednáři jej horlivě šíří. Slovem, Židé tam řídí dílo ničení křesťanství 
i všech ušlechtilých národních tradic, a zednáři je ze všech sil realizují. 

 
Zneužívání svobody Židy a zednáři v USA 

 
Zmínili jsme zde příklad Francie. Můžeme si však společně projít i všechny ostatní 

země, v nichž se Židovi dostalo neomezeného přístupu k občanským právům. Všude 
se – ruku v ruce se zednářem – vtírá svým zlatem a vyzbrojuje se proti křesťanství do-
mácích obyvatel. Také ve Spojených státech zneužívají Hebrejci dané jim republikán-
ské svobody a jsou předními průkopníky nábožensky neutrálních státních škol, a vždy 
z nenávisti ke katolíkům, kteří naopak chtějí pro své děti školy katolické a svobodné. 
Ohledně toho právě nyní Freeman’s journal zatroubil na poplach, a doufáme, že to ne-
zůstane bez účinku. 

Totéž lze říci o naší Itálii, i když zde jsou Židé kromě žurnalismu, v němž se proje-
vují otevřeně, poněkud zdrženlivější a kameny házejí cizíma rukama. Za celou horu 
trosek, kterou zednářská revoluce ve třicátých letech nahromadila ze zkázy křesťanství 
a italského vlastenectví, děkujeme však výhradně Židům, řídícím sekty nejrůznějších 
druhů a odstínů. Se synagogou koketoval Mazzini, a plody tohoto milkování pro Kapi-
tol nejsou v Římě neznámé. Se synagogou koketovali Garibaldi, Cavour, Farini i De-
pretis, a podřízenými služebníky synagogy byli a jsou mnozí velikáni, kterým prosto-
duchost veřejnosti zřizovala resp. zřizuje pomníky, sochy a památníky na oslavu jejich 
lásky ke svobodě a vlasti. 

Je však zbytečné zdržovat se dokazováním skutečnosti, jež je zcela zřejmá. Dále si 
zde raději ukážeme na konečný cíl, který Židovstvo sleduje svým protikřesťanským 
a zhoubným působením pomocí zednářstva. 

 
Zlověstná předpověď 

 
Tím konečným cílem je univerzální světovláda, hýčkaná jako věroučné krédo zvrá-

cených kabbalistů Izraele. 
„Před asi třiceti lety,“ napsala nedávno jistá vážená osobnost v knize, „krátce 

před rokem 1859, vynikající a ve Vídni dobře známý diplomat – z jehož úst jsem 
sám dále řečené slyšel – přijel z jednoho jihoamerického hlavního města do Ev-
ropy a s ním cestoval také tehdejší brazilský ministr zahraničí, Velmistr brazilské 
zednářské lóže. Dlouhá a jednotvárná plavba vedla k tomu, že se oba státníci do 
jisté míry sblížili. … ‚Uvidíte,‘ řekl jednoho dne Velmistr, ‚že v Evropě zůstanou 
jen tři velké monarchie, dunajská pod Savojskou dynastií, německá pod dynastií 
Hohenzollernů a ruská pod Romanovci. Tyto tři monarchie poslouží jako pře-
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chod ke třem velkým evropským republikám, z nich následně vznikne jediná vel-
ká republika lidstva, která je cílem všech zasvěcených bratrů.‘“34  
Prostřednictvím republiky se chce Židovstvo všude chopit moci a v tomto přestro-

jení se již také ve Francii moci chopilo a nerušeně jí užívá. 
 

Židovsko-zednářské jubileum 2000 
 
Když minulého roku 1889 začínalo stoleté výročí francouzské revoluce, zasedal 

v zednářském Velkém Orientu v Paříži kongres zástupců loží obou zemských hemisfér, 
takže jej bylo možné nazvat kongresem světovým. Písemnosti tohoto pokoutního kon-
gresu jsou již dostatečně známé veřejnosti i se všemi projevy a přípitky, které tam byly 
proneseny. Co však bylo hlavním bodem, většinou tam předesílaným, a co nejnadše-
něji přijímanou předpovědí nebo lépe řečeno proroctvím, jež tam zaznělo? Říkalo se 
tam, že sto let po převratu z roku 1789 se křesťanský svět zmítá ve smrtelné agonii a 
v roce 2000 bude vyřízen, že se blíží zničení monarchií, kterou jsou dosud ještě imunní 
proti požehnání bratrského opojení rokem 1789, a konečně že vznikne světová repub-
lika, na jejíž příchod se nyní s bouřlivým nadšením připíjí.35   

Jak však zasáhnout přímo do srdce monarchie s jejich dynastickými tradicemi i vše-
obecné náboženství, jimi chráněné a praktikované, které je hlavní silou všech států, 
dosud nepodrobených zednářstvu? Je zřejmé, že se i zde pracovalo na jejich zruinová-
ní, na nahrazení pevnosti trůnu labilitou vlády z milosti lidu, a to k nesmírnému pro-
spěchu úsilí rasy, která nemá ani vlast, ani veřejnou bohoslužbu ba ani vlastní vládní 
formu, nýbrž žije rozptýlena ve všech zemích, aby si je všechny podmanila. 

Zbývá ještě podotknout, že politický, religiózní i hospodářský chaos se v Evropě 
příznačně odvozuje ze židovské otázky, od níž pochází také myšlenka socialismu. Ten 
by patrně mohl být hroznou metlou Boží spravedlnosti ke zlomení židovské pýchy naší 
doby i prostředkem pokání Židů za jejich luciferské troufalosti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                 
34 Interessante Enthüllungen der Freimaurerei [Zajímavá odhalení zednářstva], Wien und Würzburg 

1888.  
35 Viz L’Univers (Paříž) z 5. srpna 1890. 



 40

La Civiltà Cattolica 
řada 14, díl 8, fascikl 972, 9. prosinec 1890 

 
III. díl: Prostředek nápravy 

 
Úvod 

 
Před několika lety francouzský spisovatel důkladnou práci o židovské invazi do své 

země uzavřel úvahou, kde se v zásadě říká následující. 
Francouzští křesťané nikdy nemohou zapomenout, že tito Židé s barbarskými jmény 

i původem, z nichž většina ani nemá státní občanství, se za necelých sto let stali našimi 
pány. Jejich invaze proběhla ve třech etapách: od roku 1791, kdy se zhroutily všechny 
národní instituce, od roku 1815, kdy byla Francie sražena k zemi, a od roku 1870, kdy 
ji zmrzačily německé zbraně. 

Když se v roce 1789 pozdvihl věk revoluce proti vládě šlechty a duchovenstva, co 
bylo vytýkáno těmto dvěma stavům naší společnosti? Vlastnictví dvou třetin francouz-
ské půdy! Taine nedávno důvod jejich vlastnictví ospravedlnil. Šlechta hájila státní 
území proti vnějšímu nepříteli a zjednávala vlasti bezpečí i slávu. Duchovenstvo se za-
sloužilo o zcivilizování národa, zjemnění jeho mravů a obohatilo jej o vzdělání, nád-
herné stavební památky i o tisíce druhů institucí blíženecké lásky. 

 
Vyvlastnění kléru a řádů revolucí 

 
Zboží kléru se odhadovalo na zhruba čtyři miliardy. Přesto roku 1789 bylo ve Fran-

cii podle nejnižšího údaje 130 090 duchovních a řeholníků. Tím se mezi ně rozdělený 
kapitál redukuje přibližně na 30 000 franků na osobu, tedy na výnos 1 500 franků na 
hlavu. Nejednalo se tudíž o nic velkolepého a je třeba také vzít v úvahu mnoho lidí, 
kteří z řečeného výnosu jen živořili, ani se nesmí zapomenout na nesčetné poskytnuté 
almužny. Navzdory tomu byl tento legitimní majetek označen za nesmírné zneužívání 
a zkonfiskován. 

Za pouhých sto let již ne 130 000 našich kněží a řeholníků, nýbrž 60 000 nikoli snad 
francouzských, ale zahraničních Židů se zmocnilo nejen zmíněných čtyř, nýbrž celých 
90 miliard, navíc Židů, kteří nebyli o vlast zasloužilým společenským stavem jako na-
še šlechta, ale naopak žravou hordou přivandrovalých kosmopolitů. 

 
Zkáza víry: Hledání vhodné obrany 

 
Co teď, když Židé jako páni veřejného majetku zaslepují masy, štvou proti kléru a 

z nejnižších vášní lidu si dělají ochranný štít svého obrovitého bohatství? Je to jako zlý 
sen – v éře první revoluce se duchovenstvu předhazovaly jeho čtyři miliardy, a dnes se 
nikdo nepodivuje, když téže výše dosáhl majetek jedné jediné hebrejské rodiny (Roth-
schildů), která k nám přišla a během šedesáti let z nás stáhla poslední košili. A to po-
řád není všechno. Tato rasa se nespokojuje s vykořisťováním našich lidí, ale ještě se je 
snaží oloupit o Kristovu víru i o nejvzácnější klenoty naší kultury! 

Proto také temperamentní spisovatel na konci svého díla volá: Francouzští křesťané, 
spojme se a zmařme zlomyslné spiknutí, uzavřeme obranný spolek proti nepřátelům 
našeho jména, našeho kmene, naší víry i našich národních tradic. 
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Podobné volání je slyšitelné i v dalších zemích a může se ozvat dokonce i v těch, 
kde dosud ještě nezaznělo.  

 
Současné obranné spolky ve světle historie 

 
Bude však takový obranný spolek, o jehož vytvoření se usiluje, skutečně účinným 

prostředkem k řešení židovského problému, v jehož okovech leží spoutány a utlačeny 
nežidovské národy? 

Kdo se podívá blíže na historii, snadno zjistí, že problém panství Židů nad křesťany 
je tak starý jako samotné křesťanstvo. V dějinách není jediný stát, v jehož letopisech 
by se nenašlo zaznamenané časté střídání dovolení pobytu Židů na svém území se 
slavnostně vyhlašovaným vyhnáním za jejich podvody a zločiny. Avšak až do našeho 
století byl hebrejský kmen v křesťanských královstvích pouze trpěn a jako cizí, nepřá-
telský a zle smýšlející prvek podroben výjimečným zákonům, které tvořily všeobecná 
ochranná opatření proti jeho pobytu. 

 
Role rovnoprávnosti 

 
V současnosti tomu již tak není. Díky zásadám revoluce, jichž prakticky všude vy-

užil, má Žid plná občanská práva. Zákony na něj v každém ohledu pohlížejí jako na 
rovnoprávného ostatním a chrání jej stejně jako všechny občany. Tím je obranná poli-
tika křesťanských společností paralyzována a Židovi je poskytnuta naprostá volnost 
obracet se proti těm samým společnostem, které jej ve svém středu hostí. 

Takový je hlavní výdobytek svobody, jehož judaismus dosáhl prostřednictvím zed-
nářstva, které je jeho spojencem a vazalem. 

Aby tomu tak bylo natrvalo, snažil se Žid odstranit všechno, co mu v historických a 
národních institucích různých států překáželo tím, že je – s výjimkou Ruska – více či 
méně zredukoval na takovou vládní formu, která by mu zajistila, že veškerá moc je 
v rukou přímo či nepřímo na něm závislých oligarchií, jako jsou moderní parlamenty, 
které si pod právní fikcí nárokují vládnout jménem národa, ale ve skutečnosti to platí 
jen pro nemnohé a všichni ostatní jsou zcela legálně tyranizováni. 

  
Židovská práva vůči okrádaným 

 
Poté, co byly prosazeny zásady rovnosti se vším všudy, s právem vítězných stran 

vládnout národu, a jednou pro vždy je etablován stát bez náboženství jako axiom ve-
řejného práva, mohlo již Židovstvo pomocí nástroje zednářstva dosáhnout samotné-
ho vrcholu moci a křesťanské národy ovládat, rabovat, kazit a pošlapávat, jako je tomu 
již ve většině Evropy. 

Citovaný autor, který vyzývá křesťany ke sloučení v obranném svazku, však přesto 
právem ukazuje jeho nezbytnost pravdivými slovy: 

„Pochopte, katolíci, pochopte všichni včetně těch, kteří se neřídíte Kristovým 
náboženstvím, ale jste rodilými křesťany, tzn. dětmi civilizovaných rodičů: Židé, 
ještě v devatenáctém století barbaři, si stále uchovávají svou starou sílu k útoku a 
navíc ji zestonásobují výpady do jimi revolucemi vytvořených průlomů a se se-
bevědomím vítěze se na nás vrhají. A vy, vy jste ztratili právo na vlastní obranu: 
tváří v tvář napůl již vítěznému nepříteli jste zůstali beze zbraní. V tom spočívá 
nebezpečí, tisíckrát horší než rizika našeho střetnutí se židovskou převahou v mi-
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nulosti. Silou jakých zásad nebo práva lze takovou invazi odvrátit? Stát je bez-
božný nebo se přinejmenším prohlašuje za neutrální k náboženství a přenechává 
volné pole ne těm nejlepším, nýbrž takovým, kteří se tak záludně spikli. A navíc 
stát vyhlásil absolutní rovnost všech občanů, svobodu bez hranic, a za takových 
podmínek se společnost přeměňuje v bitevní vřavu nejrůznějších protikladných 
sil, v níž získá převahu nejsilnější. A tou je naneštěstí vždy ta nejzáludnější, která 
se při volbě zbraní neštítí ani nejhorší nečestnosti.“ 
 

Návrhy k obranným opatřením 
 
Budiž zde hned předesláno, že chceme informovat o některých návrzích publicistů, 

ne však těch, kteří jsou poháněni socialistickou závistí na bohatství Hebrejců, nýbrž 
jsou oduševněni výhradně horlivostí pro náboženství a vlast. 

V Německu, Rakousku a Francii existuje škola, navrhující lék na osvobození od ži-
dovského soužení, který by byl radikálnější než všechny ostatní, ale neodpovídá křes-
ťanskému duchu a v současnosti je navíc nemožné jej uvést do praxe.  

 
Spravedlivá válka? 

 
Poté, co jsme stovkou skutečností a dokumentů prokázali, že Hebrejci jsou – obecně 

vzato – trýzní křesťanské společnosti a metlou Kristovy církve, je zcela zřejmé naše 
právo válčit s nimi jako s nepřáteli státu. Protože se však nesluší volat po krveprolití, 
omezuje se to, co lze dělat, na dva základní body: Žid má vrátit všechno, co uloupil, 
a následně má být vyhnán z našeho území. Zabavením jeho vlastnictví a vyhnáním má 
být odplaceno zlo, které způsobil zemím, jež mu propůjčily rovnoprávnost, a také má 
být potrestána jeho nevděčnost vůči jejich kultuře.  

A že by taková konfiskace byla jen spravedlivá – kdo by o tom mohl pochybovat? 
Většina pokladů, které Židé vlastní, je neprávem nabytý lup, nahromaděný podvodem, 
lichvou a zpronevěrou. A pokud se s takovým skandálním hromaděním neskoncuje, 
během několik málo let se veškerý movitý i nemovitý kapitál křesťanů stane jejich ko-
řistí.  

Je tedy bezpodmínečně nutné majetek neprávem nabytý zloději znovu odebrat – byť 
i ne snad zvláště majetek jednotlivců, ale zcela jistě vlastnictví oloupených národů. 

 
Vyvlastnění: menší ze dvou zel 

 
A co chceme ještě? I v tom – nepravděpodobném – případě, že by nahrabané majet-

ky Židů byly nabyty zákonně, máme rovněž legitimní právo vést proti nim válku a od-
soudit je k menšímu zlu konfiskace. K tomu ještě přistupuje okolnost, že zlato je nej-
mocnější zbraní, které Židé užívají ke zkáze náboženství a k utlačování lidu. Důsled-
kem toho máme, přinejmenším z hlediska nezbytné obrany, právo jim tuto zbraň vy-
rvat z ruky. 

A kdyby zde nebyl žádný jiný důvod, pořád ještě máme právo na odškodnění za na-
prosto neodhadnutelné materiální i morální škody, které křesťanským národům způso-
bili. Zde tedy máme případ, kdy se potvrzuje pravdivost výroku proslulého Petra Cti-
hodného: Serviant populis christianos, etiam invitis ipsis, divitiae Judaeorum – I když 
třeba ne dobrovolně, mají Hebrejci nahromaděné majetky připadnout k dobru křesťa-
nům. 
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Tato první část úlevy by pak měla směřovat k tomu, co bylo před lety na setkání 
antisemitů vysloveno ve formě přání: Nechť se na Židy uplatní zákony proti Církvi, 
které oni v katolických zemích vládnoucím zednářům schvalovali a prosazovali. De-
kretem o pouhých dvou řádcích by se veškerý židovský majetek bez výjimky prohlásil 
za národní vlastnictví. Jedním rázem by bylo dost peněz na splacení veřejných státních 
dluhů. 

 
Křesťanská spravedlnost a láska k bližnímu 

 
Není naším záměrem hlouběji se zabývat kritickým rozborem takto formulovaného 

návrhu. Pouze poznamenáváme, že historie je plná příkladů pro jeho provedení. Aby 
se však postupovalo zákonně, musela by konfiskace být předně nařízena těmi, kteří 
v národech regulérně vykonávají státní autoritu, a na druhém místě by musela být pro-
vedena v jisté formě spravedlivosti a blíženecké lásky.  

Ne všichni Hebrejci jsou darebáci, podvodníci, falešní hráči, lichváři, zednáři, pa-
douši a kazitelé mravů. V každém místě je jistý počet takových, kteří se na lumpárnách 
ostatních nepodílejí. Jak by mohli být tito nevinní zahrnuti do trestů, právem náležejí-
cími pachatelům? 

Zastánci drastické odpomoci od židovského zla odpovídají, že i v té nejspravedli-
vější a nejsvatější válce zahyne mnoho nevinných, že všichni Hebrejci bez rozdílu jsou 
vzájemně solidární, že všichni mají v srdci smrtelnou nenávist ke křesťanovi, že všich-
ni tím nebo oním způsobem přispívají k jeho zkáze, že i zkušenosti dřívějších dob uká-
zaly, jak Hebrejec vždy zneužíval dobroty a blíženecké lásky křesťanů, aby se jim po-
mstil a škodil, a tedy že proto – nezaměňovat s pomstou – musí mít zákon o nezbytné 
obraně přednost před každým jiným ohledem: Salus populi, suprema lex esto [Spása 
lidu má být nejvyšším zákonem]. 

Protože se jedná o pouhý plán, který v současnosti nemůže být s jistotou blíže vy-
kreslen, necháme jej tak, jak je. Postačí dodat, že spravedlnost a láska k bližnímu by 
v každém případě musela být z dobrých důvodů uplatněna proti tvrdosti příliš drako-
nických opatření. 

 
Léčebný prostředek vypovězení 

 
Pouhá konfiskace by však nestačila, říkají zastánci tohoto léčebného prostředku; byl 

by málo platný, kdyby se obecnému nepříteli nadále poskytovalo útočiště na vlastním 
státním území. Neříká se přece: Smrt Židovi! nýbrž: Pryč se Židem! Má si žít, ale dale-
ko od nás. 

„Přes deset století zkušeností,“ píše francouzský autor, „nás důkladně poučilo, 
že mezi naším a hebrejským kmenem existuje neslučitelnost mentality, která je 
naprosto nepřekonatelná. Nikdy nemůžeme žít pospolu bez nejvyššího rizika. Již 
za časů renesance biskup Simone Maiolo ve své proslulé knize De perfidia Jude-
orum [O nevěrnosti Židů] učil křesťany jediné řešení, které jim zůstalo, aby se 
osvobodili od nesmiřitelného nepřítele svého jména, vlasti, víry, pokoje i majetku, 
tedy od nepřítele, jejž autor označil za zrádce, zlosyny lidského pokolení, za ar-
mádu svárlivců, šibeničníky (furciferi), metlu čestných mužů, slovem za kmen, 
nehodný být někde trpěn. Přiznat jim občanské právo, jako to udělala revoluce, je 
to jako vypustit na zemi upíry, jako z nemístného soucitu otevřít v menažérii kle-
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ce divokým bestiím. Tato rasa nemá právo pobývat na naší půdě; pokud se zde 
nachází, pak se vždy spikne, aby nám ji odebrala a škodila naší víře. Jde o nepří-
tele, který usiluje oloupit nás o zemi i nebe.“  
Omezíme se zde na konstatování, že pro všeobecné vypovídání Židů z celých krá-

lovství a států existuje mnoho příkladů – bylo však vždy zcela zákonné, protože vyšlo 
od legitimních autorit. Pokud by však takové opatření muselo být přijato ve všech civi-
lizovaných zemí, v které krajině světa by se pak našlo místo pro osm milionů Židů, za-
hnízděných dnes doslova všude? 

„Mají si jít, kam se jim zlíbí,“ odpovídá citovaný spisovatel, „je to jejich 
prokletím, pořád bloudit jako vagabundi. Mohou tedy dál putovat světem. Nikdy 
nepřestaneme opakovat starou žádost svaté liturgie: 

Auferte gentem perfidam, 
Credentium de finibus. 
[Vzdalte nevěřící lid 
ze země věřících.]“  

Jakkoli by se takové masové vyhnání – jak by se mu dnes řeklo – za jistých podmí-
nek a v jednotlivých zemích dalo ospravedlnit, je přesto v praxi všeobecně neprovedi-
telné. Odporuje totiž Božímu plánu, který z prokletého a do všech částí světa rozptý-
leného Izraele učinil ústy svých proroků zřejmý důkaz pravdy křesťanství. 

Jiný vždy byl a je postoj Církve, papežů i katolických vladařů k lidu, po téměř dva-
cet století zatíženému prokletím bohovraždy: Sanguis eius (Jesu) super nos et super fi-
lios nostros [Jeho (Ježíšova) krev na nás i na naše děti],36 jak ji Kaifášova synagoga 
přivolala na sebe a své potomky. 

„Papežové,“ poznamenávají oba z judaismu konvertovaní bratři Lémannové, 
„vždy Hebrejcům blahovolně povolovali pobyt ve svém městě. Tento potulný ná-
rod nebyl nijak nucen tam jít, ale přesto tam vždy přicházel a nazýval Řím rájem 
Hebrejců.“37  
A králové v tom většinou papeže napodobovali. Trpěli pobyt Židů ve svých státech, 

avšak majetky i víru křesťanských poddaných obvykle chránili moudrými zákony. 
Dokonce i kdyby se mělo za to, že lék všeobecného vyhnání Hebrejců je v součas-

nosti proveditelný, neodpovídalo by to způsobu smýšlení a jednání římské církve. 
 

Morální důvody 
 
Stoupenci umírněnější školy předkládají různé a nestejně účinné návrhy k potlačení 

židovské nadvlády, které jsou však v dnešních časech jen velice těžko uskutečnitelné. 
Kromě návrhů morální povahy, týkajících se vztahů mezi křesťany a Hebrejci, dále 
politických ohledně tiskové svobody – největší síly Židovstva – i trpění zednářské sek-
ty předkládají také hospodářské nebo společenské koncepty, mezi nimiž jsou na prv-
ních místech takové, které se týkají pozemkového vlastnictví a tzv. kapitalismu. 

Jisté je, že lichvářské půjčky, poskytované Hebrejci na hypotéky i jiný nemovitý 
majetek, jim rok za rokem usnadňují přechod národního teritoria z rukou křesťanů do 
vlastnictví Židů. V Rakousku se odhaduje, že takto ročně padne asi 10 000 rolnických 
usedlostí do židovských rukou. Ve Francii, Itálii i jinde to nevypadá o mnoho lépe. Po-
                                                 
36 Matouš 27,25.  
37 Rome et les Juifs [Řím a Židé]. 
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kud to tak půjde dál, různým národům uloupená půda se přemění ve velkostatky, pat-
řící hrstce cizích boháčů, jimž budou křesťanské národy sloužit jako otroci. 

Zde je však odpomoc proti tak velkému zlu, která se nám nabízí – ze dvou struč-
ných článků sestávající zákon: 1. Všem cizincům je zakázáno získat v zemi jakýkoli 
zemědělský pozemek. 2. Židé jsou považováni za cizince. 

 
Stejný respekt, nestejná práva 

 
První článek by byl naprosto oprávněným a spravedlivým obranným a ochranným 

opatřením pro národ. Povšimněme si, že zákaz by se vztahoval jedině na venkovské 
půdní vlastnictví – cizinec by mohl vlastnit městské pozemky. Pokud jde o druhý člá-
nek, je potřebný vzhledem k vlastnosti Žida, který je mezi námi vždy kosmopolitou, 
nehledě již k prosté skutečnosti, že narozený v Německu, Anglii nebo Itálii je vždy jen 
Židem a nikdy Němcem, Angličanem nebo Italem. A řečený kosmopolitismus svého 
kmene Židé sami přiznávají.  

„Nic rovněž nepomáhá,“ jak poznamenává Pascal, „obrátit se na starou veteš 
‚rovnosti‘ a ‚všem společné právo‘. Chtít všem společné právo za nestejných spo-
lečenských podmínek je totéž, jako stejná velikost oděvů pro nestejně velká těla. 
Spravedlivý a nezbytný, říkal jeden z našich velkých státníků, je stejný respekt 
k rozdílným právům. To naši předci chápali velice dobře; proto se také budova 
jejich státu zdvihala v nejkrásnější harmonii a neupadla do anarchie, jíž jsme po-
stiženi dnes.“38  
K vnější obraně však musí ještě přistoupit rozumná interní regulace vlastnictví rol-

nických usedlostí, zvláště menších a zcela malých, jíž by byly chráněny před kořistnic-
tvím lichvy. … Kde by neexistovaly takové garance, byl by z venkova odcházející 
městský proletariát vykořisťován místními lichváři. Lidé, zbavení pout, jež je vázala 
k půdě, bez domova i střechy nad hlavou by rychle upadli do rukou těch, kteří jimi 
umějí manipulovat k zrevolucionování společnosti. 

Přesto by se tím získalo jen málo, pokud by současně křesťané nebyli obrněni dob-
rými zákony proti chapadlům kapitalismu, zdroji životní síly současné hebrejské moci 
v Evropě. Tak zvaná svoboda devizového obchodu, za níž se skrývají nejohavnější ha-
nebnosti lichvy, je pro hospodářský řád národů stejně škodlivá jako tisková svoboda 
pro jejich mravní politický a religiózní řád. Dr. Ratzinger výstižně říká, jak 

„si správně povšiml, že vyvlastňování společnosti židovským kapitálem postu-
puje tak pravidelně, jako by to byl přírodní zákon. Pokud se proti tomu nic ne-
podnikne, bude celá evropská společnost během padesáti nebo nejpozději sto let 
vydána na pospas hrstce židovských bankéřů“.   
Pro naše účely není třeba zacházet do podrobností rozmanitých reforem, které tato 

škola s nejlepšími úmysly předkládá na osvobození křesťanů z útisku Židy, slučující 
současně práva křesťanských národů s blíženeckou láskou a spravedlností.  
 

Definitivní ochranné opatření: Zrušení občanské rovnosti 
 
Dokud však křesťanstvo nesetřese politické jho zednářstva, bude marné předkládat 

a projednávat jakákoli osvobozující řešení. Jediné a současně nejspolehlivější řešení 

                                                 
38 La Juiverie [Židovství], Paříž, vyd. Blériot, str. 107.   
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spočívá v obratu zpět a nastoupení cesty, z níž jsme sešli. Nebudou-li Hebrejci vykázá-
ni na své místo lidskými a křesťanskými zákony, byť i výjimečnými, kterými se jim 
odebere občanská rovnost, na níž nemají žádné právo a jež pro ně samé není o nic mé-
ně zhoubná než pro křesťany, nepořídí se vůbec nic nebo jen velice málo. Vzhledem 
k nezbytnosti trpění jejich pobytu v různých zemích, vzhledem k jejich nezměnitelné 
povaze cizinců v každé zemi, vzhledem k jejich nepřátelství vůči lidem každé země, 
která je trpí, vzhledem k jejich separované společnosti, vzhledem k morálce Talmudu, 
jíž se řídí, i vzhledem k základním dogmatům jejich náboženství, jež jim ukládá zmoc-
nit se majetku všech národů libovolnými prostředky, protože jejich rase bylo přislíbe-
no panování nad celým světem, a konečně vzhledem k tomu, že zkušenosti mnoha sta-
letí i současnosti prokázaly a prokazují, že křesťanskými státy jim přiznaná rovnopráv-
nost s křesťany má za následek buď jejich útisk nebo pobíjení Židů – ze všeho řeče-
ného vyplývá logický důsledek, že pobyt Hebrejců je neslučitelný s právem křesťanské 
společnosti a je zapotřebí zákonů, které by současně Hebrejcům bránily škodit dobru 
křesťanů, a křesťanům zase bránily nespravedlivě ubližovat Hebrejcům.   

A přesně to bylo v minulosti více či méně perfektně také děláno, a přesně totéž se 
také Hebrejci po sto let snažili odstranit; současně je to však také to, co se dříve či po-
zději, dobrovolně nebo z donucení musí obnovit, a dost možná, že o to sami Hebrejci 
budou přinuceni poprosit. Převaha, která jim k revolučním právům pomohla, vykopává 
současně pod jejich nohama propast, jejíž hloubka odpovídá výši, do níž se vyšplhali. 
A při prvním propuknutí bouře, kterou svým panstvím nyní provokují, zhroutí se jim 
na takovou hromadu trosek, že podobnou událost ještě dějiny nepoznaly stejně tak, ja-
ko je bezpříkladná jejich současná drzost, s níž deptají národy, které jim to tak pošetile 
dovolily. 

 
Obrácení na křesťanství? 

 
Nechybějí autoři, kteří se domnívají, že se židovská otázka musí řešit obrácením Iz-

raele ke křesťanství, a chápou to jako triumf Církve, připravovaný na konec času, ne-
boť jedním z jeho předznamenání je právě návrat Hebrejců k Bohu, kterého na Kalvá-
rii dovlekli na kříž. Řečené obrácení, o němž jsou již vidět zřetelná znamení, bude zna-
menat, že nesmírná bohatství i vliv Židovstva připadnou znovu k prospěchu Církve.  

 
Žádný příznak obrácení 

 
Není pochyb o tom, že návrat odpadlého Izraele do Kristova stáda je jedním ze zna-

mení, která podle Písma svatého budou předcházet konci světa. Že se však již ukazují 
předzvěsti toho – to opravdu nevíme, jak bychom měli takové přesvědčení sdílet. Roz-
ptýlený a bloudící národ, který musí existovat po všechny časy, aby nejen uchovává-
ním dědictví Písma, ale také svým samotným stavem dosvědčoval víru v Ježíše Krista, 
zůstává dodnes stejný, jakým se stal po zboření chrámu: bez krále, bez kněžstva, bez 
chrámu, bez vlasti i bez naděje, a stal se tím nejzuřivějším nepřítelem jména i církve 
Ježíše Krista, který byl jeho předky ukřižován. Že by se však začal obracet k lepšímu a 
Ježíše, jejž zabili, uznali za Spasitele, o tom zatím nevidíme ani zřejmé, ani nezřetelné 
příznaky. 
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Nepravé a pravé obrácení 
 
Jsou lidé, kteří takové příznaky vidí v občanských právech, kterých Židé dnes již té-

měř všude užívají. Navíc ještě, říkají někteří, se mnoho Židů stalo nevěřícími a nevyz-
nává již vůbec žádné náboženství kromě zlatého telete, a mnozí další se volným míše-
ním sblížili s křesťany církve, do níž v současnosti bez velkého rozruchu ve značném 
počtu vstupují.  

Pokud však zůstaneme u toho, co je viditelné a hmatatelné a co jsme již dalekosáhle 
prokázali, zdá se nám oprávněné zde říci, že Hebrejci spolu s protikřesťanskou sektou 
[zednářstva] pokračují v pronásledování katolické Církve a že se židovská rasa nadále 
svou skrytou mocí povyšuje nad křesťany. Je všeobecně známé, že nemálo izraelitů 
přistoupilo nebo přesněji předstírá, že přistoupilo k racionalistickému křesťanství lute-
ránů, kalvinistů, anglikánů atd., ale také se všeobecně ví, že se k nepravému obrácení 
nechalo pohnout ze všech jiných pohnutek, nežli religiózních. Ještě jiní Židé, pokud 
přestoupili ze synagogy ke katolicismu, tak učinili jen potají; jejich obrácení může být 
opravdové, ale právě proto, že se stalo vskrytu, nestačí být dostatečně rozpoznatelným 
znamením. 

Ostatně Bůh v každém století větší či menší počet Židů získal pro svou Církev, a ta-
ké by nebylo adekvátní srovnávat současné konvertity s obrácenými v minulosti. Jisté 
však je, že současné Židovstvo jako celek ukazuje nepoměrně více nenávisti ke křes-
ťanství a k jeho zničení, než sympatií k němu a k jeho důkladné obnově. A satanismus, 
kvůli němuž zednářstvo bojuje proti všemu, co je katolické, není živen a podporován 
ničím jiným tak lstivě jako právě tiskem, intrikami, našeptáváním a zlatem izraelitů. 

A pokud by se tím řešení židovského problému v Evropě muselo vrátit až k apošto-
látu Henocha a Eliáše, domníváme se, že bychom místo toho spíše uviděli na dlouhá 
staletí Evropu Židy zotročených a vykořisťovaných křesťanů. Takže nejde o žádný lék 
na problém, s nímž bychom se mohli spokojit, protože je jednak příliš fantastický, jed-
nak i vzdálený. 

 
Boží trest 

 
Co musí být skutečným řešením problému a radikálním lékem na židovskou choro-

bu v Evropě, je jasně prokázané, stejně jako je zcela zřejmá nemožnost k takovému lé-
ku se uchýlit, dokud máme vlády, které desatero přikázání a Kristovo evangelium na-
dále nahrazují francouzskou revolucí glorifikovanými principy. Pokud se od Církve 
Ježíše Krista vzdálené křesťanské společnosti k ní zase nevrátí, budou marně čekat na 
vysvobození ze železného jařma Židů. Dokud bude trvat hřích, potrvá i trest, ba do-
konce se ještě zostří. 

Odpad Řeků [tj. schismatické východní církve] byl potrestán mohamedánstvím a je-
jich císařská říše padla. Nebem vyvoleným nástrojem hněvu k potrestání zvráceného 
křesťanstva naší doby jsou Hebrejci. Jejich panství sílí současně s nadvládou onoho 
zlého ducha, který nechává Boží práva nahradit právy člověka. Spravedlnost Věčného 
užívá nejodpadlejšího a nejprokletějšího národa k trestání ostatních národů za jejich 
odvrácení od Jeho dobra. 

 
 
 



 48

Příklad Francie 
 

Příkladem toho je Francie, jež právě slavila sté výročí revoluce, která ji osvobodila 
od Boha, její Církve i králů – ale jak ji oslavila? Sražena do prachu Šalamounova zed-
nářského chrámu, pošlapána nohou talmudské synagogy a jako otrokyně cizáckých su-
pů, kteří z ní již vysáli tři pětiny dědictví jejích předků. A revolucí roku 1789 přešla 
Francie od šlechetného poddanství svým nejkřesťanštějším králům do ostudné poroby 
králů mamonu. 

 
Příklad Itálie 

 
Itálie se od Francie liší. Je to země, kde zednářstvo po dobrých třicet let více než 

v ostatních národech šíří jed občanských svobod, který téměř otrávil Francii. A výsle-
dek je pro Itálii mimořádně žalostný nejen v politickém, hospodářském nebo morálním 
ohledu, v čemž se stále více podobá své starší sestře, nýbrž také v zotročení ghettem, 
které si pomocí zednářstva naší zemi rok co rok více podrobuje.  

 
Evangelická spravedlnost 

 
Kéž by se utěšeně formovaly svazky křesťanů, kteří chtějí zastavit židovskou poto-

pu, jež svým materiálním majetkem pustoší nejcennějším poklady naší víry i kultury. 
Nechť se dál šíří myšlenky nezbytnosti vrátit židovský příval spravedlivými zákony do 
jeho původního koryta, nechť se však tiskne, píše, mluví a pracuje na tom vždy jenom 
v Evangeliem dovolených mezích. A nikdo s opravdovou láskou k víře a vlasti také 
nesmí přestat zdůrazňovat velkou pravdu, že pro národy, které hromadně odpadly od 
Církve a řídí se zednářským klamem, jsou moderní Hebrejci metlou Boží spravedlnosti, 
a také že zdánlivá sladkost liberalismu je zaměřena na jejich nalákání do chapadel žra-
vé chobotnice Židovstva. 

To však již zdáli slyší vřavu společenské revoluce, kterou samo z největší části vy-
volalo a dále na ní pracuje spolu s odpadlíky od křesťanské víry. 

 
Úloha buržoazie 

 
Toussenel, Proudhon, Lafargue a stovky dalších předpověděli, jak bude řešení ži-

dovské otázky v Evropě nezbytně vypadat. Jako barbaři zvenku řešili židovskou otáz-
ku velmi zchátralého římského světa, stejně tak budou barbaři zevnitř řešit tu dnešní, 
která povstala z tzv. vládnoucí neboli měšťanské třídy, svedené, omámené a do morku 
kostí zkažené Židovstvem. Neodmítala snad z nenávisti ke Kristu společenskou refor-
mu, postavenou na základě křesťanské spravedlnosti? Přijde nový Attila na jejich re-
publiky, monarchie, instituce, na jejich burzy, divadla, továrny a přepychová sídla roz-
mařilosti. Neodmítli snad společně Pomazaného Páně? Stejně tak se budou těšit i ze 
svého Barabáše. A až ten s nimi naloží tak, jak si sami zaslouží, vrátí se Pomazaný Pá-
ně do svého domu a ukáže věčnou pravdu: Kdo proti němu pozdvihne svůj roh, bude 
poražen lízat prach jeho nohou – pulverem pedum tuorum lingent.39 
 

                                                 
39 Izajáš – Dozvídáme se, že italský překlad Martinezovy knihy Le juif, voilà l’ennemi [Žid, to je ne-

přítel] je již v tisku a brzy vyjde.   
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Poznámky 
 

anonymního konvertovaného Žida 
(sepsané r. 2000) z amerického vydání série článků 

La Civiltà Cattolica 
 
(1) Vidíme to na vzestupu nacionálního socialismu ve 20. století. Marxismus 19. 

století se z dopuštění nebes přeměnil na německý socialismus, a sionismus 19. století 
na německý nacionalismus. Rabín Elchanan Wasserman v Epoše mesiáše [Epoch of 
the Massiah] (Copyright 1985 by Rabbi E. S. Wasserman, Los Angeles, CA 90069) 
píše následovně: 

„Dnes si Židé vyvolili dvě (modly), jimž přinášejí své oběti. Jsou to socialismus a 
nacionalismus. Evangelium nacionalismu lze stručně definovat jako ‚Nechť jsme jako 
národy‘. Všechno, co se od Židů vyžaduje, je národní uvědomění. Kdo řádně platí še-
kel a zpívá Hatikvah, je osvobozen od přikázání tóry.40 Je ovšem jasné, že taková idea 
je z hlediska tóry považována za zásadně modloslužebnou. Zmíněné formy modlářství 
zcela otrávily ducha i srdce hebrejské mládeže. Každá má vlastní kádr falešných pro-
roků v podobě spisovatelů a řečníků, kteří svou práci dělají opravdu perfektně. A v ne-
bi se udál zázrak: obě tyto modloslužby splynuly do jediné – do nacionálního socia-
lismu. Z toho povstala děsivá metla, která zasáhla Židy ve všech částech světa. Ohav-
nosti, nad nimiž dnes jen kroutíme hlavou, se nám teď vracejí. ‚… Tvé hříchy já ztres-
tám.‘“ 

Tak se podle zásady oko za oko stal nacionální socialismus potrestáním Židů za je-
jich nevěrnost. V tom je La Civiltà Cattolica prorocká. 

Podobnou interpretaci jako rabín Wasserman, který považuje Hitlera za jistý druh 
Attily, namluvil rabín Avigdor Miller na svůj zvukový záznam č. 347 (Rabbi Miller 
Tapes, 2002 Avenue J, Brooklyn, New York 11210). Rabín Miller považuje Hitlera za 
prozřetelností uložený trest Židům za jejich hříchy. Další dílo od I. Domba s titulem 
Přeměna [The Transformation] je k dostání v The Jewish Guardian (P. O. Box 2143, 
Brooklyn, New York, 11202).  

(2) Viz Genesis 9,27.    
(3) Tyto komentáře dnešních rabínů přirozeně nejsou v Gemaře ze 6. století, ale je-

jich vlastní farizejské názory jsou jimi považovány za jedinou ústní tradici spolu s Tal-
mudem.  

(4) Mesianismus se nachází v různých židovských apostasiích, které nemají nic spo-
lečného s Biblí. První z nich je systém lichvy, jež je základem veškeré židovské moci. 
Že je tento systém – jako všechny nebiblické systémy – smrtící, prokázal již Aristote-
les ve svém díle Politeia, 1,3,23. Jakmile je všechno zlato v systému půjčeno, nemůže 
již plodit své vlastní děti resp. likviditu na splácení úroků. Jestliže se například půjčí 
140 000 tun zlata na 10 % úrok a ve světě je pouze 140 000 tun zlata, je nemožné na 
konci roku při splatnosti požadovat 154 000 tun. Zmíněných 14 000 tun zlata by totiž 
vůbec neexistovalo. Z toho by nezbytně vyplynuly platební neschopnosti. Tak se ži-
dovský lichvář ve středověku zmocnil bohatství všech národů, než byl vyhnán. Svatý 
Tomáš Akvinský ve svém díle Summa Theologica v části „O hříchu lichvy“ (díl II/II, 

                                                 
40 Šekel je jednotka izraelské měny a Hatikvah státní hymna; pozn. překl. 
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otázka 78, čl. 1) psal takto: „Odpovídám, že je nespravedlivé brát úroky z půjčky, 
protože to znamená prodávat něco neexistujícího…“ 

18. a 19. století v osobách židovských lichvářů jako Rothschild zavedlo podvodné 
papírové peníze a úvěrový systém, který tak výstižně vylíčil J. W. von Goethe v dru-
hém dílu Fausta. Zde byly uměle vytvářeny likvidity ve formě papírových peněz, ale 
systém je jak proti přírodě, tak i proti Bohu, protože vytváří podvodné hodnoty z ni-
čeho. (Viz Levitikus 19,36, kde je zákon proti takovému podvodu; Exodus 22,25; 
Levitikus 25, 36-37 a Deuteronomium 23,19-20 ohledně zákazu lichvy.) A protože se 
lichva nepřetržitě množila, musely ústřední i soukromé banky fabrikovat nové a nové 
papírové peníze, aby mohly splácet úroky, až nakonec byl celý systém tak chatrný, že 
se zhroutil jako např. v Německu v letech 1914 až 1923. 

Když systém zpuchřel, manipulovali Rothschildové „množstvím i tokem peněz, tak-
že byli schopni kontrolovat vlády i průmysl, ne-li přímo ovlivňovat“ (Carroll Quigley, 
Tragédie i naděje [Tragedy and Hope], vyd. Macmillan, New York 1966, str. 51). – 
Když se Rothschildové chtěli zbavit nějaké vlády, prostřednictvím jimi kontrolované 
ústřední banky silně omezili úvěry a tím vyvolali hospodářskou recesi i politické re-
volty, jako to pařížský baron Edouard de Rothschild udělal ve Spojených státech v le-
tech 1929 až 1932, aby se zbavil protekcionářských republikánů, kteří navrhovali in-
ternacionální půjčky jednoduše veřejně oznámit. [Rothschildové a spol.] přirozeně je-
jich cenné papíry před zhroucením prodali a poté je koupili zpět. Takto nahromaděné 
obrovské bohatství pak použili na podporu takových herezí jako talmudský darwinis-
mus, talmudský marxismus a talmudský freudismus i einsteinismus, o nichž si promlu-
víme v následující poznámce. Proto je moc nad měnou a kreditem čistě farizejským 
kontrolním mechanismem.  

(5) V hebrejštině znamená gój národ a v hebrejské Bibli se může vztahovat na izra-
elitský národ, ale v Talmudu se většinou uplatňuje na Nežidy.    

(6) S ruskou nezávislostí na židovské finanční kontrole se skoncovalo řadou dobře 
vykalkulovaných událostí, k nimiž dal rozhodující impuls pařížský baron Edouard de 
Rothschild, který zaranžoval zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu 
1914 s cílem vtáhnout oslabený ruský stát do evropské války a tím skoncovat s car-
ským režimem. Pro pařížského barona muselo být poměrně překvapující, že ruský car 
tak dlouho odolával, což jej přimělo k zorganizování bolševické revoluce, tedy nechat 
svého agenta Parvuse s podporou německé vlády dopravit úderné židovské mužstvo 
v zapečetěném vagonu ze Švýcarska do Ruska. Potlačování všech zpráv v západním 
tisku o hrůznostech, páchaných bolševiky, bylo rovněž řízeno Rothschildem, protože 
Rusko upadlo pod židovskou diktaturu, mnohem bezbožnější, strašlivější, brutálnější a 
vražednější než cokoli jiného v dějinách. Odkazujeme zde na detailní zprávu Švýcar-
ské černé knihy komunismu.  

(7) Historicky bylo mnoho z těchto práv a privilegií dosaženo židovským podpláce-
ním šlechty a státních úředníků.  

(8) Tak zvaní političtí ekonomové jako David Ricardo nebo Milton Friedman jsou 
v podstatě talmudskými apologety ekonomických teorií vražedné konkurence, která je 
ve fázi recese určena k soustřeďování průmyslu pod kontrolu soukromých židovských 
bank a k jeho zmonopolizování. Tyto ekonomické teorie byly Charlesem Darwinem 
aplikovány na jeho učení o přežití nejsilnějších a o přirozeném výběru druhů. Židov-
ské noviny propagovaly talmudský darwinismus jako prostředek ke zničení biblického 
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základu křesťanské civilizace. Hanebná idea vzniku člověka ze zvířete sice nebyla se-
beméně doložena, ale nicméně dobře posloužila k popírání božího stvoření Adama a 
Evy. Nezasvěcení Židé byli ohromeni, když Hitler otočil ostří darwinismu proti nim 
a je samé označil za nižší lidský druh, neschopný přežití, a dostalo se jim určité odpla-
ty za hrůznosti židovských bolševiků v Rusku. Je důležité ještě zde zmínit, že jako tal-
mudská sexuální výchova absolutně odporuje Písmu, rozumu i přirozenému právu, 
stejně tak odporuje Darwinův původ lidstva Písmu i empirické, přirozené patrnosti (tj. 
tomu, co můžeme vidět).  

(9) Zde je vhodné místo k projednání židovské sexuální výchovy, talmudského freu-
dismu. [Základ] jeho filosofie se nachází v novele homosexuála Oscara Wilda Obraz 
Doriana Greye, a to tam, kde lord Henry Wotton prohlašuje: „Jediný způsob, jak se 
zbavit pokušení, je poddat se mu.“ Dr. Freud tvrdí, že potlačování pohlavního pudu za-
příčiňuje duševní choroby. … Ve starším filmu „Třpyt v trávě“ [Splendor in the Grass] 
hlavní postava, kterou hraje Natalie Woodová, končí v kansaské Meningerově nemoc-
nici, protože se na schůzce bránila sexu, zatímco v tom ohledu velmi nevázané ženy 
jsou tam líčeny jako duševně zdravé.  

Za mé návštěvy ve zmíněné nemocnici jsem při hovorech s lékaři i pacienty nenara-
zil na nikoho, kdo by tam byl hospitalizován kvůli sexuální zdrženlivosti. Naopak tam 
byly ženy, trpící pocity viny a ztrátou životní orientace, způsobenými pochybným se-
xuálním chováním. Cílem tamních talmudsko-freudovských psychiatrů bylo zbavit pa-
cienty jejich choroby tím, že jim vymlouvali vlastní vinu na hříchu. Jde o nové židov-
ské kláštery, nevěstince, a o nové židovské kněžstvo, psychiatry. Jejich tajemstvím – 
tak jako v darwinismu – je (nikdy nikým neviděné) podvědomí. 

Ve třicátých letech odpověděl dr. Carl [Gustav] Jung freudiánům, že jejich sexuální 
výchova spočívá na podvědomém archetypu oidipovského komplexu, že rasově-nacio-
nální duch Adolfa Hitlera i německého národa pochází z nevědomí, zatímco židovský 
archetyp je oidipovským komplexem. Tato kombinace je do jisté míry jen fraška, pro-
tože podvědomí je podle definice neznámé.  

(10) Školní texty jsou infikovány einsteinismem a marxismem. Není těžké poznat, 
že Marxovy ideje jsou pomatené, protože se snaží vytvořit umělou rovnost namísto 
rovnosti výchozích pozic, čímž likviduje všechny podněty. Bůh rozdělil zemi Izrael 
rovnoměrně (Numeri 26,54), ale ne již plody práce (Přísloví 20,4). … Ptáme se, proč 
Rothschildové i ostatní židovští plutokrati usilují o koncentraci tolika bohatství, když 
přece biblická rovnost vlastnictví půdy i jubilejní rok (Levitikus 25,25-28) takové usta-
vičné koncentraci brání, i když víme, že je jejich [Rothschildů atd.] nástrojem k jedno-
světové vládě. Odpověď přirozeně zní, že jsou rebely proti Bibli i Bohu, a proto se 
ve svých luciferských intrikách neštítí žádné špinavosti.   

Einstein je již méně snadno srozumitelný. Přesto zde postačí říci, že naše oči vidí, 
že se Země nepohybuje a Slunce kolem ní krouží. Galilei nikdy nic jiného neprokázal, 
avšak jeho „teorie“, která s použitím bezvýznamných a nesouvislých empirických dat 
tvrdí, že geocentrismus Bible je chybný, vyvolala empirické hnutí, což pak povzbudilo 
k myšlence, že pravda může být nalezena ohromným počtem faktů a jejich souhrn by 
mohl Bibli usvědčit. To však byl pravý opak aristotelovské metody zkoumání, která 
hledala podstatu problému, a když byla nalezena, použila analýzy k seřazení empiric-
kých dat. Avšak Aristoteles používal deduktivní logiku, vycházející z věcí, které reál-
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ně existovaly a byly známé, namísto logiky usuzovací, vycházející z neznámých věcí, 
jako je tomu u Platona a dnešních vědců. 

Uvedeme si příklad. Když Aristoteles viděl, že se muži a ženě narodilo dítě, usoudil 
z toho, že tomu tak bylo vždy i v minulosti. Viděl, co bylo reálné, a odvozoval z toho 
závěr. Naproti tomu darwinisté vidí žebříček živých bytostí a vyvozují z toho, že jeden 
druh povstal z dalšího, přestože nic takového nikdo nikdy nepozoroval.  

Darwinisté se opírají o gigantickou akci hledání dat, aby pomocí odstupňovaných 
druhů mohli prokázat, že jakkoli neexistuje žádný viditelný důkaz, že jeden druh po-
vstal z jiného, a ztrácejí se v matoucím množství údajů. Aristotelova metoda nás chrá-
ní před takovým irelevantním datovým manévrem, který zatěžuje celý náš vzdělávací 
systém a ubíjí nevinné duše našich dětí prostřednictvím milionů zcela bezvýznamných 
„faktů“. 

Darwinisté tedy nikdy neprokázali potřebný datový vzorec, jež by mohl odporovat 
biblickému stvoření, nýbrž pouze ukazuje rozdílné druhy, které Bůh stvořil ve vze-
stupném žebříčku, a nazývají to evolucí. Stejně tak dobře by se dalo prohlásit, že vý-
vojový žebříček ukazuje zánik druhů, a nazývají to devolucí.  

Ve vědě 19. století se pevně věřilo, že vzduch přenáší zvuk a že v teoretickém va-
kuu není rozmluva možná. Jako korolariu41 z toho se tehdy věřilo (dokonce i v časech 
před Isaakem Newtonem), že ether šíří světelné vlny tak, jako vzduch zvukové. Dokud 
nebylo možné éter prokázat, považovalo se to za teorii, vědecky logickou odvozenou 
jako korolarium z přenosu zvuku vzduchem. Je důležité vědět, že vědecká logika a ab-
solutní důkaz nejsou totéž.  

Einstein věřil v Boha Spinozy, který postuloval, že vesmír i všichni lidé v něm jsou 
Bohem, což představuje tak nerozumnou pošetilost, že je oba klidně můžeme nazvat 
ateisty. Pomysleme jen na všechny špatnosti, kterých se lidé dopouštějí, a pak považ-
me – jako to dělali Einstein a Spinoza – že i to je prý Bůh. Porovnejme k tomu analýzu 
Spinozy od Pierra Baylese v jeho Historicko-kritickém slovníku [Dictionnaire histori-
que et critique]. 

Nejdůležitější učení, které se z toho všeho dá odvodit, zní tak, že ani heliocentris-
mus, ani acentrismus [tedy tvrzení, že vesmír nemá vůbec žádné centrum] nejsou rele-
vantní, protože jeho stoupenci své vývody zakládají na nepozorovatelných fenomé-
nech. Z toho důvodu není Bible v ničem vyvrácena a proto jsou také pohřbena všechna 
učení škol Einsteina, Galileiho nebo Darwina. Právě svou vzpourou proti Bohu jsou 
křesťané přístupní degenerovaným židovským naukám a jsou také za to Bohem tres-
táni židovskou metlou. Pokud se nedají na pokání, Bůh s takovou špatností skoncuje 
v čase, kdy se mu zlíbí. … Modleme se, aby toto pojednání jim pomohlo najít cestu 
k opravdovému obrácení. 

 
* * *                                                                                       

                                                                 
                                                                 
 
 
 

                                                 
41 Korolarium je soud, který se z již uvedených pravd resp. skutečností dá bez dalšího odvodit; pozn. 

překl.   
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Sv. papež Pius X. († 1914), list „Est profecto“ z 2. dubna 1910 redaktorům 
časopisu La Civiltà Cattolica k 60. výročí jeho založení. 
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SV. PAPEŽ PIUS X. 

 
„Není bez důvodu, že se dnes s vámi radujeme ze šedesátého výročí založení časo-

pisu, na němž pracujete s takovým talentem a oddaností. A skutečně Jsme mohli kon-
statovat, s jakou věrností následujete plán, který vám zanechali vaši předchůdci a ze 
všech sil pracujete na obraně katolické víry a podpoře práv Apoštolského stolce. Vaše 
zásluha je dokonce tím větší v nejnovějších prudkých bojích, které vedete proti bohu-
žel velmi rozšířenému učení modernistů a jejich přívrženců, jimž strháváte klamnou 
masku, pod kterou se skrývají, a tím odhalujete záludný jed jejich bludů. 

Samozřejmě vás také upomínáme, abyste i nadále tak úspěšně pokračovali ve svém 
způsobu polemiky, i když Víme ze zkušenosti, že není třeba pobízet vaši horlivost, 
protože jste naplněni touhou hájit Boží čest, což je jedinou žádostí vašich srdcí a smys-
lem vašeho života. 

Jako záruku Naší přízně vám, milí synové, ze srdce udělujeme apoštolské požehnání. 
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Dokumenty - Dodatek 
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