Jiří Smichowski: „Golem… metla Čechů“,
Praha 1942 – kapitola „Světlo“ v Sokole.
(Jako
autor
publikace
uveden
SSHauptsturmführer Walter Jacobi)
Kdo měl v posledních letech jednou příležitost daleko od
duchu hromadných návštěv a šablonovitých řečí průvodců
prohlédnout si sokolské museum v pražském Tyršově domě a
oddat se rozjímavě jeho pozorování, byl asi zklamán zatuchlým
ovzduším, jež zde návštěvníky ovane. I tam, kde jsou v obrazech
a dokumentech zachyceny poslední události sokolských dějin,
jako poslední slet roku 1938, pohlížel asi udiveně na ona poprsí a
výstavní kusy, jež i v tomto nejnovějším výstavním prostoru jsou
ve zvláštní úpravě rozmístěny po stěnách a dveřních rámech.
Bystrému pozorovateli se při tom vtírá mimovolně dusný, místy
by se dalo říci skoro zednářský dojem. A pozornému pozorovateli
bude brzy možno zjistit předměty a symboly, jež tento celkový
dojem potvrzují i v jednotlivostech, tak na příklad zednářské
kladívko jímž se úřadovalo u českých sokolů v Americe. Pro
hodnocení tohoto dějinně významného a největšího českého svazu
pro tělesnou výchovu se tím otevírají souvislosti, jež stojí za bližší
zkoumání.
Není tomu tak, že by snad jen kritické oko německého
pozorovatele bylo u Sokola ochotno k takovým domněnkám, se
snahou dospět na základě nepatrných maličkostí k zevšeobecnění,
konec konců nesprávnému. Je celá řada příslušných českých i
cizích hlasů, jež - většinou ovšem teprve v posledních letech docházejí k stejným závěrům. Nezávadným korunním svědkem i
pro Čechy může být v tomto směru Polák Waclaw Filochowski,
jenž po delším pobytu v Československu v letech 1935 a 1937
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napsal knihu pod názvem "Cierpkie Pobratymstvo" (Trpké
pobratimství), jež vyšla ve Varšavě v roce československé krise
1938. Autor vidí zde bývalou republiku s její křehkostí jako
nepřirozený národnostní stát a píše jí takřka politický nekrolog.
Kniha je napsána novinářsky nabádavým slohem, ale ve své
politické subjektivitě je čistě polská; autor hledí "zakaleným
polským oknem" Těšínska a zvlášť toužebně píše o Slovensku.
V jednom ohledu se však musí Filochowskému přiznat
jasný a nezkalený pohled, totiž v neúprosném pojednání o otázce
židů a svobodných zednářů v jeho závěrečné kapitole. A při tom
polský autor nezapomíná poukázat i na události a pozorování, jež
učinil za svého pražského pobytu se Sokolem. Na několika
místech své knihy poukazuje na to, jak jsou vyšší sokolští
funkcionáři zapleteni do svobodného zednářství, a na jedné z
posledních stran svého pojednání dochází k celkovému závěru, že
"organisace tak velikého významu jako Sokol je ovládána
svobodným zednářstvím". Svobodní zednáři z předsednictva této
organisace se zasadili o tom, aby Sokol přijímal za členy Židy,
aby však vylučoval nacionálně nekompromisní straníky... Členy
československého Sokola považují dnes svobodní zednáři za
"svobodné zednáře v profánním životě"... (Filochowski str. 301.)
Bylo by však nesprávné chápat tento úsudek jako výron
zednářských závazků jednotlivých členů předsednictva Sokola
nebo jen jako zrůdný zjev posledních let. Už roku 1911 věnoval
tehdejší petrohradský časopis "Kolokol" pozornost České obci
sokolské a jejím vedoucím představitelům; došel při tom k
závěru, že "působením židovsko-svobodozednářského tisku a
profesorských

šarlatánů

à

la

Masaryk

se

dala

většina

inteligentních členů Sokola radikalisovat". Časopis jmenoval
výslovně jméno tehdejšího starosty Sokola dr. Scheinera, aniž
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však při tom řekl, zda ho osobně považuje za svobodného
zednáře.
Je tu věru ještě dnes sporná otázka, zda Scheiner už před
světovou válkou, tedy před založením samostatných českých lóží
byl jako tolik jiných českým svobodným zednářem a členem
některé zahraniční lóže (většinou šlo o lóže ve Francii a v
Uhrách). Kdyby tomu bylo tak, pak by se ovšem Scheinerova
tajná cesta k ruskému ministru zahraničí Sazonovovi (jenž byl
členem jedné anglické lóže) krátce před vypuknutím války )v
únoru 1914), o níž se dnes ví, jevila v docela novém světle. V
"Mezinárodním

lexikonu

svobodných

zednářů"

Lennhof-

Posenerově se ovšem dlouholetý starosta Sokola dr. Scheiner až
dosud chvalně uváděl jen jako poválečný svobodný zednář. Z
dokladů, jichž bylo použito pro tento spis, však aspoň vysvítá, že
Scheiner spolukonspiroval už za světové války při plánech
Františka Síse na založení lóže, a že ihned po ukončení války byl
prostřednictvím Národní velké lóže italské přijat do skotského
svobodného zednářství.
Ačkoliv ještě dnes není zcela jasno v otázce, jak začaly
styky mezi Sokolem a svobodným zednářství, dá se snad s
jistotou soudit, že bratří z lóží začali ve velkém měřítku pronikat
do Sokola, až když Češi měli vlastní stát. Tento vývoj je velmi
úzce spojen se jmény oněch svou sokolských osobností, jež jeho
osudy směrodatně určovaly skoro po pět desítiletí: s jmenovaným
už dr. Josefem Scheineren a dr. Jindřichem Vaníčkem. Oba bývali
ještě žáky a mladými spolupracovníky zakladatele Sokola Tyrše,
napsali publicisticky důležité věci pro české tělocvičné hnutí a
působili jako starosta a jednatel Obce sokolské, založené roku
1889, až do světové války; Scheiner byl velkým sokolským
politikem doma i v cizině, byl uznáván za otce nadstátního
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Slovanského sokolského svazu a za jednoho z hlavních českých
mluvčí na slovanských sjezdech předválečné doby, kdežto
Vaníček se uplatnil jako tělocvičný taktik a organisátor
sokolských sletů a tělocvičných zájezdů do ciziny. Scheiner se o
vánocích roku 1914 zúčastnil oné pamětihodné porady Maffie,
kde se jednalo o založení české lóže, získal ihned po ukončení
války hodnost mistra v "Loggia Nazionale Oriente di Roma" a
roku 1919 byl mu udělen 33. stupeň svobodného zednářství
starého a přijatého skotského obřadu; Vaníček byl přijat do lóže
"Národ" v první skupině jako hledající bratr.
Se Scheinerem a Vaníčkem, které po převratě v obnovené
Obci sokolské převzali funkce starosty a náměstka starosty a
náčelníka, byla tehdy shora vytvořena východiska pro proniknutí
svobodných zednářů do celého tělocvičného hnutí. při obřadném
otevření lóže "Národ" dne 5. listopadu 1919 bylo usneseno, že do
chystaných seznamů kanditátů lóži budou v první řadě pojaty
osobnosti ze Sokola, a současně byl stanoven plán, aby byla
založena lóže "Fügner" jakožto "sokolská lóže". Za zakládající
členy byli určeni sokolové a zednáři Scheiner, Vaníček, Urban,
Šámal, Dvorský, Jindřich Čapek, Heller, Jeřábek, Štěpánek a
Obešlo.
Nejvyšší rada pro Italii v Římě brzy schválila její založení.
Scheiner byl zvolen stoličním mistrem a byl tedy současně
vedoucím Obce sokolské a sokolské lóže v jedné osobě. Je to
výmluvné znamení začínajícího prolnutí. když se pak 29. prosince
1919 zakládala Národní velká lóže československá, byl Scheiner
zvolen jejím velmistrem-náměstkem, a málem by byl místo
básníka Machara zvolen jejím velmistrem. Scheiner byl rovněž
členem Nejvyšší rady svobodného zednářství starého a přijatého
skotského obřadu v Praze, jež se utvořila dne 12. ledna 1920.
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Patrně to bylo na jeho popud, že se české lóže tehdy znovu
rozhodly pro silnější náborovou akci v sokolských kruzích.
Scheiner brzy našel čilé bojovníky pro prolnutí Sokola
svobodnými zednáři. Jedním z nejhorlivějších byl tehdejší docent
a pozdější profesor na české vysoké škole technické v Praze, dr.
ing. Rudolf Bárta. Tento sokol-zednář přednesl v lóži "Dílo" plán,
jenž byl vzhledem k svému významu pro expansi svobodného
zednářství otištěn také v Časopise českého svobodného zednářství
(ročník III, sešit 2). Vrcholil v těchto pěti thesích:
1. Sokol poskytuje vhodnou půdo pro rozvinutí zednářské
činnosti, protože má společnou myšlenkovou náplň.
2. Obě sdružení se liší jen zřízením, pracovními způsoby a také
ovšem myšlenkou samou. Sokol je demokratický, zednářství
aristokratické již svým zřízením, na každém kroku se
uplatňuje zásada autority a práva jsou udělena teprve postupně
"zvýšením mzdy". Sokol je budovám zdola nahoru, zednářství
shora dolů. Sokol je veřejný, zednářství je výlučný řád. Práce
Sokola se buduje na dobrovolné kázni, pracovní způsoby jsou
přehledné, účelné, soustavné - nejkratší cestou k cíli: Sokol je
sdružení živé, pracovní způsoby doplňuje a mění, jak toho
doba vyžaduje. Zednářství naproti tomu zahaluje své práce v
obřady provázené symboly, mluvícími k naší duši nikoli
cestou novodobou, praktickou, nýbrž obdobně asi jako
náboženství. Zednářské pracovní způsoby jsou staré přes
století a dobou se podstatně nemění. Také v myšlence samé je
mezi sokolstvím a zednářstvím značný rozdíl.
3. Obě tato sdružení jsou pokroková. V obou jsou lidé době vůle,
snažící se působiti na své okolí, tedy vychovávati. O tom, zda
snad Tyrš byl zednářem se zástěrou, nevíme. Avšak bez
zástěry jistě.
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4. Význam součinnosti: zednářství, jež jest a bude užším
uzavřeným kruhem, získalo by možnost širšího působení užší
součinnosti se sokolstvem. Jde jen o důraznější provádění
zásad, jež má zednářství v plánu a jež jsou u Sokola jedním z
oborů jeho činnosti. Zednářství by tak získalo větší styk se
širšími vrstvami národa v době, kdy jinde zednáři ztrácení
půdu pod nohama. prospělo by to našemu upevnění.
5. Součinnost by šla uspořádati v každém "Orientu" nejprve
ovšem v Praze. Utvořila by se mezilóžová skupina zednářů,
který jsou zároveň Sokoly. Jejich úkolem by bylo přiváděti do
lóží co nejvíce schopných sokolských činovníků a naopak,
šířiti zásady zednářské v Sokole a naopak. již dnes máme
řadu bratří, kteří jsou drobnými sokoly a sokolskými
činovníky. kdyby se jejich řady rozmnožily, již to by mělo
příznivé výsledky a účinky."
Tak svobodozednářský rozklad plánovitě pokračoval. V
Obci sokolské začala vědomá osobní politika bratří z lóží, na
důležitá místa byli dosazování svobodní zednáři, a to jak v
ústředním předsednictvu, tak i na vedoucích místech sokolských
žup. Sokolská myšlenka byla zabrána svobodným zednářstvím a v
jeho smyslu vykládána nebo falšována. podívejme se jen do
propagačního spisku "Československý Sokol", vydaného i
německy v Sokolském nakladatelství v Praze roku 1932. Zde se v
kapitole o sokolské myšlence praví tato příznačná slova:
" Heslo francouzské revoluce »Rovnost, volnost, bratrství«,
kázeň a mravnost tvoří první hlavní složku sokolské myšlenky.
Druhou její stálou složku tvoří neustálá snaha zahrnout celý
československý národ do uvědomělé, v pokrokovém duchu
vedené sokolské myšlenky. V tomto smyslu chápe sokolstvo své
povinnosti k národu a plní je také pracuje současně pro dosažení
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humanitního ideálu, jehož cílem je vzájemný bratrský poměr
všech kulturních národů jako rovnoprávný celek, společně
pracující pro uskutečnění všeobecných ideálů lidství."
I ve "Výhledu" spisu ve stránce 47. nalézáme stejné
myšlenky, když se sokolstvo hlásí ke kultuře, jež je zaměřena
podle zásad bratrství, lidství, spravedlnosti a pravdy. Tato krásně
znějící slova nebyla ničím jiným než ideologií svobodných
zednářů francouzského ražení. Nebylo už ani vůbec třeba skrývat
pravé cíle a tajné důvody. Roku 1932 seděli už bratří z lóží příliš
pevně na všech místech Obce sokolské, než aby se dalo očekávat
vážnější vzepření členstva.
Uvědomme si jen krátce výsledky zednářské osobní politiky
v Sokole za posledních dvou desítiletí! Po světové válce se stal
svobodný zednář 33. stupně dr. Josef Scheiner starostou obce
sokolské; tuto nejvyšší funkci starosty nedalo už svobodné
zednářství po dvacet let až do zastavení činnosti Sokola z rukou.
Když Scheiner roku 1932 zemřel, nastoupil ne jeho místo tehdejší
1. náměstek starosty dr. Stanislav Bukovský, lékař v Praze a
uznaně svobodný zednář. Od roku 1921 byl členem náčelnictva
mužů, vedl sokolský odbor pro lékařské bádání, založený z jeho
podnětu, roku 1925 byl povolán do předsednictva Obce sokolské
a roku 1931 se stal už náměstkem starosty Scheinera. Když se
Bukovský po českém zhroucení stal pro svou vysloveně levou
orientaci nesnesitelným, nastoupil po zřízení Protektorátu na
místo starosty jeho první náměstek, vrchní rada ve výslužbě Josef
Truhlář z Poděbrad. I o něm se v českém tisku se v posledních
letech bez odporu tvrdilo, že je svobodným zednářem. Od roku
1930 byl náčelníkem Tyršovy sokolské župy v Kolíně, současně
se stal členem vzdělávacího odboru Sokola, jenž byl zvláštní
oblastí vlivu svobodných zednářů, stal se pak za Scheinera třetím
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a za Bukovského prvním náměstkem starosty, až pak vystřídal
Bukovského ve vedení ČOS.
Po starostovi Obce sokolské mohla se za nejdůležitější
považovat funkce náčelníka, protože náčelník vedl cvičení mužů z
řad činných členů. Je jen až příliš pochopitelné, že i toto
významné postavení

náčelníka

v

Sokole

bylo

doménou

svobodných zednářů a zůstalo jí od světové války až po naše dny.
přibližně 15 let zastával tuto funkci až do roku 1933 dr. Jindřich
Vaníček, známý už jako svobodný zednář. Když Sokol v
poválečných letech zažil veliký početní rozmach a úkoly
náčelníka silně vzrostly, byla mu dána po bok zvláštní cvičitelská
rada. Do ní byli ihned usazení svobodný zednáři dr. Klinger, dr.
Bukovský a dr. Pechlát. Z nich byl posléze dr. Miroslav Klinger,
vrchní odborový rada v ministerstvu zdravotnictví, dosazen na
místo náměstka přestárlého náčelníka dr. Vaníčka. Když pak dva
roky poté Vaníček pro stáří odstoupil, nastoupil Klinger na
uvolněnou reservaci svobodných zednářů. Stačilo jeho pětileté
působení jako náčelníka a exponovaného Benešova straníka, aby
byl politicky tak zatížen, že po zřízení Protektorátu musel
veřejnému nátlaku ustoupit stejně jako starosta Sokola Bukovský.
Jako náčelníka vystřídal ho jeho dosavadní náměstek dr. Augustin
Pechlát, rovněž činný člen pražského lóže a řečník "Ligy pro
lidská práva". Pechlát úřadoval jako náčelník až do zastavení
Sokola a byl 30. září 1941 stanným soudem v Praze pro spojení se
skupinou odporu odsouzen k smrti.
Po starostovi a náčelníku byla v Sokole třetí nejdůležitější
funkcí funkce vychovatelů a vzdělavatelů, kteří měli v
předsednictvu vzdělávacího odboru ČOS své vedení a řízení.
Sokolský vzdělavatel měl asi stejnou působnost jako "Dietwart" v
sudetoněmecké turnerské tradici, totiž myšlenkovou výchovu a
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duševně duchovní zaměření na myšlenku národní tělovýchovy. A
zase se kritickému pozorovateli jeví, jak úplně pronikli svobodní
zednáři do vzdělavatelské práce v Sokole. Sokolské ročenky
vykazují sice teprve od roku 1928/29 podrobně osobní složení
předsednictva vzdělávacího odboru, ale stačí těch dvanáct let od
té doby, abychom měli neklamný obraz. Zde si už roku 1928
podávají ruce jako členové předsednictva svobodní zednáři
Ladislav Jandásek, zemský školní inspektor v Brně, dr. J. Kozák a
dr. Emil Svoboda, oba universitní profesoři v Praze, jakož i právě
jmenovaný Truhlář. Roku 1937 k nim přibyl později náčelník
ČOS svobodný zednář dr. Autustin Pechlát, roku 1928 svobodný
zednář dr. Karel Sirotek, odborný učitel v Brně. Roku 1940
objevil se konečně jako vzdělavatelský činovník v předsednictvu
také ještě profesor dr. ing. Bárta z lóže "Dílo", onen původce
plánu na proniknutí svobodných zednářů do Sokola. Ve
vzdělavatelských odborech župních se projevily stejné zjevy, že
vzdělávací činnost ovládli svobodní zednáři.
Jaký div tedy, že i representativní a poradní výbor
sokolského vedení, ústřední předsednictvo

ČOS, bylo v

posledních dvacíti letech stále více dobýváno svobodným
zednářství. Vedle už jmenovaných vedoucích funkcionářů se zde
objevili muži jeho pozdější velmistr Národní velké lóže
československé, universitní profesor dr. Karel Weigner z Prahy,
profesor brněnské techniky dr. Bohumil Kladivo, národní
demokrat dr. Jan Stolz, brněnský universitní profesor dr. Vladimír
Groh a jiní.
Předsednická rada, nejvyšší poradní sbor sokolského
vedení, byl tím více doménou svobodného zednářství. Stejně
vládli bratři z lóží ve finančním odboru, v hospodářském odboru,
především však v rozhodujících postaveních osobní politiky v
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čestné radě ve vzdělávacím odboru, ve výboru pro vylučování a v
osobním odboru ČOS. Že vedení amerického odboru Sokola bylo
myslitelno jen za vedení svobodných zednářů, je samozřejmo.
Čtenáře by jen unavovalo, kdybychom chtěli vypočítávat
podobné rozkladné zjevy i v župních vedeních Sokola, jež nijak
nezůstávala v tomto ohledu za vedením Obce sokolské. Uveďme
jen na příklad jediné sokolské župy na venkově, župy "Jana
Máchala" v Brně, jako příznačný pro stav věcí na venkově;
svobodní zednáři tam seděli v těchto funkcích:
Starosta:

dr. Bohumil Kladivo, profesor na vysoké
škole technické v Brně,

první náměstek:

Čeněk Krejčí, odborný učitel v Hrušovanech
u Brna

vzdělavatel:

Karel Sirotek, odborný učitel v Brně
(současně zapisov. lóže "Most" v Brně),

náměstek

Ladislav Jandásek, zemský školní inspektor v

vzdělavatele:

Brně

(současně

činovník

lóže

"Cestou

světla"),
jednatel:

dr. Zdeněk Krejčí, bankovní úředník v Brně,

sociální referent:

dr. Josef Kudela, řed. gymnasia v Brně.

Tento obraz, jak svobodní zednáři ovládli hlavní funkce, se
opakoval velkou měrou i v ostatních župách.
Ovládání Sokola svobodnými zednáři přesahovalo v
posledních letech rámec České obce sokolské a zasahovalo až do
nadstátního hnutí Slovanského Sokola. Nejvyšší mezinárodní
organisací všech národních sokolských organisací byl Svaz
slovanského sokolstva, jenž měl za sebou předválečnou tradici. I
zde rozhodoval vliv českých svobodných zednářů. Tak byl
náčelníkem bratr v Sokolu a v lóži dr. Miroslav Klinger,
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pokladníkem

Josef

Truhlář,

starostou

Svazu

slovanského

sokolstva byl český svobodný zednář dr. Stanislav Bukovský,
jeho náměstkem byl jugoslávský svobodný zednář Engelbert
Gang z Lublaně. Na mezinárodním sokolském foru si tak
podávaly ruce česká i jihoslovanská velká lóže. Pro nadstátní
spřaženost světového svobodného zednářství a slovanského
sokolského hnutí není přiléhavějšího dokladu než to, že se dne 3.
července 1938, u příležitosti posledního pražského sokolského
sletu, sešli sokolové-svobodní zednáři ze všech zemí k
slavnostnímu zasedání lóže v sokolských krojích, aby se přihlásili
"k všelidským cílům sokolstva".
Na podzim roku 1938, když po zhroucení zahraniční
politiky českého státu začaly v Druhé republice nesmělé pokusy o
nové uspořádání českého národního života, jež se zásluhou toho,
že ve vládě bylo tolik svobodných zednářů, brzy také ukázaly jen
politickými prskavkami, se zdálo, že se rozproudí také rozprava o
otázce svobodného zednářství a Sokola. Vedení Obce sokolské se
proto vidělo nuceno zaujmout stanovisko k svobodnému
zednářství. Podle staré osvědčené taktiky to pak také dopadlo
velmi rozplizle. Co se tehdy četlo v sokolském tiskovém orgánu
"Věstníku" z 23. října 1938, nebylo ničím jiným než pokusem,
aby se odvozováním svobodného zednářství ze středověkých
cechů působilo nevinným dojmem a aby se při zdánlivé
otevřenosti uvedením nesprávných čísel odvrátila pozornost od
nebezpečného problému Pod veřejným nátlakem museli sice
tehdy ustoupiti sokolové se zednářskou zástěrou Bukovský a
Klinger, avšak na jejich místo nastoupili ihned bratří z lóží
Schauer a Pechlát. Zásadně se Sokol postavil za svobodné
zednářství, když ve zmíněném čísle svého "Věstníku" jasně
prohlásil:
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"Domácí štvavá propaganda a cizí štvanice, jež na ni
působí, našly náhle viníky rozpadu státu: svobodné zednáře a
rotariány, mezi něž jako rovné zamíchali na Slovensku a zčásti i v
historických zemích Sokol; Sokol je prý veden svobodnými
zednáři, a protože prý jsou svobodní zednáři vinni, je prý i Sokol
vinen nešťastnou politikou, jež vedla ke zkáze.
I když jen zlomyslnost a více než nepoužitelná nevědomost
(ačkoli o svobodném zednářství máme i v češtině dosti knih)
sestavily pro své účely tuto trojici a obvinily ji z bůhvíjakých
pletich, budiž nám dovoleno poznamenat, že to pro Sokol
naprosto

není

špatná

společnost,

kdyžtě

přece

členové

svobodného zednářství i Rotary poctivě, nezištně a kdovíjak pilně
po dvacet let ve svých světových spojeních pracovali pro stejné
cíle, jak je plní Sokol doma i v cizině: aby zušlechtil svůj národ
moudrostí, silou a krásou."
Pohlédneme-li k závěru zpět na dvacet let poválečných
dějin českého Sokola, pak vstoupil Sokol po převratu do nového
období jako organisačně ucelený, ve svém členstvu vyzkoušený
český tělovýchovný svaz, jehož rozmachu, vývoji a působení v
desítiletích před světovou válkou nikdo nemohl odepřít politické
pozornosti. Ozářen gloriolou českého odboje za světové války,
měl v mladém českém státě výhodné východisko a všechny
možnosti rozvoje, aby se stal velkou výchovnou organisací pro
českou tělovýchovu v duchu národním. Navenek se projevující
rozmach zdál se svědčit o tom, že těchto možností úspěchu bude
využito. už roku 1920 vykazoval český Sokol okrouhle 325.000
členů. Vrcholu dosáhl roku 1937, kdy měl daleko přes 700.000
členu, včetně dorostu a žactva. Tím byl průměrně každý devátý
Čech členem velké sokolské rodiny.
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Avšak

tomuto

netušenému

početnímu

rozmachu

neodpovídal vnitřní vývoj. Sokol ztrácel stále více přesvědčivost
svých bojových let a propadl vlivům, jež ho stále více odcizovaly
jeho národním úkolům. Jako místy hrozivou měrou začínající
zažidovštění přinášelo rozklad členstva českého Sokola zdola, tak
svobodozednářské zcizáčtění jeho vedoucích míst v ústředním
vedení

i v

nižších

organizačních

jednotkách

znamenalo

myšlenkový rozklad shora. I Sokol jako velký český výchovný
svaz byl tak ve smyslu svých dobyvatelů imunisován proti
národním popudům opravdu nacionálního obrození, jež bylo v
nastávajících letech krise nutné a v dějinné chvíli českého národa
pak nenastalo.
Pro úzké spojení mezi Sokolem a svobodným zednářstvím
je více než příznačné, že dne 30. května 1932 poslal velký
tajemník Národní velké lóže československé velkému tajemníku
Národní velké lóže francouzské oficielní dopis, v němž bylo
pozvání, aby se svobodní zednáři zúčastnili sokolského sletu a
obeslali jej. Spojení mezi Sokolem, svobodným zednářstvím a
Židovstvem se projevilo několik let poté ještě jasněji, když v září
1935 stačily pouhé dva dopisy zednářsky zamořeného "Klubu
Jacka Londona" v Praze a "Židovské strany v Československu",
aby vyvolaly v českém Sokolu vášnivou diskusi o otázce
možného bojkotu berlinské Olympiady. Předsednictvo Sokola si
honem dne 30. září 1935 vyžádalo dobré zdání bratra v Sokole a v
lóži L. Jandáska z Brna o této otázce. Když několik měsíců poté
přišla nová vlna protestních dopisů "Spolku židovských dělníků v
Praze,

"Syndikátu

pracující

ženské

inteligence

v

Československu", české "Ligy proti antisemitismu" a jiných,
vyprovokovalo předsednictví ČOS podnět sokolského náčelnictva
mužů z 25. března 1936, aby se u tělocvičných organizací jiných
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zemí zahájila "velmi opatrně" rozprava o obeslání Olympiady
nebo o odřeknutí. Den nato byly také hned rozeslány příslušné
dotazy "s ohledem na změněné politické poměry a se zřetelem na
možnost dalších komplikací v mezinárodních poměrech, a to do
Paříže, do Bruselu, do Aaru ve Švýcarsku, do Varšavy, do Sofie a
do Bělehradu. Odpověď bulharských Junáků obsahovala jasný a
neomezený projev, že do Berlina pojedou. Také jiní prohlásili, že
se v rámci olympijských výborů svých zemí zúčastní. V
blouznivé představě, že plní svou úlohu předbojovníka proti
antisemitismu, že český Sokol úplně isoloval a zůstal opuštěn i do
svých dosavadních přátel.
Podle stanoviska pozorovatele můžeme zhroucení českého
Sokola považovat za národní tragiku nebo za zasloužený osud.
Jedno však je jisto, že konec byl neodvratný. Zatím co se na druhé
straně českých národních hranic všude rýsoval prosec očišťování
a národní obrody v tělesné výchově, ubíral se český Sokol přes
zevní lesk cestou vnitřního rozkladu a myšlenkové hniloby. A tak
skončil posléze při svém neodvratném zapletení v biřických
službách
zednářství.
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zájmy světového

Židovstva a svobodného

