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Čím byl Marx inspirován
Když se mesiášská myšlenka jeví jako živá síla ve světě judaismu - zejména ve světě středověkého
judaismu, který se zdá být tak zcela protkán se světem Halakhah - vždy se vyskytuje v nejužší
souvislosti s apokalyptismem. V těchto případech představuje mesiášská myšlenka jak obsah
náboženské víry jako takové, tak také živé, akutní očekávání. Apokalyptismus se jeví jako forma nutně
vytvořená akutním mesianismem. (Zdůraznění přidáno.)
str. 4
Naproti tomu apokalyptismus vytvořil nauku o dvou érách, které na sebe navazují a stojí v
protikladném vztahu: tento svět a budoucí svět, vláda temnoty a vláda světla.
str. 6
Židovský mesianismus je ve svém původu a ze své podstaty - to musí být dostatečně zdůrazněno teorie katastrofy. Tato teorie zdůrazňuje revoluční, kataklyzmatický prvek při přechodu od každé
historické současnosti k mesiášské budoucnosti. (Zdůraznění přidáno.)
str. 7
V této souvislosti již talmudsší učitelé stáli před otázkou, zda je možné „usilovat o konec“, tedy vynutit
si jeho příchod vlastní činností.
str. 14
Tradičně však mesiášská myšlenka v judaismu nebyla tak radostná; příchod Mesiáše měl otřást základy
světa. Z pohledu proroků a aggadistů by vykoupení následovalo pouze po všeobecném revolučním
otřesu, nevídaných katastrofách, v nichž by byly dějiny vytvráceny ze základu a zničeny.
str. 37
Klasická židovská tradice ráda zdůrazňuje katastrofickou tendenci ve vykoupení.
str. 38
Když pojmeme obsah vykoupení jako veřejnou událost, která se odehrává na konci historie nebo
dokonce za ní a která ovlivňuje kolektiv a ne jednotlivce, mohl by být mesianismus v první řadě
návratem do pravěku, do stavu věcí, které se v průběhu dějin, nebo možná dokonce od samého počátku,
staly dekadentní a zkažené a které je třeba obnovit, rekonstruovat nebo reintegrovat.
str. 51
Sabbatianští „věřící“ měli pocit, že jsou zastánci nového světa, který měl vzniknout svržením hodnot
všech pozitivních náboženství.
str. 77
Zůstala divoká vzpoura proti všem tradicím, hnutí, které našlo v biblických knihách nový populární
obsah a přeložilo je do naprosto netheologického, ba vulgárního jazyka.
str. 77

Je-li však řečeno úplná pravda, i když člověk vezme v úvahu Frankův bezohledný oportunismus, jeho
vypočítavé podvody a jeho osobní ambice, které se nás zde ve skutečnosti nijak netýkají, zůstává
postavou ohromné, i když satanské moci. Je pravda, že ani sliby a sliby, kterými lákal své učedníky, ani
jeho vizionářské plány pro budoucnost, která měla následovat universalní kataklyzmu všech věků, dnes
nevypadají nijak zvlášť působivě
str. 127
Pokud jde o vykupitelské schopnosti zmatku a zkázy, neznala Frankova představivost žádné meze.
„Kamkoli Adam vstoupil, bylo postaveno město, ale kamkoli já vstoupím, vše bude zničeno, protože
jsem přišel na tento svět jen proto, abych bořil a ničil. Ale to, co postavím, bude trvat navždy.“ Lidstvo
se účastní nelítostné války s „ne-dobrými“ zákony, které jsou u moci - “a já vám říkám, že všichni, kdo
chtějí být bojovníky, musí být bez náboženství, což znamená, že musí dosáhnout svobody svou vlastní
silou a chopit se Stromu života. “ *)
str. 130
Celkově vzato, zatímco myšlenka porušování Tóry beria zůstala zásadním principem „svaté víry“, její
aplikace se přenesla do jiných oblastí, zejména do snů o universální revoluci, která by smetla
minulost tak, aby svět mohl být znovu vybudován. (Zdůraznění přidáno.)
str. 137
V této literatuře se apokalyptické myšlenky volně mísí s politickými teoriemi revoluce, které měly
koneckonců také vést k „politickému a duchovnímu osvobození“
str. 138
To vše vyvrcholilo pozoruhodným případem „Rudé epištoly“ z roku 1799, oběžníkem psaným
červeným inkoustem a adresovaným Frankistům v Offenbachu, poslední Mecce sekty ... Stručně
řečeno, celá mystická teorie revoluce. **)
str. 138
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*) Porovnej s tím, co řekl přední neocon Michael Ledeen:
,Naším křestním jménem je tvořivé ničení. Jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý
řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu, film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír
energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoli, a zahanbovala
je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnost.
Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme. (…) Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako
my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.'

**) Poslední číslo Marxovy Neue Rheinische Zeitung, zvané „rudé číslo”, publikované 19. května 1949
bylo rovněž celé vytištěné červenou barvou.

