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Dějiny antisemitismu odkrývají velmi nezvyklý úhel pohledu na  odvráce-
nou tvář našeho kulturního diskurzu. Obraz Žida, jakožto jakési všeprostu-
pující negativní, démonické moci formoval zejména evropskou civilizaci 
po většinu našeho letopočtu. Ačkoliv byl tento obraz na hony vzdálen tomu, 
jací Židé ve skutečnosti jsou nebo nejsou, a ačkoliv dokázal a dokáže tento 
obraz přežívat i  tam, kde žádní Židé nežili a  nežijí, ti skuteční Židé kvůli 
němu skutečně trpěli a umírali.

Na oblibě antisemitských pověr přitom nic neubírá ani fakt, že mno-
hé z nich, jako např. představa o Židech šířících kapitalismus a komunismus 
současně, jsou vlastně ve vzájemném rozporu. Jiné, jako například představa 
o bohovraždě, jsou de facto z hlediska křesťanské věrouky heretické a další, 
jako například pověra o mezinárodním židovském spiknutí, zase předpokláda-
jí až nadpřirozené schopnosti komunikace a spolupráce hraničící s telepatií.

Jak se v jednotlivých heslech této encyklopedie snažíme ukázat, ně-
které z protižidovských mýtů a stereotypů (např. mýtus rituální vraždy) vznik-
ly ve skutečnosti adaptací některého z univerzálních mýtů či prolnutím dvou 
či více původně nesouvisejících motivů. Studium antisemitismu v takovýchto 
případech ukazuje, že není pouhou reflexí jedné formy nenávisti, nýbrž plno-
hodnotnou součástí společenských věd. Studium dějin antisemitismu otevírá 
například sociologům možnost porozumět společenským proměnám, souvise-
jícím s nástupem modernity. Etnologové zase prostřednictvím studia tohoto 
tématu mohou nahlédnout do  původu a  kontextu některých motivů, témat 
a symbolů, s nimiž se v diskurzu západního světa (a nově i světa islámského) 
pravidelně setkávají. Těm, kdož se s tématem antisemitismu setkávají poprvé, 
je určena i tato encyklopedie.

Ačkoliv je tato encyklopedie první svého druhu v  českém jazyce, 
svou inspiraci čerpá z existujících publikací v jazyce anglickém. Z těchto pra-
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úVod

cí je nutno zmínit především encyklopedii: Antisemitism – A Historical Ency-
clopedia of Prejudice and Persecution, jejíž editor Richard S. Levy dokázal 
shromáždit téměř stočlenný autorský tým, s jehož pomocí představuje na 900 
stranách svému čtenáři historicky první takto rozsáhlý přehled fenoménu 
antisemitismu v jeho historickém kontextu.1 Encyklopedie dějin antisemitis-
mu, kterou si zde dovolujeme představit, má mnohem skromnější charakter 
a cíl – má být úvodem do studia fenoménu antisemitismu, zejména pro stu-
denty a  širší veřejnost. Její encyklopedicky členěný text nabízí přehled zá-
kladních témat a motivů z dějin a fenomenologie antisemitismu, s důrazem 
na kontext vzniku, způsob přenosu jednotlivých motivů a jejich odraz v sou-
dobé protižidovské rétorice. Její autorský tým ve složení Ivo Budil [I.B.], Věra 
Tydlitátová [V.T.], Lena Arava-Novotná [L.A.N.] a Zbyněk Tarant [Z.T.], ji chápe 
jako základ pro budoucí rozšiřování a doplňování, k němuž by rád v budouc-
nu přizval i další autory.

Čtenář může vyhledávat buď přímo v abecedně řazených heslech 
nebo podle letopočtů, řazených do časové osy v první části publikace s tím, 
že ke každému letopočtu je přiřazen odkaz na heslo, v němž je daná udá-
lost či fenomén s ní související odkázán do relevantního hesla. Vedle přípa-
dů protižidovských opatření, incidentů, obvinění a pogromů jsou v časové 
ose zaznamenány i  důležité milníky snah o  zamezení šíření protižidov-
ských předsudků.

Publikaci doplňují ilustrace, pocházející z  dobových protižidov-
ských knih a pamfletů, z nichž se především nacistický Der Stürmer stal té-
měř ikonickým a později bohužel mnohokrát napodobovaným. Po pečlivé 
úvaze jsme se rozhodli tento velice tvrdý a ostudný materiál začlenit proto, 
abychom ukázali, jakým způsobem byly protižidovské mýty a stereotypy po-
pisované v textu encyklopedie zpracovávány ve své době vizuálně. V popis-
ku každého obrázku se vždy snažíme uvádět odkazy do hesel, která blíže 
rozebírají jednotlivé stereotypy, které se v dané ilustraci objevují.

Autorský tým si dovoluje vyjádřit naději, že pojmenováním metod 
a motivů protižidovské rétoriky a jejich zasazením do historického kontextu 
přispěje tato práce k prevenci šíření antisemitských myšlenek v současnosti. 
Pokud by se tato encyklopedie stala svazkem, po němž budou čtenáři sahat, 
kdykoliv se setkají s antisemitským motivem ve veřejném diskurzu, literatu-
ře či umění, bylo by možno její smysl považovat za splněný.

1)  Viz Levy, Richard S. (ed.): Antisemitism – A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecu-

tion. ABC-CLIO, Inc.: Santa Barbara 2005.
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ČAsoVá osA

 19   Římský císař Tibérius vyhání Židy z Říma  
(→ Prvotní antisemitismus)

 38  V Alexandrii došlo k velkému pogromu s tisíci oběťmi 
na životech. Svědectví o této události přináší Filón 
Alexandrijský (asi 20 př.n.l. – 50 n.l.) ve svém spise Flaccus.  
(→ Prvotní antisemitismus)

 66–73  Titus a Vespasianus potlačují židovské protiřímské 
povstání. Roku 70 n. l. je zbořen Jeruzalémský chrám.

 132–135  Povstání Bar Kochby. Při jeho potlačení je podle některých 
zdrojů zabito až 580 tisíc Židů. Císař Hadrián přikazuje 
vyhnání Židů z Judska a Samaří. Na Chrámové hoře je 
zbudován chrám zasvěcený Jupiterovi.

 167  První doklad obvinění Židů z bohovraždy od sardského 
biskupa Melita ze Sardu. (→ Bohovražda)

 207  Quintus Septimus Florens Tertullianus, známý především 
autorstvím řady pojmů z latinské církevní terminologie, 
sepisuje traktát Proti Židům (Adversus Iudaeos), v němž 
poprvé zaznívá teze o rozdílu mezi Starým zákonem 
pomsty a Novým zákonem milosrdenství.

 386  Jan Zlaotústý sepisuje sérii kázání s názvem Proti Židům. 
V některých studiích o dějinách antisemitismu je vydání 
tohoto spisu považováno za bod zlomu v dějinách 
křesťanského antijudaismu.

 439  Je vyhlášen Kodex Theodosianus, kompilace 
protižidovských zákonů, vyhlašovaných od roku 312. Židům 
je zakázáno působit na vysokých postech, je obnoven zákaz 
budování nových synagog.

 545–630   První doklady existence Mýtu bludného Žida v křesťanském 
myšlení (→ Bludný Žid).

 576  Nucené konverze Židů na území dnešního (→) Německa

 582  Další série nucených konverzí Židů na území dnešního (→) 
Německa
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 627  Chazarská vojska pomohla byzantskému císaři Herakleiovi 
v boji se sásánovskou Persií a pomohla mu dobýt Tbilisi.  
(→ Chazaři)

 740  Chórezmijci zprostředkovali Chazarům poznání judaismu, 
ten přijala Bulanova dynastie za své náboženství. (→ Chazaři)

 807  Abbásovský chalífa Hárún ar-Rašíd vydává nařízení, podle 
něhož mají být jinověrci označeni různobarevnými 
páskami na oděvu. Židé mají nosit žlutou, křesťané modrou.

 1008–1013  Chalífa Al-Hákim bi‘Amri‘l-Láh nařizuje Židům 
a křesťanům nošení těžkých přívěsků a černých klobouků.

 1012  Vyhnání Židů z Mainzu (→ Německo)

 1066  Pogrom v Granadě. Řádění muslimského davu si vyžádalo 
přibližně 4000 mrtvých.

 1090  Židovská komunita v Granadě napadena Almorávidy, kteří 
tak definitivně ukončují tzv. „zlaté období“ židovské kultury 
ve Španělsku.

 1096–1098  V kontextu první křížové výpravy rozvášněný dav chudiny, 
podnícené sugestivními kázáními Petra z Amiensu, 
masakruje v roce 1095 židovské domovy v Porýní (→ Pogrom). 
Během následujících dvou let zasahuje vlna pogromů celou 
Evropu, vč. Prahy (→ České země ve středověku).

 1099  Dobytí Jeruzaléma Křižáky. Všichni jeruzalémští Židé, kteří 
se mj. podíleli na obraně města, byli křižáky nahnáni 
do jedné ze synagog a tam upáleni zaživa. Na židovské 
osídlení v oblasti Palestiny byla uvalena série restrikcí.

 1107  Almorávidský panovník vyzývá Židy na území Andalúsie 
(→ Španělsko), aby buď konvertovali k islámu, nebo opustili 
zemi.

 1120  Papež Calixtus II. vydal bulu Sicut Judaeis, v níž byla 
ustanovena základní ochrana Židů a pod hrozbou 
exkomunikace bylo zakázáno nutit Židy ke křtu a okrádat 
je o majetek.
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ČAsoVá osA

 1144  První doložený případ obvinění Židů z rituální vraždy, 
zaznamenaný v anglickém městě Norwich (→ Británie; 
→ Rituální vražda)

 1146  Bernard z Clairvaux se vypravuje do Porýní, aby ukončil 
protižidovskou kampaň vedenou mnichem Raoulem. Pouze 
jeho mimořádná autorita zabránila nejhorším excesům  
(→ Německo).

 1148–1212  Vláda Almohádů v Granadě. Pouze ti křesťané a Židé, kteří 
konvertovali k islámu, mohou ve městě zůstat. Ostatní jsou 
vyhnáni (→ Španělsko).

 1165  Vynucené masové konverze v Jemenu

 1170  Kněží ve Francii nechávali hrát na prostranstvíchw před 
chrámy náboženská představení v lidovém jazyce 
s protižidovskými motivy (→ Bohovražda).

 1171  Případ obvinění z (→) rituální vraždy v Blois ve (→) Francii. 
31 osob je upáleno na hranici

 1179  III. lateránský koncil zakazuje Židům svědčit proti 
křesťanům před soudem a stanovuje rovněž, že Židé nesmějí 
dědit po křesťanech.

 1190 (16. 3.)  Pogrom v Yorku (→ Británie).

 1190 (6. 2.)  Pogrom v Norwichi (→ Británie).

 1190  Salláhuddín (Saladin) poráží křižáky a dobývá Jeruzalém. 
Židé se mohou vrátit do města.

 1215  Na základě buly papeže Inocence II. z roku 1213 se koná 
IV. Lateránský koncil. Židé a muslimové musejí být viditelně 
označeni. Koncil rovněž ustavuje doslovný výklad 
biblických textů, který je pak základem pro obviňování ze 
(→) znesvěcení hostií (→ IV. lateránský koncil )

 1232  Papež Řehoř IX. zakládá inkvizici (→ Inkvizice)
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 1236  Císař Friedrich II. vydává „Zlatou bulu“, která má chránit 
Židy před nařčeními z rituální vraždy. Činí tak 
po předchozím výslechu židovských konvertitů 
ke křesťanství, kteří své bývalé souvěrce proti podobným 
obviněním jednohlasně brání (→ Rituální vražda).

 1240  Pařížská disputace. Čtyři rabíni se bráni nařčení 
františkánského kněze a konvertity od židovství Nicholase 
Donina, že prý Talmud obsahuje protikřesťanské výroky 
a motivy.

 1244 (17. 6.)  V návaznosti na pařížskou disputaci jsou svezeny stovky 
židovských knih a veřejně páleny v ulicích Paříže.

 1247  Papež Inocenc IV. vydává v roce 1247 bulu, odsuzující 
obviňování Židů z (→) rituální vraždy.

 1250  Obvinění z (→) rituální vraždy v Saragoze (→ Španělsko).

 1254–1262  Přemysl Otakar II. vydává tzv. Statuta Iudaeorum  
(→ České země – středověk)

 1255  Obvinění z rituální vraždy v Lincolnu (→ Rituální vražda;  
→ Británie)

 1260  Jacques de Voragine sepisuje svou Legendu Aurea, v níž se 
poprvé objevují náznaku mýtu o znesvěcování hostie Židy.

 1263  Barcelonská disputace mezi konvertitou od judaismu 
Pablem Christiani a Nachmanidem. Nachmanides disputaci 
vyhrává a získává uznání panovníka. Následná 
Nachmanidova snaha publikovat obsah disputace naráží 
na odpor dominkánského řádu a Nachmanides musí 
následně opustit zemi.

 1264  Pogrom v Londýně (→ Británie).

 1271–1276  Papež Řehoř X. vydává bulu, v níž odsuzuje obviňování Židů 
z (→) rituální vraždy a zneužívání tohoto obvinění 
ke konfiskaci židovského majetku.
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ČAsoVá osA

 1273  První obvinění ze (→) znesvěcování hostie Židy, podpořené 
vírou ve skutečné proměňování hostie v tělo Páně, 
ustavenou (→) IV. lateránským koncilem.

 1285  Případ obvinění z (→) rituální vraždy v Mnichově ústí 
v pogrom, během něhož je zabito přes 200 Židů, mnoho 
z nich upáleno zaživa.

 1290  Vyhnání všech Židů z Velké (→) Británie z rozhodnutí krále 
Edwarda I.

 1294  Obvinění z rituální vraždy v Bernu (→ Německo,  
(→) Rituální vražda)

 1298  Série masakrů Židů v Německu, dnes známých jako 
Rintfleisch-pogrom, podle jejich inciátora – franckého 
rytíře Rintflesiche. Od západního Německa po Rakousko 
je zavražděno přibližně 5000 Židů ve 146 obcích 
(→ Německo).

 1305  Philip IV. vyhání Židy z Francie. Vrátit se mohou o deset let 
později.

 1320  V důsledku neúrody a hladu se v jižní Francii dává 
do pohybu masa rolníků a dalšího chudého obyvatelstva 
v tom, co je zpětně nazýváno Pastýřskou křížovou výpravou. 
Rozzuřený dav vyvražďuje obyvatelstvo téměř 
140 židovských obcí v jižní Francii.

 1322 Francouzský král Karel IV. vyhání Židy z (→) Francie.

 1335  Synod v Salamance vydal výnos, který zakazoval Židům 
bydlet poblíž křesťanského kostela. (→ IV. lateránský koncil )

 1335  První doložený čarodějnický proces, konaný v Toulouse  
(→ Inkvizice; → Francie)

 1337  Pogrom v Čáslavi

 1338  Pogrom ve Znojmě, Jemnici, Třebíči a Kouřimi
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 1348–1350  Rozsáhlá epidemie, tzv. Černá smrt zachvacuje Evropu. 
Hněv frustrovaného obyvatelstva se obrací proti Židům, 
obviňovaným z (→) otravování studní. Mnozí jsou nuceni 
uprchnout. Židé z německých zemí nacházejí útočiště 
v Čechách.

 1348  Papež Klement VI. vydal dvě buly odsuzující protižidovské 
kampaně, aktivně vystupoval proti obviňování Židů z (→) 
otravování studní. (→ Antijudaismus)

 1348  Papež Klement VI. svými bulami odsoudil obviňování Židů 
ze šíření moru.

 1349  Pražský pogrom. (→ České země ve středověku)

 1349  V návaznosti na obvinění Židů ze šíření Černé smrti je 
téměř 600 Židů v Basileji upáleno na hranici. Děti jsou 
násilně pokřtěny. Přeživší Židé jsou vyhnáni, majetek 
zkonfiskován.

 1349  V souvislosti s obviněním ze šíření moru je zničena 
židovská komunita ve Štrasburku.

 1356  Karel IV. potvrzuje Statuta Iudaeorum  
(→ České země ve středověku)

 1370 Pogrom v Bruselu

 1389  Pražský (→) pogrom s přibližně 3000 oběťmi na životech.

 1394 Vyhnání Židů z Francie z nařízení Karla VI. (→ Francie)

 1399 Obvinění z rituální vraždy v Poznani.

 1412  Královna Catalina Kastilská vydává tzv. Valladolidské 
stanovy, nařizující segregaci židovského a křesťanského 
obyvatelstva (→ Španělsko)

 1413  Disputace v Tortose následovaná masovými nucenými 
konverzemi.
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ČAsoVá osA

 1415  M. Jakoubek ze Stříbra sepisuje traktát Contra Usuram, kde 
i přes negativní výroky vůči Židům navrhuje, jejich plné 
ekonomické začlenění do společnosti.

 1420 Vyhnání Židů z Lyonu

 1421 Husitský pogrom v Chomutově.

 1421  Vyhnání Židů z Rakouska. 270 osob upáleno na hranici. Tzv.
Vídeňským ediktem je zabaven veškerý židovský majetek.

 1422  Papež Martin V. vydává bulu, v níž připomíná křesťanům, 
že jejich víra má židovské kořeny a varuje kněží, aby svými 
kázáními nevyvolávali nenávist vůči Židům. Bula je stažena 
o rok později.

 1426 Vyhnání Židů z Jihlavy

 1434  Na 19. zasedání basilejského koncilu je Židům zakázáno 
udělovat akademické tituly Židům.

 1435  Masakry a násilné konverze Židů v (→) Maroku. O tři roky 
později se v zemi objevují segregované židovské čtvrti.

 1448 Další z pogromů v Praze

 1449  Ve Španělsku je z důvodu nenávisti starší generace křesťanů 
vůči nově pokřtěným Židům poprvé zaveden koncept 
Čistoty krve (limpieza de sangre). Platnosti zákona se mu 
dostává kolem roku 1550 (→ Čistota krve; → Španělsko).

 1454  Vyhnání Židů z Brna, Olomouce, Znojma, Uničova a opět 
i z Jihlavy

 1462–1470  Proces se Židy obviněnými z rituální vraždy v bavorském 
městě Endingen (→ Německo, (→) Rituální vražda)

 1475  Tridentská aféra – 9 Židů v italském městě Trent je upáleno 
poté, co se po mučení doznává k vraždě křesťanského 
chapce. Komunita je vyhnána (→ Rituální vražda).



17

 1476  Obvinění z (→) rituální vraždy v Regensburgu zapadá 
do stínu Tridentské aféry.

 1481  Španělské Valladolidské stanovy jsou rozšířeny o další 
zpřísňující ustanovení (→ Španělsko)

 1481 Ve Španělsku je ustavena (→) inkvizice.

 1481 Vyhnání Židů z Andalusie (→ Španělsko)

 1482 Vyhnání Židů ze Sevilly a z Cordóby (→ Španělsko)

 1483 Další z pogromů v Praze

 1486 Vyhnání Židů ze Zaragozy (→ Španělsko)

 1489  Sultán Mehmet II. Fátih vydává fermán přikazující, aby 
všechny případy obvinění z rituální vraždy byly řešeny 
výhradně před říšským dívánem v Istanbulu. Důvodem je 
snaha udržet tyto kauzy pod kontrolou a předejít 
nepokojům mezi poddanými, způsobeným možnou 
bigotností místních soudců (→ Osmanská říše).

 1491  Obvinění z (→) rituální vraždy v La Guardia ve (→) Španělsku. 
Zavražděné dítě uctíváno jako světec.

 1492 (24. 10.)  Židé v Meklenbursku jsou obviněni ze (→) znesvěcování 
hostie. 27 členů židovské obce, mužů i žen je upáleno 
na hranici.

 1492  Pád Granady. Dekretem z Alhambry ze 31. března 1492 je 
všem Židům přikázáno přijmout křesťanství, nebo opustit 
zemi (→ Španělsko)

 1493  Vyhnání Židů ze Sicílie.

 1496  Vyhnání Židů z Portugalska. Mezi vyhnanými jsou i dřívější 
španělští uprchlíci.

 1501  Ludvík Jagellonský potvrzuje výsady udělené Židům

 1504  Židé vyhnání z Jihlavy a z Plzně.
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ČAsoVá osA

 1505  Židé opouštějí České Budějovice z obavy před důsledky 
obvinění z (→) Rituální vraždy. 5 Židů je umučeno 
a popraveno. Iniciátor obvinění o mnoho let později 
na smrtelné posteli přiznává, že jsou smyšlená.

 1507  Konvertita Pfefferkorn žádá zabavení všech výtisků 
Talmudu (→ Německo).

 1509 (19. 8.)  Pálení židovských knih ve Frankfurtu (→ Německo).

 1510  Obvinění ze (→) znesvěcení hostie vede k popravě 40 osob 
v Brandenbursku. Dalších téměř 40 osob je upáleno 
na hranici v Berlíně.

 1514  Vyhnání Židů z Uherského Hradiště

 1516  V Benátkách je založena segregovaná čtvrť pro Židy, 
nazvaná Ghetto nuovo, jejíž název se od té doby stává 
synonymem prostorové segregace židovského obyvatelstva 
(→) ghetto.

 1517  Pogrom v Hebronu, vyvolaný tureckými vojáky krátce 
po dobytí Palestiny Osmanskou říší.

 1519 (21. 2.)  Židé vyhnáni z Regensburgu

 1523  Martin Luther k Židům vydává vstřícný spis Daß Jesus 
Christus ein geborener Jude war. (→ Filosemitismus)

 1527  Ferdinand I. potvrzuje privilegia pro Židy, ovšem města se 
jimi odmítají řídit a Židy i nadále vyhánějí.

 1536  Židé vyhnáni ze Saska

 1538  Martin Luther vydává antisemitský spis Brief wider die 
Sabbather an einen guten Freund. (→ Filosemitismus)

 1540  Vyhnání Židů z Prahy.

 1541  Vydán příkaz k vyhnání všech Židů z Českých zemí. O čtyři roky 
později vydán generální glejt, který Židům umožňuje návrat. 
V roce 1557 je ale opět odvolán a Židé musejí znovu odejít.
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 1543  Martin Luther vydává antisemitský spis Vom Schem 
Hamphoras und vom Geschlechte Christi. Lutherovy 
protižidovské pamflety patří k nejvulgárnější protižidovské 
propagandě a sloužily nacistickému zdůvodňování 
holocaustu. (→ Filosemitismus)

 1543  Martin Luther vydává spis: O židech a jejich lžích (Von den 
Juden und ihren Lügen) Viz (→ Německo; → Filosemitismus)

 1550  Vyhnání Židů ze Ženevy.

 1555 (14. 7.)  Papež Pavel IV. vydal bulu Cum nimis absurdum nazývanou 
podle počátečních slov: „Jelikož je absurdní a krajně 
nevhodné, aby Židé, kteří byli Bohem zatraceni...“ Touto 
bulou rozšířil segregační zákony proti židovskému 
obyvatelstvu. (→ Ghetto)

 1557  Další přechodný zákaz pobytu Židů v Praze.

 1565  Další přechodný zákaz pobytu Židů v Praze.

 1567  Židé se smějí vrátit do (→) Francie.

 1608  Jezuitský řád zakazuje přijímání osob se židovskými 
předky do pátého kolena. Srov.  
(→ Čistota krve; → Rasový antisemitismus).

 1614  Pogrom ve Frankfurtu.

 1636  Ve městě Recife pod holandskou správou je otevřena první 
synagoga v Novém světě (→ Jižní amerika).

 1648–1658  Povstání Bohdana Chmelnického, provázené rozsáhlými 
a i na svou dobu bezprecedentními masakry Židů (→ Polsko). 
Násilnosti rozsahem srovnatelné s moderními genocidami 
si vyžádají téměř 100 tisíc životů. Část ze židovských 
uprchlíků z východní Evropy se usazuje v Praze.

 1650  Vyhnání Židů z Kadaně

 1652  Vyhnání Židů z Hradce Králové
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 1654  Židé musejí opustit Pernambuco nebo Bahíu v (→) Jižní 
Americe poté, co se tyto Nizozemci držené kolonie dostávají 
zpět pod Portugalskou správu.

 1655  Oliver Cromwell zve Židy zpět k návratu do Velké Británie, 
aby zde pomohli s obnovou hospodářství země (→ Británie).

 1655  Kozáci masakrují židovské obyvatelstvo Mogileva, přeživší 
jsou donuceni ke konverzi a poté deportováni (→ Polsko)

 1662 Vyhnání Židů z Tábora

 1663 Vyhnání Židů z Pardubic

 1664  Karel II. vyhlašuje formální náboženskou toleranci ve Velké 
Británii.

 1667 Vyhnání Židů z Teplic.

 1670 Vyhnání Židů z Vidně.

 1683 Židé vyhnáni z Francouzských kolonií v (→) Jižní Americe.

 1684 Vyhnání Židů z Týna nad Vltavou.

 1687 Vyhnání Židů z Plané.

 1698–1704  Obvinění z rituální vraždy v Sandomierzi vyvolává řetěz 
podobných kauz po celé zemi (→ Polsko; → Rituální vražda)

 1711  Vydán spis „Entdecktes Judentum“ (Odhalené židovství) 
z pera Johanna Andrease Eisenmengera, který měl klíčový 
vliv na formování moderního antisemitismu.

 1717  V Londýně byla založena Velká zednářská lóže Grand Lodge 
of England (GLE) , kdy se spojilo několik menších 
zednářských spolků. (→ Svobodní zednáři)

 1725–1726  V Čechách za Karla VI. vyšel tzv. Transformační reskript.  
(→ IV. lateránský koncil )
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 1726 (24. 6.)  V Čechách byla založena první zednářská lóže v sídle 
hraběte Františka Antonína Šporka při návštěvě anglického 
zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Tato lóže se 
jmenovala U tří hvězd.

 1726 Vydán tzv. (→) Familiantský zákon.

 1755 (22. 2.)  Papež Benedikt IV. vydává bulu Beatus Andreas, v níž 
potvrzuje platnost mýtu (→) rituální vraždy a vydává 
nařízení o postupu při vyšetřování podobných případů.

 1772  První dělení Polska. Haličští Židé se ocitají pod vládou 
Rakouska-Uherska.

 1781  Rakousko-uherský císař Josef II. vydává Toleranční patent  
(→ České země v 18. a 19. století).

 1787  Císař Josef II. stanovuje zákonem, že všichni Židé musejí 
přijmout německá jména (→ České země v 18. a 19. století).

 1789  Začátek Francouzské revoluce. Abbé Grégoire, kterého 
podporovali Mirabeau, Clermont-Tonnerre a Robespierre, 
označil na půdě Národního shromáždění Židy 
za příslušníky univerzální rodiny lidstva a v Motion en 
faveur des Juifs vyzval k jejich občanské emancipaci  
(→ Francie).

 1791 (28. 9.)  Občanské zrovnoprávnění Židů francouzským 
Ústavodárným shromážděním (→ Francie).

 1793  Druhé dělení Polska. Polští Židé se dostali pod carskou 
vládu a jejich postavení se zhoršilo. (→ Rusko)

 1794  Protiruské povstání Tadeusze Kościuszka. Židé se aktivně 
zapojují v protiruském odboji po boku Poláků. Rusové 
v odvetě masakrují židovské obyvatelstvo na jednom 
z varšavských předměstí (→ Polsko).

 1795  Třetí dělení Polska. Židé, kteří se pod polskou korunou 
a ve šlechtických službách povětšinou těšili značné vážnosti 
a toleranci, byli v novém státě podrobeni přísným 
restrikcím a omezením. (→ Rusko)
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 1796  Invaze francouzské revoluční armády do severní (→) Itálie, 
počátek občanské emancipace místního židovstva.

 1797  Rakousko-uherský císař František II. vydává tzv. Systemální 
židovský patent.

 1804  Napoleon Bonaparte francouzským císařem, jsou obnovena 
některá protižidovská represivní opatření.

 1814/1815  Restaurace ve (→) Francii, návrat Bourbonů, nástup Ludvíka 
XVIII. na trůn. Navzdory konzervativní reakci je většina 
občanských práv přiznaných židovskému obyvatelstvu 
ve (→) Francii zachována.

 1819  Série protižidovských násilností v Německu, Dánsku, Litvě 
a Českých zemích.

 1827  Car Mikuláš I. změnil pravidla verbování rekrutů a mezi 
roky 1827 a 1854 nechal odvádět k vojsku i Židy, mezi nimi 
také mnoho nezletilých chlapců. (→ Rusko)

 1830  Červencová revoluce ve (→) Francii, svržení Karla X. 
a nástup Ludvíka Filipa Orleánského. Počátek významného 
sociálního a ekonomického vzestupu francouzského 
židovstva.

 1831 (1. 2.)  Francouzští poslanci schválili zákon, podle kterého byl 
judaismus zařazen mezi náboženství podporovaná ze 
státního rozpočtu (→ Francie).

 1834 (15. 7.)  Definitivní zrušení inkvizice ve Španělsku dekretem 
královny Marie-Christiny Bourbonské (→ Španělsko)

 1834 (17. 6.)  Vzpoura palestinských arabských rolníků proti zvýšení 
daní se v Safedu, jednom z nejvýznamějších duchovních 
center židovstva, zvrhává v pogrom, trvající celých 33 dnů  
(→ Osmanská říše).

 1834 (24. 7.)  Egyptská armáda přichází do Hebronu potlačit povstání 
rolníků. Při tom se obrátí proti místní židovské populaci, 
která je přitom v povstání neutrální, a události se zvrhnou 
v pogrom.
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 1840  Obvinění Židů z (→) rituální vraždy na Rhodosu  
(→ Osmanská říše).

 1840  Damašská aféra - obvinění Židů z rituální vraždy 
křesťanského mnicha v Damašku  
(→ Damašská aféra; → Osmanská říše)

 1841  Německý historik Franz Joseph Molitor vydal dobrozdání, 
že Damašská aféra neodpovídá rituální vraždě.  
(→ Damašská aféra)

 1842  Joseph Görres zastává pravost obvinění z (→) rituální vraždy 
(→ Damašská aféra).

 1843  V New Yorku byla židovskými imigranty z Německa pod 
vedením Henry Jonese založena lóže Bnai Brith (Bnej Brit). 
Její cíle jsou stejné jako u svobodných zednářů, ale jejím 
specifickým záměrem je pomáhat židovské menšině. Bnej 
Brit nyní působí v 50 zemích včetně České republiky a čítá 
asi 200 000 členů.

 1844  V reakci na úvahy Bruno Bauera týkající se emancipace 
Židů vydává Karl Marx krátký spis K otázce židovské. V něm 
se mj. objevují teze o „emancipaci od Židů“ a další úvahy, 
které jsou základem pro pozdější (→) sociální 
antisemitismus.

 1845  Alphonse Toussenel uveřejnil knihu Les Juifs rois de 
l´époque (→ Francie).

 1848/1849  Faktické zrušení segregace Židů v Rakousku-Uhersku. 
Zrušena je toleranční daň, Židé mohou opouštět ghetta 
a usazovat se kdekoliv ve městech, byť fakticky 
v uzavřených čtvrtích i nadále pobývají (→ České země 
v 18. a 19. století). Je rovněž zrušena většina ustanovení  
(→) Familiantského zákona.

 1850  Skotský anatom a antropolog Robert Knox vydal soubor 
svých přednášek pod názvem Races of Men, jedno 
ze základních děl (→) rasového antisemitismu.
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 1850  Německý Skladatel Richard Wagner vydává protižidovský 
článek Judaismus v hudbě. (→ Německo)

 1853–1855  Francouzský literát a diplomat Arthur Gobineau vydal 
Pojednání o nerovnosti lidských ras, ve kterém vyzdvihl 
„rasovou rezistenci“ Židů (→ rasový antisemitismus).

 1853  Obvinění z (→) Rituální vraždy v Soratovu a na dalších 
místech Ruska.

 1860  Pravděpodobně první užití pojmu antisemitismus 
u židovského orientalisty Moritze Steinschneidera při 
kritice Ernesta Renana. (→ Antisemitismus)

 1861  Car Alexandr II. (1855–1881) zrušil nevolnictví, ale Židé pod 
jeho vládou mnoho práv stále postrádali, protože nesměli 
najímat křesťanské zaměstnance, vlastnit půdu, ani se 
volně stěhovat po území říše. (→ Rusko)

 1862  Vycházejí antisemitské publikace Mémoires d´un ange 
gardien a Le Juif, le Judaisme et la Judaïsation des peuples 
chrétiens (Gougenot des Mousseaux).

 1864  Francouzský právník Maurice Joly vydává satirický pamflet 
Dialogy v pekle, původně zamýšlený jako břitká liberální 
kritika politiky cíaře Napoleona III. Text pamfletu se 
později stane předlohou pro (→ Protokoly siónských 
mudrců).

 1866  V Pulaski ve státu Tennessee je původně jako romantizující 
jezdecký klub, založen první Ku-Klux-Klan (→ Ku-Klux-Klan)

 1867  Gaston de Ségur uveřejnil antisemitský a konspirační spis 
Les Francs-maçons (→ Francie; → zednáři)

 1867  Nová Rakousko-Uherská ústava zaručuje Židům úplnou 
rovnoprávnost před zákonem  
(→ České země v 18. a 19. století).

 1869  Jan Neruda vydává Pro strach židovský (→ České země  
v 18. a 19. století).
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 1870 (24. 10.)  Vydán Crémieuxův dekret, kterým bylo uděleno všem (→) 
alžírským Židům francouzské občanství (zrušen 
vichistickým režimem v roce 1940 a obnoven po spojenecké 
invazi 1943).

 1870/1871  Prusko-francouzská válka. Po přičlenění Alsaska 
a Lotrinska k Německé říši se mnozí představitelé místní 
početné aškenázské komunity rozhodli ponechat 
francouzské občanství a přesídlit do Francie (→ Francie; 
→ Německo).

 1872  Herman Gödsche, známý také pod pseudonymem Sir John 
Radcliffe vydává antisemitsky laděný román Biarritz, 
obsahující mimojiné i kapitolu „Židovský hřbitov v Praze“, 
která se stala jednou z inspirací pro (→ Protokoly siónských 
mudrců).

 1879  Wilhelm Marr (1819–1904) vydává v Berlíně spis Der Sieg des 
Judenthums über das Germanenthum – Vom 
nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet. V něm 
definuje termín (→) „antisemitismus“.

 1879  Heinrich von Treitschke veřejně obhajuje antisemitské 
projevy v Německu a popularizuje nenávist vůči Židům 
ve vyšších vrstvách. Je mu připisován známý citát: „Die 
Juden sind unsere unglück“, později používaný jako 
podnadpis v deníku Der Stürmer (→ Německo; → Holocaust).

 1881  Pogromy v jižním Rusku. Obyvatelstvo mstilo za atentát 
na cara Alexandra II., z něho nespravedlivě obviňovalo Židy. 
Během těchto násilností byly ve 166 městech zničeny tisíce 
domů, rodiny byly vyháněny, beztrestně byly znásilňovány 
a zabíjeny ženy, vražděni a zraňováni byli muži, i děti. 
Události přispěly k celosvětovému rozšíření pojmu  
(→) „pogrom“.

 1881  Doklady o významnějším rozšíření pojmu antisemitismus. 
Marr vydal propagandistickou brožuru Nenásilná pomoc 
antisemitismu (Zwanglose Antisemitische Hefte) a rakouský 
germanista Wilhelm Scherer užíval tento termín v Neue 
Freie Presse. (→ Antisemitismus)
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 1882 (15. 5.)  Přijetí tzv. „Májových zákonů“ v Rusku. Nazýval se tak 
„Dočasný řád“, který znamenal výraznou diskriminaci 
židovských občanů a navzdory svému názvu setrval 
v platnosti po více než třicet let. (→ Rusko)

 1882  Krach banky Union Générale vyvolal ve (→) Francii vlnu 
antisemitismu.

 1882  Případ obvinění z (→) rituální vraždy v Maďarsku.

 1882–1903   (přibl.) V reakci na ustavení „nárazníkových oblastí“ 
v Rusku a v rámci rozsáhlejších migračních vln na přelomu 
19. a 20. století se dává do pohybu vlna přibližně 25 000–
35 000 Židů směrem do Palestiny v (→) Osmanské říši. Dnes 
je tato migrační vlna známá jako „první alija“ (→ Polsko; 
→ Rusko)

 1884  Pogromy v Rusku za nečinnosti úřadů. (→ Pogrom)

 1884  Byla vydána kniha Gustava Tridona Du molochisme juif.

 1886  Francouzský admirál Gicquele des Touches uveřejnil v listu 
La Croix sérii článků varujících před „židovskou invazí“  
(→ Francie).

 1886 (duben)  Francouzský žurnalista Edouard Adolphe Drumont vydal 
na vlastní náklady v nakladatelství Marpon a Flammarion 
dvousvazkovou knihu o dvanácti stech stranách nazvanou 
La France juive (Židovská Francie), která se stala 
nejprodávanějším protižidovským spisem ve (→) Francii.

 1887–1889  Pojednání Alberta Regnarda Aryens et Sémites bylo 
po částech uveřejněno v La Revue Socialiste.

 1889  Skandál spojený s bankrotem Comptoire d´Escompte 
podnítil ve (→) Francii antisemitské nálady.

 1891 Téměř 20 tisíc Židů je vyhnáno z Moskvy (→ Rusko).

 1891  Případ obvinění z (→) rituální vraždy v Xantenu, v (→) 
Německu.
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 1893  Theodor Fritsch vydává Protisemitský katechismus  
(→ Německo).

 1894 (15. 10.)  Alfred Dreyfus obviněn a zatčen. Začátek (→) Dreyfusovy 
aféry ve Francii.

 1895  První doložené zmínky o (→ Protokolech siónských mudrců).

 1895 (5. 1.)  Alfred Dreyfus veřejně degradován na nádvoří École 
Militaire v Paříži (→ Dreyfusova aféra).

 1896 (6. 11.)  Novinář Bernard Lazare vydal v Bruselu pamflet nazvaný 
Une erreur judiciare la vérité sur l´affaire Dreyfus  
(→ Dreyfusova aféra).

 1897  V Basileji se koná I. sionistický kongres.

 1897  Rudolf Vrba (neplést s autorem „Osvětimské zprávy“) vydává 
čtyřsetstránkový, explicitně antisemitský pamflet Národní 
sebeobrana.

 1897  Jaroslava Procházková vydává spisek Český lid a český Žid, 
který je jedním z prvních dokladů (→) sociálního 
antisemitsmu v Českých zemích  
(→ České země v 18. a 19. století).

 1898 (13. 1.)  Spisovatel Émile Zola uveřejnil v listu ĹAurore otevřený 
dopis prezidentu republiky Felixi Faurovi „J´accuse“ (Žaluji!) 
na obranu Alfreda Dreyfuse (→ Dreyfusova aféra).

 1898  Založena Liga francouzské otčiny (Ligue de la Patrie 
Française), organizace Dreyfusových odpůrců (→ Dreyfusova 
aféra).

 1899  U městečka Polná je nalezeno mrtvé tělo Anežky Hrůzové. 
Začíná řetěz obvinění z rituální vraždy známý jako (→) 
Hilsnerova aféra. Viz také (→ Rituální vražda)

 1899  (7. 8.–9. 9.) Odvolací soud s Alfredem Dreyfusem v Rennes, 
Dreyfus odsouzen na deset let a amnestován prezidentem 
republiky (→ Dreyfusova aféra).
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 1899  Wagnerův zeť H. S. Chamberlain vydává antisemitský spis: 
Základy devatenáctého století.

 1900  John Hobson vydal knihu Válka v Jižní Africe, její příčiny 
a důsledky (The War in South Africa, Its Causes and 
Effects) upozorňující na židovské finanční zájmy v Jižní 
Africe.

 1900 (15. 3.)  V Chojnici ve východním Prusku jsou nalezeny ostatky 
mladého studenta Ernsta Wintera. Začíná tzv. Chojnická 
aféra (→ Rituální vražda).

 1902/1903  V prostředí carské ochranky v Rusku vyhotoven známý 
podvrh (→) Protokoly siónských mudrců, který se stal 
základním kamenem antisemitské propagandy v celém 
světě na mnoho dalších desetiletí. (→ Rusko).

 1903–1906  Velká vlna pogromů v Rusku (mj. v Dněpropetrovsku 
a Kišiněvě) s asi dvěma tisíci oběťmi na životech. 
(→ Pogrom)

 1904–1914  V reakci na prudký nárůst antisemitismu v (→) Rusku (viz 
(→) Protokoly siónských mudrců) a na sérii (→) pogromů, 
provázejících revoluční události v Rusku v roce 1905 se 
dává do pohybu rozsáhlá židovská migrační vlna, v jejím 
rámci se cca. 40 000 Židů vydává do Palestiny v tom, co je 
zpětně označováno jako tzv. „druhá alija“.

 1906 (12. 7.)  Alfred Dreyfus byl soudem definitivně zproštěn viny  
(→ Dreyfusova aféra).

 1907  Josef Stalin se měl vyjádřit, že je třeba v rámci bolševismu 
rozlišovat mezi „židovskou“ a „opravdovou ruskou frakcí“  
(→ Rusko).

 1910  V reakci na fámu, že se v židovské čtvrti v Širázu ztratila 
muslimská dívka srovnává rozzuřený dav místní 
židovské město se zemí. 12 osob zraněno, 6000 vyhnáno 
(→ Írán).



29

 1911–1913  Menachem Mendel Beilis křivě obviněn na Ukrajině z (→) 
rituální vraždy třináctiletého chlapce Andreje Juščinského. 
V roce 1913 byl Beilis navzdory silné antisemitské agitaci 
zproštěn viny.

 1913 (27. 4.)  Vražda Mary Phaganové vyvolává ve (→) Spojených státech 
reminiscence na obvinění z (→) Rituální vraždy.

 1914  Začátek první světové války. Francouzský radikální 
nacionalista Maurrice Barrès označil francouzské Židy 
za „věrné syny své vlasti“ (→ Francie).

 1915  William J. Simmons zakládá tzv. „Druhý klan“  
(→ Ku-Klux-Klan)

 1915  Továrník Leo Frank, křivě obviněný z vraždy Mary 
Phaganové je ve (→) Spojených státech zlynčován a zavražděn 
rozzuřeným davem.

 1915  V reakci na lynčování Leo Franka je ve Spojených státech 
místní organizací B’nai B’rith založena Liga proti 
hanobení.

 1917–1922  Občanská válka v Rusku, během 887 pogromů zahynulo až 
250 000 Židů (→ Pogrom).

 1917 (2.11.)  Arthur James Balfour přislibuje v dopise Walteru 
Rotschildovi podporu britské vlády pro zřízení židovské 
národní domoviny v Palestině. 

   Zpětně je tento dopis nazýván „Balfourovou deklarací“  
(→ Británie).

 1918  Henry Ford kupuje malý lokální list Dearborn independent. 
O dva roky později na jeho stránkách vydává text 
Mezinárodní Žid: Největší problém lidstva.

 1918  Pogrom ve Lvově. 70 obětí na životech (→ Polsko).
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 1918  Po 1. světové válce je (→) Polsko obnoveno jako samostaný 
stát. Celou 1/3 polského obyvatelstva tvoří národnostní 
menšiny.

 1919 (březen)  Vladimír Iljič Lenin odsuzuje antisemitismus jakožto pokus 
o odklon oprávněné třídní nenávisti rolníků a dělníků 
od pravých viníků, jimiž jsou jejich vykořisťovatelé, 
k bezbranným Židům. (→ Rusko)

 1919  Ve Velké (→) Británii je schválen tzv. Cizinecký zákon, 
omezující imigraci Židů z kontinentální Evropy.

 1919  V reakci na Balfourovu deklaraci a v důsledku Říjnové 
revoluce v (→) Rusku z roku 1917 se dává do pohybu židovská 
migrační vlna známá jako tzv. „třetí alija“ o počtu cca. 40 000 
osob.

 1919  Pogrom ve Vilniusu. 80 obětí na životech (→ Polsko).

 1920  Jeruzalémský pogrom

 1921 (1.–4. 5.)  V prastarém přístavním městě Jaffa, trpícím přelidněním, 
dochází k nepokojům mezi židovským a arabským 
obyvatelstvem. Část židovských obyvatel v reakci na tyto 
události zakládá na písečné pláži na okraji Jaffy základy 
nového města – Tel Avivu.

 1921  Henry Ford vydává na stránkách Dearborn independent 
anglický překlad (→) Protokolů siónských mudrců.

 1921  Nalezeny definitivní důkazy, prokazující, že (→) Protokoly 
siónských mudrců jsou nejen falzifikát, nýbrž i plagiát. 
Novinář Philip Graves z londýnských Times odhaluje 
podobnost Protokolů s Dialogy v Pekle.

 1921  Francouzský literát Roger Lambelin vydal knihu Vláda 
Izraele u Anglosasů (Le règne d´Israël chez les Anglo-
Saxons).

 1921 (17. 3.)  Nová polská ústava zaručuje Židům rovnost před zákonem  
(→ Polsko).
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 1923  Pro věřící Židy byl v Sovětském Rusku zřízen Židovský 
národní okruh, jakýsi protipól židovskému osídlení 
v Palestině, v němž měla být tradiční víra nahrazena 
komunistickou ideologií. (→ Rusko)

 1923 (8.–9. 11.)  Nezdařený pokus o puč Adolfa Hitlera v Německu, někdy 
známý jako tzv. „pivní puč“. Adolf Hitler je odsouzen k pěti 
letům vězení, ovšem celu opouští již po necelém roce. 
Ve vězení sepisuje Mein Kampf (→ Holocaust)

 1924  Zákonem o imigraci jsou ve (→) Spojených státech ustaveny tvrdé 
imigrační kvóty (→ Numerus clausus). Kvóty budou platit po celou 
2. světovou válku a efektivně zkomplikují většinu pokusů 
o záchranu Židů, prchajících z Evropy před (→) holocaustem

 1925 (8. 8.)  Ulicemi Washingtonu D.C. pochoduje 40 000 příslušníků 
Ku-Klux-Klanu.

 1924–1928  Tzv. „Čtvrtá alija“. Z (→) Polska emigruje do Izraele přibližně 
50 000 osob.

 1925  Adolf Hitler vydává Mein Kampf

 1927  Leninův blízký spolupracovník Lev Nikolajevič Trockij, 
radikální židovský revolucionář s původním jménem Lev 
Davidovič Bronštejn (1879–1940) byl vyloučen 
z komunistické strany. (→ Rusko)

 1928 (22. 9.)  Případ obvinění z (→) rituální vraždy v Massaně, New Yorku 
(→ Spojené státy). Pohřešovaná dívka je nalezena živa 
a zdráva hned druhý den.

 1928–1934  V Birobidžanu v Sovětském Rusku byla zřízena Židovská 
autonomní oblast. (→ Rusko)

 1929  Lev Nikolajevič Trockij opustil Sovětský svaz. (→ Rusko).

 1929 (23. 8.)  Pogrom v Hebronu. Rozzuřený arabský dav zabíjí 
67 židovských obyvatel města. Přes čtyři stovky dalších 
pomáhají ukrývat arabští sousedé. Židé v reakci na události 
opouštějí město. Události jsou pro Židy signálem 
k rozhodnější obraně, která je svěřena organizaci Hagana.
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 1929  Krach na New Yorské burze (→ Spojené státy)

 1933 (30. 1.)  Hitler jmenován říšským kancléřem (→ Holocaust)

 1933 (27. 2.)  Požář říšského sněmu (→ Holocaust)

 1933 (7. 4.)  V Německu přijat Zákon o říšské službě – první z rasově-
segregačních ustanovení nacistického Německa  
(→ Holocaust)

 1934  V námořní škole v Civitivecchia u Říma započala spolupráce 
mezi italskými fašisty a revizionistickými sionisty 
zaměřená proti zájmům Velké Británie na Blízkém východě. 
Spolupráce byla ukončena v roce 1938  
(→ Itálie; → Kolaborace sionismu s nacismem).

 1935 (15. 9.)  Přijetí tzv. Norimberských zákonů v Německu (→ Holocaust)

 1935  Herman Bernstein vydává knihu Pravda o Protokolech 
siónských mudrců, v níž shrnuje veškeré závěry a důkazy, 
prokazující, že (→) Protokoly siónských mudrců jsou 
falzifikát a plagiát.

 1936  Otevřen první koncentrační tábor – Dachau (→ Holocaust)

 1936  Pogrom v Przytyku. Zabiti tři Židé a jeden Polák. V reakci 
na tvrdý trest udělený Židovi, který v sebeobraně zabil 
Poláka vyhlašuje Jidišer Algemejner Bund generální stávku 
s podporou polských socialistů.

 1938 (září)  Itálie přijala antisemitskou rasovou legislativu, která 
zakázala Židům studovat nebo vyučovat na vyšších školách 
a zbavovala občanství (a do šesti měsíců vypovídala ze země) 
všechny osoby, které je získaly po lednu 1919 (→ Itálie).

 1938 (listopad)  V (→) Itálii byly znemožněny sňatky mezi Židy a křesťany 
a Židé byli vyloučeni z armády a státní správy.

 1938 (21. 5.)  Polská vládnoucí strana vydává antisemitský program 
„Třináct článků týkajících se židovských záležitostí“.
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 1938  Konference v Évian má vyřešit situaci židovských uprchlíků 
z Německa. Konference končí debaklem. Zúčastněné 
organizace se nedokáží shodnout na jakékoliv jednotné 
politice a dokonce ani odsoudit nacistický antisemitismus. 
Podle některých historiků holocaustu mohl být debakl 
v Évian Hitlerem vnímán jako signál k činu...

 1938  Anšlus Rakouska doprovázen pogromy ve Vídni 
a zavedením nacistické protižidovské legislativy pro celé 
Rakousko  
(→ Holocaust).

 1939  Josef Stalin odmítl pověřit Maxima Litvinova vedením 
ministerstva zahraničních věcí, okamžitě rozkázal 
Vjačeslavu Molotovovi, aby „očistil ministerstvo od Židů“.  
(→ Rusko)

 1939  Adolf Hitler podepisuje nařízení o programu Eutanázie, 
který se stal předlohou pro některé z metod, použitých při 
nacistickém vyhlazování evropských Židů (→ Holocaust)

 1939 (20. 3.)  Francouzský parlament přijal zákon zakazující veškerou 
rasistickou propagandu (→ Francie).

 1939 (10. 10.)  Na území Polska je vyhlášena „Generální správa“. Západní 
část polska je přímo připojena k Německu.

 1939  (říjen/listopad) Vyhlášena povinnost nošení identifikační 
pásky u Židů v Polsku.

 1939 (28. 11.)  Nacisté zřizují v Pioterkově první z ghett, určených jako 
shromaždiště pro vyhlazovací program  
(→ Polsko; → Holocaust).

 1939 (27. 9.)  Kapitulace polské armády

 1939 (21. 9.)  Reynhard Heydrich nařizuje zřízení „židovských rad“ 
v dobytých městech.

 1939 (1. 9.)  Německá armáda vstupuje do Polska. Začíná 2. světová 
válka (→ Polsko).
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 1940  Vraždění pomocí výfukových zplodin v Chelmnu

 1941  (přesné datum není známo): Nacisté zahajují program tzv. 
Konečného řešení židovské otázky v Evropě (→ Holocaust)

 1941 (srpen)  První vraždění plynem v Osvětimi, tehdy ještě na skupině 
sovětských válečných zajatců.

 1941 (26. 11.)  Začíná vyvražďování Židů v Osvětimi za využití plynových 
komor.

 1941  Pogrom v Bagdádu.

 1941 (10. 7.)  Pogrom v Jedwabnem. Polské obyvatelstvo poštváno Němci, 
aby vyrabovalo židovský majetek (→ Polsko). 340 osob při 
následné explozi násilí zaživa uhořelo. Událost je vyšetřena 
teprve na přelomu 20. a 21. století.

 1942 (20. 1.)  Konference ve Wannsee, během níž jsou jednotlivé navzájem 
soupeřící složky nacistické byrokracie sjednoceny za účelem 
systematizace genocidy evropského židovstva (→ Holocaust)

 1942 (pros.)  Světová veřejnost se dozvídá o úplném rozsahu holocaustu  
(→ Holocaust).

 1942 (březen)   Otevřen vyhlazovací tábor Belzec (→ Holocaust)

 1942 (květen)  Otevřen vyhlazovací tábor Sobibor (→ Holocaust)

 1942 (červen)  Otevřen vyhlazovací tábor Treblinka (→ Holocaust)

 1943 (19. 4.)  Povstání varšavského ghetta (→ Holocaust)

 1943 (září)  Po pádu fašistické vlády v Itálii nacisté okupovali velkou 
část země a zahájili deportace židovského obyvatelstva 
do koncentračních táborů. Sedm a půl tisíce italských Židů 
se stalo obětí (→) holocaustu (→ Itálie).

 1944  Mezi slovenskými partyzány partyzány došlo k projevům 
antisemitismu s tragickým koncem. V lesích nad obcí Ladce 
v okrese Považská Bystrica partyzáni vyvraždili skupinu 
Židů, kteří se tam ukrývali. (→ Antisemitismus bez Židů)
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 1944 (červenec)  Sovětská Rudá armáda osvobozuje koncentrační tábor 
Majdanek. Jde o první z větších táborů osvobozených Sověty.

 1944 (25.–26. 4.)  Rudolf Vrba a Alfred Wetzler, oba uprchlíci 
z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II. 
(Osvětim), diktují v Bratislavě Oskarovi Krasňanskému do té 
doby nejrozsáhlejší svědectví o rozsahu vyvražďovacího 
programu v Osvětimi. Vzniklý dokument je známý jako 
„Osvětimská zpráva“ (→ Holocaust)

 1945  Masakr Židů v Topolčanech a v Prešově.  
(→ Antisemitismus bez Židů)

 1945 (duben)  Košický vládní program a Benešovy dekrety žádaly, aby se 
přeživší Židé prokazovali, že se dříve nehlásili ani k maďarskému, 
ani k německému původu. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1945 (leden)  Jen několik dnů před příchodem Rudé armády evakuují 
nacisté Osvětim. Začíná první ze série tzv. Pochodů smrti.

 1945–1946  Norimberské procesy s nacistickými válečnými zločinci.

 1945 (11. 4.)  Americká armáda osvobozuje koncentrační tábor Buchenwald. 
Jde o první koncentrační tábor osvobozený Američany.

 1945 (29. 4.)  Americká armáda osvobozuje koncentrační tábor Dachau. 
Následně jsou osvobozeny koncentrační tábory Dora-
Mittelbau, Mauthausen a Flossenbürg.

 1946  Pogromy na jižním a východním Slovensku, jsou 
zaznamenány násilnosti v Čadci, Žilině, Rajeckých 
Teplicích, Vrbovém, Komárně, Nových Zámcích, Zlatých 
Moravcích, Levicích, Zbehách, Šuranech, Točanech, Urmíně 
a Humenném. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1946  Pogrom v Bratislavě. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1946 (srpen)  Ján Kováčik, tajemník místní organizace Svazu slovenských 
partyzánů utvořil sedmičlennou ozbrojenou skupinu, 
jejímž cílem byl boj proti židovským obyvatelům v Bytči 
a okolí, přičemž členy skupiny byli i dva ruští partyzáni.  
(→ Antisemitismus bez Židů).
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 1946 (24. 10.)  Zásah armády zlikvidoval protižidovské komando Jána 
Kováčika. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1946 (4. 7.)  Pogrom v Kielci, vyvolaný fámou o (→) rituální vraždě boří 
představy o možnosti návratu Polských Židů do vlasti  
(→ Polsko).

 1946  Pogromy v Krakově, Varšavě, Lublinu a Lodži. Od skončení 
války do konce roku bylo v Polsku zavražděno 327 Židů, 
mnohdy přeživších holocaustu. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1947  Židovský podnikatel Emil Beer z Varnsdorfu se domáhá 
navrácení své textilní továrny, Ústřední rada odborů 
vedená komunisty podnítila demonstrace a stávky dělníků.  
(→ Antisemitismus bez Židů)

 1948 (14. 5.)  Vyhlášení nezávislosti státu Izrael, počátek tzv. Války 
za nezávislost. Arabští uprchlíci opouští Palestinu, židovské 
obyvatelstvo vyháněno z arabských zemí (→ Arabský 
antisemitismus).

 1948  Pogrom v Bratislavě. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1948  Přeživší koncentračního tábora Dachau Paul Rassinier 
vydává knihu Přechod přes hranici, která je jedním 
z prvních dokladů (→) popírání holocaustu.

 1948  Ve sklepení bývalého rabínského soudu na hoře Sión 
v Jeruzalémě, evakuovaného během Války za nezávislost je 
založeno první muzeum holocaustu, sloužící rovněž jako 
kolumbárium k ukládání uren s popelem obětí.

 1950  Stát Izrael přijímá Zákon o potrestání nacistů a jejich 
kolaborantů (→ Kolaborace sionismu s nacismem)

 1951  Deklarací Knesetu je v Izraeli ustaven Jom ha-Šo‘a (Den 
památky obětí holocaustu). Datum 28. Nisanu podle 
židovského kalendáře je zvoleno tak, aby se nacházelo mezi 
výročím Varšavského povstání a izraelským Dnem 
nezávislosti.
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 1953 (20.–27.11.)  Na Pankráci se konal zinscenovaný soudní proces s tzv. 
Slánského skupinou. Dne 3. prosince jsou Rudolf Slánský 
a další odsouzení popraveni. Do případu je režimem uměle 
vnášena antisemitská rétorika a u jedenácti odsouzených 
je zdůrazňován „židovský původ“  
(→ Antisemitismus bez Židů).

 1953  Rozhodnutím izraelského parlamentu je založen institut 
Jad Vašem

 1954–1958  Obviňování labouristické odnože sionistického hnutí 
z kolaborace s nacismem vrcholí v Izraeli tzv. Kastnerovým 
procesem (→ Kolaborace sionismu s nacismem)

 1961  Proces s Adolfem Eichmannem.

 1964  V (→) Německu je založena Nationalpartei Deutschlands – 
NPD (→ Neonacismus).

 1965  Římskokatolická církev na II. Vatikánském koncilu 
v dokumentu Nostra aetate odmítla všechny projevy 
antijudaismu (→ Bohovražda).

 1967 (5.–11. 6.)  Tzv. Šestidenní válka mezi státem Izrael a arabskými státy. 
Navzdory původním obavám o přežití vítězí Izrael 
v preemptivní akci s drtivou převahou.

 1967  Španělsko formálně ruší Dekret z Alhambry  
(→ Španělsko)

 1969  David Hoggan vydává knihu Mýtus šesti milionů, jeden 
z prvních výraznějších projevů (→) popírání holocaustu 
na území (→) Spojených států.

 1972 (5. 9.)  Palestinská skupina Černé září unáší a vraždí členy 
izraelské výpravy na olympijských hrách v Mnichově. 
Atentátníkům pomáhá i jeden z německých neonacistů. 
Izrael odpovídá sérií tvrdých odvetných úderů a atenátů 
proti útočníkům.
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1973 (6.–25. 10.)  Válka na Jom Kipur mezi Izraelem a arabskými státy. Někdy 
nazývaná rovněž Říjnová, v arabském diskurzu 
Ramadánová. Izrael se překvapivému útoku arabských států 
ubrání pouze díky masivním dodávkám zbraní ze 
Spojených států.

 1973  Thies Christophersen vydává pamflet Osvětimská lež, který 
je jedním z prvních výraznějších projevů (→) popírání 
holocaustu v německém diskurzu.

 1974  William Luther Pierce sepisuje Turnerovy deníky  
(→ neonacismus)

 1974  Richard Verall pod pseudonymem Richard E. Harwood 
rozšiřuje pamflet s názvem Zemřelo skutečně šest milionů? 
Konečně pravda. (→ popírání holocaustu)

 1975 (10. 11.)  Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3379 z roku 1975 
odsuzující sionismus. (→ Rezoluce Valného shromáždění 
OSN o sionismu)

 1976  vychází publikace Arthura Koestlera (1905–1983) Třináctý 
kmen, chazarská říše a její dědictví. Tato kniha se stala 
inspirací pro tzv. Chazarskou teorii. (→ Chazaři)

 1977/1978  Probíhá série soudních sporů ohledně pokusu 
o neonacistický pochod ve Skokie (→ neonacismus;  
→ Spojené státy)

 1977  David Irving vydává knihu Hitlerova válka, v níž 
definitivně potvrzuje svůj příklon k (→) popírání 
holocaustu.

 1978 (duben)  Ve Spojených státech je vysílán miniseriál Holocaust.

 1978/1979  Íránská islámská revoluce. 70–80 % íránských Židů opouští 
zemi.

 1979  Wilis Carto a David McMalden zakládají Institute for 
Historical Review (→ Spojené státy; → popírání holocaustu).
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 1979  Navzdory výhrůžkám bombovými atentáty ze strany 
neonacistických organizací má miniseriál Holocaust 
premiéru v Německu.

 1979  Zahájeny přípravy na vybudování United States Holocaust 
Memorial Museum (USHMM).

 1982  Ian Stuart Donaldson obnovuje činnost kapely Skrewdriver 
a pokládá tak základy pro proniknutí moderního 
neonacismu do do té doby v zásadě nepolitické subkultury 
skinheads (→ Neonacismus).

 1982  André Figueras vydal antisemitský spis Ce canaille de 
Dreyfus (→ Dreyfusova aféra; → Francie)

 1984–1988  V Kanadě probíhá soudní proces s Ernstem Zündelem  
(→ popírání holocaustu)

 1985  Premiéru má snímek Shoah francouzského režiséra Claude 
Lanzmanna

 1987  Ian Stuart Donaldson zakládá organizaci Blood & Honour 
(→ neonacismus)

 1988  Fred Leuchter se vydává do Polska a publikuje tzv. 
Leuchterovu zprávu, která má sloužit jako dokument 
k obhajobě Ernsta Zündela. Během křížového výslechu je ale 
odhalen jako podvodník (→ popírání holocaustu).

 1990  Miroslav Dolejší vydává antisemitskou konspirační studii 
Analýza událostí 17. listopadu 1989 – patrně první takto 
explicitní antisemitský pamflet v porevolučním 
Československu. (→ Antisemitismus bez Židů)

 1991 (16. 12.)  Revokace Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3379 
Rezolucí 46/86. (→ Rezoluce Valného shromáždění OSN 
o sionismu)

 1992  V předposledním čísle Týdeníku Politika se objevil tzv. 
Seznam Židů v české politice a kultuře, později aktualizovaný 
a na internetu publikovaný pod obměněnými titulky.  
(→ Antisemitismus bez Židů)
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 1992  Založen Combat 18 (→ neonacismus)

 1993  Po selhání mírové dohody z Osla se šíří antisemitské 
projevy zvláště v západní Evropě. Objevuje se pojem „nový 
antisemitismus“ (→ Nový antisemitismus).

 1993  Po téměř 15 letech trpkých polemik a průtahů je otevřeno 
United States Holocaust Memorial Museum na slavném 
Mallu ve Washingtonu D.C.

 1994  Americká historička Deborah Liptstadt vydává svou knihu 
Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť, v níž 
podrobně popisuje metody popíračů holocaustu (→ popírání 
holocaustu).

 1995  David Irving prohrává ve Velké Británii soudní spor 
s Deborou Liptstadtovou. Soud jej označuje za popírače 
holocaustu (→ popírání holocaustu).

 2000  Po druhé intifádě se šíří vlna „nového antisemitismu“.  
(→ Nový antisemitismus; → antisionismus).

 2000  Židovský marxistický politolog Norman Finkelstein vydává 
pamflet Průmysl holocaustu.

 2001 (11. 9.)  Teroristický útok na Světové obchodní centrum v New 
Yorku. Šíří se konspirační teorie úzce spojené s „novým 
antisemitismem, antiamerikanismem, antikapitalismem 
a antiglobalismem (→ Nový antisemitismus).

 2002 (6. 4.)  První ze série tzv. „akademických bojkotů“ státu Izrael  
(→ Akademický bojkot).

 2005  Evropské centrum monitorování rasismu a xenofobie 
(EUMC), které je orgánem Evropské unie, vytvořilo Pracovní 
definici antisemitismu. (→ Antisemitismus)

 2006 (11.–12.12.)  V Teheránu se pod záštitou prezidenta Mahmúda 
Ahmadínežáda koná „Mezinárodní konference k revizi 
globálního pohledu na holocaust“. Účastníky jsou 
především (→) popírači holocaustu, event. antisionističtí 
ultra-ortodoxní Židé.
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 2011  Benedikt XVI. vydal druhý díl své monografie věnované 
Ježíšově životu. V této knize nazvané Jesus of Nazareth. Holy 
Week: From the Entrance Into Jerusalem To The Resurrection 
vyjadřuje jednoznačný nesouhlas s tezí, že za Ježíšovu smrt 
jsou odpovědni obecně Židé (→ Bohovražda).
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3D test Nathana Sharanského. Pro rozlišení oprávněné kritiky Izraele 
od projevů skrytého (→) antisemitismu vypracoval Nathan Sharansky v roce 
2004 tzv. 3D test.2 Jde o jednoduchý způsob, jak rozeznat skrytý antisemitis-
mus v textech, které se vydávají za korektní kritiku Izraele. Splňuje-li určitý 
výrok v projevu některou z těchto tří podmínek označených jako D, je prav-
děpodobné, že již jde o antisemitismus. Ve většina případů však nalezneme 
dvě nebo tři tyto podmínky společně.

Sám Sharansky tvrdí, že tzv. (→) nový antisemitismus představuje 
jedinečnou změnu v porozumění antisemitismu. Zatímco tradiční antisemi-
tismus se zaměřuje proti židovskému lidu nebo proti judaismu, nový antise-
mitismus používá tyto staré antisemitské stereotypy při vymezování se proti 
židovskému státu, jehož největším proviněním v očích takovéhoto kritika je 
jeho samotný židovský charakter nezávisle na tom, jak se ve skutečnosti Izra-
el chová a jedná. Extrémní příklady nového antisemitismu, jako například 
vydávání (→) Protokolů sionských mudrců v  rámci propagandy v Blízkový-
chodním konfliktu nebo vandalismus na židovských památkách v předsta-
vě, že synagogy a židovské hřbitovy jsou jakýmisi náhradními ambasádami 
státu Izrael, jsou snadno rozpoznatelné. Daleko těžší je však určit přesnou 
hranici v tzv. „šedé zóně“.

Úkol rozpoznání legitimní kritiky Izraele, s  níž se židovský stát 
musí samozřejmě standardně vyrovnávat jako každý jiný demokratický stát, 
od kritiky nelegitimní činí ještě obtížnějším skutečnost, že i nelegitimní for-
ma kritiky může paradoxně na oko pracovat s univerzálně přijímanými hod-
notami jako jsou například lidská práva. Rozlišit, kdy je nějaký čin nebo vý-
rok výrazem skutečně upřímného zájmu o otázku lidských práv na Blízkém 
východě a kdy se ve skutečnosti jedná o pouhé opakování stereotypu o židov-
ské manipulaci a vykořisťování, představuje eticky vysoce choulostivý pro-
blém, pochopitelně snadno zneužitelný ve vzájemných polemikách v rámci 
blízkovýchodního konfliktu. Právě proto je třeba vnést jasno do otázky, jak 
rozpoznat a odhalit nový antisemitismus a 3D test Natana Sharanského pat-
ří k nejčastěji používaným nástrojům. Výrok, kritický vůči Izraeli, je možno 
považovat za tím více antisemitský, čím více z následujících podmínek spl-
ňuje. První „D“ představuje „démonizace“. Pokud je židovský stát démonizo-
ván pro svůj židovský charakter, pokud jsou činy Izraele posuzovány beze 
smyslu pro proporce, pokud se o Izraeli hovoří jako o zemi „ovládající svět“, 
pokud se činí srovnání mezi Izraelci a nacisty a palestinské uprchlické tábo-
ry se srovnávají s Osvětimí, jde již o antisemitismus.

2)  SHARANSKI, Nathan (5.3.2004): Antisemitism in 3-D. Differentiating legitimate criticism of 

Israel from the so-called new anti-Semitism. Dostupné z: http://www.hagalil.com/antisemi-

tismus/europa/sharansky-1.htm (online)(14.6.2012)
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Druhé „D“ je test „dvojího metru“ (angl.: „double standards“). Po-
kud kritika Izraele je uplatňována výběrově, v disproporci ke skutečné míře 
možného provinění, když je Izrael Organizací spojených národů jako jediný 
souzen za porušování lidských práv, zatímco jednání známých a hlavních 
porušovatelů práv, jakými je Čína, Írán, Kuba a Sýrie je ignorováno pak mu-
síme opět hovořit o antisemitismu. Jako projev dvojího metru zmiňuje Sha-
ranski i příklad organizace Mogen david adom, které je jako jediné na světě 
znemožňována spolupráce s Červeným křížem.

Třetím „D“ je test „delegitimizace“. Jestliže je odmítáno základní 
právo Izraele na existenci, a to jako jedinému mezi všemi národy světa, jde 
o antisemitismus. Samotná kritika Izraele a jeho politiky antisemitské být 
nemusí. Antisemitismem například nejsou územní spory či požadavky 
na stažení za hranice z roku 1967, plynoucí z doposud nevyřešeného blízko-
východního konfliktu. Podobné územní spory musí řešit řada států světa. 
Antisemitismem však jednoznačně je, pokud je státu Izrael jako takovému 
upíráno samotné právo na  existenci (viz také → latentní antisemitismus, 
→ antisionismus, → Nový antisemitismus). [V. T.]

IV. lateránský koncil. Dne 19. dubna 1213 svolal papež Inocenc II. svojí 
bulou koncil, který významně zasáhl do života evropského židovstva. Poprvé 
koncil zasedl 11. listopadu 1215 jako VI. lateránský koncil nebo též XII. eku-
menický koncil. Tento koncil je pokládán za nejvýznamnější koncil vrchol-
ného středověku.

Záměrem koncilu byla pomoc křižáckým státům v Palestině a posíle-
ní vlivu římskokatolické církve při investituře jejích představených. Koncil bě-
hem pouhých tří zasedání v průběhu jednoho měsíce schválil sedmdesát pa-
pežských „kapitol“, z nichž většina měla za cíl posílení moci papeže a kléru i po-
mocí kodifikace teologických dogmat a zvýšení kontroly nad věřícími, dále pak 
zásahy proti katarům, valdenským, ale i jinověrcům, jako muslimům a Židům. 
Židům byly věnovány poslední čtyři kánony (kánon 67–70).

67. kánon pojednává o židovské lichvě, stanovuje termín „přiměře-
ná lichva“, výše úroku není však přesně stanovena a výklad tohoto kánonu je 
ponechán na  interpretaci místního zákonodárství. Židům bylo povoleno 
vlastnit domy a pozemky, museli odvádět pravidelný desátek církvi, navíc 
byla každá židovská rodina povinna platit „velikonoční daň“, ale tento kánon 
byl uplatňován jen v některých oblastech.

68. kánon se týká zvláštního oděvu pro Židy a muslimy. V zájmu 
důsledného odloučení křesťanů od každého, kdo by je mohl odvrátit od víry, 
bylo nutné rozpoznat Žida či muslima na první pohled, aby nemohlo omylem 
dojít k osobnímu kontaktu, zvláště pohlavnímu styku. Odlišnosti oděvu spo-
čívaly v různých úpravách, jimiž byl například zvláštní střih, určitá barva, 
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nejčastěji žlutá, geometrický vzor, například část oděvu ve tvaru kruhu, ko-
lečka, hvězdy, nebo čtverce, zvláštní žlutý klobouk (Judenhut), pro ženy žlutá 
stužka ve vlasech, čapky, šátky, nebo plášť. Varianty tohoto kánonu podléhaly 
místním zákonům a měnily se během času. V Českých zemích byli za vlády 
Lucemburků a později za Ferdinanda I. od nošení zvláštního znamení osvo-
bozeni privilegovaní Židé, kteří měli blízko ke královskému dvoru a poskyto-
vali mu bankovní služby. Od 16. století se této výsadě těšili „dvorní Židé“.

69. kánon se týkal vyloučení Židů z veřejných funkcí. Židům tak 
byl znemožněn vstup do politického a veřejného života, nemohli zastávat vý-
znamné pozice ve státní správě. A konečně 70. kánon se týkal konvertitů, kte-
rým zakazuje návrat k původní víře.

IV. lateránský koncil položil základy důsledné segregaci židovských 
občanů, mnohá jeho ustanovení byla později ještě zostřena a například po-
vinnost nosit zvláštní označení byla obnovena za vlády německého nacionál-
ního socialismu. Pozdější koncily a církevní synody rozšířily a doplnily usne-
sení IV. lateránského koncilu.

Podle nich například Židé směli bydlet jen ve  městech, nikoliv 
na venkově, nebo se směli usazovat jen ve městech, kde už stála synagoga. 
V roce 1335 synod v Salamance vydal výnos, který zakazoval Židům bydlet 
poblíž křesťanského kostela. V Čechách za Karla VI. v letech 1725–1726 vyšel 
tzv. Transformační reskript. Tento zákon se týkal zejména venkovských Židů 
a stanovoval přesnou vzdálenost židovského osídlení od kostela a od tras ná-
boženských procesí. [V. T.]

Literatura: 

JEDIN, Hubert (1990): Malé dějiny koncilů. Česká katolická charita, Praha

Akademický bojkot. Fenomén řady akademických bojkotů namířených 
proti izraelským univerzitám, vědcům i studentům spadá pod (→) nový anti-
semitismus. Jde o kampaně, které se prezentují jako politické aktivity. Inici-
átoři akademických bojkotů se inspirovali historickou zkušeností 60. let 
20. století s akademickým bojkotem Jihoafrické republiky, který vyvíjel ná-
tlak proti její politice apartheidu. Stejně jako bylo cílem bojkotu Jihoafrické 
republiky izolovat ji a přinutit ke změně politického kursu, také bojkoty Iz-
raele mají Izrael izolovat a vyvinout tlak na ukončení represivní politiky 
Izraele vůči Palestincům.

Mnoho vědců i politiků akademické bojkoty kritizují, upozorňují 
na jejich nespravedlnost, na chybné srovnávání Izraele a Jižní Afriky i na an-
tisemitské aspekty bojkotů, v nichž jsou na Izrael kladeny jiné požadavky než 
na ostatní státy (double standards), (→ 3D test). Zároveň je tato kampaň kontra-
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produktivní, neboť je podobná antisemitským kampaním nacistického reži-
mu, který vyzýval k bojkotu židovských obchodů ve 30. letech 20. století.3

Navzdory kritice se myšlenka akademického bojkotu Izraele rozší-
řila z (→) Británie, kde vznikla, do dalších zemí včetně Jihoafrické republiky.

Skupina palestinských akademiků se k bojkotu připojila v dubnu 
2004 v Ramalláhu a rozšířila tak řadu hospodářských a politických bojkotů 
Izraele ze strany palestinských hnutí doma i  v  zahraničí, které probíhaly 
od roku 2002. tento bojkot nebyl namířen pouze proti akademickým a vě-
deckým institucím, ale také proti individuálním osobnostem vědeckého svě-
ta, které zastupovaly bojkotované instituce.

V Británii se myšlenka na akademický bojkot Izraele poprvé obje-
vila 6. dubna 2002 v otevřeném dopise „More pressure for Mid East peace“ 
zveřejněném v The Guardian.4 Dopis iniciovali Steven a Hilary Roseovi, pro-
fesoři biologie na Open University a sociální politiky na Univerzitě v Bradfor-
du. K dopisu připojili své podpisy další vědci z různých institucí, v červenci 
již dopis podepsalo 700 akademiků včetně deseti vědců z Izraele.5

Na tento dopis reagoval profesor matematiky z University of Chi-
cafgo Leonid Ryzhik založením petice varující před nespravedlivým tónem 
bojkotu a riziky omezení mezinárodních vědeckých a kulturních kontaktů. 
Tuto petici podepsalo více než 1000 signatářů.

Praktickým dopadem bojkotu bylo například rozhodnutí prof. Mony 
Bakerové, egyptské profesorky z Univerzity v Manchesteru, která rovněž po-
depsala Otevřený dopis, v červnu 2002 propustit dva izraelské vědce, Dr. Mi-
riam Shlesinger z Bar-Ilanovy University, bývalou předsedkyni Amnesty In-
ternacional v  Izraeli a  profesora Gideona Touryho z  Tel-avivské univerzity 
z ediční rady periodik Translator a Translations Studies Abstracts, které Mona 
Bakerová a její manžel vydávají.6 Manfred Gerstenfeld prohlásil, že Mona Ba-
kerová nabídla akademikům, že by mohli v  redakci zůstat pouze pod pod-
mínkou, pokud by byli ochotni přerušit všechny své vazby na Izrael. Mona 

3)  „ADL Slams British Academic Boycott Policy“ ADL (26.5.2006);. „Lecturers call for Israel Boy-

cott“ BBC (30. 5.2006) Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/5029086.

stm (online)(16.9.2006); TRAUBMANN, Tamara, JOFFE-WALT, Benjamin: „Israeli university 

boycott: how a campaign backfired.“ The Guardian (20.6.2006). Dostupné z: http://www.guar-

dian.co.uk/education/2006/jun/20/internationaleducationnews.highereducation (online)

(21.07.2012).

4)  „More pressure for Mid East peace“ Guardian (6.4.2002). Dostupné z: http://www.guardian.

co.uk/world/2002/apr/06/israel.guardianletters (online)(14.4.2012).

5)  „Israeli boycott divides academics“ Guardian (8.7.2022). Dostupné z: http://www.guardian.

co.uk/uk/2002/jul/08/highereducation.israel (online)(14.4.2012).

6)  Ibid.
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Bakerová to však popřela, nicméně své rozhodnutí zdůvodnila v e-mailu za-
slaném profesoru Tourymu jako ryze politické, nikoliv osobní.7

Čin Mony Bakerové vzbudil mnoho negativních reakcí v médiích 
i na straně některých politiků včetně premiéra Tonyho Blaira. Mona Bakero-
vá si přesto stojí za svým a kritické reakce označuje jako „společnou taktiku 
sionistické lobby.“8 Podobný rozruch způsobilo odmítnutí přijmout izrael-
ského studenta k výzkumu na Univerzitě v Oxfordu dr. Andrewem Wilkiem, 
který byl ale za své jednání později disciplinárně potrestán.9

V dubnu roku 2005 vyzvala k bojkotu dvou izraelských univerzit, 
totiž Univerzity v Haifě a Bar-Ilanovy univerzity, Rada Asociace univerzit-
ních učitelů (Council of Association of University Teachers, AUT). Podnětem 
byla výzva k bojkotu od přibližně šedesáti palestinských vědců a dalších 
aktivistů.10 Rozhodnutí Rady Asociace ihned kritizovaly židovské skupiny 
(Board of Deputies of British Jews, Union of Jewish Students) a mnozí čle-
nové AUT. Návrh na bojkot nebyl důkladně prodiskutován a jednání bylo 
záměrně vedeno v časové tísni a v době svátku Pesach, kdy židovští členové 
nebyli přítomni.11

Také představitelé jeruzalémských univerzit, totiž Sari Nuseei-
beh z arabské Univerzity al-Quds a představitel Hebrejské univerzity spo-
lečně bojkot odsoudili jako neproduktivní a prodlužující sdílenou tragédii 
obou národů.12

Prezident Sari Nusseibeh ve  svém prohlášení zdůraznil nutnost 
překlenovat politické spory. To se daří právě mezi odborníky a akademiky, 
kteří se podílejí na mírových aktivitách. Sám však připustil, že je jeho názor 
mezi palestinskými intelektuály menšinový.

V květnu 2006 Národní asociace učitelů vysokých škol (National 
Association of Teachers in Further and Higher Education, NATFHE) schválila 

7)  BAKER, Mona: „Personal statement“ Dostupné z: http://www.monabaker.com/personalstate-

ment.htm (online)(14.4.2012).

8)  Ibid.

9)  „Dr.  Andrew Wilkie‘s Lab: Israeli Jews Need Not Apply“ Dostupné z: http://isurvived.or-

g/2Queries/Q1-DrWilkiesLab-NoJews.html (online)(14.4.2012)

10)  „Palestinian academics call for international academic boycott of Israel.“ Birzeit Universi-

ty (7.7.2004) Dostupné z: http://right2edu.birzeit.edu/news/article178. (online)(14.4.2012)

11)  CURTIS, Polly. „Second Opinion“ The Guardian (24.5.2005). Dostupné z: http://www.guardian.

co.uk/education/2005/may/24/internationaleducationnews.highereducation (online)(14.4.2012).

12)  „Joint Hebrew university – al-Quds university statement on academic cooperation signed 

in London.“ Hebrew University in Jerusalem. Dostupné z: http://72.14.205.104/custom?q=ca-

che:2yllzH200GIJ:www.huji.ac.il /dovrut/boycott.doc+boycott+al-Quds&hl=en&ct=cln-

k&cd=4&client=google-coop-np. (online)(14.4.2012)
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návrh 198C s výzvou k bojkotu izraelských vědců, kteří neměli odvahu hlasi-
tě protestovat proti politice své vlády.

Zástupce velvyslance Izraele v Londýně Zvi Ravner připomenul, že 
poslední bojkot Židů na vysokých školách proběhl v Německu v třicátých le-
tech.13 Proti bojkotu hlasoval i Britský národní postgraduální výbor. Jeho 
projektový manažer Andre Oboler uvedl, že „bojkot je v rozporu s cílem, jímž 
je veřejný zájem na pokroku při vzdělávání postgraduálních studentů v Bri-
tánii.14 Pod nátlakem kritiků byl bojkot ze strany AUT odvolán na jednání 
26.5.2005. Oficiální zdůvodnění uvádělo, že bojkot je v rozporu s akademic-
kými svobodami, že omezuje dialog mezi Izraelci a Palestinci a že samotný 
bojkot Izraele nelze odůvodnit.15 Proti bojkotu vystoupilo rovněž osm nosite-
lů Nobelovy ceny, kteří apelovali na uchování akademické svobody a otevře-
nosti.16 Ve stejném duchu bojkoty odsoudily Anti-Defamation League, Simon 
Wiesenthal Center, britská vláda a tisíce vědců, akademiků a občanů v růz-
ných článcích, dopisech a peticích.

Zastánci bojkotů oponují kritikům a argumentují, že kritika boj-
kotů není v první řadě motivována obavami o akademickou svobodu, ale zá-
jmy světové židovské lobby.17 Spor se vede v zásadě o otázku, zda je kritika 
Izraele projevem (→) latentního antisemitismu. Dne 30. května 2007 Kongres 
Unie univerzit a vysokých škol (University and College Union) vzniklý slouče-
ním AUT a NAFTHE vyzval k obnovení bojkotů.

V  roce 2008 probíhala na  půdě Unie univerzit a  vysokých škol 
(UCU) rozsáhlá diskuse o bojkotech Izraele. V srpnu členka UCU Jenna De-
lich rozeslala asi 700 aktivistů z UCU odkaz na článek Joe Quinna nazvaný 
Rasismus, ne obrana v srdci izraelské politiky, na který se otevíral na webu 
rasistického aktivisty Davida Duka.18 Toto spojení prověřil dr. David Hirsh 
z University of London, zakladatel Engage (Anti-racist campaign against an-

13)  KELLY, Rick. Britain: Lecturers’ union boycotts two Israeli universities. World Socialist 

Web Site (2.5.2005). Dostupné z: http://www.wsws.org/articles/2005/may2005/boyc-m02.sht-

ml (online) (14.4.2012)

14)  SIEGEL, Judy. „Leading UK group comes out against proposed academic boycott of Israel.“ 

In: Jerusalem Post. (15.4.2005).

15)  „Academic vote against boycott.“ The Guardian (26.5.2005) Dostupné z: http://education.

guardian.co.uk/higher/worldwide/story/0,9959,1493084,00.html (online)(14.4.2012)

16)  FARRAR, Steve. „Laureates denounce action against Israel.“ In: The Times (26.5.2006).

17)  TRAUBMANN, Tamara. JOFFE-WALT Benjamin. „Israeli university boycott: how a  cam-

paign backfired.“ The Guardian, (20.6.2006).

18)  QUINN, Joe: „Racism not Defence at the heart of Israeli politics.“ Sott.net (29.6.2006) Do-

supné z: http://www.sott.net/articles/show/124559-Racism-Not-Defence-At-the-Heart-Of-I-

sraeli-Politics. (online)(14.4.2012)
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tisemitism). Jenna Delich se od Davida Duka distancovala, ale jí rozeslaný 
odkaz přispěl k propagaci Davida Duka a k jeho zapojení do sdílení protiiz-
raelských informací.19

Dne 16. ledna 2009 zveřejnil The Guardian otevřený dopis skupiny 
britských akademiků, který vyzýval britskou vládu a lid, aby podnikly všech-
ny kroky k zastavení izraelské „vojenské agrese a koloniální okupace“ pales-
tinské země a  „kriminálního užívání síly“. Navrhuje začít program bojkot, 
prodej a  sankce (hnutí BDS).20 Počátkem roku 2009 pokračovala diskuse 
o propojení akademických bojkotů a kritiky státu Izrael se vzrůstajících an-
tisemitismem v Británii a obecně na západě. Na jedné straně například Hir-
shova Engage, nebo SPME upozorňují na  souběh obou jevů, jiní souvislost 
zpochybňují, například i někteří izraelští vědci. Děkan Fakulty humanitních 
studií a sociálních věd z Ben-Gurionovy univerzity David Newman se domní-
vá, že za bojkoty nemusí být nutně antisemitismus.21

Na výročním kongresu UCU zazněl i hlas dr. Camily Bassi z Sheffi-
eld halam university, která varuje, že bojkoty nikomu neprospívají a mohou 
se bezděky stát nástrojem antisemitských hnutí. Podle ní jsou bojkoty zamě-
řené proti všem Izraelcům, zatímco je třeba posilovat vazby mezi izraelský-
mi a  palestinskými pracujícími. Bojkoty kritizoval také Jeremy Newmark 
z  židovského grémia rady a  apeloval na  spolupráci Izraelců a  Palestinců 
na vzájemném osudu.22

Na druhé straně se myšlenka podpory bojkotu setkala i se souhlas-
nou reakcí několika izraelských akademiků, například profesor politologie 
z Ben-Gurionovy univerzity Neve Gordon publikoval v létě roku 2009 v Los 
Angeles Times článek, v  němž vyjádřil podporu bojkotu. Jeho vystoupení 
mělo za následek omezení podpory amerických donátorů jeho univerzitě.

Pokusy o rozšíření bojkotů pokračovaly i v roce 2010. Na výroční 
konferenci UCU opět probíhaly diskuse, objevily se výhrady ke  spolupráci 

19)  QUINN, Joe: „Anti-semitism, British Academia and the Israel Lobby“ Sott.net (29.8.2008) 

http://www.sott.net/articles/show/164818-Anti-semitism-British-Academia-and-the-Israel-

Lobby (online)(14.4.2012) Viz také: PAUL, Jonny: „UK union posts link to anti-Semitic artic-

le.“ The Jerusalem Post (26.8.2008). Dostupné z: http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?pagena-

me=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1219572133936 (online)(14.4.2012)

20)  „UK Academics Write to the Guardian: Israel Must Lose.“ Iengage.org.uk (16.1.2009). Dostup-

né z: http://www.iengage.org.uk/component/content/article/1-news/218-academics-write-to-

the-guardian-israel-must-lose. (online)(14.4.2012)

21)  NEWMAN, D.: „Boycotting universities is not the same as anti-Semitism“ The Jerusalem 

Post (6.8.2009) http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=144742 (online)

(14.4.2012).

22)  SHEPHERD, Jessica: „Lecturers vote to boycott Israeli universities.“ The Guardian (27.5.2009).
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s Histadrut, protože tato izraelská odborová organizace podpořila útok na ci-
vilisty v Gaze v lednu 2009 a „nezaslouží si být nazývána odborovou organi-
zací“. Další jednání probíhalo o  možnosti uvalení bojkotu na  Univerzitní 
centrum Ariel v Samaří.

Na výroční konferenci UCU v Harrogate v květnu 2011 byly opět 
zopakovány apely na přijetí akademických bojkotů Izraele. Na této konferen-
ci hlasovali členové UCU pro distancování se od pracovní definice antisemi-
tismu vydané Evropskou unií (→ antisemitismus). Důvodem je údajné použí-
vání této definice k  odmítání kritiky Izraele. Tento krok ostře kritizovaly 
významné osobnosti a organizace z britské i izraelské strany. Jeremy New-
man, předseda Židovské rady představitelů (JLC) řekl: „Po událostech tohoto 
víkendu jsem přesvědčen, že UCU je rasistická organizace.“

Zatímco v Británii se pokusy o vyvolání bojkotu objevují každoroč-
ně, ve  (→) Spojených státech se myšlenka bojkotů Izraele nesetkává s velkým 
zájmem. Poprvé se k  bojkotu připojila skupina amerických vědců v  letech 
2009–2010 během izraelsko-palestinského konfliktu v Gaze.23 Skupina vystu-
puje pod názvem Americká kampaň za akademický a kulturní bojkot Izraele 
(US Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel). Patnáct akademi-
ků většinou z Kalifornie usiluje o rozšíření tohoto hnutí po celých Spojených 
státech. Zastánci bojkotu v USA jsou David Lloyd, Andrew Ross a Simona Sawh-
neyová.24 Další skupinou propagující bojkot v USA je Kolumbijské palestinské 
fórum (The Columbia Palestine Forum, CPF), které se ustavilo v březnu 2009. 
Jedním z nejaktivnějších zastánců bojkotu institucí i osobností na Columbij-
ské univerzitě je profesor íránských studií a srovnávací literatury Hamid Da-
bashi. Podle falešné zprávy z roku 2009 se k bojkotu jako první připojila Ham-
pshire College v  Amherstu, v  srpnu 2010 kolovaly falešné zprávy, že se 
k bojkotu připojila Harvardova univerzita. Prezident Pennsylvánské univerzi-
ty Amy Gutmann v lednu 2012 deklaroval, že se jeho škola k bojkotu nepřipojí. 
V březnu 2009 Americká federace učitelů (AFT) zopakovala své odmítnutí boj-
kotů Izraele a jakékoliv jiné země ústy prezidenta Randi Weingartena.25

Diskuse o bojkotu zasáhla i Kanadu. V lednu 2009 vydala ontarij-
ská pobočka z Kanadské unie státních zaměstnanců (Canadian Union of Pu-

23)  AHREN, Raphael: „For first time, U.S. professors call for academic and cultural boycott of 

Israel.“ Haaretz (18.9.2010).

24)  „Boycott and Divestment Efforts Proliferate on Campus. Anti-Defamation League“ ADL 

(8  April 2009). Dostupné z: http://www.adl.org/main_Anti_Israel/boycott_divestment_

campus_09.htm?Multi_page_sections=sHeading_2 (online)(14.4.2012).

25)  „US Teachers reject academic boycott of Israel.„ Jewish Telegraphic Agency (12.3.2009). 

Dostupné z: http://www.jta.org/news/article/2009/03/12/1003651/aft-rejects-academic-boy-

cott-of-israel (online)(14.4.2012)
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blic Employees, CUPE) prohlášení na podporu akademického bojkotu izrael-
ských učitelů na univerzitách v Ontariu. Předseda CUPE Sid Ryan prohlásil, 
že izraelští akademici by neměli působit v ontarijských školách, pokud vý-
slovně neodsoudí útok na Gazu.26

V Australské University of Western Sydney existuje Studentská aso-
ciace (UWSSA), která se formálně připojila k akademickému bojkotu Izraele 
v únoru 2009. její prezident Jacob Carswell-Doherty odmítl vyslechnout izra-
elské stanovisko a vyjádřil zájem přesvědčit vedení univerzity, aby podpořilo 
bojkot.27 Diskusi o akademickému bojkotu lze shrnout do těchto bodů: 1. Jsou 
akademické bojkoty Izraele eticky ospravedlnitelné? 2. Mohou mít pozitivní 
vliv a způsobit změnu situace? 3. Jde o otázky akademické svobody? 4. Nejsou 
bojkoty zástěrkou pro antisemitismus? 5. Je Izrael vybrán pro bojkot nespra-
vedlivě? 6. Byl i  akademický bojkot Jihoafrické republiky (→ Jižní Afrika) 
adekvátní, ospravedlnitelný a účinný? 7. Otázka skrytého antisemitismu je 
závažná. Malý počet židovských vědců sice bojkot schvaluje, ale Anthony Ju-
lius a Alan Dershowitz tvrdí, že bojkoty jsou antisemitské a označení antisi-
onismus je jen politicky korektním zdůvodněním nenávisti k Židům (→ Anti-
sionismus). Oba vědci srovnali Koncil v  Canterbury z  roku 1222, který 
vyhlásil přísný bojkot omezující kontakty křesťanů s  židovskými sousedy, 
s nacistickým bojkotem židovských obchodů ve 30. letech a pokusy Arabské 
ligy ekonomicky izolovat Izrael.28 Tento názor kritizuje Judith Butler a tvrdí, 
že nátlak na Izrael není projevem antisemitismu, neboť zde není antisemit-
ský úmysl. Hnutí BDS však kritizoval i antisionistický politolog Norman Fin-
kelstein (→ průmysl holocaustu), když v rozhovoru s Frankem Baratem pro-
hlásil, že chce-li BDS kritizovat Izrael a klást mu požadavky a chce-li získat 
legitimitu v očích veřejnosti, musí si nejprve sama udělat jasno v tom, zda 
vůbec uznává právo Izraele na existenci. [V. T.]

Alžírsko. Alžírsko bylo v důsledku svého úzkého svazku k (→) Francii a pří-
chodu početných evropských kolonistů více než jiné arabské země spjato 
s vývojem západoevropského antisemitismu. Židovská komunita na území 
dnešního Alžírska a Tuniska se podílela na prosperitě římské provincie Af-
rika. Judaismus přijaly některé místní berberské kmeny, které zpočátku 
úspěšně vzdorovaly arabské expanzi. Relativně tolerantní podmínky arab-

26)  „CUPE Ontario to recommend support for ban on Israel academics in response to Gaza 

bombing“, Press Release from CUPE Ontarion (5.1.2009).

27)  „Sydney students call for Israel boycott.“ Jwire (8.3.2009). Dostupné z: http://www.jwire.

com.au/news/sydney-students-call-for-israel-boycott/1516 (online)(14.4.2012)

28)  ANTHONY Julius, DERSHOWITZ Alan: The Times Online (13.června 2007)
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ské nadvlády přerušila ve dvanáctém století expanze Almohádů, berberské 
dynastie marockého původu, jejíž bojovníci vyhladili židovskou komunitu 
v řadě severoafrických měst, například v Tilimsánu. Množství alžírských 
Židů tehdy uprchlo do Egypta, ale také na Pyrenejský poloostrov, kde se sta-
li důležitým prostředníkem mezi světem islámu a křesťanství, například 
v úloze vyslanců španělských panovníků na muslimských dvorech. Nao-
pak po  pogromech v  roce 1391 se vysoký počet španělských Židů usadil 
v Alžíru, kde je vstřícně přijali vládnoucí Zajjánovci (1236–1550). Pád Grana-
dy v lednu 1492 obrátil hněv muslimského obyvatelstva proti Židům, což 
vyústilo do krvavých pogromů; na druhé straně ale přibyli noví židovští 
exulanti ze Španělska.

V letech 1830 až 1838 ovládla území dnešního Alžírska (→) Francie. 
Země se tak stala součástí politického vývoje rychle se modernizujícího zápa-
doevropského státu, v němž se po pádu císařství v roce 1870 prosadil režim 
Třetí republiky dovršující emancipaci francouzských Židů. Již 24. října 1870 
byl vydán Crémieuxův dekret, kterým bylo uděleno všem alžírským Židům 
francouzské občanství. Tento politický akt vyvolal u arabského obyvatelstva, 
jež bylo v uplynulých staletích zvyklé na podřízené postavení Židů a které 
náhlou změnu jejich statusu nedokázalo pochopit, značnou nelibost.

Výsledkem byly pogromy, jež v letech 1881 až 1883, 1897 a 1898 za-
sáhly prakticky všechna alžírská města. Na půdu Alžírska se přenesla pro-
střednictvím francouzských osadníků vlna antisemitismu vyvolaná Dreyfu-
sovou aférou. Čelná postava francouzského antisemitismu Edouard Drumont 
(1844–1917), autor nejúspěšnějšího francouzského antisemitského spisu kon-
ce devatenáctého století Židovská Francie (La France juive, 1886), byl zvolen 
do parlamentu za Alžír a jiný vůdce francouzského antisemitismu Max Régis 
se stal starostou Alžíru. Rovněž mezi světovými válkami získávaly v Alžírsku 
antisemitské politické strany, zejména Parti populaire français vedená Dori-
otem, silnou podporu a například v letech 1921 vypukl (→) pogrom v Oranu 
a 1934 v Constantine. Jedním z prvních kroků vichystického režimu v roce 
1940 bylo zrušení Crémieuxova dekretu, v důsledku čehož bylo sto osmnáct 
tisíc alžírských Židů zbaveno občanství a byla vůči nim uplatněna diskrimi-
nační opatření známá v okupované Evropě.

Americké jednotky se vylodily v  Alžírsku 8. listopadu 1942, při-
čemž klíčovou úlohu během protinacistického povstání v  Alžíru sehrál 
Joseph Albuker, který byl židovského původu. Paradoxně nová administrati-
va vedená generálem Giraudem, admirálem Darlanem a guvernérem Yvesem 
Châtelem a podporovaná americkým reprezentantem Robertem Murphym 
ponechala vichystická protižidovská represivní nařízení v  platnosti, a  to 
včetně internačních táborů. Teprve 20. října 1943 byl na přímý zásah prezi-
denta Franklina Delana Roosevelta obnoven Crémieuxův dekret a alžírským 
Židům bylo navráceno francouzské občanství. Na  úplnou rovnoprávnost 
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museli obyvatelé Alžírska židovského původu, kterých bylo v té době přibliž-
ně sto padesát tisíc, čekat až do roku 1947.

Během alžírské války v letech 1954 až 1962 mezi Frontou národ-
ního osvobození (le Front de Libération Nationale, FLN) a silami loayalními 
vůči Francii se místní židovská komunita ocitla mezi dvěma ohni. Pogro-
mů, vražd, únosů a vypalování synagog se na jedné straně dopouštěli alžír-
ští nacionalisté, na  druhé straně se k  antisemitským násilným aktům 
uchylovali příslušníci Organizace tajné armády (Organisation Armée Se-
crète, OAS) bojující terorem proti nezávislosti země za  zachování Algérie 
française. Symbolický význam měla vražda nesmírně populárního židov-
ského zpěváka Raymonda Leyrise, který byl zastřelen 22. června 1960 alžír-
skými nacionalisty na ulici za bílého dne a jenž ztělesňoval možnost míro-
vého soužití arabského, židovského a francouzského elementu.

Po podpisu Evianské dohody 18. března 1962 a vyhlášení nezávislo-
sti Alžírska 3. července 1962 někteří představitelé dočasné vlády neskrývali 
přesvědčení, že místní Židé jsou v jejich očích především Francouzi a že by 
měli sdílet osud ostatních pieds-noirs (tj. francouzských kolonistů z období 
před vyhlášením nezávislosti). Prohlašovali, že „je třeba zbavit Alžírsko všeho, 
co není arabské“. Do konce července 1962 opustilo zemi sedmdesát tisíc Židů. 
Prezident Ben Bella zaujal vůči židovskému obyvatelstvu korektní přístup, ale 
ani on nedokázal zastavit šířící se antisemitismus a násilí. Situace se drama-
ticky zhoršila po vojenském převratu v roce 1965, který vynesl do čela státu 
Huarí Bumediena. Židovskému obyvatelstvu byly uloženy mimořádné daně, 
židovské obchody byly vystaveny bojkotu a předáci židovské obce byli obviňo-
váni ze sionismu. Nejvyšší soud vyhlásil, že Židé se nenacházejí pod ochranou 
zákona. 5. června 1967 vyvolal místní tisk nenávistnou antisemitskou kam-
paň, která vyústila do útoků na synagogy a další židovské objekty. Do dnešní-
ho dne byly všechny synagogy v Alžírsku s výjimkou jediné změněny v mešity. 
Židovské hřbitovy byly zničeny. Židovská komunita v  Alžírsku pamatující 
římské časy zanikla. (viz také (→) Severní Afrika). [I. B.]

Antijudaismus, náboženský. Nenávist či odpor k Židům motivované ná-
boženskými argumenty a představami lze zřejmě pokládat za nejstarší for-
mu antisemitismu. Někdy bývá antijudaismus od antisemitismu oddělován, 
neboť jde o nábožensky motivovanou nenávist, která nemusí být doprováze-
na jinými předsudky, v případě individuální konverze od judaismu by teore-
ticky měla taková nenávist zaniknout. Z dějin však víme, že náboženský an-
tijudaismus býval téměř vždy doprovázen dalšími formami nenávisti nebo 
se z něj různé formy antisemitismu postupně vyvinuly a naopak, různé for-
my antisemitismu bývají mnohdy doprovázené náboženskou nebo paraná-
boženskou rétorikou. 
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Náboženský antijudaismus můžeme zhruba rozdělit podle histo-
rického zařazení. Předkřesťanský antijudaismus někdy anachronicky nazý-
vaný (→) Prvotní antisemitismus, patří k sporným otázkám antisemitismu, 
neboť není snadné odlišit specifickou nenávist vůči Židům od obecné xeno-
fobie nebo od nedůvěry dané politickými poměry, zejména není snadné do-
hledat dostatek historických dokladů jednoznačného antisemitismu. Křes-
ťanský antijudaismus je naproti tomu historicky dobře zmapovatelný, lze 
dohledat jeho počátky a přetrvává prakticky až do současnosti.

Rané křesťanství vedlo mnohdy hrubou polemiku s  judaismem, 
z něhož se bolestně vydělovalo. Ohlasy této polemiky, zhruba v prvních dvou 
stoletích ještě na  půdě židovské, neboť první křesťany je třeba pokládat 
za  stoupence židovského hnutí, jednu z  více židovských mesianistických 
sekt, nalézáme i v Novém zákoně.29 Animozita byla oboustranná, nicméně 
vzrůstající moc křesťanů brzy učinila spor asymetrickým a dala vzniknout 
typickému křesťanskému antijudaismu. S  ohledem na  obvyklou dobovou 
prudkost teologických sporů, jak je známe například z Talmudu by na ost-
rých polemických výrocích v  evangeliích nebylo nic zvláštního, ale vzhle-
dem k tomu, že se tyto výroky staly součástí svatých Písem a získaly nejvyšší 
autoritu, začaly být interpretovány doslovně.

Ve středověku můžeme doložit různé podoby protižidovských ná-
lad, nicméně argumentace byla nesena speciálním náboženským důrazem. 
Tradičním tématem protižidovských kampaní je obvinění z (→) bohovraždy. 
Přestože tato myšlenka odporuje křesťanskému učení o dobrovolné vykupi-
telské Ježíšově oběti za hříchy lidstva, byla rozšířená nejen mezi laiky, ale též 
mezi některými duchovními. První doklad tohoto útoku máme již z  roku 
167, kdy sardský biskup Melito obvinil Židy z vraždy Boha.30 Římskokatolic-
ká církev tuto tezi definitivně odmítla v roce 1965 v dokumentu II. vatikán-
ského koncilu Nostra aetate.31

Přestože obviňování ze šíření moru nepatří k primárně nábožen-
ským argumentům, dokazuje, že i ve středověku se antisemitismus neomezil 
na náboženskou polemiku. Židé měli údajně šířit epidemii tím, že otrávili 
studny (→ Otravování studní). Mučením vynucená přiznání vedla k hromad-

29)  FREUDMANN, Lillian C. (1994): Antisemitism in the New Testament. University Press of 

America

30)  MELITO of Sardis; STEWART-SYKES, Alistair (2001). „On Pascha: With the Fragments of 

Melito and Other Material Related to the Quartodecimans. St. Vladimir‘s Seminary Press“ 

In: Popular Patristics. New York: St. Vladimirs Seminary Press

31)  Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate. Dostupné z: http://

w w w.vat ican.va /archive /h ist_counci l s / i i_vat ican_counci l /documents /vat-i i_

decl_19651028_nostra-aetate_cs.html (online)(5.7.2011)
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ným popravám nevinných lidí a  posilovala přesvědčení o  zločinech Židů. 
Proti této pověře aktivně vystupoval papež Klement VI., který v roce 1348 
vydal dvě buly odsuzující protižidovské kampaně.32

Další nábožensky motivovanou pověrou je démonizace, ta znamená 
přesvědčení, že Židé jsou ve zvláštním vztahu se satanem, že od něj mají mi-
mořádná nadání, majetek a moc, která přesahuje přirozené vysvětlení. S dé-
monizací souvisí i opakující se obviňování Židů z (→) rituálních vražd. Obvině-
ní úzce spjaté s pověstí o rituálních vraždách a užívání křesťanské krve při 
židovských rituálech je prznění či mučení hostií, které se rozmohlo po roce 
1215 spolu s přijetím dogmatu o  transsubstanciaci na  (→) Čtvrtém laterán-
ském koncilu, kdy se stala závaznou nauka o dokonalé proměně chleba a vína 
v tělo a krev Krista. Mučení hostie bylo chápáno nikoliv jako pouhá blasfémie, 
ale jako reálné působení utrpení vtělenému Kristu (→ Znesvěcení hostie).

Středověké a raně novověké rituální pověry a obviňování se v prů-
běhu modernity postupně transformovaly na podobné předsudky s novými 
motivy, ve fundamentalisticky zaměřených náboženských kruzích však pře-
trvávají v nezměněné podobě. Specifickou formou náboženského antijudais-
mu jsou některé projevy radikálních islamistů, kteří interpretují judaismus 
jako falešné náboženství (→ Arabský antisemitismus). [V. T.]

Antika. Viz (→) Prvotní antisemitismus.

Antisemitismus. Pojmem antisemitismus je označována iracionální nená-
vist vůči židovskému etniku, kultuře či náboženství. Běžně se uvádí, že auto-
rem pojmu antisemitismus je německý novinář Wilhelm Marr (1819–1904), 
zakladatel Antisemitské ligy a autor pamfletů jako Vítězství židovství nad ger-
mánstvím – pojednané z pohledu nekonfesního (Der Sieg des Judenthums über 
das Germanenthum – Vom nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet), vy-
daného roku 1879 v Berlíně. Wilhelm Marr v tomto pamfletu používal pojem 
„semitismus” jako jakési „moderní“ označení židovského elementu a  jeho 
emancipace v Německu a žádal obranu proti „semitismu“, pro níž v pozdějších 
textech z roku 1881 použil termín „antisemitismus”. Pojem „semitismus“ 
k označení Židů a judaismu odpovídal dobovému úzu rasové teorie a rasové 
ideologie (→ Rasový antisemitismus) v protikladu ke středověkým protižidov-
ským předsudkům (→ Antijudaismus), které Marr odsuzoval jako primitivní 
a pavědecké a v „obraně proti semitismu“ tudíž neúčinné. Ve zde citovaném 
Vítězství židovství nad Germánstvím se ale pojem „antisemitismus“ zatím ne-

32)  NOHL, Johannes (2006): The Black Death: A Chronicle of the Plague. Westholme Publishing
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objevoval. Přestože je Marr někdy přezdíván „otcem moderního antisemitis-
mu“, není úplně jasné, zda pojem „antisemitismus“ skutečně vymyslel. Již dří-
ve se totiž tento pojem objevil v roce 1860 u židovského orientalisty Moritze 
Steinschneidera narozeného v Prostějově roku 1816, který jej užil ve slovním 
spojení „antisemitské předsudky“ (antisemitsche Vorurteile) při kritice raso-
vého antisemitismu Ernesta Renana (1823–1892). Ke ztotožnění pojmu „Žid“ 
s  pojmem „Semita“ pak došlo patrně u pruského historika Heinricha von 
Treitschke (1834–1896; → Německo) či později právě u Wilhelma Marra. 

V roce 1879 založil Marr tzv. Antisemitskou ligu a o dva roky pozdě-
ji vydal pamflet s názvem Volné antisemitské spisky (Zwanglose Antisemiti-
sche Hefte), který přispěl k rozšíření pojmu antisemitismus do širšího pově-
domí. Ve  stejné době se již termín „antisemitismus“ objevoval v textech 
rakouského germanisty Wilhelma Scherera v Neue Freie Presse, který jej pa-
trně pomohl dále zpopularizovat. Sám Wilhelm Marr vyjádřil na sklonku 
svého života určité politování nad svými protižidovskými texty a vysvětlo-
val, že prý byly motivovány obdivem až závistí k Židům (→ Filosemitismus) 
a jejich probíhající kulturní obrodě, jejíž vitalitu po zrovnoprávnění v roce 
1871 tehdy považoval za konkurenci pro národní obrození Německa. Ačkoliv 
se jeho teze o neúčinnosti asimilace Židů a nutnosti fyzické obrany proti 
„semitismu“ staly zdrojem inspirace pro ideologii pozdějšího německého na-
cionálního socialismu (→ Holocaust, → Rasový antisemitismus), Marr sám 
primitivismem národoveckých hospodských spolků (již tehdy se zdravících 
pozdravem „Heil!“) opovrhoval.

Termín antisemitismus se mezitím velmi rychle prosadil i v dal-
ších jazycích (v angličtině minimálně od roku 1881 skrze reportáže o Marro-
vých aktivitách) a ustálil se ve významu „nenávist vůči Židům“. Marrem defi-
novaný význam pojmu „antisemitismus“, jakožto rasově motivované 
nenávisti vůči Židům, v opozici oproti staršímu (→) antijudaismu, zůstal za-
chován, stejně jako zůstal zachován užší význam pojmu „Semita“ ve smyslu 
„Žid“. A zatímco se antisemité z 19. a počátku 20. století tímto termínem hrdě 
pyšnili, od konce 2. světové války (→ Holocaust) se jej snaží spíše relativizovat 
a marginalizovat. 

Definice antisemitismu přitom není jednoduchá a vedou se kolem 
ní časté spory, plynoucí zejména ze šíře a rozmanitosti fenoménu, který se 
snaží pojmenovat. Při snaze o uchopení široké a rozmanité škály projevů anti-
semitismu sice dokážeme identifikovat typické jednoznačné příklady, ovšem 
v praxi narážíme na problém stanovení jasných hranic toho, co je pouze ne-
vkusné a co je již jednoznačně antisemitské. V současnosti nejrozšířenější defi-
nice antisemitismu byla sestavena v roce 2005 Evropským centrem pro moni-
torování rasismu a xenofobie (EUMC), které je orgánem Evropské unie. Definice 
nese název Pracovní definice antisemitismu a je výsledkem řady obtížných 
kompromisů. Antisemitismus je podle této definice „určitý způsob vnímání 
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židů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči židům. Slovní a fyzické projevy antise-
mitismu jsou zaměřeny proti židovským nebo nežidovským osobám nebo jejich 
majetku, proti institucím židovské komunity a náboženským zařízením.“

Pracovní definice antisemitismu dále konstatuje, že za antisemitské 
mohou být označeny I některé projevy namířené proti Státu Izrael, jakožto 
představiteli židovské pospolitosti (→ Antisionismus, → Nový antisemitismus). 
Problém rozmanitosti a šíře fenoménu antisemitismu řeší Pracovní definice 
pomocí výčtu širší škály projevů, které je možno za antisemitské označit s tím, 
že mezní hranice a sporné případy je nutno posuzovat podle konkrétního 
kontextu. Jako příklady jednoznačných projevů uvádí: „1. Podněcování, pod-
pora či ospravedlňování zabíjení židů či ubližování židům ve jménu radikální 
ideologie či extrémního náboženského postoje (→ Antijudaismus). 2. Obviňování 
z prolhanosti, dehumanizace, démonizace, prohlášení o jednotlivých židech (či 
židovstvu jakožto jakési kolektivní moci) založená na  stereotypech. Zejména, 
avšak nikoli pouze, mýty o světovém židovském spiknutí nebo židech kontrolu-
jících média, ekonomii, vládu a jiné společenské instituce (→ Teorie spiknutí). 
Obviňování židů, jakožto pospolitosti, z odpovědnosti za skutečné či smyšlené 
chyby a špatnosti zaviněné židovským jedincem či skupinou židů či dokonce ne-
židy. 3. Popírání existence, rozsahu, způsobu provedení (např. plynové komory) 
a účelu genocidy židů německými nacisty, jejich podporovateli a komplici 
během 2. světové války (→ Popírání holocaustu). Obviňování židů, jakožto pospo-
litosti, či státu Izrael z vymyšlení či zveličování Holocaustu (→ Průmysl holocaus-
tu). 4. Obviňování židovských občanů z větší loajality ke  státu Izrael nebo 
z upřednostňování domnělých priorit mezinárodního židovstva nad zájmy své-
ho vlastního státu.“

Definice uvádí rovněž příklady antisemitských projevů vztahují-
cích se k státu Izrael kam po zohlednění celkového kontextu může patřit: 
„1. Popírání práva židovské pospolitosti na sebeurčení. Například tvrzením, že 
existence Státu Izrael je rasistický počin. 2. Vytváření dvojích standardů tím, 
že se vyžaduje jednání neočekávané a nevyžadované od žádného jiného demo-
kratického státu. 3. Používání symbolů a vyobrazení asociovaných s klasickým 
antisemitismem (např. obviňování židů z vraždy Ježíše nebo pošpinění (→) 
krve) k charakterizování Izraele či Izraelců. 4. Přirovnávání současné izraels-
ké politiky s nacistickou. 5. Označování Židů kolektivně zodpovědnými za akce 
státu Izrael.” Definice samozřejmě dodává, že: „kritika Izraele, podobně jako 
kritika vůči jakémukoli jinému státu, nemůže být považována za antisemitis-
mus.“ (→ antisionismus; → 3D test Nathana Sharanského).

Při posuzování antisemitismu v trestné činnosti je klíčová identi-
fikace motivu. Antisemitský čin je antisemitským ve chvíli, kdy jeho moti-
vem je nenávist vůči židovství oběti. Trestné činy mají antisemitský podtext 
ve chvíli, kdy je poškozená strana či její majetek (školy, místa bohoslužeb, 
hřbitovy apod.), cílem útoku pro své židovství, ať už skutečné či pouze do-
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mnělé. Naopak, není-li faktor židovství oběti relevantní jako motiv, pak se 
nejedná o antisemitismus. Pokud se Žid stane terčem nenávisti, nikoliv pro 
své židovství, ale například pro své konkrétní činy, chování a jednání, pří-
padně, když je útok motivován konkrétními osobními a jinými rozpory, pak 
o antisemitismu hovořit nelze, i když je obětí Žid. Antisemitské projevy jsou 
trestným činem, jsou-li tak definovány zákonem. Antisemitismus bývá zpra-
vidla postihován spolu s ostatními projevy rasismu a xenofobie. Některé ev-
ropské státy, jako například Francie, Německo, nebo Česká Republika se pak 
dokonce rozhodly s ohledem na svou historii trestat i (→) popírání holocaustu 
či jiného genocidia.

Projevy antisemitismu bývají podle svého charakteru dále rozdělo-
vány do kategorií, které jsou ale teoretické a v praxi se často navzájem prolí-
nají. Takovýmito kategoriemi jsou například: (→) Antijudaismus, (→) Rasový 
antisemitismus, (→) Sociální antisemitismus a (→) Nový antisemitismus, ně-
kdy prezentovaný jako údajný (→) Antisionismus. Pro antisemitismus je ty-
pické, že ačkoliv jeho následky trpí konkrétní jednotlivci, samotná antise-
mitská rétorika zpravidla hovoří o Židech v kolektivní, obecné 
a démonizující rovině. Židé jsou v antisemitském myšlení zpravidla chápáni 
nikoliv jako jednotliví lidé, nýbrž jako jakási všeprostupující, mystická, dé-
monická, negativní síla. Antisemitismus bývá z tohoto důvodu zcela nezávis-
lý na tom, jací Židé ve skutečnosti jsou, nebo nejsou a v tomto faktu spočívá 
i  rozdíl mezi antisemitismem a legitimní kritikou. Extrémním dokladem 
tohoto faktu je schopnost antisemitismu přežívat i tam, kde již žádní Židé 
nežijí (→ Antisemitismus bez Židů). [V. T., Z. T.]

Antisemitismus bez Židů. Pojmem antisemitismus bez Židů označujeme 
paradoxní fenomén antisemitských projevů, objevujících se i v zemích a mís-
tech, kde žádní nebo téměř žádní Židé nežijí. Jakékoliv negativní postoje vůči 
Židům se tedy nemohou zakládat na přímé zkušenosti a jsou tudíž projevem 
stoprocentního negativního předsudku.33 Existence antisemitismu bez Židů 
je jedním z dokladů toho, že antisemitismus může být zcela nezávislý na tom, 
jací Židé skutečně jsou. Není to fenomén úplně nový, během protižidovských 
kampaní ve  středověku se vžil obraz Žida, jako archetypálního nepřítele 
křesťanstva, a ten mohl existovat i bez reálné přítomnosti Židů, předával se 
z generace na generaci a prostřednictvím kázání, literatury, divadla, obrazů. 
Například v Anglii v 16. století již žádní Židé nesídlili, alespoň ne takoví, kte-

33)  KLÁNSKÝ, Josef (1993): „Antisemitismus v zemi téměř bez Židů.“ In: Jak dále? Materiály 

z kolokvia „Za občanskou společnost, demokracii a humanismus“. Český svaz bojovníků 

za svobodu, Praha 1993
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ří by svoji původní identitu pečlivě neskrývali a nepřijali křest (→ Británie). 
Ještě pro Williama Shakespeara je (→) Shylock přesto jednoznačným symbo-
lem, kterému diváci Kupce benátského dobře rozuměli.

Mnohdy se fenomén antisemitismu bez Židů objevuje v některých 
státech Předního východu, kde se islamisté verbálně vymezují proti Židům, 
ačkoliv v těchto zemích již žádní Židé po několik desetiletí nežijí. Fenomén an-
tisemitismu bez Židů nacházíme v současném Japonsku a po 2. světové válce 
především ve střední a východní Evropě, kde zatímco byla většina Židů vyhla-
zena nacisty a vyhnána komunisty, antisemitské stereotypy přežívají dále a je-
jich případné konkrétní projevy se koncentrují na zbývající přeživší.

Pod dojmem hrůzných událostí holocaustu a série pogromů v po-
válečném období, jejichž obětí se stali přeživší holocaustu, se většina výcho-
doevropských Židů rozhodla emigrovat. Projevy antisemitismu tím však ne-
skončily. Byly jimi provázené politické procesy v  50. letech i  rétorika 
některých komunistických funkcionářů a publicistů následujících desetile-
tí. Po založení státu Izrael se antisemitismus objevoval pod označením (→) 
antisionismus a ještě zesílil. Pokud již v Československu nebyli téměř žádní 
Židé, vybíjel se antisemitismus na  občanech za  Židy označovaných nebo 
s nimi (ať už skutečně či domněle) sympatizujících. Nechvalně proslulou se 
v tomto ohledu stala akce StB s názvem Pavouk, která v letech 1971–1989 za-
sáhla do životů tisíců nic netušících lidí. Příkladem antisemitismu v norma-
lizační literatuře je například román komunistického propagandisty Alexe-
je Pludka Vabank z roku 1974.34

Nepočítáme-li protižidovská úsloví a stereotypy užívané bezděčně 
v  jazyce, po roce 1989 se dočasně projevy antisemitismu v České republice 
utlumily, neboť byly občany spojovány s komunistickou propagandou, a pro-
to většinou zavrhovány. Již od počátku 90. let se ale ojediněle mimo hlavní 
proud začala objevovat jeho propagace, například v konspirační studii Analý-
za událostí 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího zveřejněné v roce 1990, kde 
je řada čelních představitelů bývalého disentu označena za Židy, nebo v jeho 
komentáři k (→) Protokolům siónských mudrců s názvem Knížata zloby vyda-
ném pod jménem Robert Helebrandt. Antisemitské projevy se vyskytovaly 
v  projevech členů Republikánů Miroslava Sládka, Dělnické strany (později 
Dělnické strany sociální spravedlnosti) a Národní strany, dále mezi tzv. kato-
lickými tradicionalisty spojenými se stoupenci Marcela Lafébvra. Antisemi-
tismus bez Židů v rétorice těchto hnutí dosáhl té míry, že se dokonce i ve vzá-
jemných sporech představitelé těchto stran a hnutí navzájem obviňovali ze 
židovského původu. Antisemitismus ve  střední Evropě propaguje celá řada 

34)  PLUDEK, Alexej (1974). Vabank. Praha: Československý spisovatel
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internetových portálů od neonacistických přes ultralevicové po lefébvristic-
ké a konspiračně esoterické a to i přesto, že zde žije pouhá hrstka Židů.

Za  Židy bývají označováni libovolní kritici radikálů od  levicových 
aktivistů, demokratických politiků a bývalých disidentů přes přední publicis-
ty, vědce, umělce a intelektuály. V předposledním čísle Týdeníku Politika v roce 
199235 se objevil tzv. Seznam Židů v české politice a kultuře, ve skutečnosti po-
cházející ze spisů akce Pavouk, později doplňovaný o další jména a na interne-
tu publikovaný pod obměněnými titulky. Tyto seznamy, jejichž autorem je 
pravděpodobně popularizátor antisemitismu Jaroslav Voříšek, jsou typickým 
průvodním fenoménem antisemitismu bez Židů. Drtivá většina jmen na nich 
uvedených jsou jména nežidovských umělců, vědců a  politiků, které spojuje 
pouze demokratické smýšlení a mnohdy protikomunistická minulost.

Antisemitismus bez Židů mimo jiné znamená, že o  tom, kdo je 
Židem, rozhodují antisemité, v jejichž podání je Židem každý, koho pokládají 
za nepřítele. S antisemitismem bez Židů jsou spojeny často velmi kuriózní 
myšlenkové konstrukce a dedukce na základě příjmení, oděvu, tvaru obliče-
je, velikosti nosu, gestikulace, apod. Ona potřeba sepisování rozličných se-
znamů a odhalování „utajovaného původu“ může vstupovat i do spojení s tzv. 
chazarskou teorií (→ Chazaři) a (→) popíráním holocaustu. Takovouto myšlen-
kovou konstrukcí pak antisemité docházejí k závěru, že ve společnosti ve sku-
tečnosti žijí desetitisíce Židů, tajících svůj původ (srovnej: (→) Krypto-Židé; 
→ Čistota krve; → Teorie spiknutí). Krajním projevem výše uvedených pověr je 
i fáma o údajném židovském původu prezidenta Václava Klause. [V. T.]

Antisionismus. Pod velice širokým pojmem antisionismus můžeme rozu-
mět například: Nesouhlas s idejí sionismu, odpor vůči sionismu, event. ideji 
židovského státu obecně či zkrátka jakoukoliv vyhrocenou kritiku státu Izra-
el, žádající revizi samotných základů izraelské státnosti. Jako u kterékoliv 
jiné politické ideologie, je i v případě sionismu logické, že má vedle příznivců 
i  své odpůrce a kritiky. Antisionismus je starý jako sionismus sám. Nalézt 
jednoznačnou definici tohoto pojmu není snadné. Jeho vnímání je do znač-
né míry ideově podmíněno a mnohdy může označovat i vzájemně zcela ne-
slučitelné ideologie. Samotný původ pojmu „antisionismus“ ani jeho autora 
neznáme, ovšem objevuje se například již v roce 1903, tj. šest let po 1. sionis-
tickém kongresu, v titulu knihy Zionismus und Antizionismus z pera maďar-
ského rabína Adolfa Altmanna. To, že nedokážeme zcela s jistotou určit pů-
vod tohoto pojmu je do jisté míry dáno velice pozvolnými a nejistými počátky 
sionistického hnutí, jakož i faktem, že před 2. světovou válkou se ještě většina 

35)  Týdeník Politika 2/1992, č. 96, s.2.
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Židů stavěla k sionismu skepticky a byla tak vlastně ne-sionistická až antisi-
onistická. Sionismus se výrazně prosadil v kontextu 2. světové války a to ku-
podivu nikoliv v přímé reakci na holocaust, nýbrž spíše v reakci na situaci 
židovských uprchlíků v Evropě po holocaustu, kteří po pokusu o návrat zjis-
tili, že se nemají kam vrátit, neboť jejich domovy jsou zničené a jejich bývalí 
sousedé si jejich návrat nepřejí.

Pod pojmem antisionismus si pak lze na  jedné straně teoreticky 
představit legitimní židovská asimilacionistická či emancipační hnutí, nabí-
zející asimilaci do majority či prosazení práv Židů, jakožto plnoprávné ná-
rodnostní menšiny v zemi původu jako alternativu k sionistickému progra-
mu, ovšem na  druhé straně je vlastně za  „antisionistický“ možno označit 
i  explicitně antisemitský podvrh (→) Protokoly siónských mudrců, o  němž 
jeho autoři a šiřitelé prohlašují, že má pocházet z 1. sionistického kongresu.

Častým omylem některých antisemitsky smýšlejících antisionistů 
bývá zaštiťování se existencí židovského antisionismu. Židovští antisionisté 
však nikterak nezpochybňují víru v návrat Židů do země Izrael jako takovou. 
Pouze říkají, že obnovení Izraele není možno naplnit materialistickými pro-
středky politického sionismu definovaného Theodorem Herzlem a že Izrael, 
o němž se hovoří v Tóře, není možno vybudovat jako světský stát moderního 
typu. Reformní a rekonstruktivističtí Židé, kteří volají po zachování duchov-
ního a kulturního významu diaspory, zase nejsou vyloženě antisionisty, neboť 
sami sebe nevnímají jako opozici vůči sionismu. Spíše hovoří o nutnosti větší 
komplementarity mezi Izraelem a diasporou a vhodnějším označením jejich 
vztahu k  tomuto programu by byl spíše „ne-sionismus“. Pro generaci izrael-
ských historiků z přelomu 80. a 90. let (např.: Tom Segev, Amira Hass, Danny 
Rubinstein), podle níž sionismus splnil svou historickou úlohu a nyní je třeba 
nalézt způsob jeho přizpůsobení nové realitě, s níž původní teoretikové sionis-
tické ideologie nemohli počítat, se zase vžilo označení „post-sionisté“.

V úzké definici antisionismu jakožto odporu vůči samotné ideji ži-
dovského státu a tedy i vůči existenci židovského státu jako takového, je antisi-
onismus vnímán jako jednoznačně antisemitský, neboť upírá Židům právo 
na národní sebeurčení. Pokud je antisionismus chápán šířeji, například jako 
kritika státu Izrael volající po reformách základů židovského státu, jehož sa-
motné právo na existenci ovšem uznává, pak antisemitský být nutně nemusí, 
ovšem je na druhé straně otázkou, proč by vlastně standardní kritika politic-
kých poměrů v zemi, ústavního pořádku, korupce či porušování lidských práv 
měla být vůbec řazena pod natolik specifický pojem, jakým je antisionismus.

Hranici antisemitismu překračuje kritika Izraele jednoznačně 
ve chvíli, kdy je její formu či obsah možno označit za antisemitské na základě 
(→) 3D testu Natana Sharanského, event. když přebírá prvky (→) sociálního 
antisemitismu, (→) teorií spiknutí, (→) nového antisemitismu apod. Mezi čas-
tými antisemitskými motivy v antisionistické rétorice nacházíme například 



64

ANTIsIoNIsmus – ArABský ANTIsEmITIsmus

představu o státu Izrael, jakožto výsledku židovského spiknutí (→ teorie spik-
nutí) nebo o holocaustu, jakožto údajné mystifikaci s cílem morálního vydí-
rání západního světa ke získání podpory pro vznik státu Izrael (→ popírání 
holocaustu; → průmysl holocaustu). Na antisemitském charakteru takového-
to „antisionismu“ nemění nic ani fakt, že bývá z různých osobních důvodů 
propagován i některými Židy. Těžko lze rovněž hovořit o „pouhém antisionis-
mu“ tam, kde je protest proti politice židovského státu vyjadřován skrze ná-
pisy na synagogách či znesvěcováním židovských hřbitovů, jako by to snad 
byla velvyslanectví Izraele. Takovéto akty vandalství jsou jednoznačně anti-
semitské, neboť jsou postaveny na představě kolektivní viny Židů za politic-
ké akty jednoho světského státu.

Problém vztahu antisionismu a antisemitismu je ještě více zkom-
plikován tím, že postoje samotných antisemitů k představě o možném od-
chodu Židů do Palestiny se různily a proměňovaly. Antisemité objevili antisi-
onismus do značné míry teprve po 2. světové válce. Zatímco před 2. světovou 
válkou se v antisemitských materiálech běžně setkáváme s voláním po vy-
hnání Židů z Evropy do Palestiny či jiného místa chápaného jako vyhnan-
ství, po 2. světové válce a vzniku státu Izrael žádají antisemité odchod Židů 
z Palestiny, aniž by ale dokázali říci kam.

V  zemích komunistického východního bloku, jakož i  v  zemích 
arabského světa začíná v 50. letech antisionismus přebírat explicitně antise-
mitské motivy do té míry, že jediným rozdílem mezi antisionismem a anti-
semitismem spočívá v zaměňování slova „Žid“ za pojem „sionista“. Během 
politických procesů v komunistických zemích v 50. letech pak otevřeně za-
znívá rétorika o  sionistickém (rozuměj židovském) spiknutí. V  arabských 
zemích je k vymezování vůči Izraeli používáno explicitně antisemitských 
stereotypů a například (→) Protokoly siónských mudrců či publikace a kari-
katury, pracující se symbolikou (→) rituální vraždy jsou zde vydávány jako 
„antisionistická“ literatura. Ve (→) Spojených státech se zase například v roce 
1976 objevuje zkratka ZOG (→ Zkratky; → Neonacismus) odkazující k (→) teo-
rii spiknutí, podle níž jsou všechny vlády světa pouze loutkami v židovských 
rukou a  jsou tedy de facto všechny „zprostředkovaně“ židovské. Takovéto 
vlády zejm. západních zemí jsou pak nazývány Zionist Occupation Govern-
ment, neboli Sionistická okupační vláda (event. Sionisty okupovaná vláda). 
Na  tyto případy však již ani není možno aplikovat termín antisionismus, 
neboť se jedná o explicitní antisemitismus.

Pro antisionismus prostý antisemitismu zanechávají všechny tyto 
paradoxy a vzájemné prolínání jen velmi úzký a diskutabilní prostor s ne-
zřetelnými a snadno překročitelnými hranicemi. Antisionismus je pak sio-
nisticky smýšlejícími Židy vnímán se značnou hořkostí, neboť tito Židé cítí, 
že se řada antisionistů vymezuje proti existenci židovského státu pomocí ar-
gumentace, kterou by vůči jinému státu nepoužili a že tím, co mnohdy anti-



65

sionistům vadí ve skutečnosti není politická idea sionismu jako taková, ný-
brž fakt, že tato idea je židovská (→ latentní antisemitismus).

Sekulárním levicovým antisionistům, vedeným upřímnou vírou 
v universalistické ideje, pak sami sionisté často vytýkají, že cesta, kterou se 
snaží nabídnout jako alternativu k sionismu – např. asimilace Židů či jejich 
emancipace v zemích původu na základě společně sdílených univerzálních 
hodnot – přestala být v situaci po holocaustu udržitelnou, což jen podtrhuje 
fakt, že řada nadějných antisionistických hnutí, jako například Jidišer Alge-
mejner Bund (Židovský socialistický svaz, viz → Polsko) byla ve svých domov-
ských zemích zlikvidována těmi, mezi něž se chtěla integrovat. [Z. T.]

Arabský antisemitismus. Pojem „arabský antisemitismus“ je některými 
kritiky považován za oxymóron, neboť – jak tvrdí tito kritikové – Arabové 
jsou rovněž příslušníky semitského etnika a arabský jazyk je semitský. Avšak, 
původní autor termínu (→) antisemitismus, kterým byl vídeňský antisemita 
Wilhelm Marr při své snaze o nalezení oficiálního označení k odlišení mo-
derního antisemitského programu od středověkého (→) antijudaismu s Araby 
nikterak nepočítal. Pojem „Semita“ byl v té době považován za synonymum 
ke slovu „Žid“ (→ rasový antisemitismus). A v době, kdy významové paradoxy 
tohoto pojmu ve  vztahu k  Arabům začaly být vnímány jako důležité (tj. 
po vzniku státu Izrael, → Antisionismus) už byl zase tento termín natolik za-
vedený, že by bylo matoucí hledat jiný. Tak jako se s antisemitismem můžeme 
setkat v zemích křesťanského světa, se s ním můžeme setkat i v zemích arab-
ských a je tedy legitimní hovořit o arabském antisemitismu, kterýžto má své 
specifické charakteristiky a vývoj. Většina současných Arabů jsou muslimo-
vé a islám je původně arabské náboženství. A právě proto zde budeme nejčas-
těji hovořit o vztahu islámu a muslimů k Židům, ovšem část arabské popula-
ce (31% v  Libanonu, 10% v  Egyptě, 4–10% v  Sýrii, 16% v  Iráku atd.) tvoří 
křesťané, zpravidla přináležející k některé z východních církví. Ačkoliv tito 
křesťané tvoří menšinu a sami se mohou stávat terčem perzekuce, v přenosu 
antisemitských stereotypů do muslimského světa na přelomu 18. a 19. století 
sehráli svou úlohu.

Islám, podobně jako křesťanství, chápe sám sebe jako dědice mo-
noteistické tradice judaismu, kterou ze svého pohledu reviduje a  uvádí 
na pravou míru. Islámská tradice tak shlíží na obě předchozí zjevení spatra 
a  jakkoliv uznává jejich historický význam, považuje je v  jistém smyslu 
za překonaná. Vyjádřením tohoto postoje může být například nařízení Cha-
lífy Umara II. (717–720), který v Bagdádu zakazuje výstavbu nových synagog, 
kostelů apod., byť ale na druhé straně zakazuje jejich poškozování či boření. 
Z tohoto titulu plyne i vztah k vyznavačům křesťanství a judaismu, kteří na-
rozdíl od polyteistů nejsou označováni explicitně za bezvěrce a jakožto lidu 
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knihy (Ahl al-Kitáb) je jim přisouzen statut dhimmí, tvořící jakousi střední 
kategorii mezi kategoriemi „věřící“ a  „bezvěrec“. Statut dhimmí je podle is-
lámského práva (šarí’a) restriktivní a má vyjadřovat podřízenost, ovšem sou-
časně z téhož statutu plynou vedle ponižujících povinností i určitá základní 
práva. Lépe to pochopíme na často uváděném příkladu, podle něhož je svě-
dectví dhimmího (tj. Žida i křesťana) před islámským soudem rovno 1/4 svě-
dectví muslima. To je jednoznačně nerovné a  diskriminační postavení. 
V řadě míst křesťanské Evropě téže doby však Židé proti křesťanům nesměli 
u  soudu svědčit vůbec. Zatímco ve  středověké Evropě neměli „nekřesťané“ 
vůbec žádnou právní ochranu, islámský koncept dhimmí zaručoval alespoň 
základní záruky osobní bezpečnosti příslušníků monoteistických komunit, 
jakož i určitou míru autonomie ve správě jejich vnitřních záležitostí. Za to si 
muslimští panovníci žádali dodržování místního práva a placení daní (tzv. 
daně z hlavy – arab.: džizja), které byly v celkovém součtu pro jinověrce mno-
hem vyšší nežli pro muslimy. Diskriminační nastavení daní, které mělo pů-
vodně motivovat k přijetí islámu, paradoxně v raném období islámských dě-
jin představovalo pro konverze k  islámu spíše překážku, neboť muslimští 
vládcové se v těchto raných obdobích konverzím jinověrců na dobytých úze-
mích bránili, s vědomím, že jejich vyšší daně představují pro státní poklad-
nu výrazný příjem. Teprve v pozdějších obdobích – v 11. století a později, v ob-
dobích, během nichž náboženské zaujetí převýšilo pragmatickou politiku 
– se setkáváme s nucenými masovými konverzemi.

Po většinu svých dějin nebyli Arabové (a obecně muslimové) speci-
ficky antisemitští v dnešním slova smyslu. Naopak je možno říci, že postave-
ní Židů v arabském světě bylo po většinu středověku a novověku sice podříze-
né, ovšem obecně lepší nežli ve  světě křesťanském. Některé křesťanské 
protižidovské mýty, v čele s (→) bohovraždou jsou z hlediska islámské věrouky 
vyloženě svatokrádežné. Podle islámského učení není Ježíš Božím vtělením 
a už vůbec ne „jednou ze tří osob trojjediného Boha“. Ježíš je v islámu velice 
váženou postavou, leč řazenou mezi proroky. K tématu (→) bohovraždy se Ko-
rán staví ambivalentně. Židé se prý měli o zabití proroka Ježíše (Ísá) pokusit, 
ovšem neuspěli. Mysleli si, že jej zabili a měli cítit tíhu svědomí, ovšem „pou-
ze se jim to zdálo“, (4:157). A například představa o (→) znesvěcování hostie už 
je z hlediska islámu otevřeným modloslužebnictvím (širk), neboť je postave-
na na učení, přisuzujícím kousku chleba či oplatky vlastnosti těla samotné-
ho Boha. V  islámu rovněž nenacházíme představy Antikrista (šajtáni jsou 
v  islámské věrouce daleko rozmanitějšími bytostmi, inspirovanými pře-
dislámskými motivy) a i když se setkáváme s obrazem Židů, jakožto nepřátel 
Proroka, úrovně křesťanských mýtů tyto představy nedosahují.

V  Koránu nalezneme často citované hanlivé výroky vůči křesťa-
nům a Židům (viz 2:65, 5:60, 7:166), v nichž jsou Židé označováni za opice 
a  křesťané za  prasata, ovšem tyto výroky je třeba číst v  jejich kontextu – 
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ve skutečnosti jsou směřovány vůči těm křesťanům a Židům, kteří porušují 
vlastní přikázání. Podobenství o Židech, kteří se mění v opice kvůli nedodr-
žení šabatu je navíc možno vystopovat do jednoho z jemenských midrašů. Až 
do 18. století se rovněž nesetkáváme s pověrou o  (→) rituální vraždě. První 
kauza tohoto typu v arabském světě se objeví v 17. století mezi křesťany v syr-
ském Aleppu. K výraznému rozšíření těchto pověr ale přispěje až tzv. (→) Da-
mašská aféra z roku 1840. Většina kauz tohoto typu, které se objeví v 18. a 19. 
století na území (→) Osmanské říše má svůj původ v křesťanských komuni-
tách, byť univerzální mýtus (→) rituální vraždy není mezi muslimy zcela ne-
známý (→ Írán).

Islám do značné míry postrádá žhavé polemiky, které sledujeme 
mezi židovstvím a raným křesťanstvím, text Starého zákona je v Koránu za-
hrnut pouze v  útržkovitém převyprávění a  odpadají tak spory plynoucí 
z dvojího čtení téhož textu. Většina z negativních zmínek o Židech v Koránu, 
z nichž nejvíce nalezneme v ostře polemické 9. súře, pochází z pozdějšího 
období života proroka Muhammada, které bylo provázeno ostrými spory 
a polemikami se židovskými kmeny, jejichž vyvrcholením bylo nakonec vy-
hnání těchto tří kmenů z oázy Medína. Z období před těmito rozpory zase 
pochází řada pozitivních veršů, jimiž se Muhammad snažil oslovit židovské 
věřící. Většina pozitivních zmínek v Koránu hovoří o Židech jako o “Synech 
Izraele“ (Bánú Isrá’íl), zatímco negativní zmínky obsahují zpravidla označe-
ní jahúd či alladhína hádú (jde o arabský lyrický opis hebrejského slova je-
hudi, které i arabština zná ve smyslu „vedený“). Ve verších z raného Mekkán-
ského období nejsou Židé zmíněni vůbec. Většina zmínek spadá až právě 
do pozdějšího Medínského období. Většina pozitivních zmínek je směřována 
k Židům obecně, většina negativních zmínek je směřována spíše ke konkrét-
ních židovským osobám, kmenům apod.

Kanonický text Koránu tak ve finále obsahuje vůči Židům pozitiv-
ní i negativní zmínky a během dějin židovsko-muslimských vztahů bylo čas-
té, že se vládci a učenci pragmaticky odvolávali zrovna na ty verše a pasáže, 
které byly v dané situaci politicky výhodné, což ostatně platí dodnes. Jedním 
z exegetických pravidel například je, že mladší súry mají v případě rozporu 
větší exegetickou váhu, než ty starší (tzv. nasch). Toho využívají soudobí isla-
misté, kteří si tak s poněkud revizionistickým přístupem vybírají z Koránu 
o Židech pouze ty negativní zmínky (neboť jsou pozdější) a opírají o ně svou 
(→) antisionistickou a  antisemitskou rétoriku. Podobné tendence k  dobově 
podmíněnému vykládání Koránu, tu k Židům příznivé tu zase nepříznivé, 
nacházíme po celé dějiny Židů v islámských zemích, které jsou tak pozname-
nány střídáním období nebývalé prosperity o nichž si jejich soukmenovci 
v křesťanských zemích mohli jen zdát, s obdobími vyhánění a násilných kon-
verzí. Výbuchy násilí však až do přelomu 18. a 19. století byly přesto méně 
časté, nežli v křesťanském světě.
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Bernard Lewis v úvodu své práce The Jews of Islam reviduje dva 
základní stereotypy o vztazích arabských muslimů k jinověrcům – tím prv-
ním stereotypem je mohamedánský válečník, nabízející buď smrt, nebo kon-
verzi a tím druhým je arabský učenec žijící v symbióze se židovskými souse-
dy. Oba tyto stereotypy považuje Lewis za stejně pokřivené. Skutečné dějiny 
soužití Židů a Arabů spíše měly tendenci mezi těmito dvěma stereotypy osci-
lovat. Období židovské prosperity pod arabskou vládou, jako například 
ve Španělsku od počátku 8. do poloviny 11. století jsou vystřídány prudkými 
explozemi násilí, jako je například pogrom v Granadě roku 1066, kde si řádě-
ní davu podle některých zdrojů vyžádalo 4000 obětí. Důvodem měla být 
údajně vzpoura proti osobě židovského vezíra Josefa ibn Naghrely (mimo-
chodem syna rabiho Šmu’el ha-Nagida), který měl údajně zneužívat moc a po-
užívat rozličné intriky. Hněv proti neoblíbenému vezírovi se pak obrátil 
i na celou židovskou populaci Granady. Z téhož roku a místa pochází i báseň 
Abú Isháqa, v níž se doslovně říká, že zabíjet Židy je v pořádku, neboť se po-
vyšují a nedodržují smlouvy. Bernard Lewis se domnívá, že tato báseň mohla 
v událostech v Granadě sehrát svou roli, ovšem současně dodává, že podobný 
explicitně antisemitský text je na svou dobu na arabské poměry výjimečný. 
Středověká arabská literatura se sice o Židech vyjadřuje s určitým pohrdá-
ním, které je o něco větší, než vůči křesťanům, ovšem jen těžko bychom asi 
ve středověké arabské literatuře nalezli dílo, které by se jen přibližovalo na-
příklad ranému křesťanskému traktátu Adversus Iudaeos.

Onen „zlatý věk“ soužití židovské a arabské kultury na Iberském 
poloostrově do značné míry skončil dávno před křesťanskou (re)conquistou 
(→ Španělsko). Roku 1090 byla Židovská komunita v Granadě napadena ber-
berskými Almorávidy (al-Murábitún). Roku 1107 almorávidský panovník Jú-
suf ibn Tašfín vyzývá Židy na území Andalúsie (→ Španělsko), aby buď kon-
vertovali k islámu nebo opustili zemi. Ve třicátých letech 12. století se vláda 
Almorávidů ocitá v  krizi, kterou definitivně ukončuje další invazní vlna. 
V letech 1148–1212 vládnou iberskému poloostrovu Almohádé (al-Muwahhi-
dún). V Granadě mohou zůstat pouze ti křesťané a Židé, kteří konvertovali 
k islámu. Ostatní mají být vyhnáni. Již v tomto období se objevuje fenomén 
(→) krypto-Židů, byť je mnohem častěji spojován s dějinami pozdějšího křes-
ťanského (→) Španělska.

V  islámských zemích se můžeme setkat s  nařízeními na  nošení 
zvláštního oděvu či různých identifikačních náhrdelníků, klobouků, pásek 
apod. Tato nařízení jsou většinou směřována proti všem dhimmí a vztahují se 
tudíž i na křesťany či zoroastrovce. V roce 807 tak například abbásovský cha-
lífa Hárún ar-Rašíd vydává nařízení, podle něhož mají Židé nosit na  oděvu 
žlutou pásku a křesťané bílou (srov.: → IV. lateránský koncil). Počátkem 11. sto-
letí zase chalífa Hákim Bi Amrilláh nařizuje Židům a křesťanům nosit těžké 
přívěsky na krku (pro Židy ve tvaru zlatého telete, pro křesťany ve tvaru kříže) 
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a k tomu černé těžké klobouky. Někdy mají tato nařízení sloužit „pouze“ k se-
gregaci, jindy jsou ale skutečně motivována snahou zesměšnit takto jinověrec-
ké minority nošením absurdně velkých či nepohodlných doplňků oděvu a při-
mět je ke konverzi či odchodu. Stejně jako ve středověké Evropě se však některé 
tyto, původně zesměšňující, povinné prvky oděvu staly součástí identity a roz-
poznávacím prvkem dané komunity, nošeným i dávno poté, co byl zrušen.

Také prostorové vylučování Židů se v dějinách islámu neobjevuje 
tak jednoznačně a systematicky jako v křesťanských zemích – s jedinou vý-
jimkou – tou je Arabský poloostrov. Nařízení, zakazující pobyt Židů na Arab-
ském poloostrově nalezneme již v období života proroka Muhammada, který 
nechal v reakci na neutuchající spory vyhnat tři židovské kmeny z Medíny 
(Banú Nádir v roce 624, Banú Qurajza v roce 625 a Banú Qajnuqa v roce 627). 
Za tímto vyhnáním přitom stojí spíše politické a osobní spory, nežli spory 
věroučné. Právě po těchto událostech se i  jazyk Koránu ve vztahu k Židům 
stává daleko více polemický až útočný, ovšem tyto útoky jsou často velmi ad-
resné a není jisté, nakolik je vlastně možné je zobecňovat tak, jak to dnes činí 
někteří fundamentalisté. V dějinách Arabského poloostrova nacházíme, ze-
jména v oblasti Jemenu, opakované snahy o prosazení tohoto nařízení. Vy-
nucené masové konverze zažil Jemen v  roce 1165, 1198, případně 1678. 
Na přelomu 19. a 20. století pak jemenští Židé tvořili spolu se Židy z (→) Ruska 
součást první a druhé alije. Na území Saúdské Arábie, která ovládá většinu 
Arabského poloostrova, žije dnes jen několik málo Židů a soudobý wahhábis-
tický režim ustavení o zákazu vstupu jinověrců na Arabský poloostrov či ale-
spoň do svatého města Mekky oficiálně přísně prosazuje.

V arabském světě můžeme ve středověku nalézt čtvrti připomínající 
(→) ghetta, jako například v (→) Maroku. Zatímco v křesťanském světě jsou ghet-
ta zřizována jako segregované čtvrti s tím, že Židé mají zakázán vstup do ostat-
ních částí měst, v Maroku je v roce 1438 svými ohrazená židovská čtvrť vybu-
dována vlastními obyvateli v reakci na vlnu násilností a nucených konverzí 
ve Fezu z roku 1435. Místní Židé se v reakci na tyto události usazují na místě 
zvaném al-Malláh (dosl.: „Slaniště“) a budují opevněnou čtvrť, známou jako Mi-
láh, která má ochránit své obyvatele před budoucími násilnostmi. Podobné 
čtvrti se pak objevují i na dalších místech Maghrebu a podobně jako se pojem 
ghetto ujal po roce 1516 v křesťanském světě, tak se slovo Miláh ujalo k ozna-
čení opevněných židovských čtvrtí v oblasti Maghrebu. Ghetta „evropského 
typu“ – tj. čtvrti vytvářené rozhodnutím shora za účelem prostorové segrega-
ce – se v arabském světě výrazněji objevují na přelomu 18. a 19. století.

Nárůst antisemitismu v dnešním slova smyslu v arabských zemích 
v období 19. století souvisí do značné míry s nástupem modernity a s tím spo-
jeným rozkladem tradičního uspořádání islámské společnosti. Zdrojem an-
tisemitských představ a iniciátorem řady antisemitských afér jsou však vel-
mi často spíše křesťané. Spolu s idejemi importovanými z křesťanské Evropy 
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se do  arabského světa dostává i  antisemitismus. Pro konkrétnější projevy 
v tomto období viz (→ Osmanská říše). K pogromu došlo dokonce i v samot-
ném Jeruzalémě a to roku 1920. Nechvalně proslulým se stal rovněž masakr 
v Hebronu 23. srpna roku 1929, během něhož rozzuřený arabský dav zabíjí 
67 židovských obyvatel města. Na druhé straně jsou ale další, cca. 400, za-
chráněny právě svými arabskými sousedy. Sionisté právě na  tyto události 
zareagovali důkladnou reorganizací a profesionalizací organizace Hagana, 
která se později stane jádrem izraelské armády.

Nástup nacismu v Evropě měl svou odezvu i v arabském světě a to 
především proto, že nacistické Německo bylo vnímáno jako možný spoje-
nec proti tolik nenáviděným britským a francouzským kolonistům, v té 
době de-facto ovládajícím většinu arabského světa. V roce 1941 například 
došlo v Iráku k pokusu o puč, vedenému Rašídem Alí al-Kajláním. V rámci 
těchto událostí, které nakonec vyústily v  krátkou britsko-iráckou válku 
roku 1941 došlo i k masakru Židů v Bagdádu. Rovněž ideologie strany Ba-
’as, která se v 2. polovině 20. století zmocnila vlády v Iráku a Sýrii vychází 
ze syntézy nacionalismu a  socialismu, částečně inspirované fašismem 
a nacismem. Čelní ideologové strany Ba’as, jako Zakí al-Arsúzí a Mišíl Aflaq 
otevřeně deklarovali inspiraci nacionálním socialismem. Arsúzí sám stu-
doval ve 20. letech ve Francii na Sorbonně a během tohoto období se dostal 
do  vlivu myšlenek autorů jako Houston Stewart Chamberlain. Podobně 
jako v evropských zemích, kde se během 30. let objevila v reakci na nástup 
nacismu řada fašistických hnutí, můžeme podobná hnutí nalézt i v arab-
ském světě. Například v Egyptě byla v roce 1933 založena Mladoegyptská 
strana se symboly a ideologií zřetelně inspirovanou německým nacionál-
ním socialismem. V  roce 1951 dokonce dokázala (pod pozměněným ná-
zvem) vyslat jednoho svého zástupce Ibrahíma Šukrího do  parlamentu, 
ovšem roku 1953 byla po puči egyptských svobodných důstojníků – rovněž 
výrazně inspirovaných idejemi nacionálního socialismu – spolu s ostatní-
mi stranami rozpuštěna.

Nejznámějším a nejčastěji zmiňovaným případem otevřeného spoje-
nectví arabského vůdce s  nacistickým Německem je osoba jeruzalémského 
muftího Hadž al-Amín al-Husajního. Husajní usiloval o založení pan-arabské-
ho státu a o Hitlerovi uvažoval podle logiky „nepřítel mého nepřítele“, během 
2. světové války pobýval v Německu, 28. listopadu 1941 se sešel se samotným 
Hitlerem a otevřeně podporoval jeho „konečné řešení židovské otázky“ (→ holo-
caust). Zda sehrál nějakou konkrétní úlohu v událostech holocaustu je sporné, 
stejně jako je sporné, zda a kolik koncentračních a vyhlazovacích táborů sku-
tečně navštívil. Nacisté svůj projekt genocidy evropského židovstva vykonávali 
sami a nepotřebovali podporovat zvenčí. Husajní ale s touto genocidou nepo-
chybně sympatizoval a nepochybně se snažil zabránit případnému přílivu ži-
dovských uprchlíků do Palestiny všemi možnými prostředky. Husajní rovněž 
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vykonával propagandistickou činnost mezi muslimy a  usiloval o  zakládání 
muslimských oddílů v armádách spřízněných s Osou. Otevřenou podporu Hit-
lera pro arabský nacionalismus ale přesto nikdy nezískal. Údajně proto, že by 
tím Hitler například v Sýrii podkopával pozici vychistické Francie.

Plán OSN na rozdělení Palestiny z roku 1947 nejen, že nebyl v arab-
ských zemích přijat, ale navíc vyvolal v obyvatelstvu značné rozhořčení, kte-
ré vedlo až k sérii krvavých pogromů v Jemenu, Sýrii, Egyptě, Maroku a Irá-
ku. Před rokem 1948 žilo v arabských zemích přibližně 900 tisíc Židů. Nyní 
jich zde žije pouhých několik tisícovek. Zůstat se rozhodla pouze necelá dese-
tina původního židovského obyvatelstva těchto zemí. V prvních třech letech 
po  vyhlášení nezávislosti státu Izrael přišlo do  země přibližně 700 tisíc 
uprchlíků, přičemž většina z nich pocházela právě z arabských zemí. Pře-
živší (→) holocaustu, jejichž bezvýchodná situace v poválečné Evropě sehrála 
klíčovou roli v rozhodnutí o rozdělení Palestiny, tvořili v této imigrační vlně 
menšinu. Přibližně 260 tisíc Židů z arabských zemí uprchlo do Izraele v le-
tech 1948–1951, zbytek asi 600 tisíc pak do země přichází do počátku 70. let. 
V letech 1948 a 1949 bylo leteckým mostem z Jemenu přepraveno přibližně 
50 tisíc osob. Dalších přibližně 130 tisíc bylo přepraveno z Iráku a 30 tisíc 
z Libye. Egyptští Židé byli vyhnáni roku 1956, Libyjští museli být evakuováni 
v kontextu Šestidenní války do  Itálie roku 1967. Alžírští Židé byli zbaveni 
občanství roku 1962 a hledají útočiště ve Francii či Izraeli. Jedinou z arab-
ských zemí, která zažila nárůst židovské populace i po roce 1948 byl Libanon 
a to ještě pouze v důsledku přívalu židovských uprchlíků ze Sýrie a Iráku. 
Po roce 1967 však Židé odcházejí i z Libanonu.

Současný arabský antisemitismus je svázán s  (→) antisionismem 
natolik, že ani sami hlasatelé těchto myšlenek je v praxi nedokáží vzájemně 
rozlišit. Arabsko-židovský blízkovýchodní konflikt je, jako každý válečný 
konflikt, provázen velmi krutou rétorikou a propagandou a myšlenky evrop-
ského antisemitismu jsou v arabské protiizraelské rétorice samozřejmě víta-
nou argumentační zbraní. Protokoly siónských mudrců či Mein Kampf jsou 
v arabské verzi vydávány v tisícových nákladech. Myšlenky evropského anti-
semitismu, které jsou v Evropě po (→) holocaustu opouštěny a revidovány, za-
žívají v arabském světě v kontextu blízkovýchodního konfliktu svoji rene-
sanci. Občas to vede ke  komickým paradoxům, kdy vidíme v  televizi dva 
islámské kleriky diskutovat o tom, zda existovaly plynové komory (→ popírá-
ní holocaustu) či zda Židé opravdu potřebují krev křesťanských chlapců, aby 
zopakovali vraždu Ježíše Krista, který podle islámu vůbec zabit nebyl. A na-
příklad (→) Protokoly siónských mudrců se svými úvahami o  zdanění obilí 
a knihtisku (otrocky překopírovanými z Maurice Jolyho) jsou zase pro běžné-
ho muslimského čtenáře, nemajícího hlubší povědomí o  situaci v  Evropě 
na konci 19. století, jen obtížně srozumitelné a je otázka, kolik čtenářů toho-
to masově arabsky vydávaného textu je schopno pojmout více, než jen pár 
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izolovaných citátů o „klepání na naše pokladny“. Antisemitské (→) teorie spik-
nutí, vysvětlované jako součást (→) antisionistického postoje jsou v  součas-
nosti běžnou součástí školních osnov a učebnic. Například v Sa’údské Arábii 
je tématika (→) zednářů, (→) Protokolů siónských mudrců a mezinárodního 
spiknutí (→ Teorie spiknutí) zcela samozřejmou součástí učebnic nábožen-
ství, historie a náboženského práva. Takováto indoktrinace od nejmladšího 
věku pochopitelně výrazně komplikuje jakékoliv vzájemné porozumění, ne-
mluvě o mírovém řešení blízkovýchodního konfliktu. [Z. T.]
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Árijci. Pojem Árijci jako označení skupinové identity se zrodil ve druhé po-
lovině osmnáctého století, kdy někteří západní orientalisté, především jezu-
ité působící v  Indii a  britští představitelé Královské asijské společnosti 
v Kalkatě v čele s Williamem Jonesem, poukázali na genetické sepětí mezi 
některými evropskými a asijskými jazyky, pro které se postupně vžil název 
indoevropské, indogermánské či árijské jazyky. Zmíněná lingvistická afini-
ta zrodila vizi pravěkého společenství, Árijců, kteří údajně stáli u zrodu zá-
padní civilizace. Termín árijský rozšířil mezi evropskou vzdělanou veřej-
nost především významný německý jazykovědec Friedrich Max Müller, 
působící převážně na Britských ostrovech. Mimořádné rasové kvality Árijců 
oslavil francouzský romantický spisovatel Arthur Gobineau v  díle Pojed-
nání o nerovnosti lidských ras (1853–1855), který ale zároveň předpokládal, 
že jde o rasu, která v důsledku rasového míšení již prakticky nenávratně 
zanikla. Ve druhé polovině devatenáctého století začali mnozí radikální au-
toři (Houston Stewart Chamberlain, Ernest Renan, Edouard Drumont, Otto 
Ammon) v rámci (→) rasového antisemitismu stavět Árijce jako nositele idea-
listického a konstruktivního civilizačního úsilí do protikladu vůči materia-
listickým a destruktivním Židům (či Semitům). Rasový antisemitismus, kte-
rý vyvrcholil v nacistickém rasovém totalitarismu, se proto pokusil ozdravit 
údajně upadající či dekadentní západní společnost prostřednictvím odstra-
nění židovského prvku a revitalizace árijského elementu. Od konce 2. světo-
vé války je koncept „árijství“ udržován především mezi (→) neonacisty, pří-
padně příbuznými hnutími, jakým je například (→) Ku-Klux Klan ve  (→) 
Spojených státech. Samotná definice „árijství“ není v myšlení těchto skupin 
a hnutí zcela jednotná. Konkrétní hnutí si ji v rámci své ideologie de-facto 
účelově uzpůsobují jako formu autostereotypu („My“) proti čemukoliv cizí-
mu („Oni“, tj. „ne-Árijci“). Důsledkem těchto účelových definic pak mohou 
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být rozličné vzájemné rozpory, kdy např. čeští, polští a ruští neonacisté po-
važují slovanské národy za národy árijské, s čímž se tvrdé jádro německých 
neonacistů jen těžko smiřuje. [I. B.]

Beilisova aféra. Kauza vykonstruovaného obvinění z  (→) rituální vraždy 
vůči Menachem Mendel Beilisovi (1874–1934). Menachem Mendel Beilis, otec 
pěti dětí pocházel z ortodoxní židovské rodiny v Kyjevě. Beilis se v roce 1911 
nechal zaměstnat jako předák v Zajcevově cihelně v Kyjevě. Dne 12. března 
téhož roku se cestou do školy ztratil třináctiletý chlapec Andrej Juščinskij. 
O osm dní později bylo chlapcovo zohavené tělo nalezeno v jeskyni nedaleko 
Zajcevovy cihelny. Menachem Beilis byl zatčen v červenci po svědectví jistého 
lampáře, že chlapec byl prý unesen Židem. Z  lokálního případu vraždy se 
stala politická aféra, do níž se vložil i car Mikuláš II. a pogromistické hnutí 
Černosotněnců. Mordechaj Mendel Beilis strávil více než dva roky ve vězení 
v očekávání soudu. Mezitím se v Rusku zvedlo několik antisemitských kam-
paní v tisku a cíleně se oživovala rituální pověra. Během pobytu v cele byl 
Beilis několikrát přesvědčován nejen k  falešnému doznání, ale nakonec 
i k prostému přijetí milosti. Beilis to odmítl, neboť by to znamenalo, že bude 
sice propuštěn, ovšem nebude prokázána jeho nevina (srov.: → Hilsnerova 
aféra). Zpětně je tento jeho postoj považován za projev občanské statečnosti, 
který dost možná uchránil ukrajinské Židy před (→) pogromy.

Zatímco byl Beilis nucen pobývat ve vězení, probíhalo vyšetřování. 
Původní vyšetřovatel případu Nikolaj Krasovskij byl propuštěn poté, co odmítl 
to, co vnímal jako explicitní falšování důkazů ze strany prokuratury a poru-
šení úředního postupu. Své vyšetřování Beilisova případu prováděl nadále 
soukromně. S pomocí bývalých kolegů od kyjevské kriminální policie se mu 
podařilo nalézt skutečné Juščinského vrahy. Ukázalo se, že jimi byli recidivis-
té Rudžinskij, Signajevskij a Latyšev a že navíc do vraždy byla zapletena mat-
ka kamaráda oběti Věra Cheberjaková. Krasovskij se rozhodl uveřejnit své 
závěry v tisku. Prokuratura se jej pokusila umlčet obviněním ze zneužití 
úřední pravomoci, avšak v roce 1913 jej viny zprostila.

Proti falešnému obvinění Menachema Mendela Beilise z rituální 
vraždy se mezitím ozvali i někteří ruští a ukrajinští intelektuálové, napří-
klad Maxim Gorkij, Vladimir Korolenko, Alexander Blok, Alexander 
Kuprin, Vladimir Vernadskij, Michajlo Hruševskij, Pavel Miljukov a  Ale-
xander Koni. Soud se přesto dne 25. září 1913 rozběhl. A nejen, že se v jeho 
průběhu ukázalo, že obžalovaný má alibi na dobu smrti. Toto alibi bylo pa-
radoxní. Prokuratura se totiž snažila Beilise vykreslit jako židovského radi-
kála, příslušníka jakési tajemné sekty, která potřebuje krev křesťanských 
dítek. Beilis sám, byť původem z ortodoxní rodiny, byl ale ve skutečnosti 
agnostik a své řemeslo vykonával i o šabatu a svátcích. Vražda se odehrála 
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o  šabatu, kdy však byl agnostický Beilis v  zaměstnání a  podepsané účty 
za nákup materiálu, pocházející ze stejné doby, kdy měl údajně vraždit, se 
tak staly jedním z klíčových důkazů obhajoby.

Navíc i celý konstrukt o rituální vraždě, postavený na tvrzení, že 
oběti bylo zasazeno 13 ran údajně v souladu s magickým významem čísla 
13, se zhroutil poté, co se ukázalo, že oběť má ran 14. Údajní odborníci 
na Talmud, přivolaní prokuraturou, pak byli při křížovém výslechu usvěd-
čeni z neznalosti zcela základních konceptů, pojmů a exegetických tech-
nik. Řada svědků z Beilisova okolí, které prokuratura předvolala navíc na-
konec svědčila ve prospěch obžalovaného, neboť se ukázalo, že Beilis byl 
pro svou vřelou povahu ve svém okolí velmi oblíben. Někteří svědkové do-
konce otevřeně přiznali, že se je prokuratura snažila zastrašit či uplatit, 
aby svědčili proti obžalovanému. A samotný lampář, který měl být korun-
ním svědkem obžaloby v křížovém výslechu přiznal, že se ho vyšetřovatelé 
ptali velice matoucím způsobem a  že vlastně nevěděl, co po  něm chtějí, 
když jim ukázal na Beilise.

Po dlouhých peripetiích, v nichž se objevovaly ryze antisemitské ar-
gumenty a předsudky, manipulované důkazy, zavádějící dobrozdání a nevěro-
hodná svědectví, byl Menachem Mendel Beilis 28. října 1913 zproštěn viny. 
Prokuratura předložila natolik chabý důkazní materiál a natolik zjevně zma-
tečné posudky „znalců“, že dokonce ani porota složená z poloviny z Černosot-
něnců nemohla Beilise odsoudit. V tomto ohledu se Beilisova aféra liší od větši-
ny ostatních obvinění z (→) rituální vraždy z přelomu 19. a 20., kde se obviněný 
buď očištění svého jména nedožil – třeba proto, že byl dříve zlynčován davem, 
jako v případě (→) Leo Franka, nebo proto, že mu byla udělena pouze milost, 
ovšem případ nebyl nikdy revidován (→ Hilsnerova aféra). Vykonstruovaný pro-
ces s Menachemem Mendelem Beilisem, jehož iniciátoři snad doufali v povýše-
ní, z dlouhodobého hlediska jen carskému Rusku ublížil, neboť přitáhl pozor-
nost k míře antisemitismu v zemi (→ Rusko). Sám Beilis po propuštění vykonal 
aliju do Palestiny. Splnil si tak nejen dávný sen, ale navíc tím utekl do bezpečí 
před možnou pomstou nebezpečných Černosotněnců. V tolik vysněné Palestině 
se mu však nevedlo dobře a tak roku 1920 dal na rady svých přátel a přestěho-
val se do Spojených států. Roku 1925 vydal paměti pod názvem Příběh mého 
utrpení. Kniha inspirovala slavného amerického židovského spisovatele Ber-
narda Malamuda k sepsání románu Správkař, oceněného Pulitzerovou cenou, 
byť kritizovaného Beilisovými dědici. Menachem Mendel Beilis zemřel jako re-
spektovaný muž dne 7. června roku 1934 v Saratoga Springs a o dva dny pozdě-
ji pochován po boku (→) Leo Franka či Scholem Alejchema. [Z. T.]
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Bludný Žid. Jádro legendy o bludném Židovi se objevilo v prvních staletích 
křesťanství souběžně s apokryfní literaturou a po boku samostatných výtvo-
rů lidové slovesnosti, jakými byly například legenda o plátnu svaté Veroniky, 
legenda o svatém Kříži či legenda o Antikristovi. S prvním jasně formulova-
ným příběhem na toto téma se však setkáváme až v Byzanci v 6. století v díle 
mnicha Jana Moschose (kol. r. 545 – kol. r. 630) z Damašku, Pratum Spiritu-
ale, které se ze Sýrie rozšířilo do všech klášterů na Blízkém Východě. Zákla-
dem legendy se stalo mnichovo vyprávění o osobním setkání jiného mnicha 
z Kypru, Isidora z Mélitenu, s bědující tajemnou postavou, která na otázku 
„kdo je“ odpovídá: „Jsem ten, kdo udeřil do  tváře Stvořitele světa, našeho 
Pána Ježíše Krista, ve chvíli jeho utrpení. A právě proto nemohu přestat na-
říkat.“ Historka o anonymní bytosti, jež v sobě pojí obludný hřích a absolutní 
beznaděj, pravděpodobně zaujala i křižáky a jejich prostřednictvím pronikla 
na počátku 13. století do Evropy.

První literární podobu v evropském kontextu dostala tato legen-
da v kronice cisterciáckého kláštera v italské Ferraře, Ignoti Monachi Cister-
ciensis S. Mariae de Ferraria Chronica. Místo, kde kronikář zmiňuje navěky 
prokletého a  ještě bezejmenného Žida, se vztahuje k  roku 1223. Píše, že 
v únoru tohoto roku, se v jeho klášteře zastavili poutníci ze Svaté země a vy-
právěli, jak v  Arménii potkali Žida, který se účastnil Kristových Pašijí 
a ve chvíli, kdy Kristus kráčel se svým křížem, jej hrubě uhodil a řekl mu: 
„Jdi, lháři, a přijmi, co zasluhuješ“. Kristus mu prý odpověděl: „Já jdu, ale 
ty na mě budeš čekat až do mého dalšího příchodu“. Tento Žid prý každých 
sto let omládne, aby mu nebylo více jak třicet let a aby nemohl zemřít dříve, 
než se Pán vrátí.

Druhá, mnohem propracovanější verze, se objevila ve Flores Hi-
storiarum, kronikářském díle Rogera z Wendoveru, mnicha kláštera Saint-
Albans nedaleko Londýna. Jeho vyprávění se vztahuje k  roku 1228 a  je 
vloženo do  úst arménskému biskupovi, jenž v  Saint-Albans konal svou 
pouť a anglickým mnichům vyprávěl příběh Žida jménem Cartaphilus36, 
jenž sloužil Ponciovi Pilátovi, udeřil Ježíše do zad a posmíval se mu; Ježíš 
mu za to přislíbil, že bude žít a čekat až do jeho nového příchodu; následně 
se Cartaphilus nechal pokřtít a přijal jméno Josef; žil v různých zemích 
Orientu, byl zbožný, skromný a pohyboval se v kruzích biskupů a církev-
ních hodnostářů, ale každých sto let se po krátké nemoci jeho mládí obno-
vilo, aby jako svědek Kristova utrpení žil věčně a očekával s nadějí spásy 

36)   Jméno je odvozeno z řečtiny, z příslovce „carta“ ve významu velmi či hodně, a přídavného 

jména „philos“, tj. milovaný, milý… a  evokuje nejmilejšího Ježíšova učedníka, svatého 

Jana, o němž se ostatní učedníci domnívali, že nezemře (Jn 21, 20-23). Jan (Johannes - Gi-

ovanni - Jehan) je i jedno z pozdějších jmen bludného Žida.
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poslední Kristův příchod. Po  roce 1236 dílo svého předchůdce Rogera 
z Wendoveru i téměř doslovnou verzi nového mýtu o Cartaphilovi-Josefovi 
přejal, jak bylo dobovým zvykem, a  doplnil, a  ještě krátce aktualizoval 
roku 1252 Matthieu Paris, další kronikář v klášteře Saint-Albans, ve svém 
díle Chronica Majora.

I když vyprávění obou řeholníků představují zdaleka nejuceleněj-
ší a nejkompletnější známou podobu středověkého mýtu o věčně žijícím ka-
jícníkovi na cestách, existuje ještě jeden dokument ze 13. století, který jej 
zmiňuje: Chronique rimée od Philippa Mousketa, arcibiskupa ve francouz-
ském městě Tournai. Také Philipp Mousket vypráví příběh arménského 
biskupa i  jeho svědectví o setkání s bytostí, kterou proklel Ježíš Kristus. 
Její jméno však na rozdíl od anglických kronikářů neuvádí stejně jako řadu 
dalších detailů. Ve všech čtyřech případech se pravděpodobně jedná o stej-
nou legendu a její odlišné mutace podle kontextů, kterými z Itálie prochá-
zela dále na  západ. Ve  stejné době se objevuje i  její první ikonografické 
ztvárnění: kolem roku 1240 anglický iluminátor William z Brailes při vý-
zdobě žaltáře poprvé zobrazil v jedné ze čtyř scén Kristova utrpení proto-
typ bludného Žida.

Vedle tajemné, Kristem prokleté postavy kronik první poloviny 
13. století, o jejíž identitě a jménu neexistuje jednotný obraz, se v křesťanské 
lidové tradici vyskytuje také amalgam dvou figur z Janova evangelia: služeb-
ník jménem Malchus (Jan 18, 1–10) a Pilátův bezejmenný setník (Jan 18, 20–
22). Spojením těchto figur se zrodila jiná, obzvláště odporná postava jménem 
Malchus, jež měla udeřit Krista poté, co od něj byla zázračně uzdravena. Její 
rysy někdy bývají ztotožňovány s bludným Židem a v Evropě se objevuje pod 
jménem Marcus ve  12. století v  karolínské epické básni Fierabras, a  poté 
ve 14. století v řadě pašijových mystérií se jmény Marcus, Marques, Marquin či 
Malquin a v roli sadistického kata, který Krista zasypává nadávkami, bije jej, 
vkládá mu na hlavu trnovou korunu, strhává z něj bílé roucho a hraje o ně 
v kostky, a připevňuje Ježíše na kříž.

V druhé polovině 13. století se postava nesmrtelného poutníka ten-
tokráte se jménem Johannes Buttadeus,37 Giovanni Bottadio či Jehan Boute-
dieu upřesnila v italském a francouzském prostředí. Philippe de Novarre jej 
zmínil kolem roku 1255 ve své knize Livre de forme de plait, a v roce 1267 
tvrdil astrolog Guido Bonatti, že se s ním setkal ve Forli. Ve 14. a 15. už století 
bylo běžné se s Johannem Buttadiem setkávat, alespoň podle slov dobových 
kronikářů jako byl Sigismondo Tizio ze Sieny kolem roku 1400 či Antonio di 
Francesco di Andrea mezi lety 1410–1416.

37)  Jméno latinského původu v sobě nese sloveso battuere, (franc. battre, ital. battere) tj. tlou-

ci, a podstatné jméno deus (franc. dieu, ital. dio), tj. Bůh.
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Jak Johannes Buttadeus podle „očitých svědků“ vypadal a  co jej 
charakterizovalo? Kromě toho, že byl nesmrtelný, mluvil všemi jazyky a ovlá-
dal všechny vědy; dokázal předpovídat budoucnost, stát se neviditelným 
a  zázračně zachraňovat; jako svědek Kristova utrpení nečekal na  jednom 
místě, ale neustále putoval. Malíři jej od 15. století začali zobrazovat, jak krá-
čí zprava doleva s ohnutými zády, opřený o hůl, hrubých rysů v rozevlátých 
orientálních šatech a s čapkou na hlavě. Nicméně až do konce 16. století byla 
tato legendární postava jen vzácně identifikována explicitně jako Žid, vystu-
povala pod různými jmény či bez nich, a určovalo se jí velké množství rysů 
a totožností, často na sobě nezávislých či v opozici. Spojovala je jen poutníko-
va nesmrtelnost, jež nebyla požehnáním, ale kletbou, a jeho povinnost svěd-
čit o utrpení Ježíše Krista.

V  16. století se legenda o  Giovanni Bottadio stala součástí lidové 
kultury v celém Středomoří. Rozšířila se i do Španělska a pronikla do sbírky 
zábavných historek a událostí sepsaných anonymním autorem ve Valladolid 
roku 1553 pod názvem Crotalon. Autor se opírá o autentické zprávy z proce-
su s Antoniem Ruizem v letech 1546–1547 a svého hrdinu líčí nikoliv jako 
mytického Johanna Buttadea, ale jako tuláka a podvodníka, který si vypůjčil 
zázračnou identitu, aby mohl klamat a těžit z naivních obětí. Snad právě tyto 
inkarnace středověkých mýtů podvodníky jako byl Antonio Ruiz na prahu 
novověku, ale i neutěšená existencionální situace Židů v celé Evropě, refor-
mace v Německu a následná protireformace i nové společenské změny při-
spěly ke  zrození další, tentokráte nepokrytě protižidovské verze legendy 
o  bludném poutníkovi pod novým jménem Ahašverus. K  rozšíření tohoto 
mýtu i k  jeho fixaci v prostředí lidových mas přispěl text, jenž byl poprvé 
vydán tiskem v  Německu v  roce 1602 souběžně v  Bautzenu, v  Leydenu 
a v Danzingu s titulem Kurtze Beschreibung und Erzehslung von einem Juden 
mit Namen Ahasverus (Krátký popis a vyprávění o Židovi jménem Ahašve-
rus). V roce 1605 vyšel jeho překlad ve francouzštině a roku 1609 jakési fran-
couzské volné pokračování s názvem Discours véritable d´un Juif errant, le-
quel maintient avec paroles probables avoir été présent à voir crucifier 
Jésus-Christ et est demeuré en vie jusques à présent (Pravdivé líčení bludného 
Žida, který tvrdí slovy hodnověrnými, že byl přítomen a viděl ukřižování Je-
žíše Krista, a zůstal na živu až dodnes).

S původními prototypy Cartaphila-Josefa, Malchuse či Johanna 
Buttadea má Ahašverus něco společného, ale ještě více odlišného: stejně 
jako předcházející postavy je Ježíšem proklet k věčnému životu a mluví 
všemi jazyka, ale na rozdíl od nich má jasnou židovskou identitu a povolá-
ní ševce; není odsouzen k čekání na Kristův příchod, ale k věčnému blou-
dění; Ježíše Krista, jehož utrpení je svědkem, pouze neuhodil, ale proná-
sledoval a  odsoudil k  smrti; a  namísto ušlechtilých rysů a  moudrosti 
původního kajícníka, je Ahašverus tulák a nejistá existence… bytost, která 
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svým vlastním osudem shrnuje a křesťanům neustále připomíná tragický 
kolektivní osud Židů.

Z Německa a z Francie pronikla legenda postupně formou kramář-
ských písní či jako součást lidových almanachů do celé Evropy, kde kolovala 
beze změn až do  svých moderních recyklací v  první polovině 19. století. 
Ve  století emancipace se legendy zmocnila literatura a  politika. Na  jedné 
straně se věčný tulák, bludný Žid stal figurou, o kterou se opíraly úvahy o ne-
zbytnosti revolučních změn, a v jejíchž útrapách na cestě za spásou bylo mož-
né rekapitulovat strasti celého lidstva. Ahašverus byl obětí své nevědomosti 
i společenské nespravedlnosti podobně jako zástupy vykořisťovaných dělní-
ků. Na straně druhé byl Ahašverus znovu vnímán jako symbol celého židov-
ského národa. Krouží kolem něj smrt, ale on jako fantóm přežívá všechny 
národy a – díky emancipaci – parazituje v nich jako cizí těleso a oslabuje je. 
Proto existuje jediný způsob jak odvrátit následky jeho prokletí – urychlit 
vykoupení jeho zánikem ve významu slova Untergang. V polovině 19. století 
bylo možné chápat toto dvojznačné slovo jako výzvu k  zřeknutí se vlastní 
identity na cestě za pokrokem a emancipací lidství a člověka, ale v prvních 
desetiletích 20. století mohla znít jako povel k likvidaci… [L.A.N.]
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Bohovražda. Přestože myšlenka bohovraždy odporuje jak historickým do-
kladům, podle nichž Ježíše měla na  svědomí především římská moc, tak 
křesťanskému učení o vykupitelské a dobrovolné oběti Ježíše Krista za hří-
chy lidstva a  nikdy se nestala oficiálním dogmatem, byla rozšířená nejen 
mezi laiky, ale též mezi některými duchovními.

Mýtus bohovraždy vychází z pašijového příběhu, jak jej popisuje Ma-
toušovo evangelium: „Velekněží a  starší ale navedli zástupy, aby si vyžádali 
Barabáše a Ježíše aby dali zahubit. Vladař jim tedy odpověděl: „Kterého z těch 
dvou chcete, abych vám propustil?“ A oni řekli: „Barabáše!“ Pilát jim řekl: „Co 
tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus?“ A všichni řekli: „Ať je ukřižován!“ 
Vladař však řekl: „A co zlého udělal?“ Ale oni křičeli ještě víc: „Ať je ukřižován!“ 
A když Pilát viděl, že nic nezmůže, ale že je čím dál větší pozdvižení, vzal vodu 
a před zástupem si umyl ruce se slovy: „Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého. 
Hleďte si toho sami.“ A všechen lid odpověděl: „Jeho krev na nás a na naše děti!“
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První doklad tohoto útoku máme z roku 167, kdy sardský biskup 
Melito obvinil Židy z vraždy Boha.38 Opakovaně se teze připomínající podíl 
Židů na Kristově ukřižování objevují v  textech významných křesťanských 
myslitelů. Jeden z církevních otců, Justin Martyr, ve 2. století vysvětluje své-
mu židovskému partnerovi v  dialogu Tryfonovi, proč Židé trpěli vyhnan-
stvím a zničením chrámu: „Utrpení byla oprávněně na vás vložena, protože 
jste zavraždili právě toho Jediného.“39

Během pozdní antiky a klasického středověku se téma bohovraždy 
objevuje v mnoha křesťanských literárních dílech a také v dramatu. Napří-

38)  MELITO of Sardis; STEWART-SYKES, Alistair (2001). „On Pascha: With the Fragments of 

Melito and Other Material Related to the Quartodecimans. St. Vladimir‘s Seminary Press“ 

In: Popular Patristics. New York: St. Vladimirs Seminary Press

39)  JUSTIN MARTYR (2003): Dialogue with Trypho (Selections from the Fathers of the Church). 

Catholic University of America Press; Revised edition, Kapitola 16.

Motiv ukřižování (→ bohovražda) v antisemitské propagandě na stránkách nacistického listu 
Der Stürmer (č. 4/1939, autor: Philip Ruprecht). Žid je zobrazován jako ten, kdo chce skrze 
válku ukřižovat německé mladé muže. Karikatura byla doplněna veršovaným textem: „Chce 
snad svět kvůli Židům ten risk vzít; krev své síly na kříž přibít; Tak aby znovu krev svou nejlepší 
proléval; a sadismus židovský triumfoval?“ 
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klad okolo roku 1170 kněží ve  Francii nechali hrát na  prostranství před 
chrámy náboženská představení v lidovém jazyce. Francouzská hra Mystère 
d‘Adam názorně ukazuje postavy náboženské imaginace, ďábla, Adama, Evu, 
biblické hrdiny a krále. V tomto dramatu biblický král Šalomoun sděluje Ži-
dům proroctví, že jednou zavraždí božího syna:

„Tento výrok se potvrdí,
až vlastní Boží Syn pro nás zemře,
budou to mistři Zákona,
ti jej protiprávně zabijí,
proti veškeré spravedlnosti, veškeré víře,
ukřižují jej jako zloděje.
Ale pozbudou svůj panský trůn,
kdo mu závidí, a všechno žádají.
Nízko až dolů klesnou z velké výše,
dobře se mohou rmoutit pro svůj truchlivý úděl.“ 40

Mýtus bohovraždy se mezi prostým lidem šířil a posiloval kultickým drama-
tem, tedy středověkými či barokními pašijovými hrami, v nichž stejně jako 
během pašijové liturgie opakovaně zaznívalo obviňování Židů z vraždy Ježíše. 
V liturgii Velkého pátku se zpívá během uctívání kříže žalozpěv připomínají-
cí Hospodinovy skutky pro vyvolený boží lid doprovázené výčitkou: „Lide můj, 
co jsem ti učinil? Řekni mi, čím jsem tě zarmoutil! Já jsem tě vyvedl z Egypta 
a tys mě za to přibil na kříž.“ Pokud taková obviňující slova zněla při latinské 
mši, nebo byla součástí teologické literatury, nebyla prostému lidu příliš sro-
zumitelná a  dostupná, ale energická kázání některých duchovních stejně 
jako lidové hry a další umělecké projevy zprostředkovávaly nenávistnou tezi 
bohovraždy širokému spektru posluchačů. K  posílení vědomí viny Židů 
na  Kristově smrti vedle dramatu a  kázání napomáhala rovněž některá vý-
tvarná díla umístěná v chrámech a kaplích, například sochy, mozaiky a obra-
zy, na nichž je židovská identita Kristových trýznitelů zdůrazňována pomocí 
srozumitelných atributů, jako například typických klobouků, skobovitých 
nosů, žlutých znaků na oděvech, či židovských kněžských rouch.

Je pochopitelné, že tak emotivní nařčení vyvolávalo protižidovské váš-
ně a násilnosti. Od obvinění z bohovraždy byla krátká cesta k dalším pověrám, 
jakými je například přesvědčení o mučení hostií, nebo obviňování Židů ze zabí-
jení nevinných dětí způsobem, který připomíná ukřižování, stejně jako z magic-

40)  LOCKSHIN, Martin I. Who Killed Jesus? A history of the belief that the Jews killed Jesus. in: My-

JewishLearning. Dostupné z: http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Issues/Jews_and_

Non-Jews/Attitudes_Toward_Non-Jews/Christianity/who-killed-jesus.shtml (online)(2.9.2012)
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kého užívání krve obětí. V těchto nařčeních z (→) rituální vraždy či (→) znesvěco-
vání hostií pak zaznívá představa, že Židé mají z  důvodu zvláštního vztahu 
s Ďáblem (→ Spojenectví s Ďáblem) potřebu provádět Ježíšovu vraždu opakovaně 
ať už skrze hostii či skrze těla křesťanských chlapců a dívek. Obzvláště nebezpeč-
nou konstelací pro podobná obvinění z (→) rituální vraždy byl souběh velikonoc 
s Pesachem tak, jako k tomu došlo například i během (→) Hilsnerovy aféry.

Teze bohovraždy se objevuje i dnes v rétorice zejména ultrakatolic-
kých antisemitských skupin, přestože katolická církev odmítla tuto tezi 
v roce 1965 na II. vatikánském koncilu v dokumentu Nostra aetate.41 V kapi-
tole nazvané Židovské náboženství dokumentu Nostra aetate se doslova píše: 
„Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, (13)((13/
Srov. Jan 19,6.)) přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem 
Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je církev novým Božím 
lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokle-
té, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby 
při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou 
evangelia a s Kristovým duchem.

Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o  kohokoli, 
protože má na paměti společné dědictví se Židy a je vedena nikoli politickými 
pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní láskou, želí nenávisti, pronásle-
dování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti Židům. 
Ostatně Kristus, jak církev vždycky učila a učí, podstoupil dobrovolně s nes-
mírnou láskou utrpení a smrt za hříchy všech lidí, aby všichni dosáhli spásy. 
Je tedy povinností církve ve  svém kázání hlásat Kristův kříž jako znamení 
všeobecné Boží lásky a zdroj veškeré milosti.“ 42

Iracionální, ahistorický a nejspíše mytologický motiv bohovraždy 
se jako protižidovský argument neobjevuje pouze v ultraortodoxním křes-
ťanském prostředí. Z výsledků průzkumu ADL z roku 2005 vyplývá, že prů-
měrně jeden z pěti Evropanů bere jako fakt, že „Židé jsou odpovědni za smrt 
Krista.“ V Polsku například pozitivně na tento dotaz odpovědělo 39% respon-
dentů, ale například i v tolerantním Dánsku 22% a v Británii 20%, zatímco 
největší zdrženlivost bychom nalezli ve  Francii, kde s  výrokem souhlasilo 
13% dotazovaných. Z České republiky údaje nemáme.43 Proti mýtu bohovraž-
dy vystoupil také papež Benedikt XVI., který roku 2011 vydal druhý díl své 

41)  Deklarace o  poměru církve k  nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate. Dostupné z: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council /documents/vat-ii_

decl_19651028_nostra-aetate_cs.html (online)(5.7.2011)

42)  Ibid.

43)  OTTOLENGHI, Emanuele (2012): Autodafé Evropa, Židé a  antisemitismus. Praha: Acade-

mia. s. 36
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monografie věnované Ježíšově životu. V této knize nazvané Ježíš Nazaretský: 
Od  vstupu do  Jeruzaléma až ke  vzkříšení vyjadřuje hlava římskokatolické 
církve jednoznačný nesouhlas s tvrzením, že by snad Židé nesli jakoukoliv 
kolektivní vinu za Ježíšovu smrt.44 [V. T.]

Británie. Lze předpokládat, že Židé pobývali na  Britských ostrovech již 
od římského osídlení. O jejich trvalém pobytu však před příchodem Nor-
manů nejsou důkazy. Jako i  jinde šlo nejspíš ponejvíce o vojáky nebo ob-
chodníky. První písemná zmínka o Židech v Anglii pochází z roku 1066, 
kdy sem několik Židů připlulo s Vilémem Dobyvatelem. Celé 12. a 13. století 
bylo poznamenáno sérií pogromů. Jeden z nich, totiž o pogrom v Yorku 
v roce 1190, při němž byla celá židovská čtvrť vypálena do základů dokonce 
dobový kronikář Richard Devisius popisuje slovem (→) holocaust. Židé přes-
to v Británii žili celé další století až do roku 1290, kdy byli vypovězeni de-
kretem krále Eduarda I. Ten uvalil zvláštní daň na Židy, kteří půjčovali pe-
níze, aby mohl financovat své dobývání Walesu. Eduardův tlak byl jen 
vyvrcholením opakovaných perzekucí, kterých se dopouštěli i předchozí 
panovníci. Když už Židé nebyli schopni platit, byli obviněni z neloajality. 
Ačkoliv už pro ně platila jiná omezení, bylo navíc zrušeno jejich právo půj-
čovat peníze, byl jim zamezen volný pohyb a další činnosti a byli donuceni 
nosit žlutá označení. Jejich představitelé byli uvězněni, 300 osob odvlečeno 
do Londýnského Toweru a popraveno, další byli pobiti ve svých domovech. 
Celkové vyhnání všech Židů ze země v roce 1290 vedlo ke stovkám zabitých 
a utopených na útěku a k úplné nepřítomnosti Židů v Anglii po tři a půl sto-
letí až do roku 1655, kdy Cromwell vyzýval Židy k návratu, aby pomohli při 
zlepšení ekonomické situace země.

V  novověku získalo dlouhodobé soužití Britů a  Židů nové impulsy 
díky (→) reformaci. Především se proměnilo chápání hebrejské bible vlivem hu-
manismu a puritanismu. Puritanismus, tato radikální odnož kalvinismu měla 
k židovství blízko díky reformační zásadě ad fontes a to díky víře, že Židé jsou 
strážci hebrejštiny a  tradice Starého zákona. V  rámci puritanismu se rozvíjí 
soubor nauk a přesvědčení známý jako angloizraelismus, tedy víra, že Angliča-
né jsou jedním ze ztracených izraelských kmenů, a proto mají k Židům zvláštní 
vztah. Odtud se také odvíjí v Anglii poměrně rozšířený křesťanský sionismus. 
V rámci teologie (→) dispencionalismu se rozpracovává učení, že je žádoucí uspí-
šení příchodu mesiášského věku v  podobě tisíciletého Božího království 
na zemi, poté co se Židé obrátí ke Kristu, v němž rozpoznají svého očekávaného 

44)  RATZINGER, Joseph (2011): Jesus of Nazareth. Holy Week: From the Entrance Into Jerusa-

lem To The Resurrection. Ignatius Press
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mesiáše, všech dvanáct izraelských kmenů se navrátí do Svaté země. Význam-
nou osobností tohoto náboženského proudu byl anglikánský duchovní John 
Nelson Darby (1800–1882) a jeho následovníci zvaní Bratři plymouthští.

Tyto teologické koncepce spolu s politickým pragmatismem umož-
nily i  politické přehodnocení vztahu anglické vlády k  židovstvu. V  Anglii 
od vypovězení Židů v roce 1290 žilo jen minimum židovského obyvatelstva, 
jež skrývalo svoji identitu jakožto (→) španělští nebo (→) portugalští (→) marra-
nos. V polovině 17. století se značné množství tajných marranos usazovalo 
jako obchodníci v  Londýně. V  jejich čele stál Antonio Fernandez Carvajal 
(1590–1659), portugalský marrano, majitel velké obchodní flotily. Tito mar-
ranos obchodovali se střelným prachem, vínem, kůžemi, obrazy, šarlatem 
a zvláště s obilím a stříbrem z Levanty, Kanárských ostrovů, v Brazílie, ale 
zejména podnikali v Portugalsku a Španělsku.

Po nástupu Olivera Cromwella roku 1649 se z praktických důvodů 
uvažovalo o  návratu Židů do  Anglie. Cromwellovi agenti navázali kontakt 
s portugalským učencem Manoelem Dias Soeiro (1604–1657) známým více 
pod svým hebrejským jménem Rabbi (→) Menaše ben Israel v Amsterodamu. 
Tento významný kabalista, spisovatel, nakladatel a diplomat fakticky zastu-
poval západoevropské židovstvo. Menaše začal vyjednávat v Londýně o ná-
vratu Židů v září 1655 a 31. října 1655 předložil Státní radě sedmibodovou 
petici žádající povolení návratu Židů do Anglie. Oliver Cromwell svolal Whi-
tehallskou konferenci, která se sešla 4. až 18. prosince, aby tuto žádost pro-
jednala. Proti návratu Židů vystupoval razantně konzervativní právník Wil-
liam Prynne (1600–1669). Když se účastníci nebyli schopni shodnout 
na jednoznačném závěru, Cromwell konferenci v hněvu rozpustil a rozhodl 
se uskutečnit návrat Židů do Anglie neoficiálně.

Válka se Španělskem roku 1656 přiměla rovněž marranos žijící 
v Anglii, aby se peticí odeslanou Cromwellovi přihlásili ke své židovské iden-
titě a unikli tak konfiskaci španělského majetku. Cromwell jim písemně ne-
odpověděl, ale mlčky jim povolil zůstat v Anglii a svobodně vyznávat víru. 
Počet Židů v Londýně se výrazně zvýšil díky příchozím z Amsterodamu, ze 
Španělska a z Portugalska. Menší sefardská obec žila také v Dublinu. Na zá-
kladě petice vydal 22. srpna 1664 Karel II. formální konstatování nábožen-
ské tolerance. Svoboda vyznání je pak explicitně potvrzena roku 1673, znovu 
1674 a 1685. V roce 1689 byli Slavnou revolucí dosazení na trůn Vilém III. 
a  Marie II., ti přijali ústavu vyhlášenou Parlamentem včetně tolerančního 
zákona, který povoloval provádění obřadů všem s výjimkou katolíků, Židů 
a unitářů. 1697 byl omezen počet „židovských makléřů“ v Londýně na dva-
náct. 1698 byl vydán zákon na potlačování rouhání, který mlčky akceptoval 
legálnost vyznávání judaismu v Anglii. Od poloviny 18. století vzrostl v Ang-
lii počet Židů několikanásobně, zatímco jich v roce 1660 žilo v Londýně asi 
150, v roce 1790 v celé Anglii již žilo 26 000 Židů v mnoha obcích včetně ven-
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kova. Jejich postavení se postupně zlepšovalo a projevy antisemitismu byly 
minimální. V  roce 1705 byla Londýně otevřena první hebrejská tiskárna. 
V roce 1753 byl vydán „židovský zákon“, který poskytl malému počtu zámož-
ných Židů omezenou emancipaci.

Anglie drží ve vztahu k židovským občanům několik prvenství. Prv-
ním Židem pasovaným na rytíře byl armádní dodavatel sir Solomon de Medi-
na (1650–1730), kterého povýšil Vilém III. 23. června 1700. V roce 1831 obdrže-
li Židé městské svobody. Roku 1837 povýšila královna Viktorie do šlechtického 
stavu sira Mošeho Chaima Montefiore (1784–1885), v roce 1841 se stal dědič-
ným baronetem finančník sir Isaac Lyon Goldsmid (1778–1859), v roce 1855 byl 
zvolen primátorem Londýna sir David Salomons (1797–1873), poté co se již stal 
v roce 1835 vrchním soudcem. Funkce se však nemohl ujmout, protože odmítl 
složit povinnou křesťanskou přísahu a začal úřadovat až v roce 1839.

V  roce 1847 byl poprvé zvolen do  Dolní sněmovny Parlamentu 
za  City finančník a  liberální politik baron Lionel Nathan de Rothschild 
(1808–1879), ale nemohl svůj mandát vykonávat, protože odmítl složit povin-
nou křesťanskou přísahu. Do své poslanecké lavice nezasedl až do 26. června 
1858, teprve poté kdy premiér lord John Russel vložil do přísahy poslanců 
výjimku (tzv. Jewish Disabilities Bill), v níž byla 26. července 1859 vyňata 
formulace: „...upon the true faith of a Christian,“ tím došlo k faktické eman-
cipaci Židů v politickém životě.

V roce 1874 se stal představitel Konzervativní strany (→) Benjamin 
Disraeli, První hrabě z Beaconsfieldu (1804–1881), pokřtěný potomek sefard-
ských Židů z Itálie, ministerským předsedou. V roce 1884 se stal prvním ži-
dovským členem britské Sněmovny lordů sir Nathan Mayer Rothschild 
(1840–1915), britský bankéř, v  roce 1885 povýšený do  šlechtického stavu. 
Přestože židovských politiků a  veřejně činných osobností měla Británie 
v 19. století celou řadu, byli Židé v Británii až do roku 1890, kdy jim byla 
zákonem udělena úplná rovnoprávnost, občany druhé kategorie.

V  Anglii se objevil velmi brzy (→) rasový antisemitismus. Jeho 
hlasatelem byl anatom Robert Knox (1798–1862), který ve své knize Lidské 
rasy vydané v roce 1850 dokládal podřadnost židovské rasy. Jeho názory 
zpopularizoval James Hunt (1833–1869), zakladatel a předseda Londýnské 
antropologické společnosti. K velmi významným britským hlasatelům ra-
sového antisemitismu založeného na romantickém vyzdvihování ušlechti-
losti anglosaské rasy a obdivu ke Germánům patří rovněž konzervativní 
historik Edward Augustus Freeman (1823–1892). Antisemitsky vystupoval 
i levicový ekonom, publicista a kritik imperialismu John Atkinson Hob-
son (1858–1940).

Konec 19. století byl na  evropském kontinentě poznamenán 
vzmáhajícím se antisemitismem, který se projevoval nejen mediálními 
kampaněmi, ale i inscenovanými procesy a pogromy. To znamenalo velký 
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příliv uprchlíků do Británie. Zatímco tradiční anglicko-židovská komunita 
měla kořeny v sefardském prostředí španělských a portugalských obchod-
níků, noví přistěhovalci z Evropy patřili k aškenázské větvi židovstva. Je-
jich počet brzy převýšil potomky Sefardů. Od roku 1919 židovská populace 
vzrostla zejména ve velkých průmyslových městech jako je Londýn, Man-
chester a Liverpool na asi 250 000 osob. Tito přistěhovalci se brzy dokonale 
integrovali do  britské kultury, přestože stále dodržovali mnohé zásady 
a tradice judaismu. V Manchesteru působily skupiny židovské inteligence, 
které formovaly reformní judaismus, připojily se k sionistickému nebo so-
cialistickému hnutí a také k charitativním institucím a k odborům. Tím 
lze částečně vysvětlit, proč antisemitismus, který je ve většině Evropy spíše 
doma u nižších vrstev, ve Velké Británii narazil na silný odpor mnoha pro-
stých lidí. Naproti tomu jisté projevy nevraživosti se objevovaly ve vyšších 
vrstvách a brzy po roce 1891 zaznívaly protesty proti přílivu ruských imi-
grantů. 1902 byla jmenována královská komise, která měla přezkoumat 
problémy imigrace. Během jednání se objevila obvinění, že východoevrop-
ští Židé zanesli do londýnského East Endu neštovice a spálu. Tato podezření 
se však nikdy neprokázala.

Imigrace byla omezena v roce 1905 Cizineckým zákonem, podle 
odhadů tento zákon omezil židovskou imigraci z  východní Evropy mezi 
léty 1905–1914 asi na třetinu. Zatímco v britské armádě sloužilo během prv-
ní světové války okolo 50 000 Židů a asi 10 000 jich v bojích padlo, což ved-
lo mimo jiných důvodů k  vydání (→) Balfourovy deklarace, cizí Židé byli 
popisováni jako parazité a dravci, kteří berou původním Britům práci, za-
tímco synové Albionu obětují své životy za svobodu, demokracii a civilizaci. 
29. června 1916 bylo rozhodnuto, že ruští Židé, kteří odmítnou nastoupit 
do britské armády, budou vyhoštěni. Výbor pro ochranu zahraničních Židů 
organizoval proti repatriaci protesty, protože při ní nebyl brán ohled 
na ženy a děti těchto ruských přistěhovalců. Otázka vojenské služby rus-
kých Židů se znovu zradikalizovala po bolševické revoluci v roce 1917. Po-
kud by tito lidé nenastoupili k armádě, měli být podle lorda Derbyho inter-
nováni v  táborech bez možnosti návratu. Přistěhovalci byli „z  důvodu 
národní bezpečnosti a veřejného pořádku“ registrováni, tříděni a sledová-
ni policií a výzvědnými službami. Tisk žádal další a další omezení, až vláda 
podlehla a  v  roce 1919 omezila pobyt imigrantů Cizineckým zákonem, 
po jehož vydání následovaly deportace na východ. Perzekuce postihly i na-
turalizované Židy žijící v Británii velmi dlouho. Cizinecký zákon ukončil 
židovskou imigraci do Británie až do 30. let.

Zatímco domácí Židé se těšili jisté solidaritě, Británie se nijak 
zvlášť neotevřela židovským uprchlíkům před nacistickým režimem v Ně-
mecku, a z dalších fašistických států Evropy. Pouze přibližně 40 000 Ži-
dům z Rakouska a Německa a 50 000 Židům z Itálie, Polska, a dalších zemí 
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východní Evropy bylo dovoleno uchýlit se do Británie. Výjimkou byla zá-
chrana asi 10 000 dětí, které byly dopraveny z Německa do Anglie v před-
večer války. Byla to ovšem jen pětina z plánovaného počtu zachráněných. 
Po vyhlášením války bylo 74 000 německých, rakouských a italských ob-
čanů, většinou židovského původu, ve Velké Británii internováno jakožto 
nepřátelští cizinci.

Tragičtější byla snaha Británie udržet mír mezi židovským a arab-
ským obyvatelstvem Palestiny za cenu striktního omezení imigrace židov-
ským uprchlíkům. Bílá kniha z roku 1939 zcela zastavila legální imigraci 
do Palestiny, proto sionisté organizovali nelegální přistěhovalectví na  lo-
dích a zachránili desítky tisíc evropských Židů před nacisty. Britské vojen-
ské jednotky lodě s uprchlíky potápěly a zahynuly tisíce lidí. Přesto se mno-
ho Židů připojilo k britským ozbrojeným silám včetně 30 000 židovských 
dobrovolníků z  Palestiny. Již během války a  zejména po  válce se vztahy 
mezi židovským osídlením Palestiny a britskou správou výrazně zhoršily. 
Velká část sionistického hnutí se Brity cítila podvedena, neboť doufala 
ve změnu jednání poté, co židovští dobrovolníci bojovali v britské armádě, 
zatímco Britové usilovali o nastolení předválečného stavu a o oslabení vlivu 
sionistů. Ještě po válce Britové drželi židovské uprchlíky v internačních tá-
borech. Reálný vliv Britů na mandátním území však slábl. Ve snaze přimět 
Brity k řešení se radikální křídlo Hagany uchýlilo k ozbrojenému odporu. 
Po atentátu na hotel King David v Jeruzalémě 22. července 1946 se Britská 
správa vzdala mandátu nad Palestinou a  předala věc k  rozsouzení OSN. 
Na základě jejího rozhodnutí byla 14. května 1948 podepsána Deklarace 
nezávislosti státu Izrael.

Po válce byl antisemitismus zdiskreditován, projevuje se ojediněle 
například ve formě (→) popírání holocaustu. Jeho představitelem je kontro-
verzní britský historik, publicista a  spisovatel David John Cawdel Irving 
(*1938). Církevní (→) antijudaismus se v Británii nově objevuje na půdě tradi-
cionalisticky a fundamentalisticky zaměřených komunit, zejména v podobě 
revitalizace (→) substituční teologie.

V současné době je v Británii stejně jako v mnoha jiných zemích 
na vzestupu (→) nový antisemitismus. Pronikl do všech hlavních stran. Zne-
pokojivým příkladem této tendence je New Labour Party. Vrcholem tohoto 
projevu nového antisemitismu byly (→) akademické bojkoty. V roce 2005 vy-
zvala Asociace univerzitních učitelů (AUT) k  bojkotu vědců z  Bar Ilanovy 
a  Haifské univerzity, tento návrh však neprošel. V  roce 2006 v  Británii 
schválila Národní asociace učitelů nadstavbového a vyššího vzdělávání (NA-
TFHE), což je se svými 67 000 členy největší britská akademická odborová 
organizace, návrh na přerušení styků se všemi izraelskými profesory a in-
stitucemi vyššího vzdělávání, pokud se veřejně nedistancují od „pokračující 
izraelské politiky apartheidu.“ Těmto návrhům předcházela petice podepsa-
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ná osmdesáti předními britskými intelektuály, k nimž se připojili další věd-
ci z jiných evropských států, která žádala ukončení financování izraelských 
kulturních projektů a institucí Evropskou unií. Jde o velké a medializované 
kampaně, za nimiž stojí silné zájmové skupiny s politickými motivy. Obje-
vují se i skryté formy individuální diskriminace, například v roce 2002 roz-
hodnutí britské profesorky Mony Blakerové z Univerzity v Manchesteru pro-
pustit dva izraelské vědce pouze na základě jejich národnosti. V roce 2003 
profesor Andrew Wilkie odmítl přijmout izraelského studenta k výzkumu 
na Univerzitě v Oxfordu z důvodů studentovy státní příslušnosti a jeho služ-
by v izraelské armádě. [V. T.]

Číselná symbolika. Kódování výrazů, vět, pojmů, jmen a idejí do zástup-
ných či symbolických číselných kódů je široce rozšířeným fenoménem, jehož 
kořeny je možno doložit do starověku. Podobné kódování a numerologie jsou 
oblíbené zejména v esoterických a mystických tradicích, ovšem už ze starově-
ku známe i příklady kódování veřejně známých jmen s cílem uniknout po-
stihu. Notoricky známým příkladem kódování známého jména pomocí čís-
lic, je například dobovou mystikou prosycená poslední kapitola Nového 
zákona (Zjevení sv. Jana), která v 18. verši 13. kapitoly uvádí číslo antikrista 
„666“ (někdy se uvádí 616). Ve své době toto číslo patrně odkazovalo na inici-
ály konkrétní osoby nenáviděného římského císaře Nera, byť se později pro-
líná s představami o ďáblu a jako takové sehraje svou úlohu v čarodějnických 
procesech (→ Inkvizice) či v mýtu o (→) spojenectví Židů s ďáblem. V součas-
nosti se lze u vyznavačů postmoderní spirituality a (→) teorií spiknutí setkat 
se snahami o hledání tohoto číselného symbolu v názvech a logách nadná-
rodních organizací, architektuře vládních budov apod.

Po 2. světové válce se lze u antisemitských a zejména (→) neonacis-
tických hnutí setkat s číselným vyjadřováním názvů organizací, nacistických 
pozdravů či ideových hesel. Vedle úspornosti a snadného použití je důvodem 
pro používání těchto symbolů i snaha nahradit explicitní a v mnoha zemích 
zakázanou extremistickou symboliku hůře postižitelnými kódy, srozumitel-
nými pouze uvnitř skupiny či subkultury. Kódy jsou nejčastěji utvářeny ná-
hradou písmene v akronymu číslem, vyjadřujícím jeho pořadí v abecedě. Na-
příklad číslo 18 tak může být použito jako zkratka AH, nebo-li „Adolf Hitler“, 
číslo 88 může být použito jako zkratka HH, nebo-li „Heil Hitler“. Podobně pak 
číslo 28 odkazuje na B&H, nebo-li Blood & Honour (→ neonacismus). Ozbrojené 
křídlo této organizace nese shodou okolností název Combat 18, nebo-li „Boj 
Adolfa Hitlera“. O něco komplikovanějším je symbol 311, používaný příznivci 
amerického (→) Ku-Klux-Klanu. Číslo 311 je čteno jako 3x 11, přičemž 11. pís-
menem abecedy je písmeno K, tj. „KKK“. Obdobou je symbol 33/6, kde číslo 33 
je 3x 11 jako v předchozím případě a číslo 6 odkazuje na tzv. „šestý věk“ kla-
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nu, kterým má prý tato organizace nyní procházet. Příkladem, s  nímž se 
v České republice patrně nesetkáme je 83, používané příslušníky hnutí křes-
ťanského rasismu, pro něž má znamenat „Heil Christ“. Velmi oblíbeným sym-
bolem je naopak číslo 14, odkazující ke „14 slovům“ Davida Lanea. Toto se pak 
může objevovat ve variacích s ostatními kódy, jako např.: „14/88“, v závěrech 
dopisů či příspěvků na diskusních fórech. Jiné symboly mohou být číselným 
vyjádřením hesla či ideje, jako například „100%“, odkazující ke stoprocentní 
(→) čistotě krve. Další nemusí být vůbec produktem snahy o kódování a vzni-
kají zkrátka jako specifický způsob zápisu data, které nositel symbolu pova-
žuje za významné. Podobně jako se běžně v angličtině používá zkratka 9/11 
k označení událostí 11. září 2001 tak mohou neonacisté odkazovat k naroze-
ninám Adolfa Hitlera jako k 4/20.

Při interpretaci číselných symbolů se doporučuje maximální 
obezřetnost a důraz na širší kontext symbolu. To, že známý výrobce oděvů, 
oblíbených mezi neonacisty mj. vyrábí i sportovní dresy s číslem 88 nebo 
18, ještě neznamená, že každý, kdo má na sobě sportovní dres s číslem 88 je 
sympatizantem nacismu. Nikdy není možno usuzovat na základě jediného 
znaku, který svým obecným charakterem může snadno vést k záměnám. 
Nacistická číselná symbolika byla navíc v posledních letech poněkud zpro-
fanována, stala se srozumitelnou širší veřejnosti a místy i terčem parodová-
ní, což vztah samotných neonacistů k těmto symbolům začíná činit poně-
kud ambivalentním. [Z. T.]

Černá smrt. Pandemie dýmějového a plicního moru, která udeřila v Evropě 
v letech 1348–1350. Pro protižidovská obvinění, spojená s Černou smrtí viz 
(→) otravování studní.

České země – středověk. Na historickém území českých zemí je přítom-
nost židovských obchodníků doložená podle přípisu prvního salzburské-
ho arcibiskupa Arna (750–821) ze na počátku 9. století, později pak v Raf-
felstettenském šetření o  clech (Inquisitio de theloneis Raffelstettensis) 
východofranckého krále Ludvíka IV. z roku 903.45 Známější a jednoznač-
nější je doklad židovského diplomata, lékaře a obchodníka Ibrahima ibn 
Jakuba z  konce 10.  století. Jeho zpráva informuje o  přítomnosti židov-
ských obchodníků v Praze, která se stala významnou obchodní křižovat-
kou. Není však jisté, zda šlo o usedlé kupce nebo o působení procházejí-

45)  PUTÍK, Alexandr. SIXTOVÁ, Olga (2005): Průvodce expozicí – Dějiny Židů v  Čechách 

a na Moravě I. Praha: Židovské muzeum v Praze
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cích obchodníků, jejichž karavany zprostředkovávaly dálkový obchod 
mezi Evropou a Asií.46

Situace Židů v českých zemích odpovídala jejich postavení v Evro-
pě, tedy až do křížových výprav byla uspokojivá. Jejich právní postavení bylo 
podobné jako postavení jiných cizinců a bylo zajištěno na konci 11. století 
výsadami Vratislava II. (vládl 1061–1092), tyto výsady potvrdil Soběslav II. 
(1173–1178) v privilegiích vydaných v letech 1174–1178.

V první fázi soužití židovských poddaných s křesťanskou většinou 
se zřejmě příliš neprojevoval křesťanský antijudaismus, hlavním motivem 
pro občasný útisk Židů nebo pro jejich přímé pronásledování, ba i vraždění 
bývaly nejspíš ekonomické zájmy, závist a snaha loupit. Ochrana panovníků 
pak byla spíše monopolem na olupování židovského obyvatelstva než cílenou 
ochranou. V Kosmově kronice je zaznamenán argument pro oloupení židov-
ských obchodníků v pražském podhradí v řeči kněžny k Vratislavovi II. Kněž-
na jej měla nabádat, aby se obohatil na úkor Židů. Z kroniky není zřejmé, zda 
kníže této rady poslechl. Prameny nejsou příliš konkrétní, ale zdá se, že v této 
době se případné pověsti o zabíjení křesťanských dětí, nebo o (→) otravování 
studní sice objevovaly, ale spíše jako dodatečná omluva kronikářů, než jako 
prvotní podnět pro (→) pogromy.

Náboženské motivy pronásledování naplno vynikly při první kří-
žové výpravě v letech 1096–1099. V Praze došlo roku 1096 k rozsáhlému po-
gromu, kdy zanikla jedna z pražských židovských osad. Stejné vraždění pro-
běhlo i v Brně. Křižáci nutili Židy k přijetí křtu. Ty, kteří odmítli, zajímali, 
zabíjeli a okrádali. Břetislav II. nebyl v Praze a nemohl, či snad ani nechtěl 
zasáhnout, proto se Židé odhodlali k obraně a údajně pobili asi dvě stě křižá-
ků. Vystrašení Židé se chystali opustit zemi, ale Břetislav II. z obavy, že odne-
sou i svůj majetek, nechal své ozbrojence vedené správcem zaútočit na židov-
ské domy a jejich obyvatele oloupit.

V českých zemích se sice oslabeně, ale v celé šíři začaly objevovat 
antijudaistické argumenty nesené náboženskou ideologií. Od 12. století se 
objevuje nařčení ze šíření moru, z bohovraždy, z (→) otravování studní, ha-
nobení křesťanské víry, rituálních vražd dětí a znesvěcování hostií. Proti 
těmto pověrám vystupovali mnozí křesťanští učenci i někteří panovníci, 
ale po (→) 4. lateránském koncilu v roce 1215 se perzekuce Židů stala oficiál-
ní součástí církevní i státní ideologie. Papež Innocenc III. (1198–1216) pro-
sadil několik zásad, které ztížily židovskému obyvatelstvu existenci. Židé 
museli nosit různá označení, nesměli se stýkat s křesťany, zakázány pod 
trestem smrti byly smíšené sňatky. Židé směli žít pouze v uzavřených čtvr-
tích, nesměli zaměstnávat křesťany, vlastnit půdu a věnovat se rolnictví, 

46)  PĚKNÝ, Tomáš (2001): Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer
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ani většině řemesel. Přípustné pro ně bylo pouze peněžnictví, lékařství, ob-
chod, ten ale jen v omezené míře. Nesměli vstupovat do cechů. Ne vždy byla 
všechna pravidla striktně dodržována, často byla z pragmatických důvodů 
obcházena nebo přehlížena, ale vždy bylo možné se k nim vrátit, pokud se 
situace zhoršila.47

Na základě privilegií vydaných Václavem I. (1230–1253) král Pře-
mysl Otokar II. (1253–1278) vydal Statuta Iudaeorum, soubor zákonů upra-
vujících vztah k židovským poddaným. Těmito třiceti dvěma paragrafy se 
Židé stali prakticky majetkem krále, ten jim zajišťoval jistou ochranu a urči-
tou míru autonomie i náboženské svobody, ale zatížil je nejen daněmi, ale 
nárokoval si i jakékoliv nepravidelné půjčky, platby a finanční zdroje podle 
potřeby. Velká míra ochrany poskytované Židům jakožto majetku panovní-
ka bývá někdy interpretována jako zvláštní ohledy Přemysla Otokara II. k ži-
dovským poddaným. Šlo však o  pragmatické opatření, z  něhož měly pro-
spěch obě strany. V této době byli Židé v zemích ovládaných českým králem 
relativně v bezpečí. Na Moravě byli v polovině 13. století Židé tak zchudlí, že 
jim panovník odpustil některé povinnosti vůči komoře. Přemyslova privile-
gia potvrdil pak Václav II. (1283–1305).

Navzdory proklamované ochraně postihovaly židovskou komunitu 
v Čechách i pogromy, jako například v Praze roku 1290. Václav II. si dokonce 
později, v roce 1296, nechal za ochranu před pogromem zaplatit velkou sumu. 
Jan Lucemburský (1310–1346) vystupňoval ekonomický tlak na  Židy stejně 
jako na ostatní obyvatele království. Při vymáhání peněz od Židů se neváhal 
uchylovat i k vydírání, mučení a přímým loupežím, například nechal rozko-
pat podlahu Staronové synagogy a odnesl tam ukryté cennosti. Roku 1336 
nechal Jan Lucemburský popravit asi čtyřicet pět židovských poddaných, 
údajně z důvodu obvinění na základě rituálních pověr, jejich majetku se však 
zmocnil, což svědčí pro teorii, že skutečným důvodem obvinění byla chtivost 
peněz. Navzdory těmto faktům je možné, že si Židé od Lucemburků slibovali 
návrat stability. Ve Zbraslavské kronice z roku 1311 píše Petr Žitavský, jak br-
něnští Židé slavnostně vítali přijíždějícího krále. V závěru zprávy opat Žitav-
ský vyjadřuje soucit s bývalým utrpením Židů. V českých zemích proběhlo 
několik pogromů, které byly ohlasem událostí v zahraničí. Vraždění proběhlo 
roku 1337 v Čáslavi a v Jindřichově Hradci, v roce 1338 ve Znojmě, v Jemnici, 
Třebíči a Kouřimi. V Kouřimi se záminkou stalo údajné pohanění hostie. I zde 
se vedle náboženských argumentů nezastřeně objevuje touha po  majetku. 
1348 vypukla rozsáhlá epidemie moru, která nechala vzniknout další zámin-
ce k pogromům, obvinění, že Židé mor záměrně šíří tím, že otravují studny. 

47)  BARNAVI, Élie; NOSEK; Bedřich, KREJČOVÁ, Helena (eds.) (1995): Atlas univerzálních dějin 

židovského národa od časů biblických praotců do současnosti. Victoria Publishing: Praha
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Před těmito pogromy probíhajícími hlavně v německy mluvících zemích pr-
chali Židé do českých zemí, kde byla situace klidnější.

Pragmatický přístup k  Židům nalézáme stejný u  Karla IV. 
(1346–1378). Židé prchající z okolních zemí nalezli relativní bezpečí v Če-
chách roku 1356. kdy Karel IV. potvrdil Statuta Iudaeorum Přemysla Otaka-
ra II. K velkým pogromům ale docházelo i pak, v roce 1349 v tehdy české 
Vratislavi a o velikonocích 1350 v Chebu, kdy byli tamější Židé zcela vyhla-
zeni. V Českých zemích byli většinou násilníci stíháni, v říši byl ale císař 
k vrahům tolerantnější, dokonce počítal s pogromy, pro něž uděloval před-
běžné odpuštění, jako se zdrojem financí. V tomto případě neměly pogromy 
náboženský motiv a nešlo ani o spontánní řádění lůzy, ale šlo o předem při-
pravené akce šlechty, měst, někdy i panovníka. Císařových amnestií bylo asi 
dvacet. Důvody vraždění byly ryze ekonomické a jako takové je viděli i sou-
časníci. Karel IV. se choval čistě pragmaticky, odpouštěl pogromy v říši, po-
kud potřeboval finanční zdroje, jindy zejména v  Čechách Židy chránil 
a podporoval jejich přistěhovalectví, například v roce 1345 do Jihlavy, 1348 
do Nového Města pražského. Přelomem by bývala byla Maiestas Carolina, 
která by udělila Židům další významná privilegia, například právo držení 
svobodných vesnic, ale tyto zákony nevešly v platnost.

Stejně pragmaticky se choval i Václav IV. (1378–1419), mnohdy ozna-
čovaný za zvláštního přítele Židů. Toto označení je však spíše produktem pro-
pagandy jeho nepřátel. Václav IV. totiž ve skutečnosti pokračoval v odpouštění 
pogromů a ve vydírání židovských poddaných. 18. dubna 1389 zažili pražští 
Židé největší pogrom, jehož záminkou bylo podle rozcházejících se zpráv zne-
svěcení hostie při jakési pouliční šarvátce. Násilí přerostlo v rozsáhlé ničení 
domů, loupení, vraždění, mučení a upalování Židů, dokonce i k plenění hro-
bů, masakru padly za oběť asi tři tisíce Židů. Tomuto zabíjení nejen nikdo 
nebránil, ale podle určitých zpráv byli Pražané dokonce k zabíjení a plenění 
povzbuzováni ze strany vrchnosti i kléru. Král Václav IV. pobýval v té době 
mimo Prahu, zřejmě byl v tomto případě bez viny, ale jeho úředníci řešili kri-
zi velmi liknavě. Pogrom přežil významný učenec Rabi Avigdor Karo (asi 
1389–1439), který své hrůzné zážitky sepsal v elegii Žalozpěv nad zabitými.

Zvláštním a  pro dějiny antisemitismu rozličně hodnoceným obdo-
bím je česká reformace. Podle některých svědectví se Židé zajímali o reformní 
hnutí, dokonce poslouchali kázání Konráda Waldhausera před dveřmi kostela 
sv. Havla. Židé husitské hnutí vítali a sympatizovali s ním, někdy je i podporo-
vali hmotně. Důvodem sblížení na straně křesťanů byl reformační důraz na sta-
rozákonní texty i kritika soudobé církve. Husité se inspirovali starozákonními 
příběhy, libovali si ve starozákonních místopisných názvech, bojovali proti kři-
žákům, stylizovali se do role božích bojovníků – Izraele. Pro mnohé husity pak 
byli Židé zřejmě přijatelnějšími partnery než „římská“ strana. Židé byli zbaveni 
některých povinností a omezení stanovených (→) IV. lateránským koncilem, ně-
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kteří se stěhovali na venkov jak za obživou, tak před hrůzami války, dařilo se 
jim dosáhnout relativní svobody a možnosti podnikání v řemeslech. Husity 
i Židy také spojovaly mesianistické nálady. Nicméně Židé nebyli nikterak v cen-
tru společenského dění a mnohé svobody byly spíše výsledkem všeobecné anar-
chie a neklidné situace, než záměrného ulehčení jejich života. Také jejich zmi-
ňovaná ekonomická podpora husitskému hnutí, která zahrnovala přísun 
zbraní, mohla mít příčiny spíše pragmatické než ideové.

Nejpravděpodobnější je, že husité se o Židy nijak zvlášť nezajímali, 
protože byli pohlceni bezprostřednějšími zájmy a starostmi. Výjimkou jsou 
někteří vzdělanci, například Matěj z Janova (?–1394), který odmítl spojovat 
Židy s Antikristem, jak bylo ve středověku běžné, také M. Jakoubek ze Stříbra 
(1370–1429) v  traktátu Contra usuram z  roku 1415 promýšlí důvody zlého 
postavení Židů a přes mnohé dobové invektivy navrhuje, aby jim byla umož-
něna úplná hospodářská asimilace.48 Na  druhé straně Tomáš ze Štítného 
i  zástupci měst bez zábran pokračovali ve  finančním vykořisťování Židů. 
Rovněž husité se dopouštěli pogromů, například 1421 v  Chomutově, poté 
i v Praze. Pogrom proběhl v Praze i v roce 1448 po dobytí Prahy vojsky jedno-
ty poděbradské. Po české reformaci se v Evropě objevuje další obvinění Židů, 
totiž ze sympatií k husitům.

Albrecht II. Habsburský (1437–1439) i Ladislav Pohrobek (1453–1457) 
pokládali Židy za  sympatizanty husitů a  vypovídali je z  moravských měst, 
roku 1426 z Jihlavy, 1454 z Brna, Olomouce, Znojma, Uničova a opět Jihlavy, 
roku 1514 z Uherského Hradiště. Tato opatření zdecimovala moravské židov-
stvo na celá následující staletí.

Koncem 15. století se změnila ekonomická pravidla středověké spo-
lečnosti. Křesťané začali podnikat v bankovnictví a začali konkurovat Židům, 
kteří přestávali být pro své pány užiteční. Bohatí Židé se dále věnovali financím 
a obchodu, střední třídy se začaly věnovat městským povoláním, drobnému ob-
chodu a řemeslům. U křesťanských podnikatelů tyto změny vyvolávaly obavy 
z konkurence a v německých zemích docházelo k násilnostem, které přiměly 
mnoho Židů odejít na východ. Na Moravě a v Polsku nacházeli dobré uplatnění, 
v Čechách se Židé dostali po husitských válkách pod přímou moc aristokracie 
a měst, které nyní těžily z možnosti vybírat od Židů poplatky namísto krále. Ani 
Jiří z Poděbrad (1458–1471), nedokázal znovu získat vliv nad Židy a jejich příjmy, 
židovský regál. Ani Vladislav II: Jagellonský (1471–1516) nevytrhl tyto výsady 
z rukou šlechty a měst. V tomto období probíhal zápas mezi panovníky a aristo-
kracií o  uplatnění vlivu nad židovským úvěrem. Stejně tak města nemínila 
ustoupit nárokům krále a těžila z židovského podnikání. Výsledkem bylo to, že 
například pražští Židé museli platit daně jak radě Starého Města, tak králi, po-

48)   PĚKNÝ, Tomáš (2001): Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer. s. 46
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dobně tíživá byla pozice Židů v jiných královských městech. Trochu výhodnější 
bylo postavení Židů v poddanských městech a na šlechtických panstvích na ven-
kově. V roce 1483 vypukl velký pogrom v Praze. To přimělo krále Vladislava II., 
aby se pokusil získat nad Židy opět vliv. Přinutil zemský sněm v Kutné Hoře, aby 
v roce 1484 potvrdil výsady udělené Židům Ladislavem Pohrobkem v roce 1454. 
Roku 1499 znovu vyhlásil svou výhradní pravomoc nad židovským regálem. 
Rovněž vyzval Židy, aby opustili pod pokutou a vyhnanstvím ochranu šlechty 
a navrátili se pod moc panovníka. Přes tyto snahy se Vladislavovi II. získat opět 
moc nad židovským majetkem zcela nepodařilo.

Útlak židovského obyvatelstva ve středověku neměl svůj původ nutně 
v antisemitismu, nejčastější příčinou byla chtivost jejich majetku a  relativní 
snadnost, jak se ho zmocnit. Přístup šlechty, panovníků a mnohdy i lidu a měš-
ťanů byl pragmatický, byl motivovaný snahou na soužití s Židy vydělat. Skuteč-
ná nenávist pramenila nejčastěji z kázání nižšího kléru, odkud často v rozporu 
s  varováním a  zákazy vzdělanců a  vedení církve zaznívaly plamenné výzvy 
k pogromům. Dlouhodobě se pak v tomto prostředí živily protižidovské nálady 
opřené o náboženské argumenty: obvinění z bohovraždy, ze znesvěcování hos-
tií, z vraždění křesťanských dětí a panen, z různých intrik proti křesťanskému 
lidu. (→) IV. lateránský koncil dal těmto náladám právní rámec a na dlouhá sta-
letí posvětil deformovaný vztah k židovské menšině. [V. T.]
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České země – novověk. Konec středověku a počátek novověku je dobou rozví-
jející se moderní ekonomiky. Staré cechovní, aristokratické a  feudální pevně 
dané rozdělení společnosti se uvolňuje, vzrůstá moc i  sebevědomí měšťanské 
vrstvy a  rozvíjí se podnikatelské aktivity. Zájmy panovníka, šlechty, církve 
a měšťanů se dostávají do konkurenčních pozic, v nichž na jedné straně ekono-
mický přínos židovské menšiny, na druhé straně její konkurenceschopnost vta-
huje Židy do těchto zápasů a zesiluje staré vzorce pragmatismu a perzekuce.
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Postavení měst bylo na počátku novověku již natolik silné, že se 
jim dařilo diktovat vlastní politiku vůči židovské menšině i  panovníkovi. 
Ludvík Jagellonský (1516–1526) byl stejně neúspěšný při svých snahách 
o  znovuovládnutí příjmu z  židovských obcí jako jeho předchůdce. Na  jaře 
roku 1501 na sněmu v Olomouci král potvrdil výsady udělené Židům a při-
měl sněm, aby jej podpořil. Přes deklarovaná práva byli Židé vystaveni dis-
kriminaci, různým udáním a nevraživosti z důvodů konkurence. Z mnoha 
měst byli Židé vyháněni. Roku 1504 museli opustit Plzeň a  Jihlavu. Roku 
1505 uprchli z  Českých Budějovic Židé, když měli být obviněni z  rituální 
vraždy křesťanského chlapce. Někteří se vrátili, ale byli zatčeni a upáleni bez 
možnosti slyšení u komorního soudu, na které měli právo. Další byli popra-
veni později, mnozí zahynuli na útěku a majetek všech padl do rukou měšťa-
nů. Města usilovala o vyhnání Židů, nedokázala, nebo nechtěla bránit pogro-
mům a uvalovala na Židy různé poplatky a omezení.

Svůj vliv důsledně upevnil až Ferdinand I. (1526–1564) spolu s posí-
lením centrální moci na úkor stavů.49 Stabilizace poměrů v českých zemích 
za Ferdinanda I. znamenala zpočátku pro Židy naději, již v roce 1527 jim po-
tvrdil stará privilegia. Města však již měla výrazný vliv a vyžadovala odchod 
židovského obyvatelstva, které představovalo významnou konkurenci.

Ferdinand uplatňoval prokatolickou politiku, která sice v první řadě 
nepostihovala Židy, ale také jim nebyla nijak příznivá. Sice dlouho odolával poža-
davkům měst, ale nakonec ustoupil a roku 1541 museli čeští Židé na nátlak před-
stavitelů měst opustit království. Bezprostřední příčinou byl požár, který zničil 
zástavbu na levém břehu Vltavy včetně části Hradčan. Vypovězení Židů předchá-
zely různé pogromy a násilnosti. Odpor vůči Židům byl posilován rituálními po-
věrami, obviněním z falšování mincí, ze žhářství a z vyzvědačství pro Turky.

Usnesení o  vypovězení Židů vynucené městskými stavy platilo 
i na Moravě, tam ale narazilo na odpor šlechty a nemohlo být důsledně vy-
máháno. Mnozí Židé se vraceli tajně nebo si zaplatili povolení – glejty. Z eko-
nomických důvodů (potřeby financí na válku Karla V. proti Šmalkaldskému 
spolku) byl Židům v roce 1545 vydán generální glejt, který jim umožnil ná-
vrat. V roce 1557 císař Ferdinand I. všeobecný glejt odvolal a Židé museli opět 
odejít. V Moravském markrabství byla situace příznivější, Židé se zde těšili 
aktivní podpoře šlechty. Nástup Maxmiliána II. (1564–1576) jako samostat-
ného vládce na trůn znamenal pro židovské obyvatelstvo úlevu. Podle svě-
dectví Davida Ganse z  roku 1571 císař spolu s  císařovnou a  významnými 
dvořany navštívil demonstrativně židovské město. Rovněž obnovil bývalá 
privilegia Židů a zrušil některá jejich omezení.

49)  PEŠÁK, Václav. Židovská berně v Čechách r. 1527–1529. in: Ročenka Společnosti pro dějiny 

Židů v Československé republice VII/1935
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Maxmiliánovy výsady potvrdil i Rudolf II. (1576–1611), jeho vláda 
je pokládána za zlatý věk židovské kultury v Praze. Tolerantní prostředí re-
nesanční Prahy bylo zapříčiněno nástupem humanismu a zájmem o Starý 
zákon na straně protestantů, přestože nenávistný Lutherův přístup odradil 
mnoho Židů od sympatií k reformaci. Na druhé straně panovníci potřebova-
li podporu židovského kapitálu k vydržování nákladného dvora i k válečným 
kampaním. Když císař Rudolf II. učinil z Prahy svou rezidenci a tím podpořil 
nejen křesťanské, ale i židovské obyvatelstvo. U Rudolfa II. je pravděpodob-
ným důvodem výjimečného vztahu k  židovským poddaným i  jeho záliba 
v  okultních vědách a  zájem o  exotické nauky. Je známa zpráva uvedená 
v kronice astronoma Davida Ganse Cemach David o soukromé audienci Rabi 
Löwa u císaře, ke které došlo 16. února 1592.

Také Ferdinand II. (1620–1637) potřeboval finanční podporu Židů, 
proto navázal na  ochranně-kořistnické zacházení s  těmito poddanými. 
V roce 1623 jim potvrdil stará privilegia, navíc jim garantoval určitou svobo-
du pohybu, povolání a právo na pobyt. Relativně příznivý vztah panovníka 
k Židům vyvolal vlnu nevole u obyvatel, takže v roce 1627 císař uklidňoval 
Pražany hanlivými výroky o  Židech. V  roce 1648 se Židé aktivně podíleli 
na  obraně Prahy proti Švédům. Hrůzy třicetileté války snášeli Židé stejně 
jako křesťané v celé zemi, mnoho jich zahynulo, celé obce zchudly.

Zdecimované židovské obce byly později posíleny imigrací z (→) Pol-
ska, Litvy a Běloruska, odkud Židé prchali před povstáním Bogdana Chmel-
nického v letech 1648–1658. Později přišla do českých zemí vlna uprchlíků 
z Vídně vyhnaných roku 1669 Leopoldem I.

Práva Židů potvrdil Ferdinand III., ale již roku 1650 došlo k jejich 
významnému omezení usnesením českého zemského sněmu a k dalšímu vy-
hánění Židů. Snahy o zbavení měst židovské menšiny neutichaly ani v dalších 
letech, za jejich setrvání se z pragmatických důvodů zasazovala mimo panov-
níků rovněž šlechta, která si od židovských finančníků půjčovala hotovost, 
ale také již začínala společně s Židy podnikat. Po Vestfálském míru začala ži-
dovská konkurence vadit rozvíjejícímu se podnikání křesťanů z měšťanské-
ho stavu. Motivace protižidovských akcí byla výrazně ekonomická, přesto se 
čas od času jako ideologický argument objevovala některá z tradičních církev-
ních pověr. Leopold I. (1657–1705) potvrdil restrikce vyhlášené sněmem, i když 
je v některých ohledech zmírnil. Židé byli vyháněni z českých měst: v roce 
1650 z Kadaně, 1652 z Hradce Králové, 1662 z Tábora, 1663 z Pardubic, 1667 
z Teplic, 1684 z Týna nad Vltavou, 1687 z Plané. V letech 1679–1726 se útisk 
židovstva netýkal jen aktivit měst, ale byl podporován i dvorskou politikou, 
někteří historikové hovoří o „úředním antisemitismu.“

Zatímco hospodářský přínos židovských komunit byl pro státní 
pokladnu nepochybný, baroko znamenalo vznícení náboženského fanatis-
mu a posílení vlivu římskokatolické církve, které se projevovalo i u panov-
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nického dvora. Vláda měla obavy z rozšíření různých sekt blízkých judais-
mu. Hereze, které se pohybovaly na  pomezí judaismu a  křesťanství často 
souvisely s dobovými mesianistickými nadějemi a s odporem vůči oficiální 
římskokatolické církvi. Již před známým hnutím Jakoba Franka se v Čes-
kých zemích v 16. století objevily sekty sobotářů, abrahamitů, později šaba-
tiánů.50 Existence podobných hnutí inspirovaných starozákonními proroc-
tvími a  odmítajících římskokatolickou církev přispívala k  dobové obavě 
z herezí. Mnohdy byly tyto obavy založené na zveličených zprávách a živené 
rekatolizačním zápalem. V určité míře vrhaly podezření i na zcela ortodox-
ní židovské komunity a posilovaly protižidovské nálady. Někteří protestan-
ti, kteří se nechtěli podvolit rekatolizaci, ani volit vyhnanství, zvolili raději 
konverzi k judaismu. Rekatolizace zprvu zaměřená pouze proti reformaci se 
tak zaměřovala i na podezřelé židovské aktivity, začala rovněž dvorem pod-
porovaná masivní misie mezi židovskými poddanými. Židé byli nuceni na-
vštěvovat kázání proti judaismu, která drželi členové Tovaryšstva Ježíšova. 
Kazatelé prý tuto povinnost nekonali s nadšením, neboť věděli, že případní 
konvertité většinou nejsou vedeni čistými úmysly, šlo buď o morálně slabé 
jedince nebo dokonce o  zločince, kteří se takto chtěli vyhnout stíhání. 
Od hromadné katecheze se brzy ustoupilo, světské úřady však podporovaly 
individuální konverze a konvertity korumpovaly různými výhodami. Přes-
to nebylo konvertitů mnoho a Židé tomuto tlaku odolávali. Sami konvertité 
se často pokoušeli upevnit své postavení v nové společnosti a stávali se uda-
vači a tvrdými bojovníky proti bývalým druhům.

V  Čechách na  rozdíl například od  Španělska sice nebyly Židům 
odebírány děti, ale misionáři mezi židovskými dětmi jakožto snazšími oběť-
mi manipulace rádi vyhledávali možné konvertity. Židovské děti se těšily 
zvláštnímu zájmu misionářů navštěvujícím pražské židovské město, což nut-
ně vedlo k roztržkám a napětí v židovské komunitě.

Známý tragický případ využitý barokní náboženskou propagan-
dou se udál v roce 1694. Tehdy záhadně zemřel dvanáctiletý židovský chla-
pec Šimon Abeles, který se připravoval na konverzi. Na základě anonymního 
udání úřadům bylo jeho tělo exhumováno a  lékařská komise shledala 
na ostatcích stopy násilí. Z vraždy syna byl obviněn chlapcův otec Lazar Abe-
les, byl vyslýchán a před mučením údajně spáchal ve vězení sebevraždu. Jako 
spoluviník byl odsouzen i Lazarův společník Löbl Kurtzhandl, ten na muči-
dlech přijal křest a zvolil si milosrdně rychlé ukončení života.

Chlapcovo tělo bylo veřejně vystaveno, údajně odolávalo rozkladu, 
lidé se tlačili a namáčeli si šátky v jeho krvi a vůbec se okolo celé tragédie roz-
vinula atmosféra mučednictví, zázraků a davové hysterie. Pohřeb malého mu-

50)  PĚKNÝ, Tomáš (2001): Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer. s. 270–277
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čedníka byl velkolepý, zúčastnili se ho představitelé církve i patriciů. V režii 
jezuitského řádu z Klementina byla rozehrána výpravná legenda, která byla 
součástí protižidovské kampaně a byla šířena letáky po celé Evropě. Chlapec 
byl pohřben v chrámu Panny Marie před Týnem a na jeho náhrobek byl vyte-
sán nápis: „Agnus inter haedos a cultro Abrahae maculosus proprio sanguine 
suo emaculata Deo victima Simon Abeles“ (Beránek mezi kozly, od Abrahamova 
nože poskvrněný, od své vlastní krve neporušená oběť Bohu učiněná) V roce 1738 
byla na téma Šimonových pašijí uvedena divadelní hra „O chlapci Šimonovi Abe-
lesovi, jenž přestoupil ke křesťanství a od otce svého byl usmrcen.“51

Ve 20. letech 18. století za vlády Karla VI. (1711–1740) vyvrcholil úřed-
ní antisemitismus, který se projevoval omezováním podnikání židovských 
výrobců a obchodníků a zákazy jejich pobytu ve všech zemích koruny, přede-
vším ve městech. Vládní výnosy z let 1726 a 1727 uzavřely židovské obyvatel-
stvo do (→) ghett, na jejich počet v zemi byl uvalen (→) numerus clausus, podle 
translokačního reskriptu z roku 1726 se museli Židé odstěhovat dále od kato-
lických sakrálních míst. 1726 byl vydán (→) familiantský zákon omezující prá-
vo sňatku na prvorozeného syna. Tento zákon platil až do roku 1849.

Marie Terezie (1740–1780) zřejmě pod vlivem války s Pruskem ne-
chala roku 1744 vyhnat Židy obviňované ze spolupráce s nepřítelem. Vypově-
zení bylo velmi tvrdé, Židé měli na odchod jen několik měsíců a měli opustit 
všechny země koruny. Obvinění ze „zemské zrady“ nebylo nikdy potvrzeno, ale 
stalo se součástí protižidovské propagandy. Nechuť Marie Terezie vůči Židům 
byla trvalejšího rázu a podle všeho urychlila již zaváděná protižidovská opat-
ření. Panovnice byla zprvu neústupná, přestože ve prospěch židovské menšiny 
intervenovaly i  vysoce postavené osobnosti, papež, vyslanci Anglie, Holand-
ska, Dánska a Turecka, místodržitelé, česká komora i zástupci šlechty a armá-
dy. Zemský sněm roku 1748 naléhal, aby se vypovězení Židé mohli vrátit. Dů-
vodem těchto tlaků byly kruté ekonomické dopady vyhnání Židů i  zkáza 
opuštěného pražského židovského města. Panovnice nakonec naléhání ustou-
pila a povolila židovským poddaným návrat zprvu na deset let s podmínkou 
zvláštní toleranční daně ve výši 300 000 zlatých rýnských za rok.

Stav právní nejistoty, zadluženost, daně a zničené nemovitosti vy-
čerpávaly zdroje pražského židovstva a celá komunita upadla do bídy. Pohro-
mu završil požár v roce 1754, možná úmyslně založený, který zničil židovské 
město. K pohromě přispěli rabující vojáci a chudina. Zkáza byla tak velká, že 
částečně oslabila protižidovskou politiku dvora a převládla snaha o obnovu 
zničené čtvrti. Po uplynutí desetileté lhůty v roce 1758 panovnice povolila 
Židům další pobyt za stávajících podmínek: toleranční daně, platnosti fami-

51)  MENČÍK, F (1895): „Příspěvky k dějinám českého divadla.“ in: Rozpravy České akademie 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, IV/1, s. 147.
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liantského zákona a  zachován byl i  numerus clausus pro venkovské obce. 
Povinné bylo i označení svobodných mužů žlutým páskem na pravém před-
loktí a žen žlutou stuhou ve vlasech. [V. T.]
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České země – 18. až 19. století. Po vládě Marie Terezie, která se vyznačova-
la krajní nesnášenlivostí vůči židovskému obyvatelstvu, byť pragmaticky 
zmírněnou po hospodářském úpadku země nastoupil stoupenec osvícenství 
Josef II. (1780–1790). Jako spoluvladař působil již od roku 1764 po boku své 
matky, ale měl s ní ostré neshody v názorech na modernizaci země. Zatímco 
Marie Terezie přes mnohé reformní kroky byla omezována svou katolickou 
zbožností, Josef II. sympatizoval s moderními intelektuálními evropskými 
kruhy, nicméně zásadní reformy mohl prosadit až po smrti matky. Během 
svého panování údajně vydal až 6000 zákonů a patentů, z nichž za nejdůleži-
tější jsou považovány zrušení cenzury, Toleranční patent a zrušení nevolnic-
tví, všechny z roku 1781. Dále srovnal daňovou zátěž, reformoval armádu, 
zřídil katastr půdy, zrušil trest smrti, zavedl státní správu a úřední hodiny, 
tajnou policii, síť nemocnic, porodnic, nalezinců a blázinců, omezil vliv ka-
tolické církve, reformoval školství. Některé reformy Josef II. ve  stáří opět 
omezil, snad pod vlivem svých ministrů.

Samotný Toleranční patent se netýkal přímo Židů, upravoval po-
stavení křesťanských denominací a ilegálních protestantů, Židé však neměli 
status ani protestantů, ani sedláků, jejich postavení upravila až řada dalších 
výnosů a patentů vydávaných od roku 1781. Josef II. Židům nepřiznal všech-
na občanská práva, ale diskriminační nařízení buď zrušil nebo alespoň 
omezil. Byly zakázány vynucené křty židovských dětí a odebírání těchto dětí 
rodičům. Židé mohli svobodně studovat na různých vysokých školách vyjma 
teologických fakult, nemuseli nadále nosit žluté označení, nemuseli platit 
zvláštní daně a  směli se zabývat jakoukoliv živností, vyjma nájmu hospod 
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a mlýnů, mohli provozovat řemesla a zakládat cechy, mohli žít spolu s křes-
ťany, navštěvovat s nimi hostince, spadali pod stejnou jurisdikci jako křes-
ťanští poddaní, v některých oblastech mohli vlastnit a obdělávat půdu s pod-
mínkou, že zaměstnávali pouze židovskou čeleď. Nejradikálnější reformou 
by byl Řád pro Židy (Judenordnung) z roku 1789, který byl zaměřen na halič-
ské obyvatelstvo a zrovnoprávnil Židy s ostatními poddanými. Nicméně ten-
to zákon nikdy nevešel v platnost.

Na druhé straně nadále platil pro Židy zákaz bydlení v královských 
městech, zde směli pobývat pouze dva dny před trhem a dva dny po něm.52 
Ve městech však mohli dočasně bydlet židovští učňové a tovaryši, kteří se uči-
li řemeslům a rodiče je směli navštěvovat. Židé mohli sloužit v armádě jako 
dobrovolníci, pokud se uvázali k doživotní vojenské službě, byli osvobozeni 
od omezení familiantského zákona. Josef II. nezrušil ani tíživou toleranční 

52)  PĚKNÝ, Tomáš (2001): Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer. s. 109

Patrně nejextrémnější z  českých antisemitských karikatur pochází z  pera Karla Rélinka 
(1880–1945) a byla publikována v souvislosti s (→) Hilsnerovou aférou. V říjnu roku 1938 ji otis-
kl i Der Stürmer ve zvláštním protičeském čísle. Údajný „velmistr zednářské lóže“, vyobrazený 
jako hybrid vepře a opice (→ zvířecí symbolika) se srpem a kladivem na zádech, pije krev z lid-
ské lebky (→ rituální vražda) a stěžuje si, že kdyby nebylo Hilsnera, (→) Ruska a (→) Španělska, 
tak by neměl odkud brát lidskou (→) krev.



100

ČEské ZEmě – 18. Až 19. sToLETí

daň. Zavedení stejné jurisdikce sice dalo Židům stejná práva, jaká měli ostat-
ní poddaní, na druhé straně ale omezilo pravomoc rabínských soudů, které 
již nadále mohly rozhodovat pouze náboženské nebo rodinné spory. Židovské 
obce se dostaly pod přímý dohled státních úřadů a  jejich hlavní náplní se 
stala péče o náboženský život. Dalším zásahem do židovské autonomie byl zá-
kon z roku 1787, který vyžadoval, aby každý Žid pro sebe a svou rodinu přijal 
německé jméno. Kontinuálně pokračoval tlak na asimilaci včetně přijetí křtu 
a  odložení židovské kultury. Na  Židy mělo být pohlíženo především jako 
na  občany, nikoliv jako na  příslušníky určité skupiny, jako na  jednotlivce 
od nichž je žádána loajalita vůči panovníkovi a jím zavedené byrokracii. Od-
měnou jim byla značná míra rovnoprávnosti a státní ochrany. Sám císař ne-
měl v úmyslu podpořit rozšíření židovstva v říši, jeho zájmem bylo učinit je 
stejně jako jiné skupiny obyvatel co nejprospěšnějšími státu.

Část Židů přijala myšlenky osvícenství a vypracovala je v origi-
nální systém haskaly, část setrvala na pozici tradičního rabínského judais-
mu nebo (→) chasidismu, byť se tím vzdávala možnosti kariéry ve  státní 
správě. Ideový zápas byl sveden o židovské školství. Germanizace míněná 
jako součást racionalizace a centralizace státní správy a projev moderniza-
ce státu do jisté míry zatížila vztah mezi Židy a představiteli rodící se české 
obrozenecké inteligence. Výtka germanizování byla další v řadě výtek vůči 
židovským spoluobčanům.

Po smrti Josefa II. se reformní úsilí zbrzdilo a mnoho patentů bylo 
vzato zpět. Emancipace Židů se zastavila, ale již získaná práva zůstala více-
méně v platnosti. Leopoldův nástupce František II. (1792–1835) vydal v roce 
1797 Systemální židovský patent. Šlo o soubor a částečnou redakci předcho-
zích reformních patentů týkajících se Židů pro potřeby státních úřadů. Dosa-
vadní předpisy byly uspořádány do deseti oddílů podle tématických okruhů: 
náboženské záležitosti, školství, německá jména, numeru clausu, podmínky 
pro vstup do  manželství, podnikání, ubytování, právní postavení židov-
ských obcí, jejich vztah ke státu, péče o chudé atd.

Systemální židovský patent nepatrně zvýšil počet familiantů, ale 
ponechal v platnosti restriktivní opatření jako toleranční daň a familiantský 
zákon i požadavek znalosti němčiny, nově se museli prokazovat vysvědčením 
z německé školy. Stát uznával jen takové rabíny, kteří složili zkoušky v němči-
ně. Také snoubenci museli prokázat svou znalost němčiny předložením vy-
svědčení. Pokud si chtěli Židé otevřít živnost, museli dokladovat své jmění, 
nemohli se stát měšťany, ani vstoupit do funkce státních a městských úřední-
ků, nadále se nesměli volně stěhovat a usazovat. V roce 1841 bylo povoleno Ži-
dům stěhovat se do kterékoliv části Prahy, ale další reformy narazily na odpor 
majority a byrokracie. Segregace byla fakticky zrušena až v letech 1848–1849.

Revoluční rok 1848 přinesl nové myšlenky v celé Evropě a vlna ne-
pokojů si vyžádala další reformy, byť mnohé měly jen přechodný charakter. 
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Čeští Židé se ve značné míře identifikovali s českými vlastenci a jejich loajalita 
byla oceněna zejména liberálně smýšlejícími intelektuály. Někteří Židé aktiv-
ně podporovali revoluci a bojovali v Praze po boku Čechů.53 Českožidovské 
hnutí soustředěné okolo spolku Mladá Čechie očekávalo obrodu společnosti 
v duchu humanistických a osvíceneckých ideálů. Po revoluci požadovali Židé 
zrovnoprávnění, již v roce 1848 byla zrušena toleranční daň i segregace a Židé 
mohli opustit ghetta. Pozitivní změny však neprobíhaly všude, mnohde se 
naopak objevily nové vlny antisemitismu, šikana a pokusy o plenění. Rodící 
se česká buržoazie pohlížela na židovské podnikání jako na zničující konku-
renci, mezi dělníky se začal rodit stereotyp Žida – vykořisťovatele, objevuje se 
tzv. sociální antisemitismus, jehož ohlasy najdeme například u Jana Nerudy.

V roce 1869 vydal Jan Neruda na pokračování v Národních listech, 
periodiku mladočechů, spisek nazvaný Pro strach židovský, kde vyzývá k dů-
slednému oddělení Čechů od židovské menšiny. Tím se Neruda liší od liberál-
ně zaměřených intelektuálů, kteří sice Židy mnohdy nevybíravě kritizovali, 
ale žádali jejich důslednou asimilaci do českého prostředí. Nerudův antise-
mitismus se vyvíjel až od počátku 60. let 19. století, sám připouští, že v mládí 
s  Židy sympatizoval. Jeho nepřátelský vztah k  Židům byl možná vyvolaný 
jeho zklamáním z vývoje ve společnosti a také zatrpklostí z toho, že se Židé 
nepřipojili dost jednoznačně k českému národnímu hnutí.

 Více než sporný je údajný antisemitismus Havlíčkův opakovaně 
zmiňovaný v  historických a  literárních studiích. Karel Havlíček Borovský 
zůstal ve svých liberálních názorech konzistentní a z jejich pozice byl roz-
hodným zastáncem zrovnoprávnění Židů a  dokonce dával Židy Čechům 
za vzor.54 Jeho odmítnutí básnické sbírky nazvané České listy od Sigfrída Ka-
ppera ve dvou listopadových číslech 1846 České včely má zjevně jiné příčiny 
a Havlíčkovo naléhání, aby Židé dbali o vlastní jazyk a kulturu, bychom spíše 
mohli pokládat za legitimní odmítnutí asimilace ve jménu zachování národ-
ní identity, tedy za postoj paradoxně blízký budoucímu sionismu. Byť jeho 
kritika literárního kolegy není zcela spravedlivá a je možná zbytečně kousa-
vá, nelze v ní nalézt antisemitské argumenty. Významnou roli v jeho úsudku 
jistě sehrál fakt, že jím kritizovaný českožidovský autor Kapper nebyl nijak 
výjimečným básníkem.55 Havlíček stejně ironicky jako Kapperovo dílo ko-

53)  FEDER, Richard (1968): „Židé v revolučním roce 1848“ In: Věstník židovských náboženských 

obcí 14–17/1968.

54)   BOROVSKÝ, Karel Havlíček. „Emancipace Židů.“ in: Články ze Slovana 1850–1851, Komplet-

ní kniha (e-book). Dostupné z: http://ld.johanesville.net/havlicek-borovsky-13-clanky-ze-

-slovana-1850–1851?page=53 (online)(20.11.2012)

55)  UHDE, Milan. „Česká literární xenofobie: Karel Havlíček Borovský: 'Pročež musí, kdo chce 

být Čechem, přestati být Židem.'“ In: Revue Proglas 3/2002.
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mentoval i díla českých netalentovaných autorů, u nichž jej provokovala sen-
timentální povrchnost, přičemž Sigfrídu Kapperovi přiznává i jisté kvality 
a originalitu právě v jeho židovských tématech.

Roku 1867 vyšla nová ústava, v níž bylo zakotveno i zrovnoprávně-
ní židovského obyvatelstva. Židé získali státní občanství a plná občanská prá-
va a začali se opět stěhovat do měst a rozvíjet svou kulturu, podnikání i vzdě-
lání. Z  českých středních škol začali vycházet židovští absolventi, po  roce 
1882 někteří již přednášeli na  české větvi Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze. Koncem 19. století se objevila řada židovských spolků, z nichž některé 
měly českožidovské zaměření. Vycházela různá židovská periodika a knihy. 
V roce 1892 vznikla v Plzni první lóže organizace Bnej Brit v Čechách.

Na druhé straně vzrůstaly antisemitské nálady, v českých zemích 
nesené zejména sociálním a nacionálním neklidem, na venkově přetrvával 
i náboženský antijudaismus s jeho různými předsudky a pověrami. Mnohdy 
je těžké různé typy antisemitismu odlišit již proto, že se jejich prvky prolína-
ly a mísily. Jejich symbolickým završením je (→) Hilsnerova aféra.

Odpor majority k  židovským spoluobčanům se vyostřil po  zvolení 
Karla Lugera z Křesťanskosociální strany do křesla starosty Vídně v roce 1895. 
Byl prvním, komu se podařilo zvítězit ve volebním boji pomocí antisemitského 
programu. Císař František Josef I. byl úspěchem populárního Lugera zaskočen 
a po dva roky jeho vykonávání funkce blokoval, když ale Luger roku 1897 zvítě-
zil potřetí, musel tlaku voličů ustoupit. V následující období si „Lugerovu anti-
semitskou rétoriku osvojili i  křesťanští socialisté v  Čechách a  na  Moravě 
a úspěšně ji využívali v boji proti rostoucímu vlivu české sociální demokracie.“56 
V roce 1895 se stal ministerským předsedou Kazimír Badeni. Jeho programem 
bylo rozšíření volebního práva a  nová jazyková nařízení. Nárůst voličské zá-
kladny vedl k mobilizaci před volbami do říšské rady v roce 1897 a mladočeši 
volili agresivnější rétoriku ve snaze přilákat nové voliče. V zájmu populismu 
nominovali známého antisemitu Václava Březnovského. Čeští Židé nechtěli vo-
lit představitele křesťanskosociální strany duchovního a též antisemitu Josefa 
Šimona, ale ani představitele sociální demokracie Karla Dědiče, protože většina 
z nich neměla k jeho straně důvěru. Když však jejich dříve oblíbená liberální 
strana změnila profil, podpořili Židé sociální demokracii.

Březnovský zvítězil ve druhém kole voleb a jeho vítězství odstarto-
valo protižidovské kampaně. K antisemitskému projevu se nechal strhnout 
i představitel mladočechů Eduard Grégr, neboť volební preference Židů po-
važoval za zradu. Vyrojila se řada tištěných pamfletů. Rudolf Vrba vydal roku 
1898 čtyřsetstránkovou extrémně antisemitskou Národní sebeobranu, spis 

56)  KIEVAL, Hillel J. (2011): Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská 

společnost v Čechách 1870–1918. Paseka, Praha/Litomyšl 2011. s. 104
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inspirovaný zahraničními antisemitskými pamflety La France Juive od Édu-
arda Drumonta a Der Talmudjude od Augista Roihlinga. Vrba útočí na Židy, 
judaismus, působení Židů v ekonomice, židovskou „rasu“ a také uráží sympa-
tizanty s Židy z řad liberálních a sociálnědemokratických politiků i noviná-
řů. V Národní sebeobraně se objevuje nejen náboženský, ale též rasový antise-
mitismus, kniha však nepřinesla autorovi výrazné sympatie, již rok před 
vydáním publikace propadl v kuriálních volbách v Hradci Králové, ani poz-
ději se neprosadil.

Po volbách roku 1897 vyšel spisek Jaroslavy Procházkové Český lid 
a Český žid, kde se objevuje nacionální a sociální antisemitismus. Židé jsou 
zde popisováni pomocí stereotypu židovského vykořisťovatele a oportunisty.

Představitelé českého liberalismu zaujímali k Židům dvojí postoj. 
Tradičně vycházeli z  idejí revolučního roku 1848 a  jeho sekularizačních 
a demokratických požadavků, v této linii hájili práva Židů a odmítali protiži-
dovské předsudky jako zastaralé a neslučitelné s moderní liberální společ-
ností. Na  druhé straně se někteří pragmaticky připojovali k  antisemitské 
rétorice ve snaze získat hlasy voličů převážně z nižších vrstev, tedy nových 
držitelů volebního práva.57 Mladočeský politik Karel Adámek pokládal Židy 
za spojence německých nepřátel a ekonomické škůdce českého národa. Hnu-
tí „svůj k svému“ znamenalo pokus o ekonomický bojkot německých a židov-
ských obchodů a podniků.

Koncem listopadu 1897 padla Badeniho vláda, která usilovala 
o zrovnoprávnění češtiny jako úředního jazyka, což vyvolalo demonstrace 
a masové protesty v českých zemích. Když němečtí studenti v Praze oslavova-
li Badeniho pád hlasitým zpěvem, rozzuření občané táhli městem a vyvolá-
vali výtržnosti. Společně s útoky na Němce šly ruku v ruce útoky na Židy, 
na Vinohradech, na Smíchově a na Žižkově dav zdemoloval synagogy. Lůza 
vytloukala okna a židovské obchody. Podobné nepokoje propukly i v jiných 
městech. Celá událost zhoršila vztahy mezi Židy a Čechy a zasadila ránu čes-
kožidovskému hnutí. Národní listy dávaly vinu za násilnosti německým a ži-
dovským provokacím. „I  nejshovívavější z  židovských pozorovatelů museli 
konstatovat, že český národ opustil Židy ve chvíli, kdy jej nejvíce potřebovali. 
Ti méně optimističtí se obávali ještě daleko horších důsledků.“58

V prostředí českých zemí se antisemitismus rozvíjel ze dvou zdro-
jů: jednak zde byl latentní antijudaismus starého typu, tedy nábožensky 
motivovaná zášť zděděná z  minulosti a  přetrvávající spíše na  venkově 

57)  KIEVAL, Hillel J. (2011): Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společ-

nost v Čechách 1870-1918. Paseka, Praha/Litomyšl 2011 Paseka, Praha/Litomyšl 2011. s. 109

58)  KIEVAL, Hillel J. (2011): Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společ-

nost v Čechách 1870–1918. Paseka, Praha/Litomyšl 2011 Paseka, Praha/Litomyšl 2011. s. 113
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a u méně vzdělané veřejnosti, na druhé straně se nově objevoval antisemitis-
mus nacionalistický a sociální, totiž odpor k židovské podnikatelské vrstvě 
vnímané nejen jako krutí vykořisťovatelé, jimiž ve skutečnosti byli i podni-
katelé čeští, ale navíc jako německy mluvící cizinci, tedy tradiční, ba arche-
typální nepřátelé českého lidu. Odpor k Židům se v tom případě neliší od od-
poru k  německému živlu a  spojuje se s  ním. Motivy sociální se prolínají 
s národními v těžko rozlišitelné ideologické argumentaci. Nositeli českého 
novodobého antisemitismu byla zejména mladočeská strana, přestože mezi 
jejími voliči byli často i liberálně smýšlející Židé.59 Tato nenávist byla pěsto-
vána píše v intelektuálních kruzích a podobně jako u Nerudy mohla prame-
nit ze zklamání, že se Židé radikálněji nepřipojili k českému národnímu 
úsilí. Koncem 19. století se český antisemitismus rekrutoval z prostředí po-
pulistických politiků, kteří se inspirovali Lugerovým úspěchem a doufali 
v jeho zopakování. S rozšířením voličské základny se začal prosazovat soci-
ální antisemitismus živený mezi nespokojenými chudšími vrstvami a děl-
nictvem. Rasový antisemitismus nenalézal v českých zemích živnou půdu, 
pokud se někdy objevil, jako například ve spise pátera Vrby, pak jako cizoro-
dý a nevýznamný import. [V. T.]
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Čistota krve. Koncept „čistoty krve“ (limpieza de sangre) představuje proti-
židovský, rasově-náboženský mýtus, jenž se zrodil na území dnešního Špa-
nělska (→ Španělsko) kolem poloviny 15. století. Objevil se v době, kdy masy 
židovského obyvatelstva pod hrozbou smrti, restriktivních zákonů či vy-
hnání přijímaly křest. Křesťanství otevíralo svým novým vyznavačům, 
conversos, všechny brány, které jim dosud byly církevními zákony zakazo-

59)  FRANKL, M. (2008): „Emancipace od židů“ – Český antisemitismus na konci 19. století. Pa-

seka: Praha
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vány. V průběhu několika málo desetiletí obrovsky narostla konkurence 
ze strany nových křesťanů a  původní křesťanské obyvatelstvo se cítilo 
ohroženo nejen ve svých privilegiích, ale i zaměstnáních, funkcích a po-
stavení. Navíc, i když část nových křesťanů vyznávala katolické nábožen-
ství upřímně, další část (→ Krypto-Židé) konvertovala jen fiktivně a tajně 
pokračovala v praktikování judaismu, což prohlubovalo nenávist původ-
ních křesťanů vůči všem conversos. K iniciálním projevům této nenávisti 
patřila vzpoura „starých křesťanů“ v roce 1449 v Toledu, kteří poprvé for-
mulovali pojem „čistoty krve“, základ náboženského rasismu v iberských 
zemích až do 20. století.

Dle jejich konceptu „čistoty krve“ zůstal každý conversos židov-
ského původu – a to i v případě, že přijal katolickou víru upřímně – navždy 
poskvrněn zodpovědností svého lidu za smrt Ježíše Krista (→ Bohovražda) 
i  jejími následky, a  nemohl tento hřích svých předků proti bohu nikdy 
vymazat – ani on, ani jeho potomci – ze své krve. Po příkladu „starých křes-
ťanů“ z Toleda zavedl rytířský řád z Alcantary roku 1483 do svých stanov 
povinnost pro všechny své příslušníky i  kandidáty prokázat čistotu své 
krve. Následovaly jej všechny Colegios Mayores, univerzitní koleje, které 
formovaly vládnoucí vrstvy ve Španělsku. Přidaly se i další rytířské a cír-
kevní řády: rytířský řád sv. Jakuba zavedl tento závazek roku 1527, františ-
kánský řád roku 1525. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) se mu dlouho bránilo, 
neboť v jeho řadách se po smrti Ignáce z Loyoly vyznamenalo mnoho con-
versos jako Diego de Lainez či Juan de Polanco, ale nakonec i ono kapitulo-
valo. Roku 1592 ze svých řad vyloučilo všechny nové křesťany a až do po-
čátku 20. století vyžadovalo od  nových adeptů důkaz „čistoty krve“. 
Jediným řádem, který si v této záležitosti uchoval naprostou nezávislost, 
zůstal dominikánský řád.

V roce 1536 Carlos I. (V.) potvrdil svou mocí právní platnost po-
změněných stanov a kolem poloviny 16. století nabyl statut o „čistotě krve“ 
hodnoty zákona. Významně k tomu přispěl arcibiskup Toleda, Juan Marti-
nez Silíceo byl velmi prostého původu a pociťoval hlubokou nenávist k tra-
diční aristokracii, hidalgos a  vůči jejím hodnotám, především šlechtické 
cti, honor. Zavedl proto nový druh vznešenosti, honra, pro všechny křesťa-
ny, kteří se mohli „čistotou krve“ prokázat, a vytvořil z nich novou aristo-
kracii, limpios. Intrikami se mu podařilo získat pro svou věc nejen panov-
níka, ale i  papeže, jenž zákon oficiálně posvětil. Následovně začal být 
vydáván a Španělskem rozšiřován El tizon de la nobleza espanola o maculas 
y sambenitos de sus linajes nazývaný později Libros verdes, tj. genealogické 
rejstříky a seznamy křesťanských rodin židovského původu, vydávané až 
do druhé poloviny 19. století.

Když zákon o „čistotě krve“ kolem roku 1550 nabyl platnosti, žilo 
ve Španělsku v rámci celkového počtu obyvatelstva kolem pěti procent con-
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versos. Tvořili zvláštní kastu vzdělaných a bohatých vrstev, blízce propoje-
ných s vysokou šlechtou. S novým zákonem jim byl zakázán veškerý spole-
čenský postup a vztahovala se na ně přísná diskriminace. Děti ze smíšených 
manželství mezi novými a „starými křesťany“ byly považovány za conversos 
tedy „Židy“ poloviční, pokud měly jen jednoho z prarodičů židovského půvo-
du, nesly si čtvrtinu židovské krve. Vždy ale byly považovány za poskvrněné. 
Proto se synové a dcery z těchto rodin většinou ženili a vdávaly mezi sebou 
nebo vykupovali hřích svého původu vstupem do  některého z  povolených 
klášterů. Sebemenší pomluva na jejich účet či udání ze strany limpios byly 
impulsem pro inkvizici (→ Inkvizice), aby se obviněným začala zabývat 
a spustila obvyklý mechanismus. Pro většinu příslušníků španělské šlechty 
se proto až do 19. století stalo obsesí doložit důkaz o čistotě své krve. Acto de 
limpieza, potvrzení dokazující, že se v  genealogické linii nenachází žádný 
židovský předek, mělo hodnotu zlata a někdy i celého majetku. V 17. století se 
proto ve Španělsku rozmohlo lukrativní zaměstnání i spolky linajudos, je-
jichž úkolem bylo prověřovat v archívech předky všech movitějších rodin: 
kouskem papíru bylo možné prokázat její naprostou genealogickou čistotu 
nebo zničit celou její další budoucnost.

Tragické následky tohoto mýtu nezasahovaly jen oblast psycho-
logickou a  společenskou, ale také hospodářství i  celkový stav země. Za-
městnání jako obchod a řemesla, která tradičně přispívala k rozvoji každé 
země, začala následkem zákona o limpieza de sangre upadat. Byla považo-
vána za židovská, tedy nečistá, a všichni, kdo se jimi do poloviny 16. století 
zabývali, je ze strachu nebo z  důvodu pronásledování opouštěli. Navíc, 
venkovské prosté obyvatelstvo, jež bylo svým pohanským původem pový-
šeno do stavu nové šlechty, imitovalo aristokracii a odmítalo pracovat. Bo-
hatství plynoucí na Pyrenejský poloostrov v průběhu 16. a 17. století z jiho-
amerických kolonií na čas suplovalo tyto nedostatky, ale od 18. století, kdy 
v  západní Evropě vítězil duch merkantilismu a  kapitalismu, se úpadek 
a zaostalost Španělska projevily naplno. Rasově-náboženská diskriminace 
přežívala na Pyrenejském poloostrově po celé 19. století a bylo nutno vy-
čkat až do  druhé poloviny 20. století, než byly vykořeněny její poslední 
zjevné stopy. [L.A.N.]
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Damašská aféra. Pojem Damašská aféra označuje obvinění Židů z rituální 
vraždy křesťanského mnicha v  Damašku roku 1840. Třináct významných 
představitelů židovské komunity bylo neprávem obviněno, uvězněno a muče-
no, a protože k události došlo v únoru, tedy před Pesachem, objevilo se obvině-
ní z rituální vraždy. Někteří z obviněných zemřeli na následky mučení a jeden 
byl přinucen ke konverzi k islámu. Následně také rozčilený damašský lid na-
padl židovskou synagogu v předměstí Džabar, raboval a zničil svitky Tóry.

Celou aféru odstartovalo 5. února zmizení otce Thomase, francouz-
ského občana původem ze Sardinie, který byl převorem františkánského kláš-
tera v Damašku, a jeho druha. Otec Thomas byl lékař známý jak v židovských, 
tak v muslimských kruzích. Několik dní před svým zmizením měl podle svěd-
ků konflikt s  tureckým oslařem, který jej prý slyšel, jak se rouhá Prorokovi, 
a údajně vyhrožoval: „Ten křesťanský pes musí zemřít mou rukou!“ Po zmizení 
kapucína se do věci vložil podporovatel křesťanských obchodníků, francouz-
ský konzul Ulysse de Ratti-Menton, který podezření nasměroval proti Židům. 
Egyptský guvernér v Sýrii Šarif Paša toto podezření podpořil, aby posílil vztahy 
s francouzskou vládou. Byl zatčen a mučením k přiznání donucen židovský ho-
lič Negrin a významní židovští občané, mezi nimi Josef Lañado, Moše, Abulafi-
ja, Rabi Jakov Antebi a člen obchodnické rodiny Farhi. Byly jim vytrhány vousy 
a zuby, byli páleni a také jim bylo nabízeno zlato, pokud se podvolí. Starý a sla-
bý Josef Lañado na následky mučení zemřel, Moše Abulafija přestoupil na is-
lám, aby unikl mučení. Navzdory tomu, že vězni statečně odolávali nátlaku, 
Šarif Paša i Ratti-Menton trvali na obvinění. Ratti-Menton pak publikoval obvi-
nění z rituální vraždy ve francouzštině a v arabštině, Šarif Paša psal Muham-
madu Alímu žádost o popravu údajných vrahů otce Thomase.

Tato událost vzbudila celoevropskou pozornost zejména záslu-
hou rakouského konzula v Aleppu Elijahu Picciotta, který vznesl požada-
vek adresovaný Ibrahimu Pašovi, aby se vše vyšetřilo. Sir Moses Chajim 
Montefiore s podporou dalších vlivných evropských osobností vedl delegaci 
vyslanou k  panovníkovi Sýrie a  Egypta Mehmedu Alimu. Obě tyto mise 
nebyly příliš úspěšné. V Alexandrii v srpnu roku 1840 probíhala o celé zá-
ležitosti jednání, která vedla k propuštění devíti vězňů, kteří zůstali naži-
vu. Nového procesu a očištění svého jména se však nikdy nedočkali. Sultán 
Abdülmecit I. vydal sice (po vzoru svých předchůdců, viz → Osmanská říše) 
edikt, který měl podobná obvinění dostat pod kontrolu, ovšem sériím po-
gromů již zabránit nedokázal.

V Evropě Damašská aféra oživila diskuse o rituální vraždě. Postup 
osmanských úřadů velmi tvrdě kritizoval rakouský kníže Metternich, který 
považoval tezi o (→) rituální vraždě za projev středověkého tmářství. Němec-
ký historik Franz Joseph Molitor vydal v roce 1841 dobrozdání, že Damašská 
aféra neodpovídá rituální vraždě, naproti tomu Joseph Görres v roce 1842 
rituální pověru zastával. Přetřásání tragédie v Damašku vedlo k oživení pro-
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tižidovských nálad a v obnovení rituální pověry mezi duchovními i laiky. To 
vedlo historika Ignáce von Döllingera k tomu, že ve frankfurtském sněmu 
žádal všeobecnou svobodu svědomí a rovnoprávnost všech vyznání. Jeho vy-
stoupení znamenalo konflikt zejména s katolickým klérem, který se obával 
o pozice katolické menšiny.

Aféra měla závažné důsledky pro židovské sebeuvědomění, vedla 
k vzedmutí vlny solidarity židovské diaspory v Evropě a v Americe, k zahájení 
vědomé globální politiky, k založení Alliance Israélite Universalle a k rozvoji ži-
dovského tisku. Pocit vzájemné mezinárodní solidarity, koordinovaná práce ži-
dovských organizací a angažovaná média pak umožnily rozvoj sionismu. [V. T.]
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Dispensionalismus. Za zakladatele teologického učení zvaného dispencia-
lismus je považován John Nelson Darby (1800–1882), anglicko-irský teolog 
anglikánského zaměření a překladatel bible, jehož přínos ke vztahu křesťa-
nů k Židům spočívá ve vypracování originální nauky o dvojím určení, která 
nastínila nový vztah křesťanů k Židů.

Studoval ve Westminsteru a na Trinity College v Dublinu, měl se stát 
advokátem, ale raději zvolil duchovní poslání. Po vysvěcení působil jako velmi 
úspěšný vikář v Delgany v hrabství Wicklow. Přivedl stovky chudých rolníků 
z kraje Calary k Irské církvi, konverze ale skončily poté, co dublinský biskup 
žádal po konvertitech přísahu věrnosti anglickému králi Jiřímu IV. jako prá-
voplatnému panovníkovi Irska. Darby pak na protest opustil svoji farnost.

Roku 1827 se při pádu s koně vážně zranil a začal se více zajímat 
o četbu bible. Při četbě Izajáše a dalších starozákonních knih došel k názoru, 
že Starý zákon popisuje jinou realitu, než jakou znal z církve. Během násle-
dujících pěti let působil v mezináboženské pietistické skupině Plymounthští 
bratři, kde získal velký vliv. Jeho teologie vychází z kalvinismu a jeho nauky 
o predestinaci, přináší ale nové motivy, které oslovily stovky jeho následov-
níků. Jeho interpretace bible známá jako dispensionalismus vychází z pře-
svědčení, že dějiny lidstva lze rozdělit na několik odlišných dispensions (bo-
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žích řízení), které odpovídají periodám zmíněných v  biblických spisech. 
Darby určil takových period šest, jeho následovníci připojili sedmou éru, 
vnímanou jako první: 1. Věk nevinnosti, před Adamovým pádem (Gn 1,1-3,7); 
2. Věk svědomí, od Adama k Noachovi (Gn 3,8-8,22); 3. Věk panování člověka 
nad člověkem, od Noacha k Abrahámovi (Gn 9,1-11,32); 4. Věk zaslíbení, doba 
patriarchálního řádu, od  Abraháma k  Mojžíšovi (Gn 12,1-Ex 19,25); 5. Věk 
Mojžíšského zákona, od Mojžíše ke Kristu (Ex 20,1-Sk 2,4); 6. Věk milosti, éra 
církve (Sk 2,4-Zj 20,3), jíž má být naše současnost. Na konci tohoto věku při-
jdou na lidstvo velké útrapy; 7. Věk tisícileté Kristovy vlády na zemi, ten ještě 
nenastal, ale jeho příchod se blíží. (Zj 20,4-20,6)

Původní Darbyho dispensionalismus klade velký důraz na escha-
tologii, která má rysy premilenarismu, tedy přesvědčení, že po svém druhém 
příchodu bude Kristus doslovně a fyzicky vládnout na zemi po tisíc let. Jde 
o  fundamentalistické pojetí biblických proroctví, zejména Zjevení 20, 1–6. 
Název odkazuje na víru, že Kristus přijde na zemi před nastolením své tisíci-
leté vlády. V tomto pojetí má Izrael specifické poslání, nikdy nebyla zrušena 
zaslíbení, která mu Hospodin ve svých smlouvách dal, vztahují se však k ur-
čité periodě dějin, k období před Kristovým příchodem.

Tradiční dispensionalismus staví hráz konvergenci křesťanství a ju-
daismu. Křesťané a Židé jsou dvojím božím lidem s odlišnými posláními (dis-
pensation), Izrael má své poslání na zemi, křesťanstvo v nebi. Mezi Zákonem 
(Tórou) a milostí Nového zákona zeje hluboká propast. Dispensionalismus učí, 
že Kristův druhý příchod bude fyzickou a historickou událostí, na Chrámové 
hoře v Jeruzalémě bude vystaven Třetí chrám a bude obnoveno království Iz-
raele pod vládou Krista, v němž Židé rozpoznají svého Mesiáše. Různé tradice 
dispensionalismu pak očekávají poněkud odlišné scénáře konce časů, ale v zá-
sadních bodech se shodují na fundamentalistickém výkladu biblických pro-
roctví, v nichž hraje zásadní roli návrat Židů do dávné vlasti.

Na jednu stranu tak dispencionalismus staví hráz teologii náhra-
dy (→ Substituční teologie), na druhou stranu nepřiznává zaslíbením Izraele 
stejnou hodnotu jako dějinnému určení církve. Poslání Židů se naplňuje 
podle boží vůle na Zemi v tomto čase, poslání křesťanů v nebesích v božím 
království. Židé tedy nejsou zavrženi a jejich smlouva je navždy platná, ovšem 
ideálním naplněním je pro ně konečná konverze ke Kristu. V této podobě je 
původní dispencionalismus pro židovské teology naprosto nepřijatelnou na-
ukou a nelze na něm budovat žádný mezináboženský dialog. Přesto již tato 
raná podoba Darbyho nauky znamená přinejmenším určitou míru respektu 
k židovstvu a odmítnutí projevů antijudaismu.

Později se z tohoto fundamentalistického, podle biblické chronolo-
gie rozčleněného, nástinu lidských dějin vyvinulo několik směrů, z nichž ně-
které vedly až k rozvinutí specifického a v anglosaském světě vlivného křes-
ťanského sionismu. V  současné době se někteří zastánci dispencionalismu 
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odklánějí od  striktního fundamentalismu i  od  myšlenky misie mezi Židy, 
rozvíjejí intenzivní spolupráci s židovskými organizacemi a vystupují aktiv-
ně proti antisemitismu. Za všechny lze zmínit Křesťanské velvyslanectví Je-
ruzalém, které nyní působí v mnoha zemích včetně České republiky. [V. T.]

Dreyfusova aféra. Souhrnný název pro politické, společenské a kulturní 
události probíhající v letech 1894 až 1906 ve (→) Francii a spjaté s obviněním 
důstojníka francouzské armády Alfreda Dreyfuse ze špionáže pro (→) Němec-
ko, které výrazně ovlivnily povahu moderního antisemitismu.

V červenci 1894 nabídl major hrabě Marie-Charles Ferdinand Wal-
sin Esterhazy, velitel 74. pěšího pluku a hazardní hráč pocházející údajně 
z uherského aristokratického rodu, své služby německému vojenskému atašé 
podplukovníkovi Maximilianu von Schwarzkoppenovi. O měsíc později pře-
dal Marie-Charles Esterhazy vrátnému na velvyslanectví dopis (bordereau) 
se seznamem dokumentů, které nabízel výměnou za finanční obnos. Písem-
nost nalezla koncem září v koši na papír na německém velvyslanectví uklí-
zečka pracující pro francouzskou tajnou službu a odevzdala ji svým nadříze-
ným. Vyšetřováním byl pověřen podplukovník Hubert-Joseph Henry ze 
„statistické sekce“ (což bylo krycí jméno pro kontrašpionáž) generálního štá-
bu vedené plukovníkem Jeanem-Conradem Sandherrem.

Podezření padlo na kapitána Alfreda Dreyfuse (1859–1935), který se 
jako první Žid v dějinách francouzské armády stal v roce 1892 čekatelem ge-
nerálního štábu. Pradědeček Alfreda Dreyfuse se jmenoval Abraham Israel 
Dreÿfuss a narodil se roku 1749 v alsaské vesnici Rixheim, kde pracoval jako 
řezník. Židé tehdy tvořili izolovanou komunitu lišící se dialektem a oděvem 
od křesťanské většiny. Jeho syn Jakob, narozený v roce 1781, se živil jako po-
domní obchodník. Během Francouzské revoluce se Francouzi židovského pů-
vodu stali rovnoprávnými občany a  poprvé v  novodobých dějinách směli 
vlastnit půdu. V roce 1830 se Jakob se svojí rodinou přestěhoval do Mülhau-
senu, kde společně se synem Rafaelem podnikali v prosperujícím textilním 
průmyslu, vypracovali se mezi místní buržoazní elitu a  změnili si jméno 
na  Dreyfus. Rafaelův prvorozený syn se již nejmenoval Jakob, ale Jacques. 
Roku 1848 si Mülhausen zvolil francouzskou podobu svého názvu Mulhouse. 
Po porážce Francie ve válce s Pruskem a anexi Alsaska a Lotrinska se rodina 
rozdělila. Rafael Dreyfus a jeho tři synové včetně Mathieua (narozeného 1856), 
který později sehrál důležitou úlohu během Dreyfusovy aféry, zůstali v Mul-
house, aby se starali o rodinný podnik, zatímco ostatní rodinní příslušníci 
odešli do Basileje, Paříže a Provence. Dreyfusovi rozšiřovali své podnikatelské 
aktivity, otevřeli přádelnu v Belfortu a zařadili se do vyšší zámožné vrstvy.

Alfred, který se narodil 9. října 1859 v  Mulhouse, byl nejmladší 
Rafaelův syn, vystudoval lyceum v Paříži a  jeho rozhodnutí pro vojenskou 
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dráhu silně ovlivnil francouzský patriotismus po roce 1871. Až do vypuknu-
tí aféry měl Alfred Dreyfus za sebou úspěšnou vojenskou kariéru; od svých 
jednadvaceti let sloužil jako důstojník u dělostřelectva a 20. dubna 1890 by 
přijat do prestižní vzdělávací instituce pro vyšší důstojníky Ecole de Guerre, 
kterou ukončil jako devátý z jednaosmdesáti absolventů. Oženil se Lucií Ha-
damardovou, s níž měl dvě děti, Pierra a Jeanne.

Alfred Dreyfus byl obviněn a  zatčen 15. října 1894. Aféru, která 
polarizovala Francii a jejíž ozvuky byly slyšitelné po celé dvacáté století, uči-
nil z vnitřního problému armády politickou událostí tisk. Případu se zmoc-
nil Drumontův antisemitský list La Libre Parole, jenž jako první informoval 
o Dreyfusově zatčení a 9. listopadu obvinil ze zrady (le traitre) „celé židov-
stvo“ (toute la Juiverie). Vzápětí se ke  štvanici připojil katolický deník La 
Croix a militaristické noviny ĹEclair. Po svém zatčení byl Dreyfus držen dva 
týdny v izolaci, a to přes protesty rodiny, která se ihned shromáždila v Paříži. 
Zejména bratr Mathieu Dreyfus pateticky požadoval, aby byl ponechán s bra-
trem o samotě, a pokud by mu Alfred přiznal vinu, sám by vložil do jeho ruky 
pistoli, aby takto čestně vyřešil svoji situaci. Válečný soud s Alfredem Dreyfu-
sem proběhl 19. až 22. prosince 1894. Generál Auguste Mercier, ministr vál-
ky ve vládě Charlese Dupuyho, předal bez vědomí obhájců vojenským soud-
cům „tajná akta“ svědčící o Dreyfusově vině, která vypracovala zpravodajská 
služba. Německá strana popřela, že by Dreyfuse znala, ale jinak případ neko-
mentovala. Tribunál odsoudil Dreyfuse k  doživotní deportaci do  pevnosti 
na Ďábelských ostrovech (Îles du Salut) u pobřeží Guyany, kam byl převezen 
13. dubna následujícího roku. Alfred Dreyfus byl veřejně degradován 5. led-
na 1895 na nádvoří École Militaire v Paříži. Generál Darras zvolal: „Alfrede 
Dreyfusi, nezasloužíte si nosit zbraň. Jménem francouzského lidu vás degra-
dujeme!“ Poddůstojník odřízl Dreyfusovi výložky a knoflíky a zlomil o koleno 
jeho meč, zatímco Dreyfus hlasitě volal, že je nevinen. Dav shromážděný ven-
ku za zdí pískal a skandoval: „Smrt Dreyfusovi! Smrt Židům!“ Svědkem událos-
ti byl Theodor Herzl, pařížský dopisovatel vídeňského liberálního deníku 
Neue Freie Presse. Za šest měsíců poté dokončil rukopis své knihy Židovský 
stát, jež se stala zakladatelským dílem moderního sionismu.

V březnu 1896 zachytila zpravodajská služba telegram pařížské po-
trubní pošty (petit-bleu), který major Marie-Charles Esterhazy poslal na ně-
mecké velvyslanectví. Podplukovník Marie-Georges Picquart, nový velitel 
zpravodajské služby, si uvědomil, kdo by mohl být skutečným viníkem. Pic-
quart sám byl antisemita a Dreyfus mu byl nesympatický, ale smysl pro spra-
vedlnost byl silnější. Picquartovi nadřízení jej 27. října 1896 odvolali, poslali 
na zvláštní misi do východní Francie a poté do Tunisu.

Novinář Bernard Lazare vydal 6. listopadu 1896 v Bruselu pamflet 
nazvaný Une erreur judiciare: la vérité sur l´affaire Dreyfus. Alfreda Drey-
fuse představil jako mučedníka, jenž se stal obětí antisemitismu. Bernard 
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Lazare se obracel na známé osobnosti židovského původu, aby požadovaly 
přešetření případu. Výsledkem byla „petice intelektuálů“, pro niž shromaž-
ďoval podpisy například Marcel Proust a  kterou nakonec podepsalo přes 
dva tisíce osob. Záhy se zapojili i nežidovští publicisté, spisovatelé a politici. 
Picquartovým přátelům se 13. července 1897 podařilo přesvědčit Augusta 
Scheurer-Kestnera, místopředsedu senátu, o Dreyfusově nevině. Scheurer-
-Kestner ukázal soukromě důkazy proti Esterhazymu prezidentu republiky 
a premiérovi a naléhal, aby byl Dreyfusův proces obnoven, narazil ale na ne-
ochotu a odmítnutí.

Dreyfusův bratr Mathieu obvinil veřejně 15. listopadu 1897 Ma-
rie-Charlese Esterhazyho z vyzvědačství. Podplukovník Hubert-Joseph He-
nry vyrobil falešné dokumenty, kterými chtěl potvrdit Dreyfusovu vinu. 
Ministr války generál Jean Baptiste Billot prohlásil, že Dreyfus byl „odsou-
zen spravedlivě a  podle práva“ a  premiér Jules Méline 7. prosince 1897 
řekl, že „žádná Dreyfusova aféra neexistuje“. Marie-Charles Esterhazy byl 
11. ledna 1898 povolán před pařížský vojenský soud, který jej ale osvobo-
dil, údajně protože tři experti na grafologii popřeli, že by „bordereau“ byl 
psán jeho rukou.

Na titulní stránce radikálních novin ĹAurore, které založili v říjnu 
1897 socialisté Ernest Vaughan a Georges Clemenceau, uveřejnil 13. ledna 
1898 – dva dny po Esterhazyho osvobození – proslulý spisovatel Émile Zola 
pod titulkem „J´accuse“ (Žaluji! Znění titulku byl Clemenceauův nápad) ote-
vřený dopis prezidentu republiky Felixi Faurovi. Zola v něm obvinil generála 
Billota, dva ministry války, přední důstojníky generálního štábu a válečný 
soud, že disponovali důkazy o  Dreyfusově nevině, ale úmyslně je zatajili. 
13. ledna 1898 bylo rozebráno rekordních dvě stě tisíc výtisků ĹAurore, de-
setkrát více než obvykle. Téhož dne byl zatčen za údajné prozrazení tajných 
informací Picquart, který se mezitím vrátil z Tunisu, a byl záhy propuštěn 
z armády. 14. ledna 1898 vyšel v Drumontově listu La Libre Parole článek 
opatřený rovněž titulkem „J´accuse“, ale namířený proti Zolovi a Dreyfusovi. 
Ministr války zažaloval Zolu pro pomluvu. Spisovatel čelil 7. až 25. února 
1898 v Paříži soudnímu řízení, během něhož jej napadal nepřátelsky naladě-
ný dav. Emile Zola byl shledán vinným a odsouzen k jednomu roku vězení 
a pokutě tří tisíc franků. Rozsudek nad Zolou ovlivnila skutečnost, že náčel-
ník generálního štábu generál de Boisdeffre pohrozil, že v případě odlišného 
výsledku podají všichni členové generálního štábu demisi.

Na Dreyfusově straně stáli zpočátku především liberální a radikál-
ní republikáni, kteří sdíleli antiklerikální přesvědčení, teprve později se při-
pojili socialisté. K Dreyfusovým obráncům náleželi kromě Anatola France 
a Georgese Clemenceaua především Lucien Herr, Jules Lemaître, Ernest La-
visse, Joseph Reinach, Alfred Rambaud, Élie Halévy, Julien Benda, Charles 
Peguy, Leon Blum a Émile Durkheim. V lednu 1898 se do Dreyfusovy aféry 
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zapojil pod vlivem Luciena Herra a Charlese Péguye po delším váhání vlivný 
socialista Jean Jaurès.

Dreyfusovi odpůrci byli nacionalisticky zaměření intelektuálové, 
studenti, lékaři, právníci, univerzitní učitelé, umělci a spisovatelé, kteří zalo-
žili koncem roku 1898 Ligu francouzské otčiny (Ligue de la Patrie Française). 
V jejím čele stál Charles Maurras, výrazná postava francouzského protofašis-
mu a zakladatel ĹAction Française. Členy Ligy bylo dvacet šest ze čtyřiceti 
reprezentantů Académie Française, například François Coppée, Jules Le 
Maître a Paul Bourget, osmdesát sedm představitelů Collège de France a mno-
zí příslušníci uměleckých kruhů, například Edgar Degas, Auguste Renoir, 
Caran d Áche, Paul Valéry, Maurice Barrès a Jean-Louis Forain.

Podle Michela Winocka byla Dreyfusova aféra událostí, která popr-
vé jednoznačně spojila francouzský nacionalismus s  antisemitismem. 
17. ledna 1898 vypukly antisemitské bouře v Nantes a rozšířily se do Nancy, 
Rennes, Bordeaux, Grenoblu, Tournonu, Montpellieru, Toulouse, Angers, Le 
Havru, Marseille, Orléansu a dalších měst. V Paříži demonstrovalo v ulicích 
dva tisíce studentů a umělců, kteří provolávali smrt Židům, Dreyfusovi a Zo-
lovi. Během čtyřdenních nepokojů 18. až 21. ledna byla v Alžíru zpustošena 
židovská čtvrť. Pogromy proběhly rovněž ve městech Oranu a Constantine. 
Při vzpomínkových oslavách Johanky z Arku v květnu 1898 volali účastníci 
zároveň: „Ať žije Johanka z Arku!“ a „Smrt Židům“.

Ve volbách, které se konaly 8. května 1898, ztratila řada obránců 
Alfreda Dreyfuse poslanecký mandát, naproti tomu bylo zvoleno dvacet šest 
nacionalistů a antisemitů včetně nejproslulejšího francouzského antisemity 
Edouarda Drumonta, který získal mandát za Alžír. „Rudý markýz“ Henri Ro-
chefort, komunard a uprchlík z trestanecké kolonie na Nové Kaledonii, nyní 
Dreyfusův odpůrce a antisemita, se hřál na výsluní lidové popularity.

Ministr války Jacques Godefroy Cavaignac, člen nového Brissono-
va kabinetu, prohlašoval 7. července 1898 na půdě Poslanecké sněmovny He-
nryho padělek za důkaz proti Dreyfusovi. Socialista Jean Jaurès ale veřejně 
odhalil, že jde o falzifikát. V červenci 1898 byli Esterhazy a Picquart opět za-
tčeni, avšak o něco později propuštěni. Émile Zola uveřejnil útočný „Dopis 
ministerskému předsedovi Brissonovi“. 18. července 1898 byl Zola znovu ob-
žalován. Následující noci na radu Clemenceaua uprchl do Anglie a  soudní 
řízení pokračovalo v jeho nepřítomnosti.

K zásadnímu obratu došlo 30. srpna 1898, kdy se Hubert-Joseph He-
nry, stojící v této době v čele zpravodajské služby, přiznal Cavaignakovi, že je 
autorem padělku, jenž měl prokázat Dreyfusovu vinu. Henry byl ihned inter-
nován ve vojenském vězení Mont-Valerien v Suresnes, ve kterém následujícího 
dne spáchal sebevraždu. 3. září Cavaignac rezignoval a  26. září 1898 vláda 
nařídila, aby byly dokumenty vztahující se k Dreyfusovu případu předány od-
volacímu soudu. Major Esterhazy již 31. srpna 1898 odešel do Londýna. V le-
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tech 1903 až 1906 působil jako dopisovatel Drumontova listu La Libre Parole. 
Roku 1907 se usadil pod jménem hrabě Jean de Voilemont v obci Harpenden 
u Londýna a pobíral od francouzské vlády penzi. Zemřel v roce 1923.

Postupně se za  pomoci novin ĹAurore, anarchistického listu Le 
Père Peinard a časopisu La Fronde podařilo dreyfusovské frontě přejít do pro-
tiofenzívy. 10. února 1899 doporučily obě komory odvolacího soudu revizi 
procesu a senát 1. března jejich návrh podpořil. 16. února 1899 zemřel náhle 
prezident republiky Félix Faure, který byl významnou oporou protidreyfu-
sovských sil, a 18. února jej nahradil Émile Loubet. Vypukly pouliční násil-
nosti a situaci vyhrotil neúspěšný pokus o převrat ve prospěch orleanistů, 
který vedl nacionalista Paul Déroulède. Snaha obsadit za pomoci vojenských 
oddílů v čele s generálem Rogetem Elysejský palác skončila fiaskem. Déroulède 
byl zatčen, ale soud jej 31. května téhož roku osvobodil. 3. června 1899 zrušil 
odvolací soud rozsudek z roku 1894 a nařídil nové soudní řízení za Dreyfu-
sovy přítomnosti u vojenského soudu v Rennes.

Émile Zola se vrátil z exilu. Prezident Émile Loubet jmenoval pre-
miérem René Waldeck-Rousseaua, kterému se 22. června 1899 podařilo sesta-
vit širokou vládu zvanou „republikánská obrana“, jejímiž členy byli na jedné 
straně jako ministr války generál markýz Gaston de Galliffet, známý bojov-
ník s komunardy, a na druhé straně ve funkci ministra obchodu socialista 
Alexandre Millerand. V polovině července 1899 přiznal Esterhazy v článku 
pro list Le Matin, že napsal „bordereau“, veškerou odpovědnost se ale snažil 
svést na své nadřízené. Bývalí Dreyfusovi obhájci politicky triumfovali.

Soud v Rennes se konal od 7. srpna do 9. září 1899. Devětatřicetiletý 
Alfred Dreyfus se vrátil po pěti letech z Ďábelských ostrovů bělovlasý, s pod-
lomeným zdravím a  problémy s  vyjadřováním. Z  důvodů, které jsou stále 
předmětem dohadů, byl pěti hlasy proti dvěma opětovně odsouzen na deset 
let. Prezident Loubet mu 19. září nabídl milost, kterou Alfred Dreyfus na na-
léhání rodiny a židovské obce přijal. Mnozí představitelé dreyfusovského tá-
bora byli Dreyfusovou smířlivostí pobouřeni. Charles Péguy vyčítavě napsal: 
„Byli jsme ochotni pro Dreyfuse zemřít, a on sám toho není schopen.“ V rozho-
voru pro La Lumière, který Alfred Dreyfus poskytl v roce 1935, krátce před 
svou smrtí, prohlásil: „Byl jsem pouhým důstojníkem dělostřelectva, kterému 
tragický omyl zabránil v normální životní cestě.“

27. prosince 1900 byla v souvislosti s Dreyfusovým procesem vy-
hlášena všeobecná amnestie. Ve volbách v roce 1906 výrazně zvítězila levice 
a v říjnu byl premiérem jmenován Georges Clemenceau. Kapitán Alfred Drey-
fus byl 12. července 1906 odvolacím soudem zproštěn viny; 21. července zno-
vu přijat do armády, povýšen na majora (při běžném služebním postupu by 
byl ovšem již plukovníkem) a vyznamenán na půdě École Militaire Řádem 
čestné legie čtvrtého stupně. Marie-Georges Picquart, jenž se stal generálem, 
byl v Clemenceauově vládě jmenován ministrem války (a odmítl Dreyfusovu 
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žádost o povýšení). Během první světové války sloužil Alfred Dreyfus nejprve 
při obraně Paříže a poté na frontě. Jeho syn Pierre Dreyfus narukoval jako 
desátník, bojoval v krvavých bitvách u Verdunu a na Sommě, byl zasažen bo-
jovým plynem a vyznamenán za statečnost.

Rány, které otevřela Dreyfusova aféra, se nezacelily prakticky po celé 
dvacáté století. Charles Maurras, který byl souzen po druhé světové válce za ko-
laboraci, označil proces za  „Dreyfusovu pomstu“. V  únoru 1931 způsobila 
skandál a musela být stažena protidreyfusovská hra, již z německého originá-
lu adaptoval Jacques Richepin. Jak dokládá řada autorů, v šedesátých letech 
dvacátého století bylo mnoho příslušníků francouzské střední třídy i lidových 
vrstev přesvědčeno o Dreyfusově vině. Až do sedmdesátých let dvacátého stole-
tí se francouzská média vyjadřovala o Dreyfusově aféře zdrženlivě. Ještě v roce 
1982 vydal Maurassův žák André Figueras spis Ce canaille de D…reyfus, ve kte-
rém vyjádřil přesvědčení, že Dreyfus nebyl nevinen. V letech 1986 až 1988 se 
v Paříži rozhodovalo o vhodném umístění Dreyfusovy sochy, již zhotovil Louis 
Mitelberg. Původně určené místo na půdě École Militaire (kde byl Dreyfus de-
gradován) odmítlo ministerstvo obrany, proti vládnímu návrhu vztyčit ji před 
École Polytechnique (kde Dreyfus studoval) se postavilo vedení školy a k zámě-
ru vybudovat Dreyfusův pomník u Palais de Justice (kde byl Dreyfus rehabili-
tován) se stavěla zdráhavě vláda premiéra Jacquese Chiraka. Teprve socialista 
François Mitterand rozhodl o umístění Dreyfusova monumentu v zahradách 
v Tuileriích poblíž sochy Léona Bluma. Na druhé straně stoleté výročí uveřej-
nění Zolova článku „J´accuse“ se odehrávalo ve znamení okázalých slavností 
za účasti nejvyšších státních představitelů. [I. B.]
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Egypt. Přítomnost židovské komunity v zemi na Nilu sahá hluboko do legen-
dárních starozákonních dob. Židé tvořili početně významnou a  politicky 
a  ekonomicky vlivnou část obyvatelstva ptolemaiovské Alexandrie. Vstup 
Egypta do moderní éry v devatenáctém století, výstavba Suezského průplavu 
a  infrastruktury a  celkový potenciál země přitahoval podnikavé jedince, 
včetně množství Židů, Sefardů i Aškenázů. V roce 1897 žilo podle tehdejšího 
sčítání v Egyptě, převážně v Alexandrii, více než pětadvacet tisíc Židů. Přede-
vším během první světové války jejich počet výrazně vzrostl a v roce 1917 
dosáhl počtu šedesáti tisíc. Mnozí z nich zaujímali mocensky významná po-
stavení, například Joseph Cattaoui Paša byl ministrem financí a  dopravy, 
Aslan Cattaoui se stal ve třicátých letech dvacátého století senátorem. Sefard-
ský Žid James Sanua hrál důležitou úlohu v nacionalistickém hnutí usilují-
cím o odchod Angličanů ze země a byl přinucen uchýlit se do pařížského exi-
lu. V roce 1922, kdy byl Egypt prohlášen samostatným státem v čele s králem 
Fuádem I., bylo egyptské občanství uděleno všem osobám, které se narodily 
na  území osmanského impéria a  již v  dané chvíli žily v  Egyptě. Zákon 
z 27. února 1929 ovšem přiznával egyptské občanství pouze těm Židům, kte-
ří mohli doložit, že jejich předkové žili v  Egyptě alespoň sto let. Nicméně 
v roce 1947 se v Egyptě nacházelo přes devadesát tisíc obyvatel židovského 
původu, velmi dobře integrovaných do egyptské společnosti, působících jako 
podnikatelé, obchodníci, burzovní makléři, technici nebo právníci a připra-
vených podílet se na vytváření moderního egyptského politického národa. 
To jim však nebylo dopřáno.

Již koncem třicátých let dvacátého století se radikální rétorika na-
cionalistických politických předáků obrátila proti Židům a  tato tendence 
zesílila za druhé světové války, kdy mnozí egyptští nacionalisté tajně spolu-
pracovali s nacisty postupujícími přes Libyi k egyptským hranicím. 2. a 3. lis-
topadu 1945 proběhly v Káhiře, Alexandrii, Port Saidu a dalších egyptských 
městech pogromy, při nichž hořely synagogy a židovské nemocnice. V Ale-
xandrii byla přepadena židovská čtvrť.

Podle zákona číslo 638 přijatého 29. července 1947 byla zavedena 
kvóta pro povinné zaměstnávání Egypťanů diskriminující pracovníky ži-
dovského původu. Další zákon stanovil trest smrti za podporu sionismu, což 
zahrnovalo například i snahu emigrovat do Izraele. Přesto v letech 1948 až 
1950 opustilo Egypt pětadvacet tisíc Židů. Roku 1951 explodovala v alexan-
drijské synagoze bomba a antisemitské incidenty byly na denním pořádku.

23. července 1952 byl svržen král Fárúq a 18. června následujícího 
roku byla vyhlášena republika. Generál Muhammad Nagíb, který se stal 
prvním prezidentem, si zřejmě uvědomoval význam sefardských Židů pro 
politický život a  ekonomickou prosperitu Egypta. Zaujal smířlivý postoj 
a osobně navštívil na Jom kipur velkou káhirskou synagogu v ulici Adly. 
Naděje na koexistenci netrvala dlouho. V únoru 1954 Nagíb padl a k moci se 
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dostal Gamál Abdal Násir, který zvolil vůči židovskému obyvatelstvu výraz-
ně konfrontační politiku.

V  listopadu 1956 bezprostředně po sinajské válce nechala egypt-
ská vláda internovat více než tři tisíce osob židovského původu v nechvalně 
proslulých koncentračních táborech Abú Zaabal, Tora a Madinat al Huckstep 
ležící v poušti. To se opakovalo i po konfliktech roku 1967 a 1973. Vyprávění 
o zmíněných zařízeních, například text Les juifs de Nasser, které lze vyhledat 
na  internetových stránkách Historical society of Jews from Egypt (http://
www.hsje.org/) nebo které obsahuje Rahmaniho kniha Ĺ exode oublié, Juifs 
des pays arabes, si v  ničem nezadaly se svědectvími ze sovětských gulagů 
nebo nacistických koncentračních táborů (→ holocaust). Podle dobového čer-
ného vtipu jediní Židé, které dokázal Násir zajmout, byli jeho vlastní.

Červený kříž umožnil v roce 1956 přibližně osmi tisícům osobám 
emigrovat do Řecka a (→) Itálie, uprchlíci měli povoleno s sebou vzít pouze dva-
cet egyptských liber, to znamená asi patnáct dolarů. Roku 1957 žilo v Egyptě 
pouze osm tisíc Židů a v roce 1967, těsně před šestidenní válkou, klesl tento 
počet na pouhé tři tisíce. V červnu 1967 byli poslední zbývající zaměstnanci 
židovského původu propuštěni ze státních služeb. V následujících letech kdysi 
prosperující židovská minorita v Egyptě prakticky zanikla. [I. B.]

Familiantský zákon. Snaha o omezení počtu Židů v zemi vedla kromě pří-
mému vyhánění a různým stupňům šikany také k vyhlášení tzv. familiant-
ského zákona, jak bývá souhrnně označováno několik výnosů, které během 
18. a 19. století v habsburské monarchii omezovaly sňatky mezi Židy.

Prvním takovým opatřením byl dekret Karla VI. z roku 1726. Tento 
dekret byl v následujících letech s větší či menší důsledností plněn, doplňo-
ván a novelizován. Poslední právní úpravou omezující počet židovských ro-
din byl předpis z roku 1833. Většina restrikcí plynoucích z familiantského 
zákona byla zrušena až po roce 1848. Tyto dekrety určovaly a regulovaly po-
čet židovských rodin v jednotlivých zemích monarchie, počet míst ( → nume-
rus clausus), kde se Židé směli usazovat, věkovou hranici snoubenců a zásady 
prvorozenství.

Počet židovských rodin, které mohly žít v určité zemi nebo v urči-
tém místě, byl omezen. Vstoupit do manželství a založit rodinu mohl dospělý 
Žid pouze tehdy, když se v  daném místě snížil povolený počet rodin, buď 
úmrtím hlavy rodiny – familianta nebo vystěhováním rodiny. Nejstaršímu 
mužskému členu rodiny byl udělován tzv. inkolát, tedy státní příslušnost, 
občanství a  právo oženit se a  mít rodinu. Po  smrti otce přecházel inkolát 
na nejstaršího syna, ostatní bratři se nesměli oženit, jediným řešením bylo 
odejít ze země a založit rodinu jinde. Existovaly ovšem i neformální svazky 
a rodily se nemanželské děti.
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Na uvolněné místo po úmrtí či odchodu familianta obvykle čekala 
řada uchazečů, kteří museli splnit různé požadavky. Ty se během času měni-
ly, šlo například o manželský původ, přiměřený věk, prvorozenství, vzdělání, 
majetkové poměry, znalost němčiny atd. O přidělení volného familiantského 
čísla rozhodovala židovská samospráva, vrchnost nebo úřady. Poptávka 
po  výsadách inkolátu vyvolávala tlak na  korupci a  různé formy protekce. 
Velké množství nemanželských dětí, údajně až 40 procent, bylo diskrimino-
váno nemožností získat právo k založení rodiny. Podobně byli familiantským 
zákonem postiženi lidé nesplňující podmínky dosažení vzdělání a  složení 
zkoušek z katolického náboženství a z německého jazyka. Tímto způsobem 
familiantský zákon deformoval sociální strukturu židovských komunit 
a přispíval k jejich poněmčení, tolikrát Židům vytýkanému českými nacio-
nalisty. [V. T.]

Filosemitismus. Nebezpečím, byť ne tak zjevným, může být vedle antise-
mitismu i nadšený a naivní filosemitismus. Židé samozřejmě zájem a pod-
poru ze strany nežidů ochotně přijímají a vítají a nehledají v ní nutně po-
stranní úmysly. Nicméně některé historické i  osobní zkušenosti jsou 
varovné a  dokazují, že za  určitých podmínek může být filosemitismus 
škodlivý a dokonce nebezpečný. Filosemitismus a antisemitismus mohou 
být totiž de facto pouze dva opačné projevy téže nerealistické představy 
o  Židech. Jeho nebezpečí tkví rovněž v  tom, že jeho úskalí jsou skrytá 
a na první pohled těžko rozeznatelná. Mnozí si uvědomují, že filosemitis-
mus stejně jako antisemitismus je přehnaným zájmem o Židy a židovství, 
na něž se pohlíží jako na něco zvláštního. Filosemita mnohdy miluje Židy 
na základě těch samých přisouzených vlastností a stereotypů, kvůli kterým 
je antisemita nenávidí.

Z  dějin máme řadu dokladů, že mnoho radikálních a  bezohled-
ných antisemitů v počátečním stádiu svého poznání židovství Židy velmi mi-
luje. Jde někdy o lidi, kteří vzešli z křesťanského prostředí a spojují si Židy 
s biblickými hrdiny, nebo jde o lidi, kteří přičítají Židům mimořádné kladné 
vlastnosti a schopnosti, jako příkladnou solidaritu, pronikavou inteligenci, 
neobyčejné nadání. Někteří stoupenci socialismu například obdivují projekt 
kibuců, stoupenci kapitalismu zase skromnost, píli a  cílevědomost židov-
ských podnikatelů. U levicových aktivistů jde o lidi, kteří vášnivě a upřímně 
nenávidí nacismus a  zavrhují jeho zločiny proti lidskosti, jeho rasistické 
a antisemitské ideje. Tito lidé soucítí s Židy pronásledovanými a vražděnými 
během šoa (→ holocaust). V každém z těchto případů filosemitismu však může 
jít o idealizaci a o lásku k vysněnému a zcela nereálnému obrazu.

Dříve či později nutně dojde ke střetu s realitou. Židé jsou normál-
ní lidé a  jejich osobní vlastnosti zdaleka nenaplňují ideál vykonstruovaný 



119

v sentimentálních projekcích, abstraktních úvahách a  ideologických vzor-
cích. Setkání s reálným Židem a jeho normálními lidskými vlastnostmi včet-
ně těch negativních pak pro naivního filosemitu může znamenat obrovské 
zklamání, které se snadno přetaví v nenávist.

Martin Luther byl na  počátku svého působení velký milovník 
Židů, od nichž si sliboval podporu svého reformačního úsilí. Nejprve se hlá-
sil k Židům jakožto k lidu Ježíše ve svém díle Daß Jesus Christus ein gebore-
ner Jude war z roku 1523. Když poznal, že se z Židů nestanou luteráni, vybí-
zel k pálení synagog a vyhánění Židů. Jeho pamflety Brief wider die Sabbather 
an einen guten Freund z roku 1538, Von den Jüden und ihren Lügen z roku 
1543 a Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi z roku 1544 pa-
tří k nejvulgárnější protižidovské propagandě a sloužily nacistickému zdů-
vodňování holocaustu. Drtivá většina soudobých protestantských církví se 
proto od těchto částí Lutherova díla otevřeně distancuje a považuje je za pro-
tipól myšlenek reformace. Kritičtí k nim ostatně byli už i někteří nejbližší 
Lutherovi spolupracovníci jako například Philip Melanchton.

Martin Luther byl vzdělaný humanista a upřímný křesťan, přesto 
upadl do pasti zhrzené lásky k lidu bible. Lidé méně inteligentní, nevzděla-
ní, neschopní kritického myšlení nebo mravně slabí upadnou do iracionál-
ní nenávisti k dříve obdivovaným Židům ještě snáze. Mnozí nacističtí vrazi 
vyrůstali v křesťanském prostředí prodchnutém úctou k biblickému lidu, 
někteří dokonce uměli hebrejsky, to jim však nebránilo posílat židovské 
matky s dětmi do plynu.

Mnozí Židé o tomto nebezpečí dobře vědí a nemají důvěru k těmto 
„přátelům“ většinou z řad křesťanů, kteří ve svém svatém nadšení ještě na-
víc mnohdy usilují o křesťanskou misii mezi tolik obdivovanými a idealizo-
vanými Židy. Pro mnoho křesťanů platí, že milují takového Žida, který 
Židem vlastně není. Zatímco mnoho křesťanů podléhá lásce k Židům, kteří 
přestali být Židy, podobně i někteří levicoví aktivisté milují abstraktní obě-
ti holocaustu a idealizované evropské židovské intelektuály bojující proti 
nacismu, nicméně reálný Žid, který se hlásí k židovské identitě, k národu 
a státu Izrael, je pro ně nepřijatelný. U mnoha agnostiků pak v případě filo-
semitismu může jít o společenskou pózu, o snobismus, o touhu přiživit se se 
na bájných úspěších a vysněných ziscích židovské menšiny, které jsou větši-
nou nereálně nadsazené. Emanuele Ottolenghi ukazuje, jak je ze strany 
mnohých filosemitů vyvíjen tichý, ale neúprosný nátlak na Židy, kteří chtě-
jí být akceptováni v levicových intelektuálních kruzích, aby splnili očeká-
vání do nich vkládaná, která nakonec v reálném světě znamenají vzdát se 
veškeré své identity.

Pokud se má filosemitismus vyhnout zmíněným úskalím, je nutné 
se absolutně zříci jakékoliv manipulace, například opustit koncept misie 
nebo přestat vyžadovat negativní vymezení vůči státu Izrael. Na sympatii k ja-
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kémukoliv národu či kultuře není nic zlého, ovšem musí být postavena na zá-
kladě poznání prostého lidství Židů se všemi jejich pozitivními i negativními 
vlastnostmi. Dekonstrukce nerealistických představ, sentimentálních před-
sudků a naivních očekávání může přinášet jak Židům, tak zájemcům o židov-
ství mnoho dobrého, neboť znamená úsilí o vzájemné porozumění, rozšíření 
obzorů, spolupráci a zavržení každé formy xenofobní nenávisti. [V. T.]
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Francie. Ambivalence postavení Židů ve  Francii vyplývala ve  středověku 
a raném novověku z křesťanské identity francouzského státu a společnosti. 
Rovněž někteří čelní představitelé francouzského osvícenství (například Vol-
taire) se navzdory svým výzvám k toleranci neskrývali se svým antisemitis-
mem, který byl ovšem motivován především jejich protináboženským zamě-
řením. Emancipace Židů byla ve Francii úzce svázána s dědictvím Francouzské 
revoluce. Již v prvních týdnech existence Národního shromáždění roku 1789 
nazval abbé Grégoire Židy příslušníky univerzální rodiny lidstva a v Motion 
en faveur des Juifs vyzval k jejich osvobození. Tuto iniciativu podporovali Mi-
rabeau, Clermont-Tonnerre a Robespierre a Židé byli zrovnoprávněni Ústavo-
dárným shromážděním 28. září 1791. Proti emancipaci Židů vystupoval na-
příklad abbé Maury a především Jean-François Reubell, poslanec za Alsasko 
a  budoucí montagnard, na  jehož území žilo devět desetin francouzských 
Židů. Občanské zrovnoprávnění Židů prosazovaly francouzské revoluční ar-
mády silou zbraní v ostatních evropských zemích. Samuel Lévy napsal v dopi-
se Ústavodárnému shromáždění: „Francie … je naší Palestinou, její hory naším 
Sionem, její řeky naším Jordánem. Svoboda má jenom jeden jazyk a  všichni 
lidé znají její abecedu. Francie je útočiště ponížených.“ Revoluční emancipace 
Židů byla nicméně podmíněna jejich asimilací v rámci jednotného organiz-
mu francouzského národa tak, jako s ním splynuly ostatní partikulární et-
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nické skupiny. Po roce 1830 byl francouzským Židům příznivě nakloněn re-
žim Ludvíka Filipa Orleánského. 1.  února 1831 schválili poslanci zákon, 
podle kterého byl judaismus zařazen mezi náboženství podporovaná ze stát-
ního rozpočtu, což Bernard Lazare v roce 1894 charakterizoval jako „konečný 
kolaps křesťanského státu“. Židé byli nyní voleni do parlamentu a byl zahájen 
jejich ekonomický vzestup. Představitelé třetí francouzské republiky byli 
po roce 1871 dokonce v mnoha směrech vstřícnější k judaismu než ke katoli-
cismu. Židovská obec byla spravována prostřednictvím vládní ústřední kon-
zistoře, která podléhala ministerstvu kultury. Konzistoř určovala pravidla 
pro volby rabínů, stanovovala jejich mzdu a podílela se na ní. Judaismus na-
byl ve Francii rysy státní církve a judaistická modlitební knížka obsahovala 
silně vlastenecky vyhrocenou „Modlitbu za Francii“.

Židé nebyli ve  Francii ve  srovnání s  Německem, Rakousko-Uher-
skem nebo Ruskem příliš početní. V době Dreyfusovy aféry jich v zemi s té-
měř čtyřiceti milióny obyvateli žilo osmdesát šest tisíc. Po  ztrátě Alsaska 
a Lotrinska v důsledku prohrané války s Pruskem byla navíc Francie připra-
vena o svou nejrozsáhlejší komunitu německy hovořících Aškenázů. Ve Fran-
cii pobývalo na přelomu devatenáctého a dvacátého století pouze pět set or-
todoxních Židů a  tato skutečnost bezpochyby přispěla ke  konvergenci 
judaismu a katolicismu; rabíni se oblékali podobně jako katoličtí kněží, obje-
vily se návrhy slavit šabat v neděli a do judaismu pronikla řada křesťanských 
symbolů. Mnozí vzdělaní Židé dávali přednost francouzské identitě před ži-
dovskou a  otevřeně vyzývali k  asimilaci. Léon Halévy napsal: „Všichni 
(francouzští Židé) se musí stát Francouzi nejen jako obyvatelé země a příslušníci 
institucí, ale i  podle zvyků a  jazyka… označení ´Žid´ se pro ně musí stát 
doplňkovým a označení ´Francouz´ základním“. Vrchní pařížský rabín J. H. 
Dreyfus, který byl v úřadu od roku 1891 a pokládal Francouze za „vyvolený 
národ moderní doby“, usiloval podle vlastních slov o spojení mezi „francouz-
ským géniem“ a  „duchem judaismu“. Sekularizovaní a asimilovaní Židé se 
zařadili mezi absolutní elitu francouzské republikánské kultury, politiky 
a  vědy, kterou zdobila jména jako sociolog Émile Durkheim, filosof Henri 
Bergson, esejista a filosof Julien Benda, právník a politik Joseph Reinach, 
archeolog Solomon Reinach a klasický filolog Théodore Reinach.

Ekonomické změny francouzské společnosti, které započaly již 
za restaurace a pokračovaly v době orleánské dynastie, způsobily vzestup eko-
nomicky motivovaného antisemitismu. Roku 1836 označil Heinrich Heine 
sídlo Rothschildů v  Rue Saint-Florentin za  „Versailles absolutní monarchie 
peněz“. Nevymizel ani tradiční náboženský antisemitismus. Protižidovská lite-
ratura křesťanského zaměření vzkvétala také za druhého císařství, kdy vychá-
zely romány typu Mémoires d´un ange gardien (1862) líčící příběh malého 
chlapce „vyděšeného ukrutnostmi Židů, Kristových mučitelů“. Ve stejné době vy-
dal Gougenot des Mousseaux knihu Le Juif, le Judaisme et la Judaïsation des 
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peuples chrétiens, kterou Norman Cohn označil za „Bibli moderního antisemi-
tismu“. Gougenot des Mousseaux, který spojoval Židy se svobodnými zednáři, 
tvrdil, že cílem Židů je ustavit vládu Antikrista. Gaston de Ségur uveřejnil 
v roce 1867 spis Les Francs-maçons, který se dočkal během pěti let třiceti šesti 
vydání. V knize bylo zmíněno údajné spiknutí proti papeži, v jehož čele stál 
jistý „Piccolo Tigre“, Žid a svobodný zednář v jedné osobě. Byly to spodní prou-
dy, které vytryskly na povrch jako povodeň v době Dreyfusovy aféry.

Ve  čtyřicátých letech devatenáctého století, kdy ve  Francii došlo 
k rozvoji finančnictví (mnozí z jeho představitelů, Casimir Perier, Laffitte nebo 
Schneider, dosahovali významného politického vlivu), se zformoval levicový 
antisemitismus. Klasikové socialistického myšlení se od něho nijak důsledně 
nedistancovali. Fourierův žák Alphonse Toussenel rozvinul některé antisemit-
ské teze v knize Les Juifs rois de l´époque z roku 1845. V posmrtně vydaných 
Denících (Carnets) Josepha Proudhona nalezneme poznámky, které prakticky 
představují výzvy k pogromům. K odcizení mezi levicí a Židy tak přispěl úspěch 
v kapitalistickém podnikání, který zaznamenali po své emancipaci. Na konci 
druhého císařství někteří revoluční studenti a  vzdělanci, kteří měli blízko 
k Blanquimu a sami se nazývali „hébertisté“, rozšířili svůj militantní ateismus 
o antisemitismus. Gustav Tridon, jenž vzešel ze zmíněného společenství, vydal 
posmrtně v roce 1884 protižidovskou a protikřesťanskou knihu Du molochis-
me juif. Pojednání Alberta Regnarda Aryens et Sémites bylo poprvé uveřejněno 
v sedmi úryvcích od června 1887 do října 1889 v La Revue Socialiste.

Ve Francii došlo k šíření antisemitismu v osmdesátých letech deva-
tenáctého století, kdy se země stávala útočištěm pro tisíce aškenázských Židů 
prchajícími před pogromy v carském Rusku nebo přicházejícími z ekonomic-
kých důvodů z Haliče. Během jediné generace se do Francie přistěhovalo sto 
dvacet tisíc Židů, jejichž počet se tak zdvojnásobil. Jak napsal Pierre Vidal-
Naquet, imigranti z  východní Evropy vyvolávali stálý protiasimilační tlak. 
Obdobně jako ve Střední Evropě byl ve Francii roznětkou protižidovských ná-
lad finanční skandál. Krach známé katolické banky Union Générale v  roce 
1882 byl dáván do souvislosti s podvratnou činností jistého židovského ban-
kovního domu stejně jako skandál spojený s Comptoire d´Escompte roku 1889. 
V  roce 1883 poprvé vyšel týdeník ĹAnti-Sémitique, otevřeně se prohlašující 
za nepřítele Židů. Především Drumontův list La Libre Parole systematicky „od-
haloval“ Židy ovládající francouzské a světové finančnictví.

Poté, kdy papež Lev XIII. vydal 20. dubna 1884 encykliku Humanum 
genus, v níž odsoudil filozofický relativismus a svobodné zednářství, začal ka-
tolický deník La Croix intenzívně napadat jak svobodné zednáře, tak Židy. Re-
formy svobodného zednáře Julese Ferryho zavádějící ve Francii laické a repub-
likánské školství zdánlivě potvrzovaly pověsti o  „židozednářské konspiraci“. 
V  roce 1884 začal vycházet katolický měsíčník La Franc-maçonnerie démas-
quée, který spojil Židy s republikou, zednářstvím a revolucí. Jak napsal Gouge-
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not des Mousseaux, Žid byl „hlavním inženýrem revolucí“. Po jistém odlivu zá-
jmu otiskl list La Croix na jaře 1886 sérii článků, jejichž autorem byl admirál 
Gicquele des Touches, bývalý ministr ve vládě vévody de Broglieho, a které po-
jednávaly o  „židovské invazi“. V  polovině dubna 1886 uveřejnil žurnalista 
Edouard Adolphe Drumont (1844–1917) na  vlastní náklady v  nakladatelství 
Marpon a Flammarion objemnou dvousvazkovou knihu o dvanácti stech stra-
nách nazvanou La France juive (Židovská Francie), která se stala nejprodávaněj-
ším protižidovským spisem ve Francii, archetypálním ztělesněním francouz-
ského antisemitismu. Do roku 1914 se na pultech francouzských knihkupectví 
objevilo dvě stě vydání. Francouzský antisemitismus se stal vlivnou a mobili-
zující politickou silou především v době (→) Dreyfusovy aféry.

Rok 1914 přinesl ve Francii odliv antisemitismu, protože tváří v tvář 
vnějšímu nepříteli dokonce i Maurrice Barrès uznal Židy za věrné syny své vlas-
ti. „Solidarita zákopů“, jež se ve Francii vytvořila v průběhu první světové války, 
na čas utlumila antisemitské vášně. Antisemitismus jako součást politické kul-
tury se vrátil počátkem třicátých let dvacátého století, především v souvislosti 
s ekonomickou krizí. V listopadu 1931 prohlásil jeden poslanec při zasedání 
parlamentu: „Nestrádáme v důsledku národní nezaměstnanosti, ale zahraniční 
invaze“. Ke  vzestupu antisemitismu přispěla rovněž rozsáhlá migrační vlna 
Židů z nacistického Německa po roce 1933. Jules Guérin navázal vydáváním 
listu ĹAnti-Juif (jehož šéfredaktorem byl Louis Darquier Pellepoix) na tradici 
radikálních antisemitských periodik z přelomu devatenáctého a dvacátého sto-
letí. Periodiku La Libre Parole, které založil Edouard Drumont, vdechl nový ži-
vot Henri Coston. K dalším antisemitským novinám, jejichž distribuci zastavil 
až zákon přijatý 20. března 1939 zakazující veškerou rasistickou propagandu 
náležely ĹAmi du Peuple, ĹAction Française, Je Suis Partout a Gringoire.

Volební vítězství Lidové fronty vyneslo poprvé v  dějinách Francie 
do křesla ministerského předsedy politika židovského původu – Léona Bluma, 
který se okamžitě stal terčem antisemitských výpadů. Poslanec Xavier Vallat 
hovořil o „zneuctění staré galo-římské vlasti“ a v podobném duchu se vyjádřil 
rovněž Jean-Pierre Maxence. Léon Blum byl terčem mnoha karikatur a satiric-
kých pamfletů. V roce 1938 uveřejnil Laurent Viguier spis Les Juifs à travers 
Léon Blum s podtitulem Leur incapacité historique de diriger un état. Vlna 
antisemitismu, předznamenávající politickou kulturu vichistického režimu, 
vyvrcholila v letech 1936 až 1938 v souvislosti s ustavením Lidové fronty a po-
čátkem španělské občanské války. Marcel Bucard označil v listu Le Franciste 
z 4. června 1936 Lidovou frontu za „židovský výmysl“. V roce 1938 Marcel Bu-
card vydal krajně antisemitskou knihu Ĺemprise juive a 23. července 1938 
Drieu La Rochelle uveřejnil v Doriotově listu Ĺ Emancipation Nationale článek 
nazvaný „A propos de l´anti-Sémitisme“, ve kterém napsal: „Nemůžeme připus-
tit, vzhledem k  dnešní nemorálnosti a  bezzákonnosti, že tolik Židů zastává 
vedoucí místa v  administrativě a  politice“. Pierre-Antoine Cousteau přivítal 
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Célinovu knihu Bagatelle pour un massacre výrokem: „Demokracie, všude 
a vždy, není ničím jiným než kouřovou clonou židovské diktatury.“

Mezi světovými válkami došlo ve Francii, obdobně jako v Německu 
a Itálii, k nápadné konvergenci mezi antisemitismem a antiamerikanismem. 
V roce 1921 vydal Roger Lambelin knihu s příznačným názvem Vláda Izraele 
u Anglosasů (Le règne d´Israël chez les Anglo-Saxons). Roku 1931 publikovali 
Robert Aron a  Arnaud Dandieu ostře protiamerický pamflet nesoucí název 
Americká rakovina (Le cancer américain), v němž byli Američané vylíčeni jako 
nomádi, vykořenění lidé a barbaři podmaňující si civilizovanou Evropu. Tato 
identifikace modernity s  nomádstvím a  vykořeněností byla častou součástí 
kritiky moderní civilizace. Američané získali v démonologii antimodernizač-
ní imaginace podobné postavení jako jiní „věční dějinní kočovníci“ – Židé. Zto-
tožnění americké civilizace s židovstvím dovršila za druhé světové války ideo-
logie vichistického režimu, kdy vycházely knihy jako Židovská Amerika 
(ĹAmérique juive, 1942) od Pierre-Antoine Cousteaua, Rothschild, izraelský král 
(Rothschild, roi d´Israël, 1941) od Henry-Roberta Petita nebo Spojené státy proti 
Evropě (Les Etats-Unis contre l´Europe, 1943) od  Henryho Bordata. Charles 
Maurras podporoval spolupráci Francie s nacistickým Německem, protože po-
kud by Angloameričané zvítězili, znamenalo by to podle jeho názoru návrat 
svobodných zednářů a Židů.

Antisemitismus a  antiamerikanismus organicky spojil ve  svém 
díle významný katolický spisovatel Georges Bernanos, který obdivoval Char-
lese Maurrase a Edouarda Drumonta, jehož nazýval „starým mistrem“. Ber-
nanos byl fascinován „starou Francii“ údajně existující před příchodem prů-
myslové revoluce, která proměnila lid v „proletariát zcela odtržený od svých 
národních, politických a sociálních kořenů“. Pro Bernanose byla „stará Fran-
cie“ svobodnou, harmonickou a radostnou společností. Nejvážnější nebezpe-
čí pro „starou Francii“ představovali Židé, nositelé mystiky pokroku, jenž 
podle Bernanose reprezentuje moderní formu mesianismu. Středověké křes-
ťanstvo vědělo, jak udržet Židy na přesně vymezeném místě; teprve po své 
emancipaci se Židé s veškerou svou energií a umem dali do služeb modernity 
a vytvořili moderní svět. V knize Francie proti robotům (La France contre les 
robots) Georges Bernanos napsal: „Jsem mužem staré Francie, mám svobodu 
v žilách. Řeknete mi, že stará Francie nebyla laskavá k Židům. Nehájím spácha-
né nespravedlnosti, ale je třeba jim porozumět. Židé byli vždy průkopníky. V je-
denáctém století se pokusili všemi dostupnými prostředky vytvořit kapitali-
stickou společnost uvnitř křesťanského města.“ Metafora Židů splývala 
Bernanosovi s obrazem Ameriky jako další podoby mechanizované, produk-
tivní a odcizené moderní společnosti.

Antisemitismus, transformovaný do  „ideologicky přijatelnějších 
podob“ antisionismu či „protiimperialistické“ kritiky politiky státu Izrael, 
zůstává nadále součástí intelektuální agendy mnohých představitelů fran-
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couzské levice a pravice, jak o tom svědčí například teze a výroky Rogera Ga-
raudyho, Roberta Faurissona, Clauda Autanta-Lary, Maurice Bardèche, 
Françoise Duprata nebo Serge Thiona, především v souvislosti s (→) osvětim-
skou lží a (→) konspiračními teoriemi. [I. B.]

Literatura:

WINOCK, Michel (1998): Nationalism, Anti-Semitism, and Fascism in France. Stanford: Stan-
ford University Press.

Ghetto. Pojem ghetto původně označuje benátský ostrov s uzavřenou čtvrtí 
nazvaný Ghetto nuovo, neboli Nová slévárna. Sem byli v roce 1516 sestěhová-
ni Židé z celých Benátek v rámci toho, co bylo benátským senátem vnímáno 
jako kompromis mezi zachováním možnosti usidlování Židů ve městě a stíž-
nostmi obyvatelstva na to, že Židé prý „nekontrolovatelně“ osidlují městské 
domy. Přístup na ostrov, obklopený hradbou, byl pouze přes padací mosty 
nad kanálem, které se na noc a na křesťanské svátky zdvihaly. K oblasti Nové 
slévárny (Ghetto nuovo) bylo připojeno i území Staré slévárny (Ghetto vecchio), 
kde žili Židé z východních zemí.

Na  zřízení Ghetto nuovo navázala série dalších segregačních 
opatření. Když papež Pavel IV. vydal 14. července 1555 bulu Cum nimis 
absurdum nazývanou podle počátečních slov: „Jelikož je absurdní a krajně 
nevhodné, aby Židé, kteří byli Bohem zatraceni...“ rozšířil segregační zákony 
proti židovskému obyvatelstvu. Bula mj. přikázala založení oddělené ži-
dovské čtvrti v Římě. Šlo o oddělenou oblast se třemi bránami, které byly 
zamykány na  noc. V  odkazu na  Benátky se jí začalo přezdívat „Římské 
Ghetto“. Tímto způsobem se pak pojem rozšířil dále. Když byla v roce 1630 
zřízena další segregovaná čtvrť v Benátkách tak, aby se zde mohly usadit 
další židovské kupecké rodiny, byla nazvána Ghetto nuovissimo (dosl. „Nej-
novější slévárna“), ačkoliv místo, na němž byla zřízena nemělo na rozdíl 
od čtvrtí Ghetto nuovo a Ghetto vecchio se sléváním železa již nic společné-
ho. Termín ghetto již v té době měl svůj vlastní význam. Do poloviny 17. sto-
letí stála již „ghetta“ ve všech městech centrální Itálie s výjimkou Livorna 
a segregační opatření po  italském vzoru zaváděly i další evropské země, 
pokud jej v nějaké formě neměly již dříve. Benátské Ghetto nuovo totiž sice 
dalo tomuto fenoménu jméno, ovšem Ghetto nuovo není ani zdaleka prv-
ním „ghettem“ – podobné, etnicky homogenní či přímo segregované čtvrti, 
jsme již dávno předtím mohli vidět v Londýně, Yorku, Paříži, Praze, Frank-
furtu a na mnoha dalších místech. Pojem ghetto je pro tato místa mnohdy 
používán anachronicky. Předtím, než se segregované čtvrti staly represiv-
ním nástrojem, mohly být zakládány i z iniciativy svých vlastních obyva-
tel ať už z  potřeby žít mezi svými či jako obranná strategie. Ochranná 
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funkce, kvůli které si někdy i  sami židovští obyvatelé raději volili život 
ve vlastní hradbou obklopené čtvrti i tam, kde to místní zákony nevyžado-
valy, byla ale dosti sporná. Jak ukazují četné (→) pogromy, rozzuřenému 
davu zkrátka nemohly žádné zdi odolat.

Oddělené a uzavřené židovské čtvrti postupně zanikly s přícho-
dem industrializace a  emancipace na  základě výnosů a  zákonů místních 
panovníků. Francouzská revoluce znamenala zrušení ghett ve Francii a na-
poleonská tažení znamenala otevření židovských čtvrtí i  jinde, například 
v Římě byly za pomoci francouzské armády zbořeny hradby historického 
ghetta, ale po Napoleonově pádu byla zeď opět postavena a římské ghetto 
přetrvalo až do revolučního roku 1848. K postupnému zániku ghett přispěl 
i další vývoj urbanizace, který přinesl mimo jiné asanační zásahy do histo-
rických center měst. V Praze například podlehlo na přelomu 19. a 20. století 
asanaci území Josefova a části Starého města, kde se nacházelo historické 
ghetto. Podnětem k rozsáhlému bourání byly údajně bídné podmínky byd-
lení a nehygienické problémy v bývalé židovské čtvrti. Šlo o jednu z největ-
ších asanací židovské čtvrti v Evropě.

Pojem ghetto má v židovském myšlení ambivalentní význam. Ghe-
tto je bezesporu místem segregace se stísněnými životními a hygienickými 
podmínkami v přelidněných úzkých ulicích bez možnosti územního rozvo-
je. Ghetto je ale současně místem, v němž se udržuje autentická kolektivní 
identita a mnohdy i jistá míra autonomie. V ghettu je člověk odříznut od svě-
ta, ale je mezi svými. Je to relikt starých časů, k němuž se váží romantické 
vzpomínky na jedné straně (viz povídky Isaaca Bashevise Singera), ale i od-
por a  pohrdání na  straně druhé. Sionisté a  progresivní Židé v  19. století 
ve svém boji o židovskou rovnoprávnost a právo na sebeurčení usilovali o to, 
co nazývali „únikem z ghett“ a v kritice pociťované zbabělosti či nerozhod-
nosti svých soukmenovců hovořili o „mentalitě ghetta“.

S  nástupem nacismu obdržel pojem ghetto nový význam. Tato 
nacistická ghetta neměla být pouze etnicky homogenními segregovanými 
rezidenčními čtvrtěmi, nýbrž především přestupními stanicemi určený-
mi ke shromáždění Židů před deportací do koncentračních a vyhlazova-
cích táborů. Významná nacistická ghetta byla například ve Varšavě, Lodži, 
Terezíně a Krakově, ovšem ve skutečnosti byla zřizována v každém větším 
městě se židovskou populací větší, než jakou bylo možné vyhladit naráz 
v  jedné akci Einsatzgruppen (→ holocaust). Židovská protinacistická po-
vstání v těchto ghettech, jakožto symbol židovského odporu proti genocid-
nímu antisemitismu současně sehrála důležitou úlohu při pozdějším bu-
dování izraelské národní identity zejm. v 50. letech 20. století. V současné 
době se pojmy ghetto a ghettoizace používají v širším slova smyslu ve spo-
jení s  problematikou sociálního vyloučení, aniž by přímo odkazovaly 
na židovskou tématiku. [V. T.]
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Hilsnerova aféra. Jako takzvanou Hilsnerovu aféru či Hilsneriádu ozna-
čujeme případ obvinění židovského mladíka Leopolda Hilsnera z (→) rituál-
ní vraždy křesťanské dívky Anežky Hrůzové v roce 1899, jakož i následnou 
reakci, kterou vražda, obvinění a proces ve společnosti vyvolaly. Celá aféra 
započala 1. dubna roku 1899, kdy bylo v lese nedaleko městečka Polná nale-
zeno bezvládné tělo pohřešované dívky Anežky Hrůzové. Dívce, která v  té 
době byla již několik dnů pohřešována bylo v době vraždy 19. let. Čin byl 
proveden s mimořádnou brutalitou – dívka byla nejen udeřena kamenem 
do hlavy a škrcena, ale navíc jí pachatel podřízl hrdlo a nechal ji vykrvácet. 
Tento moment je přitom pro vstup antisemitských motivů do případu klíčo-
vý. Řada možných důkazů byla zničena přítomným davem a neprofesionál-
ním přístupem vyšetřujících policistů. Nepřímá svědectví a lidová šeptanda 
označily za pachatele jistého Leopolda Hilsnera – poněkud prostoduchého 
židovského mladíka, z Polné.

Vedle způsobu provedení činu sehrála svou roli ve vnesení anti-
semitských motivů do případu i nešťastná shoda v čase vraždy a nalezení 

Údajný průběh vraždy Anežky Hrůzové na dobové pohlednici (→ Hilsnerova aféra). Hilsner je 
vyobrazen uprostřed jako ten, kdo drží oběť za nohy. Autor pohlednice si přimyslel další dva 
pachatele. Narozdíl od předchozích příkladů vyobrazení rituální vraždy je tento stylizován 
výrazně po vzoru rituální porážky dobytka, byť autor pohlednice musel za tímto účelem zvo-
lit dosti krkolomný způsob držení oběti. Pohlednice byla později otištěna i  v  Der Stürmer, 
ve „zvláštním čísle“ o (→) rituální vraždě v květnu 1934.
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těla s klíčovými daty židovského i křesťanského kalendáře. Tělo bylo nale-
zeno 1. dubna v ranních hodinách na Bílou sobotu a to vše navíc v situaci, 
kdy se Velikonce setkaly v  kalendáři se svátkem Pesach. Pitevní zpráva 
hovořila o  tom, že prý dívka ztratila daleko více krve, než kolik bylo 
na místě činu nalezeno. Pitevní zpráva navíc (snad pod tlakem veřejného 
mínění) hovořila o tom, že zavražděná byla podříznuta způsobem připo-
mínajícím „košerácký řez“, případně že byla „zaříznuta jako dobytče“. De-
finitivnímu propojení zločinu s lidovými báchorkami o (→) rituální vraž-
dě nemohlo po  zveřejnění takovéto zprávy nic zabránit. Chceme-li 
pochopit, kde se vzalo takovéto vzedmutí antisemitismu v české společ-
nosti, pak musíme Hilsneriádu zasadit do  širšího kontextu národnost-
ních třenic uvnitř Rakousko-uherské monarchie, které na  přelomu 19. 
a 20. století vrcholily. Čeští nacionalisté navíc používali antisemitismus 
jako zbraň proti socialistickým a liberálním oponentům. Český antisemi-
tismus procházel bouřlivým rozvojem po  celé 19. století (→ České země 
v 18. a 19. století) a atmosféra tehdy čekala jen na rozbušku, kterou Hilsne-
rův případ bezesporu byl.

Soudní proces začal 12. září roku 1899 před soudem v Kutné Hoře. 
Proces se těšil nebývalé mediální pozornosti i zájmu veřejnosti, která měla 
o vině obžalovaného předem jasno. Matku obžalované zastupoval radikální 
nacionalista Karel Baxa. Byl to právě Baxa, kdo ony antisemitské motivy 
do procesu opakovaně vnášel. Prokurátorem byl Antonín Schneider-Svobo-
da. Hilsnerovy obhajoby se zhostil Zdenko Auředníček.

V průběhu soudního přelíčení nebyl předložen jediný přímý dů-
kaz, který by Hilsnera s vraždou spojoval. Výpovědi svědků si navzájem pro-
tiřečily a mnohé z nich byly velice vágní. Sám pachatel byl poněkud prosto-
duché a  plaché povahy a  navíc štíhlé astenické tělesné konstituce, která 
vyvolávala otázky, zda by vůbec fyzicky zvládl zavraždit devatenáctileté děv-
če v plné síle a poté odtáhnout tělo. V cele se prý měl pod tlakem situace při-
znat a údajně označit i své spolupachatele, ovšem osoby, které za spolupacha-
tele označil měly na dobu vraždy alibi (jeden z údajných spolupachatelů byl 
tou dobou ve vězení) a Hilsner sám později toto své doznání stáhl. Hilsner byl 
přesto především díky tlaku veřejného mínění dne 16. září 1899 odsouzen 
k trestu smrti. Proces je nyní zpětně hodnocen jako zpolitizovaný a věcně 
zmatečný. Na nesrovnalosti v procesu, ledabylou práci vyšetřovatelů a vliv 
středověkých antisemitských pověr opakovaně upozorňoval Tomáš Garrique 
Masaryk. Na základě vlastního studia spisu vydal brožuru s názvem „Nut-
nost revidovati proces polenský“. Řada Masarykových současníků a oponen-
tů jej nazývala filosemitou (→ filosemitismus) a v tisku i na univerzitní půdě 
musel za svou výzvu k revizi procesu čelit pomlouvačné kampani, Masaryko-
vou motivací byl ve skutečnosti prostý racionalismus. Rozsudek vnímal pře-
devším jako věcně chybný a postavený na pavědeckých závěrech.
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Jeho stížnost byla částečně úspěšná a dne 25. dubna 1900 byl rozsu-
dek kutnohorského soudu zrušen a případ byl vídeňským kasačním soudem 
vrácen k novému projednání. V nově nařízeném procesu už byl ale Hilsner 
navíc obviněn ještě ze spoluúčasti na dva roky staré vraždě jisté Marie Klímo-
vé z Velké Věžnice u Polné. Na rozdíl od předchozího procesu již motiv vražd 
neměl být rituální, nýbrž sexuální. Brutalita obou vražd by sexuálně-sadis-
tickému útoku odpovídala, psychologové však v Hilsnerově osobnosti žádné 
náznaky sadismu či jiné sexuální úchylky nenalezli, nemluvě o tom, že stále 
scházely jakékoliv přímé důkazy, které by Hilsnera s činem spojovaly. I tento-
krát byl celý proces postaven na domněnkách a nepřímých svědectvích. Hils-
ner byl odsouzen 14. listopadu roku 1900 k trestu smrti oběšením za spolu-
účast na  dvou vraždách. Trest byl v  roce 1901 císařskou milostí změněn 
z trestu smrti na trest doživotní. Ve věznici na Pankráci strávil 18 let. Propuš-
těn byl 24. března roku 1918 na základě císařské milosti Karla I. Konec života 
prožil v Praze, Velkém Meziříčí a Vídni, kde se živil jako podomní obchodník 
pod pozměněným jménem Heller. Dlouhá léta věznění se podepsala na jeho 
zdravotním stavu a ve věku 51 let zemřel.

Ačkoliv byla Hilsnerovi udělena milost, jeho jméno nebylo dodnes 
očištěno. Vzhledem ke stáří případu a ledabylému způsobu zajištění důkazů 
to asi ani nebude možné. Můžeme jen spekulovat, kdo byl skutečným vra-
hem, zda celou aféru sledoval, kde prožil zbytek života a zda se třeba někdy 
někomu svěřil. Pouze záznam takovéhoto přiznání by totiž asi mohl do pří-
padu vnést nové světlo. Hilsnerův případ, kombinující kriminální látku s li-
dovými báchorkami se pochopitelně stal tématem nejen pro bulvární média 
a antisemitskou rétoriku českých nacionalistů, ale i populárním námětem 
kramářských písní i lidových říkanek, jako například: „Nekupujte u Židů / 
maso, cukr, mouku / zabili nám Anežku / modrookou holku.“ Tomáš Garri-
que Masaryk vnímal polenský případ především jako útok na zdravý rozum 
a  projev intelektuální pokleslosti národa. O  židovský rozměr případu mu 
vlastně ani příliš nešlo a patrně by stejným způsobem jednal i v kterémkoliv 
jiném případě podobného charakteru.

Hilsnerova aféra nebyla ve své době zdaleka izolovaným projevem 
pověry o  (→) rituální vraždě. Připomeňme například (→) Damašskou aféru 
z roku 1840 či naopak pozdější kauzu továrníka (→) Leo Franka ve (→) Spoje-
ných státech. A ačkoliv by se mohlo zdát, že byl Hilsnerův případ již dávno 
uzavřen, snahy o zisk politického kapitálu na vraždě v Polné se objevují do-
dnes, zejména v prostředí klerofašistických hnutí. [Z. T.]
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Holocaust. Nacistická genocida evropského židovstva v období 2. světové 
války. Nacistický program systematického vyvražďování Židů v Evropě si 
vyžádal přibližně 5,8–6,5 milionu obětí, přičemž odhady celkového počtu 
všech civilních obětí nacismu ze všech národností při použití nejširší defi-
nice přesahují 17 milionů. (Často uváděné číslo 11 milionů je omyl pochá-
zející patrně od Simona Wiesenthala). Světová židovská populace v důsled-
ku holocaustu poklesla o celou jednu třetinu, přičemž evropská židovská 
populace poklesla o celé dvě třetiny s  tím že další desetitisíce přeživších 
v reakci na tyto události a situaci po jejich skončení Evropu opouštějí. Z nej-
častěji uváděného čísla 6 milionů židovských obětí jich 3,5–4 miliony byly 
zavražděny v pracovních, koncentračních a vyhlazovacích táborech a další 
2 miliony zemřely v přímém důsledku nacistické politiky hladem, nemoce-
mi, špatným zacházením, vyčerpáním, na následky mučení, případně byli 
zastřeleni při ad-hoc popravách.

Pojem holocaust pochází z řeckého překladu Starého zákona, kde 
označuje celopal, neboli zápalnou oběť Hospodinu. V  latinském jazyce se 
vžil v přeneseném významu jako označení totální zkázy spojené s ohněm. 
Po celý středověk a novověk se objevuje právě v tomto významu při popisu 
rozsáhlých katastrof či požárů. Nejstarší případ použití tohoto pojmu ve spo-
jitosti s násilím proti Židům je doložen z popisu pogromu v Yorku (→ Britá-
nie) v  roce 1190, kdy tehdejší židovské (→) ghetto, sestávající z  dřevěných 
chatrčí, v důsledku tohoto pogromu vyhořelo do základů. První případy po-
užití pojmu holocaust v kontextu nacistické genocidy evropského židovstva 
za 2. světové války se objevují v prosinci roku 1942 v reakci na první zveřej-
něné zprávy o nacistickém „konečném řešení“. S ohledem na biblické kono-
tace pojmu preferují Židé hebrejský pojem šo’a (katastrofa, zkáza), v západ-
ních jazycích zpopularizovaný v 80. letech dokumentárním filmem Shoah 
francouzského režiséra Claude Lanzmanna. Pojem holocaust se do hebrej-
ského jazyka vždy překládá jako šo’a (pro diskuzi o vhodnosti používání poj-
mů holocaust a šoa viz: → Šoa).

Národně-socialistická německá dělnická strana (National-Soziali-
stische Deutsche Arbeitspartei – NSDAP) se chopila moci v (→) Německu v roce 
1933. Strana se o převzetí moci už jednou neúspěšně pokusila v roce 1923, 
ovšem tehdy šlo o pokus velmi chabý. Adolf Hitler byl za svůj pokus o tzv. 
„Pivní puč“ v Mnichově odsouzen k pěti letům vězení za velezradu, ovšem 
propuštěn byl již v prosinci roku 1924. Ve vězení sepsal s pomocí Rudolfa 
Hesse svůj politický program ve spisku Můj boj (Mein Kampf). Síla a veřejná 
podpora NSDAP výrazně narostla po  krachu na  newyorské burze v  roce 
1929. Do té doby marginální partaj získala ve volbách v roce 1930 celkem 
107 křesel v Reichstagu a o dva roky později, v červenci 1932, dokonce 230 
křesel. Ekonomická krize dopadla na Německo, zatížené reparacemi a vá-
lečnými škodami, velmi tvrdě a projevila se i v politické nestabilitě. V před-
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časných volbách v listopadu 1932 NSDAP zaznamenala ztráty (ztratila 34 
křesel), ovšem konzervativní pravice chápala Hitlera jako hradbu proti to-
lik obávanému komunismu. Hitler se stal kancléřem roku 1933 a svou moc 
ještě více upevnil po požáru Říšského sněmu 27. února 1933. Německo bylo 
sice stále zbídačené krizí, ovšem to nejhorší mělo již za sebou. Nacistická 
propaganda však dokázala vysvětlit ekonomické oživení jako pozitivní do-
pad nacionálně-socialistického programu. Pokračováním tohoto programu 
mělo být údajné vytvoření bezpečného životního prostoru (Lebensraum) 
pro „nordickou rasu“. Pro Židy, kteří byli chápáni coby přímá biologická 
hrozba této „nordické rase“, nebylo v nové utopii místo. Postava démonické-
ho „Žida“ současně sloužila v nacistické mytologii jakožto symbol zla (→ Spo-
jenectví Židů s Ďáblem), proti němuž měla být v kontrastu odvozena identi-
ta čisté německé rasy. Při formování této utopie nacisté prokazatelně 
čerpali ze starších motivů (→) rasového antisemitismu, ve své propagandě 
pracovali s  (→) teoriemi spiknutí, představou árijské rasy (→ Árijci), ale 
i s motivy (→ křesťanského antijudaismu), byť samotný nacismus byl ve své 
podstatě bytostně nekřesťanský a například otevřeně protikatolický. Ačko-
liv nacistická strana dokázala velmi efektivně využívat prostředků moder-
ní komunikace a byrokracie, ve svém nitru byla bytostně proti-moderní. 
Modernitu považovala nacistická ideologie za  rozkladný produkt údajné 
židovské dekadence, proti kterému je možno se bránit pouze očištěním spo-
lečnosti od Židů a návratem do romantizovaného před-moderního bezčasí 
pradávných Árijců. Už raná série protižidovských opatření měla Německo 
vrátit před rok 1871, kdy byli Židé v této zemi zrovnoprávněni (→ Německo 
do 1. světové války).

Krátce po uchopení moci v roce 1933 začali nacisté s naplňová-
ním svého antisemitského programu. Na  1. dubna vyhlásili všeobecný 
bojkot židovských obchodů. Zákon ze 7. dubna 1933 o  profesní civilní 
službě, který zavedl první rasistická kritéria pro přijímání a výpovědi ze 
zaměstnání, pak znamenal pro německé Židy další těžkou ránu. Oproti 
pozdějším tzv. Norimberským zákonům ještě tento zákon označoval 
za „neárijce“ každého, kdo měl jednoho židovského rodiče či jednoho ži-
dovského prarodiče, přičemž „židovství“ rodičů a prarodičů bylo ovšem 
definováno na náboženském základě (praktikování judaismu, event. pří-
slušenství k židovské obci).

Přijetí Norimberských zákonů 15. září 1935 (tj. „Zákon o němec-
kém občanství“ a „Zákon o ochraně německé krve a cti“), které na základě 
propracované rasové definice židovství otevřeně definovaly, kdo je plno-
právným občanem Říše a kdo svá občanská práva pozbývá, se Židé stali 
bezprávnými cizinci ve vlastní zemi. Formálně byla tato změna vyjádřena 
proměnou označení ze Staatsbürger (státní občan) na  Staatsgehöriger 
(státní příslušník). Série prováděcích předpisů pak definici oběti dále pro-
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hlubovala a rovněž započala proces právního oklešťování. V roce 1936 byl 
založen první koncentrační tábor – Dachau, který byl tehdy určený pro 
politické vězně. Židé se v něm sice také často ocitali, ovšem tehdy ještě ni-
koliv výhradně pro své židovství, nýbrž spíše jakožto příslušníci protina-
cistické opozice.

Nacistická antisemitská politika dočasně zmírnila v období koná-
ní olympijských her v Berlíně v roce 1936, ovšem pogrom v noci z 9. na 10. lis-
topadu 1938, známý jako „Křišťálová noc“ či „Reichspogrom“, byl jasným 
vzkazem těm, kdo snad doufali, že nacismus je jen prudká bouře, která se 
rychle přežene.

Určit, v jaké fázi se z nacistické antisemitské politiky stal program 
systematické fyzické likvidace, je dodnes překvapivě obtížné mj. i proto, že 
většina dokumentů o  holocaustu byla napsána pachateli samotnými a  zá-
měrně obsahuje matoucí či eufemistická vyjádření. Jednou z nejobtížnějších 
otázek v historiografii holocaustu, známou jako polemika mezi funkcionalis-
mem a intencionalismem, je otázka, nakolik měli pachatelé holocaustu o plné 
šíři svých plánů jasno již před začátkem války a nakolik je holocaust, jak jej 
známe nyní, výsledkem ad-hoc improvizací. Už v roce 1920 se například ob-
jevují na stránkách Völkischer Beobachter úvahy o nutnosti společenského 
vyloučení, ekonomické deprivace, nucené emigrace, koncentrace a deporta-
ce Židů do sběrných táborů. Hrozbu fyzického vyhlazení pak sám Hitler ex-
plicitně zmínil například ve svém projevu z 30. ledna 1939. Nacistický list 
Der Stürmer opakovaně pracuje s motivy vyčišťování Německa od Židů. His-
torikové arménské genocidy velmi často citují výrok, který měl prý Adolf Hit-
ler vyslovit v  předvečer ůtoku na  Polsko: „Postupujte nemilosrdně, kdo si 
dneska vzpomene na vyvraždění Arménů.“

V roce 1939 již existovaly koncentrační tábory Dachau, Oranien-
burg (později Sachsenhausen), Esterwegen, Buchenwald, Mauthausen 
a Ravensbrück. Tyto první koncentrační tábory pak byly přímou součástí 
nacistického trestního práva. Jejich existence byla oficiální, uvězněni v nich 
mohli být i Němci, a Židé se v nich ještě nemuseli vždy ocitat výhradně pro 
své židovství, nýbrž spolu s ostatními politickými vězni a válečnými zajatci. 
Tento fakt mj. způsobil, že specifické rysy a důsledky nacistické protižidov-
ské politiky zůstaly okolním světem během prvních let války nerozpoznány. 
Koncentrace, izolace, nucená práce i vyhlazování probíhaly po značnou část 
války v podstatě paralelně v závislosti na tom, pod jakou složku nacistické 
byrokracie daná geografická oblast právě spadala. Na východní frontě při-
tom již od počátku války působila vyhlazovací komanda Einsatzgruppen, 
jejichž cílem bylo vyhledávat, shromažďovat a zastřelením popravovat Židy, 
komunisty, Romy a další vytipované skupiny obyvatelstva.

V roce 1939 podepsal Adolf Hitler nařízení o eutanazii, později zná-
mé jako Aktion T4, podle něhož měli být mentálně a zdravotně postižení fyzic-
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ky likvidováni s cílem očištění německé krve od dědičných a vrozených cho-
rob. Při naplňování tohoto „šlechtitelského“ programu je poprvé používán 
plyn – tehdy ještě oxid uhličitý. Poté, co musel být program eutanazie formál-
ně zastaven v roce 1941 po protestech církve (neoficiálně probíhal dále), byla 
část jeho zaměstnanců převedena právě do  vyhlazovacího programu Židů 
a dalších „nepřátel Říše“. S sebou si vzali i používané metody.

Většina historiků se kloní k názoru, že rozkaz o tzv. „konečném 
řešení židovské otázky“ byl patrně vydán někdy v  roce 1941 – poté, co se 
ukázalo, že ani kombinace všech výše uvedených činů nestačí k naplnění 
nacistické vize „židůprosté“ Evropy. Samotné označení „konečné řešení ži-
dovské otázky v  Evropě“ je cynickou narážkou na  úvahy a  diskuze Židů 
o vlastní budoucnosti a postavení v Evropě, které zejména v německo-jazyč-
ném prostředí intenzivně probíhaly na přelomu 19. a 20. století. Kdy přesně 
byl rozkaz k systematické fyzické likvidaci každého jednotlivého Žida v Ev-
ropě Hitlerem vydán, nevíme. Ačkoliv máme k dispozici řadu prováděcích 
rozkazů nižších instancí, jako například rozkaz Hermana Göringa z 31. čer-
vence 1941, hlavní rozkaz podepsaný Hitlerem se v písemné podobě nedo-
choval. Spekuluje se, že mohl být vydán pouze ústně, případně že byl zničen 
v rámci utajení stejně, jako měly být původně zničeny například doklady 
o konferenci ve Wannsee.

Právě tato konference konaná 20. ledna 1942 na předměstí Berlína je 
ale patrně momentem, v němž se brutální, leč místy chaotická protižidovská 
mašinerie definitivně proměnila v program řízený a plánovaný s průmyslovou 
sofistikovaností. Reinhard Heydrich si na honosné venkovské sídlo nedaleko 
Berlína sezval čelní představitele nacistické byrokracie, aby je informoval 
o přijatém záměru a přinutil jednotlivé složky nacistické moci, často znesváře-
né a soupeřící o moc, vzájemně koordinovat své kroky k jeho naplnění. Heydri-
chovým pobočníkem a sekretářem, starajícím se o hladký průběh konference, 
byl Adolf Eichmann. Z toho, že se konference konala v lednu 1942 a že svým 
charakterem měla informovat přítomné o již přijatém programu a prvních po-
kusech s jeho naplněním (představen byl princip plynových komor a první čís-
la o jejich účinnosti), lze usuzovat, že jde o konferenci, která měla mj. i zhodno-
tit „pilotní běh“ nacistické genocidy. Jestliže je tomu tak, pak rozkaz musel být 
vydán někdy v polovině roku 1941. Od počátku války do ledna roku 1942 nacis-
té zahubili přes milion Židů a na konferenci ve Wannsee byla mj. prezentována 
zpráva o tom, že Estonsko je již judenrein.

Ve chvíli, kdy holocaust dostal podobu „konečného řešení“, nabra-
ly události velmi rychlý spád. Až do jara roku 1942 zavraždili nacisté více 
sovětských válečných zajatců než Židů. Většina z celkového přibližného po-
čtu 6 milionů vražd v rámci toho, co později bude známo jako holocaust, se 
odehrála teprve v období od jara 1942 do podzimu 1944. Po otevření východ-
ní fronty byly v Polsku v roce 1942 zřízeny další tři tentokrát ne jen koncen-
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trační a pracovní, nýbrž i vyhlazovací tábory: Belzec (v březnu 1942), Sobibor 
(v květnu 1942) a Treblinka (v červnu roku 1942). Každý tábor měl zpravidla 
celou síť menších pobočných táborů a celkový počet těchto zařízení ve sku-
tečnosti dosahoval několika stovek.

Funkce táborů se pak v průběhu války proměňovala. Treblinka byla 
například původně vybudována jako trestný tábor pro polské obyvatelstvo 
a teprve později přebudována na tábor vyhlazovací. Majdanek byl původně pra-
covním a teprve později vyhlazovacím táborem a nejznámější tábor v Osvětimi 
(areál Auschwitz I.), byl zřízen v prostorách bývalých kasáren polské armády, 
po útoku na Sovětský svaz používaných jako zajatecký tábor pro sovětské vojá-
ky a teprve později, v létě 1941 začíná být přizpůsobován vyhlazovacímu pro-
gramu s tím, že ale má stále poskytovat pracovní sílu pro přilehlé průmyslové 
podniky. První vraždění plynem bylo v Osvětimi provedeno na skupině sovět-
ských válečných zajatců v srpnu roku 1941. Od dubna 1942 do listopadu 1944 
bylo v plynových komorách v Osvětimi zavražděno přibližně 960 tisíc až 1,1 mi-
lionů Židů, 74 tisíc Poláků, 21 tisíc Romů a 15 tisíc sovětských válečných zajat-
ců. Treblinka si pak vyžádala přibližně 850 tisíc židovských obětí, ovšem vez-
meme-li v  úvahu relativně malou rozlohu tohoto „tábora“ a  poměr počtu 
deportovaných k počtu přeživších (přežilo jen několik jednotlivců), pak byla 
právě Treblinka ze všech továren na smrt „nejvýkonnější“.

Přestupními stanicemi a shromaždišti pro transporty do koncent-
račních a vyhlazovacích táborů měla být (→) ghetta. Zatímco klasické ghetto, 
tak jak jej známe ze středověku, bylo původně administrativně a  sociálně 
vyloučenou čtvrtí, zajišťující v první řadě segregaci obyvatelstva, nacistická 
ghetta byla de-facto improvizovaným vězením v civilní zástavbě pod širým 
nebem. Jen v okupovaném Polsku a Sovětském svazu byla takovýchto ghett 
vytvořena téměř tisícovka. Mezi nejznámější patří ghetto ve  Varšavě (kde 
na přibližně 2 čtverečních kilometrech bylo nuceno žít 400 tisíc osob), Kov-
nu, Lublinu, Bialostoku, Lvově či Terezíně. Sami nacisté nepoužívali pojem 
ghetto a preferovali pojmy „Jüdisches Wohnbezirk“, nebo „Wohgebiet der Ju-
den“, které mohly vyvolávat falešný dojem, že půjde o čtvrti, v nichž budou 
moci jejich obyvatelé žít. Zatímco však účelem středověkých ghett byla popu-
lační segregace, účelem nacistických ghett byla pouhá koncentrace obyvatel-
stva a jeho příprava na deportaci, případně vyhlazení na místě. Nacistická 
ghetta byla zpravidla budována uměle ohrazením židovských čtvrtí či jiných 
k tomu vhodných částí městské zástavby v dosahu železniční stanice. Speci-
fickým případem ghetta byl Terezín, kde bylo na přestupní stanici do vyhla-
zovacích táborů přeměněno celé jedno město.

Správu vnitřních věcí ghett museli vykonávat nacisty určení zá-
stupci obětí, v nichž se pachatelé snažili vytvořit dojem, že svojí iniciativou 
mohou něco změnit či někoho zachránit. Příslušníci těchto tzv. Židovských 
rad (Judenräte) se ocitají mezi dvěma mlýnskými kameny – nacisté je nutí 
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podílet se na vlastní zkáze, uklidňovat obyvatelstvo, vybírat práceschopné 
k nucenému nasazení a sestavovat transportní seznamy. Po válce se tito lidé 
budou muset vyrovnávat s  trpkými obviněními z kolaborace (velmi tvrdí 
k nim byli například Raul Hilberg, nebo Hannah Arendt), někdy zneužíva-
nými i v antisemitské rétorice (→ Kolaborace sionismu s nacismem; → Popí-
rání holocaustu). Navzdory katastrofálním podmínkám, každodenním 
transportům, nucené práci, podvýživě, přelidnění a úplné kontroly ze stra-
ny nacistů se právě ghetta stala prvními ohnisky urbánního ozbrojeného 
protinacistického odporu. Jakkoliv nedosáhla významnějších vojenských 
úspěchů, měla veliký symbolický (a po válce téměř terapeutický) význam. 
Povstání ghett, z nichž to nejznámější ve Varšavě vypuklo v předvečer Pesa-
chu 19. dubna 1943 pak později hrají významnou úlohu v židovské paměti 
holocaustu. Jom ha-šo’a, neboli Den holocaustu byl později v židovském ka-
lendáři ustaven tak, aby odkazoval právě na povstání ghett.

Možnosti záchrany židovských obětí nacismu byly velice omeze-
né. Samotný nacistický plán na  vyvraždění Židů byl spolehlivě odhalen 
a potvrzen teprve na přelomu let 1942 až 1943, kdy již ve skutečnosti vrcho-
lil. Postoj Spojenců k  situaci evropského židovstva byl vysoce rozpačitý 
a narážel na domácí protižidovské sentimenty (viz např.: → Spojené státy), 
roztříštěnost židovských organizací v západním světě, jakož i na specifická 
omezení a posunutý žebříček priorit válečné ekonomiky. Snahy o výměnu 
životů za peníze či materiál pak dokázaly zachránit pouze několik stovek 
osob a ti, kteří o ně usilovali se budou muset opakovaně vyrovnávat s obvi-
něními z  (→) kolaborace. Bombardování železničních přístupových tras 
k největším vyhlazovacím táborům, jejichž poloha byla známa, bylo s teh-
dejší úrovní (přesností) vojenské techniky považováno za nemožné. Nejčas-
tějším dobovým argumentem bylo, že jediným způsobem, jak zachránit 
Židy v Evropě je brzké vítězství ve válce. Avšak v době, kdy Rudá armáda 
vstoupila do Polska a Spojenci provedli vylodění v Normandii, již byla naži-
vu pouze hrstka obětí.

S  tím, jak se západní i  východní fronta přibližovaly, se nacisté 
snaží o zahlazení stop (→ popírání holocaustu) a o evakuaci zbylých obětí 
za účelem jejich přesunu do jiného tábora, což se ale mnohdy již stává nere-
álným a řada těchto takzvaných „Pochodů smrti“ ve skutečnosti bloudí bez-
cílně krajinou stovky kilometrů v hektickém tempu, které stojí životy další 
sta tisíce obětí. Prvními Pochody smrti jsou série evakuací Osvětimi v led-
nu 1945. Nechvalně proslulé jsou pochody ze Sachsenhausenu, Flossenbür-
gu či Ravensbrücku. Řada těchto Pochodů prošla opakovaně přes území 
Československa.

Válka za  sebou zanechala po  celé Evropě téměř 11 milionů váleč-
ných uprchlíků všech národností. Z tohoto počtu jich po první vlně repatriací 
zůstalo necelých 800 tisíc. Z těchto 800 tisíc tvořili Židé asi 200 tisíc, a z těchto 
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200 tisíc Židů bylo 70 tisíc Židů maďarských, kteří se později vrátili do vlasti. 
Přibližně 38 tisíc přeživších se pokusilo o návrat do obnoveného Českosloven-
ska. Na konci roku 1946 tak počty uprchlíků v uprchlických táborech pro oso-
by bez státní příslušnosti (Displaced Person Camps) byly někde na úrovni 100 
tisíc. V následujících letech však tento počet v důsledku neúspěšné repatriace 
přeživších, místy provázené dalšími násilnostmi a projevy antisemitismu ze 
strany domácího obyvatelstva opět narostl, a to až na 250 tisíc. Většinu z těch-
to osob tvořili přeživší holocaustu. Obecně rozšířená domněnka, často zneuží-
vaná i antisemity, praví, že stát Izrael vznikl v důsledku holocaustu či snad 
dokonce „díky“ holocaustu. Není to však přesné. Jak upozorňuje Jehuda Bauer, 
tlak na založení státu Izrael neplynul ze samotného faktu holocaustu, nýbrž 
spíše ze situace statisíců přeživších po holocaustu, kteří neměli žádný majetek, 
mnohdy byli zbaveni občanství a neměli kam jít. Vznikem státu Izrael se ote-
vřela v  té době jediná cesta pro legální migraci statisíců osob v situaci, kdy 
všechny ostatní státy prosazovaly tvrdé imigrační restrikce. Období holocaus-
tu končí s uzavřením uprchlických táborů po roce 1948. [Z. T.]
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Chazaři. Pro mnohé antisemity znamená emocionální problém kontinui-
ta dnešních Židů s lidem bible. Zatímco teologicky lze tento problém spro-
vodit ze světa (→) teologií náhrady, která veškerá požehnání Hospodinem 
daná biblickému Izraeli snímá z vyvoleného lidu ve chvíli, kdy se Židé před 
Pilátem zřekli Krista, a převádí je na křesťany, pro stoupence spíše (→) raso-
vého antisemitismu je přijatelné řešení, které totéž provádí v etnické rovi-
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ně. Tedy je nutné dokázat, že dnešní Židé nejsou nikterak geneticky, etnic-
ky, rasově a vůbec jakkoliv biologicky spříznění s biblickými Židy. Takovým 
vítaným důkazem se roku 1976 stala kniha Arthura Koestlera (1905–1983) 
Třináctý kmen, chazarská říše a její dědictví.60

Sám autor, sekulární a levicově smýšlející židovský spisovatel pů-
vodně z  Maďarska napsal řadu významnějších literárních děl, nicméně 
do obecného povědomí vstoupil svou romantickou kontroverzní tezí o cha-
zarském původu evropských Židů. Koestler vychází ze sporých historických 
pramenů o Chazarech, kočovném kmeni spřízněném snad s Turky a Mongo-
ly (o původu Chazarů se nic přesného neví). V polovině 6. století se tyto kme-
ny začaly usazovat v oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem. Během desá-
tého století Chazarská říše mizí.

Dějiny Chazarů znamenaly jednak intenzivní obchodní činnost 
a jednak dobývání nových oblastí a neustálý zápas s mocnými sousedy. Jejich 
panství se totiž rozkládalo mezi významnými oblastmi ovládanými monote-
istickými náboženstvími a  mezi silnými a  kulturně vyspělými velmocemi, 
totiž mezi křesťanskou Byzancí a  islámskými chalifáty, od  konce 9. století 
k mocným sousedům navíc přibyla Kyjevská Rus. Chazaři se také setkávali 
s Židy, seznamovali se s jejich kulturou a obchodovali s nimi. Vztah Chazarů 
k mocným říším nebyl vždy nepřátelský, Již v roce 627 pomohli byzantskému 
císaři Herakleiovi v boji se sásánovskou Persií a pomohli mu dobýt Tbilisi. 
Chazary s Byzancí spojoval zájem na obraně před expanzí umájovského cha-
lífátu, následník byzantského trůnu Konstantin V. Kopronymos dokonce po-
jal za manželku chazarskou princeznu Čičak. Chazaři se asi od devátého sto-
letí přeorientovali z  války na  obchod a  těžili ze své pozice na  křižovatce 
významných tras dálkového obchodu.

Počátkem 8. století po nezdařeném povstání proti Arabům uprchla 
k Chazarům část obyvatelstva středoasijského Chórezmu v čele s nejvyšším 
vojevůdcem Bulanem. Tento náčelník si získal v  říši významné postavení 
a  jeho rod postupně převzal faktickou vládu. Chórezmijci zprostředkovali 
Chazarům poznání judaismu, ten kolem roku 740 přijala Bulanova dynastie 
za své náboženství. Do jisté míry za tím mohla být i prostá taktická úvaha – 
jestliže měla Chazarská říše na  severu mocného křesťanského souseda 
a  na  jihu neméně islámského souseda, pak oficiální příklon k  judaismu 
umožňuje zachovat určitou míru neutrality. V té době byly hlavními centry 
říše vedle Itilu a Semenderu ještě Sarkel (Bělaja Věža) na Donu.

Konverze Chazarů k judaismu vzněcovala fantazii i ve starších ději-
nách, například významný židovský filosof a básník Jehuda ha-Levi (1075–1141) 

60)  KOESTLER, Arthur (1976). The Thirteenth Tribe: The Kazar Empire and Its Heritage. New 

York: Random House
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proslavil Chazary ve svém teologickém díle Kitáb al-Khazari obecně zvaném Ku-
zari.61 Básník využil exotické téma k obhajobě své víry formou teologicko-filozo-
fické disputace učeného rabína s chazarským králem Bulanem. Příběh vypráví 
o tom, že se chazarskému kaganovi ve snu opakovaně zjevoval anděl, který jej 
nabádal k větší poslušnosti Bohu. Zbožný král nevěděl, jak jeho žádost splnit, 
pozval si tedy do svého paláce řeckého filozofa, křesťanského misionáře, islám-
ského muláha a židovského učence, jímž byl podle ha-Leviho Jichcak ha-Sanga-
ri, aby mu ukázali správnou cestu víry. Žádný z nich kromě rabína mu ale nena-
bídl uspokojivou odpověď na  jeho hlad po  pravé víře. Král a  jeho lid si tedy 
zvolili judaismus. Jehuda ha-Levi užívá formu fiktivní disputace pro objasnění 
své teologie, nicméně v jeho podání jsou Chazaři lidé zbožní, hledající pravdu, 
kultivovaní a přemýšliví.

Naproti tomu současní antisemité zdůrazňují chazarskou bojov-
nost, věrolomnost a násilnou povahu, jejich interpretace dějin již sugeruje 
zvláštní odpor vůči potomkům chazarských násilníků, jimiž jsou v interpre-
taci antisemitů Aškenázové, ne-li všichni současní Židé.

Zatímco podle historických pramenů byla Chazarská říše vyvráce-
na Rusy, antisemité vytvářejí dualistický obraz ničivého zápasu mírumilov-
ných slovanských obětí z Ruska a násilnických, kořistnických Chazarů, pří-
mých předků dnešních evropských Židů. Ožívá zde jeden z rasových mýtů 
o odvěkém souboji dvou nesmiřitelných ras, z nichž jedna reprezentuje dob-
ro a druhá, tedy židovská reprezentuje zlo. Tato odvěká bitva trvá podle anti-
semitů až dosud, Chazaři podle (→) konspiračních teorií zničili pravoslav-
nou Rus nastolením bolševismu a nyní opět svými tajnými světovládnými 
ambicemi ohrožují putinovské Rusko. O antisemitismu při boji proti evrop-
ským Židům pak podle antisemitů nelze hovořit, neboť Chazaři nejsou Semi-
té. Naproti tomu jediní autentičtí zástupci biblických Semitů jsou podle nich 
nyní Palestinci snášející pronásledování od skutečných antisemitů: mýtic-
kých Chazarů, aškenázských Židů.

Z argumentace je zřejmé, že tzv. chazarská teorie má za účel delegi-
timizovat nárok Židů nejen na území Izraele (→ Nový antisemitismus; → An-
tisionismus), ale též na dávné dějiny spjaté s biblickými světci a hrdiny a se 
svatými písmy křesťanských církví. Jde o pokus nastolit genetickou diskon-
tinuitu, která by doplnila náboženskou diskontinuitu nastolenou substituč-
ní teologií a legitimizovala antisemitismus, případně z něj obvinila Židy, kte-
ří jakožto Chazaři nejsou Semité, nenávist proti nim uplatňovaná pak 
nemůže být podle této myšlenkové konstrukce antisemitismem, neboť je 
ve  skutečnosti legitimní obranou před odvěkými nepřáteli Slovanů a  pra-
vých Semitů. [V. T.]

61)  HA-LEVI, Yehudah (2009): Kuzari: In Defense of the Despised Faith. Northvale: Jason Aronson
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Inkvizice. Roku 1232 papež Řehoř IX. založil a  do  hlavních křesťanských 
zemí zavedl centralizovanou instituci s názvem Inquisitio haereticae pravita-
tis, pověřenou vyhledávat a likvidovat katarské heretiky62. Vedení nového or-
gánu vložil do rukou příslušníků dominikánského řádu, kteří se v boji s kata-
ry vyznamenali. Roku 1252 papež Inocenc IV. povolil bulou Ad extirpanda 
využívat útrpného práva k  doznání zločinů nejprve světským soudcům 
a od roku 1262 i soudcům Svatého úřadu inkvizice. Nedokázal-li se obviněný 
bez pomoci advokáta sám obhájit, byl odsouzen, podle závažnosti zločinu, 
k trestům od veřejné kajícnosti přes vězení až po smrt. Trest smrti ohněm byl 
ve 13. i 14. století ještě výjimečnou záležitostí a představoval zhruba jedno pro-
cento z celkového počtu trestů. Nicméně i tak přispívala smrt na hranici k ví-
tězství katolické církve nad katary i k atmosféře hrůzy, která na přelomu 13. 
a 14. století v Evropě narůstala. Po roce 1335, kdy došlo v Toulouse k prvnímu 
známému procesu s čarodějnictvím, a kdy se satan stal každodenní realitou 
křesťanského světa, inkvizice zaměnila pronásledování katarů za pronásledo-
vání vyslanců ďábla (→ Spojenectví Židů s ďáblem).

Svého největšího rozmachu inkvizice dosáhla na Pyrenejském polo-
ostrově po sjednocení Španělska (→ Španělsko) v roce 1480, kdy se katolický 
královský pár rozhodl skoncovat s heretiky a s tímto cílem ji reorganizoval. Se 
svolením papeže Sixta IV. postavil v roce 1483 do čela Svatého úřadu domini-
kánského kněze z vlivné, pravděpodobně novokřesťanské rodiny židovského 
původu, Tomáse de Torquemada (1420–1498), a přetvořil jej na státní orgán 
s cílem dohlížet na nové křesťany – conversos, prověřovat jejich víru a pro-
střednictvím tribunálů pronásledovat a zneškodňovat odpadlíky. Od polovi-

62)  Sekta katarů se zrodila v 11. století v oblasti Languedoc v jižní Francii z proudů proticír-

kevního hnutí návratu k evangelním hodnotám křesťanství a své učení opírala o gnostic-

ké tradice raně křesťanských sekt i dualistického manicheismu. Hlásala, že mezi dobrem 

a zlem existuje věčný zápas, že Bůh dobra stvořil člověka jako ducha, ale síly zla jej uvězni-

ly v tělesné hmotě, a že tedy současný člověk je produktem zla. Příslušníci sekty proto po-

hrdali lidským tělem, vyhýbali se masu i veškerým potravinám živočišného původu, měli 

odpor k sexuálnímu životu i plození, neboť to vše dle jejich víry připoutávalo duši ke hmo-

tě. Spása podle nich spočívala v oddělení ducha od těla a bylo možné ji dosáhnout jen přís-

ným celoživotním asketismem. Nicméně ne všichni členové sekty byli povoláni k asketic-

kému životu a náboženské povinnosti většiny katarských věřících nebyly zatěžující. Sekta 

katarů pro svou jednoduchost, příkladný život, egalitářství i rovné postavení žen přitaho-

vala široké masy křesťanů, šířila se do velké části Francie i Německa a svým vlivem i orga-

nizovaností začala vzbuzovat obavy u představitelů oficiální církve. Počátkem 12. století 

církev rozpoutala proti katarům boj, který III. lateránský koncil (1179) povýšil na svatou 

válku trvající více jak dvě století. Papež Inocenc III. vyhlásil roku 1209 proti katarům 

křížovou výpravu, jež byla počátkem tvrdé represe a pronásledování.
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ny 16. století inkvizice také vydávala potvrzení „starým křesťanům“, že jejich 
genealogie není pošpiněna žádným židovským či muslimským předkem (→ 
Čistota krve).

Jakkoliv se ve Španělsku a později i v Portugalsku (→ Portugal-
sko) hlavní pozornosti Svatého úřadu dostávalo novým křesťanům židov-
ského původu, jeho zájem se rozšířil po roce 1525, kdy byl na Pyrenejském 
poloostrově zakázán islám, na Maury, z nichž mnozí rovněž zůstali věrní 
náboženství svých otců, a postupně také na protestanty a různé mystiky 
obecně nazývané alumbrados. Vedle hereze řešily inkviziční tribunály 
i další, méně závažné delikty jako bigamii, a do jejich kompetence spadalo 
již zmiňované čarodějnictví. Nicméně na rozdíl od zbytku Evropy či Se-
verní Ameriky hon na  čarodějnice v  iberských zemích nikdy nedosáhl 
obliby ani efektivity.

Od 16. století existovalo ve Španělsku patnáct aktivních inkvizič-
ních tribunálů, jež pod vedením Consejo de la Suprema y General Inquisi-
ción operovaly v Barceloně, Córdobě, Cuenca, Grenadě, Llereně, Logronu, 
Madridu, Murcii, Santiagu, Seville, Toledu, Valenci, Valladolidě, Zaragoze 
a v Palmě na ostrově Mallorca. V Portugalsku, kde byla inkvizice zavedena 
roku 1531, působilo v první polovině 16. století kromě tribunálu v Lisabo-
nu ještě pět tribunálů v provinčních městech Evora, Coimbra, Lamego, Por-
to a Tomar; po polovině 16. století pouze v Lisabonu a ve městech Coimbra 
pro severní oblast a Evora pro jih země. Do chodu byl roku 1560 uveden 
i první tribunál v portugalských državách v Indii ve městě Goa. Již několik 
let po svém založení, inkvizice zavedla zvláštní proceduru fungování těch-
to tribunálů, popisovanou v příručkách, z nichž se největší autoritě těšil 
manuál z roku 1561.

Jakmile byl tribunál na základě denunciace či podezření z kacíř-
ství v daném místě zahájen, vydal tzv. „edikt milosti“, který vyzýval všechny 
heretiky, aby ve lhůtě čtyřiceti dnů dobrovolně vyznali svůj blud a obdrželi 
tak shovívavější trest. Po uplynutí tohoto termínu byli všichni obvinění vy-
staveni přísnému stíhání. Pokud se některý nešťastník ve lhůtě k herezi do-
znal, musel uvést všechny osoby, s nimiž byl ve styku a které tudíž byly pode-
zřelé. V  další fázi byl vyhlášen „edikt víry“, podněcující věřící udat pod 
hrozbou exkomunikace každého, kdo vykazoval sebemenší známky možné-
ho kacířství jako například odmítání vepřového masa, zapalování svíček 
v pátek večer, oblékání si čistého prádla v sobotu apod. Křesťanské obyvatel-
stvo se tak stávalo partnerem Svatého úřadu při jeho honech na skutečné či 
domnělé odpadlíky, kdy banální činy, osobní zášť či závist mohly dovést 
na hranici (quemadero) kohokoliv.

Všechny důkazy proti obviněnému byly na počátku každého pro-
cesu zkoumány cenzory tzv. calificadores, kteří rozhodovali o dalším jedná-
ní, calidad de oficio, jež obvykle vedlo ke zmocnění prokurátora, promotor 
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fiscal, aby představil oficiální požadavek (clamosa) na zahájení procesu. Sám 
proces a  vše, co s  ním souviselo, probíhaly v  naprosté tajnosti a  všechny 
účastníky – svědky, žalobce i obviněné – zavazovala absolutní mlčenlivost. 
Důkazy ve  prospěch obviněného byly předem zavrženy jako nedostatečné 
a  žalovaní nikdy neměli možnost konfrontovat své žalobce, což nahrávalo 
falešným obviněním ve velkém.

Pokud obžalovaný nepřiznával své provinění, odmítal udat své spo-
luviníky či nevyznával dostatečnou kajícnost, bylo přikročeno k mučení. Mezi 
nejznámější metody patřilo strappado či cordeles, kdy oběť, připoutaná prova-
zy ke speciální kladce u stropu za ruce či nohy, byla shazována z výšky jako 
loutka, a aniž by se dotkla země prudce vytahována nahoru, takže docházelo 
k lámání spoutaných údů; k dalším obávaným postupům přináležela zkouška 
vodou, jarra, kdy spoutané oběti bylo za pomoci trychtýře naléváno do úst vel-
ké množství vody. Tyto metody byly různě „modernizovány a zlidšťovány“, tak-
že inkvizice v nich dosáhla pověstné dokonalosti, přičemž se při jejich používá-
ní nerozlišoval ani věk, ani pohlaví ani stav či postavení obětí: mezi nejmladší 
oběti patřily dvě desetileté dívky, vyslýchané tribunálem v Toledu roku 1659, 
k  nejstarším se řadí devadesátisedmiletá Ana Rodríguez de Cháves souzená 
v Lisabonu roku 1682 a stoletý Blasca Gómez Fernández, jenž zemřel ve vězení 
a jehož podobizna byla následovně upálena v roce 1726 v Córdobě.

Většina obětí dospěla, ať už dobrovolně nebo následkem mučení, 
k doznání svých domnělých bludů a k pokání. „Hříšníci“ byli následně ofici-
álně smířeni s církví, přísahaje na kříž a přijímaje všechny články katolické 
víry stejně jako „zasloužený“ trest považovaný za prostředek záchrany duše. 
Museli také zavrhnout svou herezi a tato abjurace mohla být „lehká“ (de levi) 
nebo „důrazná“ (de vehementi), přičemž jim hrozilo, v případě že by církev 
opětovně zradili, přísné odsouzení, tedy ipso facto smrt na hranici, za faleš-
né pokání či za recidivitu.

Smíření obviněných s církví bylo vždy doprovázeno různými tres-
ty. Tresty duchovního charakteru, jako povinnost dlouhodobě se postit 
v pátky nebo recitovat různé katolické modlitby, byly v případě obviněných 
ze židovské hereze nesmírně vzácné. V jejich případě se za lehký trest pova-
žovala veřejná flagelace, tj. bičování, doprovázená různými formami poni-
žování, zejména „hanbou“ (vergüenza), kdy odsouzení ženského i mužského 
pohlaví, obnažení do půl těla v průvodu procházeli městem, nebo zacpáním 
jejich úst roubíky (mordaza). Přísnějším trestem bylo odsouzení mužů, 
v rozmezí tří let až doživotně, ke galejím, ekonomickému vynálezu Fernan-
da II. Katolického, jenž kacíře využíval ve prospěch státu; ženy se v obdob-
ném případě odsuzovaly k otrockým pracím v nemocnicích nebo v koloni-
ích. K dalším přísným trestům patřilo doživotní vězení nazývané Casa de la 
misericordia, vyhnání a nucená emigrace do kolonií, zničení domu, zákazy 
zastávat významné funkce či vykonávat určitá zaměstnání, zákazy nosit 
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drahé oblečení, šperky, cestovat kočárem či v sedle koně apod. Nejobávaněj-
ším trestem se však vedle smrti stala konfiskace majetku nejprve ve pro-
spěch panovníka, později ve prospěch Svatého úřadu, ale vždy s podílem pro 
udavače a informátory. Zabavení veškerého majetku nenasytnou inkvizicí 
nepostihovalo jen samotnou osobu viníka, ale zasahovalo celou jeho rodinu 
a příbuzné, kteří se tak znenadání ocitli v situaci žebráků, a postupně para-
lyzovalo i ekonomický chod a přispělo k hospodářské zaostalosti Pyrenej-
ského poloostrova.

Nejvyšší sankcí, jíž inkvizice disponovala, byl trest smrti. Proto-
že však patřila k církevním institucím, přenechávala jeho samotnou exe-
kuci světským orgánům, do jejichž rukou „relaxovala“, tj. předávala odsou-
zené s  doporučením vyhnout se prolití krve, jež vyplývalo ze starší 
církevní fikce odkazující na text Janova evangelia (15, 6). Nejvyšší trest byl 
vyhrazen několika typům adeptů: těm, kteří navzdory dlouhému věznění 
i mučení odmítali zavrhnout své kacířství; těm, kteří byli z kacířství opa-
kovaně obviněni (relapsados); těm, kteří se neúplně vyznali (diminutos) 
a zachránili tak své spoluviníky; a konečně těm, kteří se odmítali (negati-
vos) přiznat ke všem nařčením proti nim vzneseným. Odsouzeni k upále-
ní, měli poslední diminutos a negativos ještě možnost kát se, zasloužit si 
tak smrt strangulací a nechat vydat ohni pouze svá mrtvá těla. V opačném 
případě je čekalo upálení za živa podobně jako první dvě kategorie. Kromě 
živých i mrtvých byly na hranicích upalovány i podobizny inkvizicí od-
souzených heretiků, jimž se včas podařilo uprchnout. Informátoři a tajná 
inkviziční policie takové osoby vyhledávali, pronásledovali a následovně 
vydávali tribunálům všude, kde platily její pravomoci. Pokud se obviněný 
či podezřelý z hereze dopustil chyby a objevil se ve Španělsku či v Portugal-
sku, byl obvykle velmi rychle vysledován, uvězněn a vydán tribunálu. Do-
kladem může být slavný příklad portugalského šlechtice, důstojníka, poli-
tika i básníka, Manoela Fernándese de Villarreal (1608–1652). Aby nemusel 
skrývat svůj židovský původ, usídlil se Villarreal v roce 1638 ve Francii, 
kde se stal přítelem kardinála Richelieu i významnou osobností na králov-
ském dvoře. V roce 1649 se nechal zlákat slibem odměny za své diplomatic-
ké služby v Paříži a vrátil se do Lisabonu. Inkviziční orgány slavného diplo-
mata ihned uvěznily a po třiceti sedmi měsících, kdy trval jeho proces, jej 
na konci roku 1652 nechaly upálit.

Inkviziční tribunál vynášel rozsudky nad svými oběťmi v prů-
běhu tzv. „aktu víry“, ceremonie zvané ve Španělsku auto de fé a v Portu-
galsku auto-da-fè. Jednalo-li se o lehčí přestupky, ceremonie mohla mít 
soukromý charakter a konala se v kostele. V případě obvinění z judaismu 
však nepřicházelo v úvahu vynášet rozsudky v posvátném prostoru a ce-
remonie byly veřejné. Odehrávaly se na hlavních náměstích velkých měst 
ve dny svátků a za účasti lidových mas i významných představitelů círk-
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ve a vládnoucí třídy. Ceremonii zahajoval impozantní průvod katolické-
ho kléru v čele s velkou korouhví Svatého úřadu a následovaly jej zástupy 
odsouzenců se zapálenými svícemi a  specifickým oděvem (sambenito) 
složeným z dlouhé tuniky (saco nebo abito bendito) a vysoké mitry pokrý-
vající hlavu (coraza), obě ve stejné barvě s příslušnými vyobrazeními dle 
stupně odsouzení: černá s motivy ohně a démony pro odsouzence k smr-
ti, žlutá s rudým křížem sv. Ondřeje pro ostatní. Na hlavním náměstí se 
následovně pronášely různé posvátné přísahy i  kázání proti kacířům 
a četly se rozsudky, při nichž odsouzenci jeden po druhém předstupova-
li před čestnou tribunu s představiteli inkvizice i světské moci. Ceremo-
nie trvala celý den, někdy i několik dnů a v 16. a 17. století rivalizovala, co 
do obliby, s býčími zápasy. Jejím vyvrcholením byla samotná kremace 
obětí na  hranici, která se ovšem konala o  něco později a  za  hradbami 
města a  byla příležitostí ke  krutým lidovým zábavám a  veselicím, jež 
stupňovaly utrpení odsouzenců.

18. století a práce osvícenců, především Voltairův Candide (1759) 
a Encyklopedie (1751–1772) Diderota a D Álemberta, přinesly hlubokou kriti-
ku iberské inkvizice i jejích temných činností. K jejímu zrušení ale bylo při-
stoupeno až v 19. století: roku 1821 v Portugalsku (→ Portugalsko) a roku 1834 
ve Španělsku (→ Španělsko). Katolická církev, v jejímž lůně „Kongregace řím-
ské a všeobecné inkvizice“ (1542–1908) nepřestala nikdy působit, i když pro-
šla v roce 1908 zásluhou papeže Pia X. reformou a změnila se na „Posvátnou 
kongregaci Svatého oficia“ a následovně, v roce 1965, na „Kongregaci pro na-
uku víry“ (Congregatio pro doctrina fidei), iniciovala své první kritické práce 
z dějin inkvizice až v roce 1998. V roce 2000 uznala církev přehmaty inkvi-
zice a prezident „Kongregace pro nauku víry“ v letech 1981–2005, kardinál 
Joseph Ratzinger, nad nimi vyjádřil oficiální lítost Katolické církve. V roce 
2004 Vatikán uveřejnil první výsledky svého speciálního výzkumu o význa-
mu a působení inkvizice, jež vyvolaly hluboké reakce nejen církevních před-
stavitelů, ale i zástupců akademických obcí a židovských institucí (viz Fran-
ces d‘Emilio, Vatican looks back at Inquisition, Associated Press (přeneseno 
CBS News), 6. 6. 2004). [L.A.N.]
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Írán. Židé žijí na území Íránu již více než 2 500 let. První doklady o přítom-
nosti Židů na  území tehdejší Persie nacházíme již v  knize Ester, která je 
přitom současně vysoce stylizovaným převyprávěním událostí, které mohly 
ve skutečnosti být jedním z nejstarších dokladů o hrozbě kolektivního pro-
tižidovského násilí (→ pogrom). Z téže knihy se ale dozvídáme, že v mnoha 
perských městech žily početné židovské komunity, nemluvě o tom, že Perša-
né jsou těmi, kdož podle knihy Ezdrášovy ukončil Babylónské zajetí a umož-
nil návrat Židů do Erec Jisra’el. Část Židů však na území Mezopotámie, teh-
dy ovládané Perskou říší zůstala a  položila základy velice významných 
duchovních center v  Súře a  Pumpeditě – tzv. Babylónských akademií – 
v nichž byl v 3.–6. století n.l. uskutečněn zápis a redakce židovské orální tra-
dice (Mišny a Gemary) do toho, co dnes známe jako Babylónský talmud. Po-
dobný duchovní rozvoj by nebyl možný bez relativně příznivého prostředí. 
Nástup islámu v  7.  století znamenal pro židovské obyvatele islámské říše 
omezení, plynoucí ze statutu dhimmí, jinak ale mohli Židé v tomto období 
relativně svobodně žít a praktikovat svou víru. Ostatně slavné Babylónské 
akademie působily pod islámskou nadvládou další čtyři století a to až do 11. 
století, kdy jejich hlas pozvolna utichá.

Ačkoliv i pod islámskou nadvládou byli Židé občany druhého řádu, 
jejich postavení bylo obecně o něco lepší, nežli v tehdejší křesťanské Evropě. 
Židé zde nejsou obviňováni ze spiknutí či rituálních vražd a případy protiži-
dovského násilí jsou v porovnání s tehdejší Evropou méně časté. V Íránu v ob-
dobí středověku nenacházíme (→) ghetta v tom smyslu, jako v křesťanské Evro-
pě. Židé a křesťané sice měli tendenci vytvářet vlastní čtvrti uvnitř íránských 
měst, ovšem činili to pouze z vlastních praktických důvodů a nikoliv snad 
proto, že by jim byly ostatní části měst zapovězeny tak, jako tomu bylo v Evro-
pě. Židé spolu s ostatními příslušníky jinověreckých komunit vykonávali ně-
která řemesla a povolání, kterými muslimové opovrhovali. Nalezneme je tak 
ve všech oborech činnosti, které by muslimům působily rituální znečištění 
(řezníci, čističi latrín apod.) nebo které by vyžadovaly pravidelný styk s jino-
věrci (diplomaté, obchodníci). Dějiny Židů v Íránu jsou poznamenány prud-
kým střídáním období bezpečí a prosperity s obdobími ponižování a lokál-
ních projevů násilí. Do značné míry se do toho promítá i rozšíření specificky 
ší’itské pověry (patrně inspirované Zoroastrismem) o tom, že dotyk jinověrce 
působí rituální znečištění. Korán sice obsahuje verše o rituální nečistotě po-
lyteistů (např. 9:28), ovšem na příslušníky ostatních monoteistických nábo-
ženství je vztahují pouze íránští ší’ité. Vztahy Židů s jejich ší’itským okolím 
budou těmito pověrami výrazně poznamenány.

Pád Abbásovského chalífátu v roce 1258 a příchod mongolských do-
byvatelů přinesl krátké období zlepšení celkové situace Židů v  zemi, neboť 
noví mongolští vládci, kteří v té době ještě nepřijali muslimskou víru oficiál-
ně zrovnoprávnili všechna náboženství. Avšak poté, co Ghazan Chán roku 
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1295 přijal islám se situace Židů opět o něco zhoršila a jeho nástupce Öldžajtü 
Chán (1280–1316) již vyžadoval nucené konverze Židů. Informace o židovském 
původu dané osoby pak byla v paměti potomků konvertity, ale i  jeho okolí 
uchovávána po několik generací. Narozdíl od (→) Španělska se však ze strany 
okolí nejednalo o systematický náboženský rasismus tak, jak to známe napří-
klad z pozdějšího španělského konceptu (→) Čistoty krve.

Situace Židů v pod perskou vládou se více zkomplikovala za vlády 
Sáfijovců, kteří prohlásili státním náboženstvím ší’itský islám. Z lidových 
pověr vč. víry ve znečišťující dotyk jinověrců, byla učiněna otázka veřejné 
hygieny. Opět docházelo ke střídání období benevolence a prosperity s ob-
dobím přitvrzování, jako například za vlády šáha Abbáse I., který původně 
pozval Židy, aby se usadili v Isfahánu a během jehož vlády židovské komu-
nity prosperovaly. Na sklonku Abbásovy vlády se však panovníkův přístup 
změnil a na základě rady jednoho z odpadlíků od judaismu panovník na-
řídil, aby Židé nosili zvláštní označení na oděvu a specifickou pokrývku 
hlavy. Roku 1656 byli všichni Židé vyhnáni z  Isfahánu, opět především 
kvůli obavám z možného rituálního znečištění. Vyhánění bylo provázeno 
násilnými konverzemi. Někteří z těchto násilně konvertovaných ve skuteč-
nosti nadále pokračovali v praktikování judaismu (srov.: (→) Krypto-Židé). 
Navíc, úbytek jinověrců, kteří pod islámskou vládou platí mnohem vyšší 
daně znamenal úbytek příjmů pro státní pokladnu a v roce 1661 tak bylo 
většině těchto nucených konvertitů povoleno navrátit se k původní víře 
oficiálně, byť stále museli nosit viditelné označení na oděvu. A pak opět 
přichází krátké období relativního klidu a tolerance za vlády Nádir Šáha 
(1736–1747), které je ale zakončeno nástupem Qádžárovské dynastie. Obdo-
bí 19. století přináší výrazné zhoršení postavení Židů v  zemi, kteří jsou 
z důvodu pověry o nečistotě nuceni žít pouze ve vyhrazených čtvrtích (→ 
ghetto), jejich domy nesmějí mít vyšší zdi, než domy muslimů, nesmějí mít 
stánek na tržišti a nesmějí se při nákupu zboží ničeho dotýkat. Obava z ri-
tuálního znečištění působeného jinověrci pak někdy dosahovala až obse-
sivních forem – Židé například nesměli vycházet na ulici za deště, neboť se 
věřilo, že déšť smývá jejich nečistotu, která tak ulpívá na ulici a znečišťuje 
chodidla muslimských věřících. Židé, kteří porušili některé z mnoha naří-
zení se mohli stát terčem plivanců, urážek i  fyzických útoků. 19.  století 
bylo v Íránu rovněž obdobím častých protižidovských násilností a masak-
rů. Roku 1830 došlo k pogromu v Tebrízu, o devět let později, roku 1839 
došlo k podobnému výbuchu násilí i v Mašhadu.

Podobně jako v (→) Rusku, v Sýrii, (→) v Českých zemích či ve (→) Spo-
jených státech i v Íránu došlo na přelomu 19. a 20. století k obvinění z rituální 
vraždy – jednomu z mála případů tohoto typu, vyvolanému muslimy. Roku 
1910 se rozšířila pověst, že se prý v židovské čtvrti v Širázu ztratila muslimská 
dívka. Ve stejné době bylo nedaleko židovského hřbitova nalezeno tělo dítěte 
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v pokročilé fázi rozkladu. Obě události byly spojeny dohromady a Židé byli 
obviněni z vraždy oné údajně ztracené muslimské dívky, přičemž motivem 
prý měla být její krev. Ve skutečnosti se ale žádné muslimské dítě neztratilo 
a tělo, které bylo nalezeno u židovského hřbitova patřilo židovskému chlapci. 
Rozzuřený dav však tehdy 12 Židů zavraždil, 6000 vyhnal a celé židovské měs-
to srovnal se zemí. Pogrom vyvolal vlnu solidarity nejen mezi židovskými or-
ganizacemi v  zahraničí, ale i  mezi některými místními muslimy, kteří vy-
hnaným a ožebračeným obyvatelům posílali potravinovou pomoc. S ohledem 
na  výše uvedené však není překvapením, že míra podpory pro sionistické 
hnutí mezi íránskými Židy v této době začínala prudce stoupat. Tisíce Židů 
v této době emigrují do Palestiny, tehdy patřící Osmanské říši.

V roce 1925 se vojenským pučem zmocnil vlády v zemi důstojník 
kozácké brigády Rezá Chán. Qádžárovská dynastie v té době byla již velmi 
slabá a nedokázala zabránit prorůstání britského a ruského vlivu v Íránu. 
Rezá Chán zavedl řadu modernizačních opatření, zakázal nucené konver-
ze, omezil moc ší’itského duchovenstva a potlačil představu rituální nečis-
toty Židů. Pod vedením dynastie Pahlaví (tj. Rezá Šáha Pahlavího od r. 1925 
do r. 1941 a Šáha Muhammada Rezá Pahlavího od britsko-sovětské invaze 
v r. 1941 do r. 1978), byl Írán těsným spojencem Velké Británie, Spojených 
států a po roce 1948 i Izraele. Írán byl po Turecku druhou islámskou zemí, 
která uznala izraelskou nezávislost. Armády a  tajné služby USA, Británie 
a Izraele se šáhovým režimem úzce spolupracovaly. Období vlády dynastie 
Pahlaví je pro íránské Židy obdobím prosperity. Izrael spolupracoval s Írá-
nem v ropném průmyslu a dokonce i na vývoji zbraní. Bohužel, šáhův režim 
byl sice pro-západní, ovšem vůči jakékoliv domácí politické opozici postu-
poval se značnou mírou brutality. Šáhův obávaný represivní aparát, v čele 
s tajnou službou SAVAK, byl do značné míry budován právě s asistencí zá-
padních zemí i Izraele, což v obyvatelstvu země zanechalo vůči Západu hlu-
bokou hořkost. Navíc, zatímco íránský režim neoficiálně spolupracoval 
s Izraelem (Izrael oficiální diplomatické zastoupení v Teheránu neměl, byť 
zde de facto existovalo), obyvatelstvo, se v blízkovýchodním konfliktu při-
klánělo na arabskou stranu.

Značná antipatie porevolučního íránského režimu a  opakované 
vymezování se vůči Izraeli v současné době má tudíž kořeny nejen ve velice 
silném (→) antisemitismu a (→) antisionismu soudobého režimu v Íránu, ale 
i v prostém faktu, že země západu a Izrael jsou zkrátka v íránském myšlení 
úzce spjaty s minulým režimem a představují tak srozumitelný obraz kolek-
tivního nepřítele, který je pro soudobý režim zdrojem identity a  jednoty 
na základě negativního vymezování.

V důsledku íránské islámské revoluce v roce 1979 opustilo 70–90 % 
do té doby prosperující íránské židovské populace zemi a to i přesto, že mno-
zí Židé Chomejního hnutí původně podporovali v dobré víře, že nastolí de-
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mokratizační trend. Stát Izrael se rovněž pokoušel ještě v letech 1979–1980 
obnovit alespoň část dřívějšíh vazeb, ovšem Chomejního režim se už mezitím 
dále zradikalizoval.

Porevoluční íránská politika vůči Židům má dvojí tvář – agresivně 
protiizraelskou navenek, neštítící se ani explicitně antisemitských motivů 
a relativně benevolentní směrem dovnitř. Celkem věrně to reprezentoval už 
postoj Ájatolláha Chomejního, který na jedné straně hovořil o Izraeli jakožto 
o „nádoru“ a „malém Satanovi“ a na druhé straně vydal fatwu, podle níž mají 
být íránští Židé chráněni. A i přes explicitní projevy antisemitismu v dneš-
ních íránských médiích se zdá, že tato „dvojí tvář“ je ve vztahu k domácím 
Židům zachovávána i za vlády prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. Známé 
výroky o vymazání Izraele z mapy pocházejí především z úst duchovních. 
Soudobý íránský prezident na sebe ale upozornil například opakovaným (→) 
popíráním holocaustu, pořádáním dvoudenní konference popíračů holo-
caustu ve dnech 11.–12. prosince 2006 a soutěže karikatur holocaustu v tém-
že roce – tehdy v přímé reakci na aféru s karikaturami proroka Muhamma-
da. Většina takovýchto antisemitských excesů je přitom směřována směrem 
ven a především proti Izraeli. Mediální či jiné antisemitské útoky proti do-
mácím Židům jsou kupodivu spíše sporadické.

Narozdíl od ostatních islámských zemí, které se snažily své Židy 
vyhnat, aplikuje Írán zcela opačný přístup a neváhá tvrdě trestat kohokoliv, 
kdo by snad chtěl íránským Židům pomáhat s emigrací (postoj k sionismu 
s tím do jisté míry souvisí). Na území Íránu žije mezi 20 000–25 000 Židů 
(před islámskou revolucí to bylo kolem 100 000). Na území Íránu nalezneme 
přibližně 25 synagog, z toho 11 v samotném Teheránu. Židovští občané sou-
časného Íránu se musejí potýkat spíše se skrytou, byrokratickou diskrimi-
nací. Mohou narážet na omezení v cestování (vyžadována výjezdní doložka 
apod.), bydlení, zaměstnání apod. Některá z byrokratických nařízení jako 
například zrušení soboty jako volného dne mohou komplikovat veřejný 
a komunitní život, který ale i přes určitá omezení v zemi funguje. Zakázány 
jsou samozřejmě veškeré projevy podpory sionismu. Mnozí Židé, žijící v Írá-
nu však mohou být (→) antisionisty skutečně i z přesvědčení. Někteří dokon-
ce jasně odmítli nabídky na emigraci ze zahraničí, byť je otázkou zda sku-
tečně z přesvědčení či spíše z obavy, aby tím nezavdali záminku k obviněním 
z dvojí loajality. Navzdory tvrdé protiizraelské rétorice se rovněž lze v Íránu 
výjimečně setkat se Židy na vysokých úřednických postech a Židé mají (po-
dobně jako Zoroastrovci) jednoho zástupce v íránském parlamentu. O tom, 
jak by se tento napjatě benevolentní přístup íránského režimu vůči domácí-
mu židovstvu mohl změnit, pokud by současná politická krize mezi Izrae-
lem a Íránem vyústila v ozbrojený střet, si lze udělat představu z událostí 
roku 1999, kdy bylo 13 Židů ze Šírázu a Isfahánu obviněno ze špionáže pro 
Izrael. Postupně byli nakonec všichni buď shledáni nevinnými nebo omi-
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lostněni (poslední byli propuštěni roku 2002), ovšem kauza poukazuje na to, 
jak nejistá může být pozice Židů v zemi, která je de-facto ve válečném stavu 
se židovským státem. [Z. T.]
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Itálie. Přítomnost Židů na Apeninském poloostrově, sahající hluboko do řím-
ských dob, podléhala ve  středověku a  raném novověku omezením daným 
křesťanskou identitou většinové společnosti. Moderní emancipace židovské-
ho obyvatelstva souvisí s invazí francouzského revolučního vojska do sever-
ní Itálie v  roce 1796. Symbolickým předělem procesu občanského zrovno-
právnění Židů bylo zrušení římského ghetta po konečném sjednocení Itálie 
v roce 1870. Na rozdíl od (→) Německa či (→) Francie se antisemitismus nestal 
v Itálii významnou složkou místní politické kultury. Mussoliniho fašistický 
režim nebyl ze své povahy antisemitský. Židé se mohli až do roku 1938 stát 
členy fašistické strany (a mnozí tak činili a dosáhli relativně významných 
pozic). V roce 1930 byl přijat zákon upravující postavení židovských komunit 
v Itálii, ve kterém nebyly patrné prvky antisemitismu. V roce 1934 byla do-
konce zahájena v námořní škole v Civitivecchia u Říma spolupráce mezi ital-
skými fašisty a sionisty zaměřená proti zájmům Velké (→) Británie na Blízkém 
východě  (součinnost byla ukončena v roce 1938 po sblížení mezi Mussoli-
nim a Hitlerem. Srov.: → Kolaborace sionismu s nacismem). V letech 1933 až 
1939 emigrovalo z nacistického (→) Německa do fašistické Itálie pět tisíc ži-
dovských uprchlíků (z  celkového počtu 304,000 židovských vystěhovalců). 
V roce 1933 žilo v Itálii padesát tisíc Židů. V září 1938 byla na německý ná-
tlak přijata antisemitská rasová legislativa, která zakázala Židům studovat 
nebo vyučovat na vyšších školách a zbavovala občanství (a do šesti měsíců 
vypovídala ze země) všechny osoby, které je získaly po lednu 1919. V listopa-
du 1938 byly znemožněny sňatky mezi Židy a křesťany a Židé byli vyloučeni 
z armády a státní správy. Papež Pius XI. zmíněná zákonná opatření otevřeně 
napadl. V  roce 1942 italští důstojníci odmítli v  Chorvatsku předat místní 
Židy nacistům a obdobně se zachovali v březnu 1943 v jižní (→) Francii. Když 
se Mussoliniho vláda v  září 1943 zhroutila, nacisté okupovali velkou část 
země a zahájili deportace židovského obyvatelstva do koncentračních tábo-
rů. Sedm a půl tisíce italských Židů se stalo obětí (→) holocaustu. Antisemitis-
mus nebo (→) popírání holocaustu není až na výjimky (Carlo Mattogno) sou-
částí intelektuální výbavy italských autorů. Sporný je kupříkladu vztah 
Julia Evoly (1898–1974) k antisemitismu. Evola před válkou podporoval fašis-
tický režim a napsal například úvod k italskému překladu (→) Protokolů sion-
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ských mudrců, ovšem po válce své teze částečně revidoval. Do Itálie se rovněž 
ze (→) Spojených států přestěhoval americký básník Ezra Pound (1885–1972), 
jemuž imponoval italský fašismus. Na jeho myšlení navazuje v Itálii soudobý 
neofašismus, reprezentovaný například squatterským hnutím Casapound 
Italia, v jehož ideologii má však antisemitismus spíše latentní formu a je vy-
jadřován nepřímo skrze sociální témata (→ Sociální antisemitismus; → Lich-
va; → Latentní antisemitismus). [I. B.]
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Jižní Afrika. Židovská diaspora v Jižní Africe, která početně vzrostla přede-
vším ve druhé polovině devatenáctého století, plně těžila z místního dynamic-
kého ekonomického rozvoje umožněného od konce šedesátých let devatenácté-
ho století objevem ložisek diamantů a  později těžbou zlata. Těsně před 
vypuknutím druhé búrské války (1899) přijel do Jižní Afriky John Hobson, 
zahraniční korespondent Manchester Guardian a představitel socialistického 
a fabiánského hnutí. Po návratu do Anglie Hobson shrnul své články v knize 
Válka v Jižní Africe, její příčiny a důsledky (The War in South Africa, Its Causes 
and Effects), která byla publikována v roce 1900. Podle Johna Hobsona ovládli 
hospodářství Transvaalu „Židé německého původu“, jejichž intriky rozhodují-
cím způsobem přispěly k vypuknutí války. John Hobson na počátku uvedl, že 
váhal s uvedením „pravdy“ o událostech v Jižní Africe, protože nechtěl být za-
řazen mezi antisemity. Ale pocit, že nelze mlčet, byl silnější: „Současný vývoj 
na zlatých dolech v Transvaalu uvrhl ekonomické zdroje země ve stále výraznější 
míře do rukou malé skupiny mezinárodních finančníků, většinou německého 
původu a židovské rasy. Není příliš přehnané, když řekneme, že omezený kroužek 
mezinárodních finančníků již ovládá nejcennější ekonomické zdroje Transvaa-
lu.“ Velká Británie vede v jižní Africe válku kvůli zájmům mezinárodní židov-
ské finanční oligarchie: „Židé jsou mezinárodními finančníky par excellence. 
Přivlastnili si Rand tak jako jsou připraveni si přisvojit jakékoliv jiné místo 
na zeměkouli. Primárně jde o finanční spekulanty, jejichž zisk nevyplývá z vlast-
ní píle a důmyslu nebo píle a důmyslu jiných, ale ze spekulace a finanční mani-
pulace se společnostmi. Bojujeme v mocenském zájmu malé mezinárodní olig-
archie vlastníků dolů a  spekulantů. Angličané by si měli ve  vlastním zájmu 
uvědomit, že ekonomické a politické osudy Jižní Afriky jsou v rukou lidí, z nichž 
většinu tvoří cizinci. Jejich doménou jsou finance a  jejich hospodářské zájmy 
nejsou totožné s britskými.“ Tento názor nebyl v soudobé Británii nijak ojedině-
lý. John Morley napsal, že kruh finančníků – většinou Židů – je zodpovědný 
za válku; John Burns označil britskou armádu v Africe za „židovské janičáře“. 
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Navzdory represivní povaze režimu apartheidu neexistovaly v Jižní Africe vý-
raznější projevy antisemitismu a jihoafrická vláda udržovala po roce 1948 se 
státem Izrael poměrně rozsáhlé vztahy. Jihoafrický ministerský předseda Da-
niel François Malan navštívil Izrael jako vůbec první hlava zahraniční vlády 
v roce 1953. Mnozí představitelé židovské komunity náleželi mezi přední ak-
tivní kritiky režimu apartheidu (například Harry Schwarz nebo Nadine Gor-
dimerová, nositelka Nobelovy ceny za literaturu). [I. B.]

Jižní Amerika. Vzhledem ke  svému důležitému postavení v  hospodářském 
a politickém životě Pyrenejského poloostrova (→ Španělsko, → Portugalsko) se-
hráli někteří Židé významnou úlohu při samotném objevení Nového světa. Ži-
dovský konvertita Diego Arias Dávila, který působil jako ministr financí Jin-
dřicha III., založil v první polovině patnáctého století vlivnou dynastii, z níž 
vzešel například conquistador Pedro Arias de Ávila, segovijský biskup Juan 
Arias nebo první hrabě z Puñonrostro. Z rodiny „nových křesťanů“ pocházel 
Luis de Santangel, pokladník Ferdinanda Aragonského, který opatřil finanční 
prostředky na Kolumbovu plavbu. Po neúspěšném jednání s Ferdinandem Ara-
gonským a Isabelou Kastilskou v lednu 1492, kdy se Kryštof Kolumbus rozhodl 
obrátit na francouzský dvůr, zasáhlo v jeho prospěch několik osobností židov-
ského původu: Juan Cabrero, Luis de Santangel, Gabriel Sanchez a Alfonso de la 
Caballera. „Noví křesťané“ (židovští konvertité, srov.: → Krypto-Židé) se nacháze-
li mezi účastníky první Kolumbovy výpravy: Rodrigo de Triana (který údajně 
jako první spatřil břehy Nového světa), Luis De Torres a Maestro Bernal.

Ekonomický rozvoj Jižní Ameriky, potřeba kapitálu a podnikatel-
ské možnosti přitahovaly v šestnáctém století židovské osadníky zprvu na os-
trovy v Karibiku (Hispaniola, Jamajka, Kuba, Barbados), později i na vlastní 
pevninu, především na severovýchodní pobřeží Brazílie a do Surinamu, kde 
se postupně vytvořily největší židovské komunity. Před pronásledováním ze 
strany španělské (→) inkvizice (kterou do Nového světa uvedl například pro-
slulý „obhájce práv indiánů“ Bartolomé de Las Casas) se osadníci židovského 
původu uchylovali na území ovládané Angličany a Nizozemci. Nejstarší syna-
goga v Novém světě byla otevřena v roce 1636 ve městě Recife na severový-
chodním pobřeží dnešní Brazílie v době holandské správy. Když ale Portugal-
ci roku 1654 znovu dobyli své državy v Brazílii, museli města Pernambuco 
nebo Bahíu zámožní Židé, které do země přilákal podnikatelský a tolerantní 
duch holandské správy, opustit. Mnozí z nich přesídlili do Nového Amsterda-
mu (dnešního New Yorku, → Spojené státy). Roku 1683 byli Židé vypovězeni 
z francouzských kolonií. Poměry na španělském území se relativně zlepšily 
po zrušení (→) inkvizice v roce 1813. Někteří raně novověcí myslitelé byli pře-
svědčeni, že indiáni jsou potomky „ztracených kmenů izraelských“, a  tedy 
židovského původu. Luterán Theophil Gootlieb Spizelius, který korespondo-
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val s Wilhelmem Leibnizem a Athanasiem Kircherem, obhajoval židovskou 
genealogii původního obyvatelstva Ameriky v práci Elevatio relationis Mon-
tezinianae de repertis in America tribubus israeliticis (1661).

K největší vlně emigrace aškenázských a sefardských Židů do Argen-
tiny, Uruguaje a Brazílie došlo v období impozantního hospodářského rozma-
chu v letech 1880 až 1910 a poté po příchodu nacistů k moci v roce 1933 (→ ho-
locaust). Jejich postavení však vzhledem k více či méně otevřeným pronacistickým 
sympatiím místních politických elit nebylo často jednoduché. Brazilský diktá-
tor Getúlio Vargas odmítal vydávat vstupní víza židovským uprchlíkům (i když 
v Brazílii nalezl útočiště například významný spisovatel Stefan Zweig). Obdobný 
postoj zaujímal rovněž argentinský diktátor Juan Domino Peron (jenž přerušil 
vztahy s nacistickým Německem teprve v dubnu 1945). Po druhé světové válce se 
tradiční náboženský a rasistický antisemitismus spojil s protikapitalistickým 
a protiizraelským antisemitismem levice (→ Antisionismus, → Nový antisemitis-
mus). Během pumového atentátu na židovské kulturní centrum v Buenos Aires 
v roce 1994 zahynulo pětaosmdesát lidí. (→) Popíraní holocaustu a protižidovské 
stereotypy nejsou v dnešní latinskoamerické společnosti z různých historických 
příčin zcela ojedinělé a jsou součástí rétoriky politického populismu napříč po-
litickým spektrem. V současné době žije nejvíce osob židovského původu v Ar-
gentině (230 000), Brazílii (150 000), Uruguaji (40 000), Mexiku (40 000), Venezu-
ele (20 000) a Chile (15 000).[I. B.]
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Judensau. Hanlivý vizuální motiv, zobrazující Židy obcující se sviní, případ-
ně sající mléko obří svině. Prasata jsou v judaismu považována za rituálně ne-
čistá zvířata. Odpor k prasatům se do křesťanství přenesl právě z  judaismu 
(viz např. Lv 11,2-8). Z judaismu rovněž pochází přísný zákaz a nekompromis-
ní odpor vůči obcování se zvířaty (viz Lv 18, 23). V Novém zákoně (Mk 5, 1-18) 
nacházíme ve výčtu Ježíšových zázraků příběh o tom, jak Ježíš nechal odejít 
zlé duchy do prasat, která se následně utopila. První náznaky přirovnávání 
prasat k Židům nacházíme již v raných polemikách v Novém zákoně, kdy na-
příklad ve 2. listu Petrovu se o těch, kterým bylo zjeveno Evangelium a přesto 
jej odmítli, hovoří jako o „umyté svini, která se opět válí v bahništi“. Motiv ži-
dovské svině byl široce rozšířen zejména na území (→) Německa s nejstaršími 
doklady ve 13. století. Motiv se objevuje v knižních ilustracích, jakož i v so-
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chařství a architektuře, například v reliéfech na sakrálních stavbách. Vizuál-
ní motiv judensau nalezneme na desítkách kostelů, zejména v (→) Německu, 
přičemž nejznámějším z  těchto motivů byla Frankfurtská judensau na věži 
u Starého mostu (zbořené roku 1801) nedaleko tehdejšího židovského (→) ghe-
tta, zobrazující motiv Židů obcujících se sviní bok po  boku s  vyobrazením 
údajné (→) rituální vraždy Simona z Trentu (→ Tridentská aféra) z roku 1475. 
Přirovnání Židů ke sviním používal v pozdější fázi svého působení Martin Lu-
ther, v jehož knize Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, je mož-
no nalézt překreslení motivu židovské svině z katedrály ve Wittenbergu. Mo-
tiv prasat se odráží i v označení nových křesťanů (srov.: → Krypto-Židé) ve (→) 
Španělsku po pádu Granady, kde je pojem marranos, patrně odvozený od špa-
nělského slova marrão (prase). Rovněž v koránském textu lze v rámci polemik 

Frankfurtská (→) judensau na mědirytině z 18. století, vytvořené podle vyobrazení ze staré 
mostecké věže ve Frankfurtu nad Mohanem. Židovská žena vlevo obcuje s kozou za příhlížení 
ďábla (→ Spojenectví Židů s ďáblem). Dva muži obcují se sviní, zatímco židovské dítě saje její 
mléko. Horní část kresby vyobrazuje motiv údajné (→) rituální vraždy Simona z Trentu (→ Tri-
dentská aféra). Viz také (→ Německo).
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s předchozími zjeveními nalézt motiv jinověrců, měnících se v opice či vepře 
(např.: 5:59-60, ovšem srov.: → Arabský antisemitismus). Motiv judensau se ob-
jevuje v protiizraelských karikaturách, zobrazujících izraelské vojáky, sající 
z vemen obří svině. Za moderní variací motivu judensau lze rovněž považovat 
tendenci karikovat Židy jako penězi (→ lichva) vypasené znetvořené postavy 
s prasečími rypáky, byť se s tímto motivem můžeme setkat i ve vztahu k jiným 
národům a skupinám. Viz také (→ Zvířecí symbolika) [Z. T.]

Kolaborace sionismu s nacismem. Tvrzení, že sionistické hnutí vědomě, 
organizovaně a na institucionální úrovni kolaborovalo s nacismem se dnes 
nejčastěji objevuje v antisionistické rétorice (→ antisionismus) a (→) popírání 
holocaustu. Určit kořeny těchto tezí není snadné. V zemích komunistického 
východního bloku se tyto teze objevují v  rámci komunistické propagandy 
(v  Československu nejvýrazněji v  souvislosti s  procesem s  Rudolfem Slán-
ským), v západním světě mohou paradoxně vycházet z trpkých vnitrožidov-
ských polemik. V  tezích o  údajné spolupráci sionistů s  nacisty nalezneme 
několik základních témat: 1. Sionisté měli spolupracovat s nacisty na židov-
ské emigraci z Německa. 2. Židovské rady, v nichž zasedali i sionisté, měly 
kolaborovat s nacisty. 3. sionističtí předáci měli kolaborovat s nacisty tím, že 
s nimi uzavírali dohody o výkupném a výměně osob za peníze či vojenský 
materiál a podlamovat tak válečné úsilí spojenců.

Nacisté se během (→) holocaustu opakovaně snažili přinutit své obě-
ti, aby se podílely na vlastní zkáze – ať už zakládáním tzv. Židovských rad (Ju-
denräte), jmenováním táborových předáků (tzv. kápů), přenesením zodpověd-
nosti za bezpečnost v ghettech na tzv. židovskou policii (Ghettowache) apod. 
Představa o kolaboraci sionismu s nacismem pak rovněž vychází z faktu, že 
někteří antisemité viděli před 2. světovou válkou sionismus jako prostředek 
ke zbavení se Židů a tématem v předválečné antisemitské rétorice proto bylo – 
když chtějí Židé odejít, ať si jdou. Vytržením z kontextu pak může vzniknout 
nespravedlivý dojem, že se vlastně sionistická a antisemitská rétorika ve své 
době shodovaly. Takováto interpretace byla posílena po 2. světové válce, kdy 
byly myšlenky (→) antisionismu do antisemitismu hlouběji integrovány.

Příkladem předválečné snahy antisemitů „zbavovat“ se Židů emi-
grací do Palestiny byl projekt Ha’avara z roku 1933. Předmětem této dohody 
měla být emigrace německých Židů do mandátu Palestina, výměnou za slo-
žení velmi vysoké kauce ve výši 1000 palestinských liber po emigraci použité 
k nákupu německého zboží. Sionisté byli ochotni na tento ze strany nacistů 
zlodějský plán přistoupit proto, že vedle možnosti záchrany holých životů 
před nacistickým terorem umožňoval zprostředkovaně přesunout alespoň 
nějaký majetek, dostatečný na to, aby byli migranti britskou koloniální sprá-
vou v Palestině přijati. I zevnitř sionistického hnutí se proti tomuto projektu 
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zvedaly hlasy, neboť znamenal prolomení bojkotu německého zboží a již teh-
dy byly tyto snahy označovány za zradu a kolaboraci. Ha’avara definitivně 
skončila s vypuknutím války. Během války se objevilo několik iniciativ ze 
strany nacistů, Židů i  mezinárodních organizací na  výměnu životů za  vý-
kupné. Nacisté, vedení představou o rozsáhlém židovském bohatství a vlivu 
se v závěru války někdy sami snažili vyvolávat jednání s představiteli židov-
ských a mezinárodních organizací s cílem získání materiálu či finančních 
prostředků. Většina z  takovýchto aktivit (jako například „Krev za  zboží“ 
z roku 1944) selhala a zanechala po sobě trpkou pachuť. Ti, kdož se na zapla-
cení výkupného podíleli se po válce stanou terčem obvinění z kolaborace a to 
i přesto, že člověka, který zaplatí únoscům výkupné za rukojmí také nikdy 
neoznačujeme za spolupachatele únosců.

V  komunistickém východním bloku se teze o  údajné spolupráci 
Židů s  nacisty na  údajném „podvodu holocaustu“ (→ popírání holocaustu) 
za účelem založení státu Izrael objevovala jako přímá součást režimní propa-
gandy. Údajná kolaborace s nacismem byla jedním z mnoha obvinění ve vy-
konstruovaných soudních procesech v období 50. let – v komunistickém Čes-
koslovensku nejvýrazněji během procesu s  Rudolfem Slánským a  jeho 
skupinou, ale i v sérii tajných akcí StB jako „Cizina“, „Jadran“ či „Zlatá Husa“. 
Obvinění z kolaborace s nacismem, často vznášená proti přeživším nacistic-
kých koncentračních a vyhlazovacích táborů, měla být prostředkem promě-
ny obětí ve  spolupachatele, případně nástrojem ponížení obětí, které jsou 
tím činěny odpovědnými za vlastní utrpení.

V  západním diskurzu je příběh teze o  údajné kolaboraci o  něco 
komplikovanější. Teze o údajné spolupráci sionistického hnutí s NSDAP Adol-
fa Hitlera zaznívala v Izraeli 50. let z úst radikální protivládní opozice – ved-
le komunistů především ze strany tzv. revizionistických sionistů na tehdejší 
izraelské politické scéně představujících krajní pravici. Přítomnost této teze 
v Izraeli 50. let je do značné míry projevem traumat, které události holocaus-
tu v židovském myšlení zanechaly. Do značné míry se v těchto tezích promí-
tala frustrace přeživších plynoucí z bezmoci a z pocitu, že za účelem záchra-
ny mohlo být učiněno více. Někteří přeživší tehdy hovořili o  podílu vlády 
na tom, co nazývali „spiknutí ticha“.

Fenomén vědomé kolaborace se samozřejmě na  individuální 
úrovni vyskytovat mohl a také vyskytoval. Zákon o potrestání nacistů a je-
jich kolaborantů, podle něhož byl v roce 1961 odsouzen Adolf Eichmann 
byl v Izraeli přijat v roce 1950, byl to vůbec první zákon v dějinách Izraele, 
který se snažil vypořádat s událostmi holocaustu a původně byl namířen 
především proti domnělým či skutečným kolaborantům z  vlastních řad 
(to, že by se některý z nacistů ocitl v rukách židovských soudů se příliš ne-
předpokládalo). Série procesů tohoto druhu v 50. letech skutečně proběh-
la, ovšem jen málokteré z nich byly nakonec dotaženy do konce. Na soudce 
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tyto procesy kladly neúnosnou tíhu, neboť se po nich žádalo, aby rozhodo-
vali o neřešitelných etických a morálních dilematech: Je lepší zaplacení 
výkupného vrahům nebo připuštění vyvraždění vlastní rodiny? Je lepší 
vyhlazení celé obce, nebo vyzrazení úkrytu partyzánů? Šíření informací 
o údajné či skutečné kolaboraci té či oné významné osobnosti vedlo k ne-
konečným a  velice trpkým soudním sporům pro pomluvu. Nejznámější 
z těchto procesů se odehrával v letech 1954-1958 a vešel ve známost jako 
Kastnerův proces.

V roce 1952 začal jistý Malachiel Grünwald, tehdy dvaasedmdesá-
tiletý maďarský přeživší holocaust a příznivec revizionistického hnutí, roze-
sílat vlastním nákladem pamflet s názvem „Dopisy mým Mizrachi přátelům“, 
v němž volal po vyrovnání účtů s údajnými labouristicko sionistickými kola-
boranty nacistů. Z kolaborace mimo jiné nařkl i Israele Kastnera, tehdy vyso-
kého státního úředníka a v jednom z těchto pamfletů dokonce vyzval ke Kast-
nerovu zavraždění.

Israel (Rudolf Reszó) Kastner, na něhož Grünwald útočil, pocházel 
z městečka Kluž v dnešním Rumunsku. Za války působil v Budapešti, kde 
předsedal místní židovské radě a rovněž vedl tzv. Záchrannou komisi, která 
usilovala, v návaznosti na činnost bratislavské Pracovní skupiny, o záchra-
nu maďarských Židů skrze vyjednávání s  nacisty o  výkupném. Do  Izraele 
emigroval počátkem 50. let a díky svým diplomatickým zkušenostem i kon-
taktům se brzy vypracoval na pozici ministerského mluvčího. Grünwald byl 
v roce 1954 za své pamflety obviněn z pomluvy a stanul před soudem. Ačkoliv 
byl obviněným Grünwald, soud vešel ve známost jako Kastnerův proces a ač-
koliv se jednalo o celkem banální obvinění z pomluvy, byl proces interpreto-
ván tak, jako by v něm byl revizionistickou opozicí na lavici obžalovaných 
předvolán celý izraelský labouristický establishment. Fakt, že zrovna revizi-
onisté obviňovali labouristickou vládu z kolaborace v odkazu na snahy o vý-
měnu životů za výkupné je přitom paradoxní, neboť například ve Spojených 
státech byli tahouny snah o výměnu životů za výkupné právě revizionisté 
(tzv. Bergsonité) a o jednání s Německem o pokračování programu Ha’avara 
usiloval ještě v roce 1940 Vladimír Ze’ev Žabotinskij. Revizionistická hnutí 
rovněž v meziválečném období spolupracovala s Mussoliniho (→) Itálií, kte-
rou vnímala jako spojence proti Britům, ovšem spolupráci přerušila poté, co 
byly v zemi zavedeny protižidovské zákony.

Kastnerův proces se odehrával ve stínu bouřlivé diskuze o repara-
cích Izraeli ze strany poválečného Německa, během níž byla vláda znovu 
a znovu označována za „kolaboranty“, a měl značný podíl na zpopularizová-
ní některých tezí o údajné kolaboraci labouristických sionistů s nacismem. 
Kastner (a s ním i celý establishment) byl obviňován ze zamlčování zpráv, 
vydávání parašutistů nacistům, z přímluvy za nacistického důstojníka Kur-
ta Bechera u Norimberského tribunálu, uplácení nacistů a preferování vlast-
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ní rodiny při záchranných iniciativách (tzv. Kastnerův či „VIP“ vlak). Šiřitel 
pomlouvačných pamfletů Malachiel Grünwald byl v roce 1955 shledán ne-
vinným, čímž byl de facto Kastner označen za kolaboranta. Kastnerovi ublí-
žila především epizoda s přímluvou za Kurta Bechera. Odvolací soud v roce 
1958 rozhodl ve prospěch Kastnera, jehož metody sice označil za kontroverz-
ní, ovšem souhlasil, že byly motivovány snahou o záchranu a cestu nejmen-
šího zla. Soud tak očistil Kastnerovo jméno, avšak Kastner sám se rozsudku 
nedožil. Roku 1957 padl za oběť atentátu, který byl vůbec prvním politickým 
atentátem v dějinách mladého státu. Pachateli atentátu byli příslušníci revi-
zionistické teroristické buňky, odkazující se k činnosti hnutí Lechi, spolu-
zodpovědného například za masakr v Dejr Jásínu.

Antisionistické myšlení (→ antisionismus) v  západním světě se 
těchto tezí výrazněji chytlo patrně v souvislosti s knihou „Eichmann v Jeru-
zalémě“ z  pera antisionisticky naladěné socioložky Hanny Arendt, která 
do značné míry radikalizovala závěry z knihy historika holocaustu (a rovněž 
antisionisty) Raula Hilberga „Zničení evropského židovstva“. Když Hannah 
Arendt psala své teze o kolaboraci židovských rad, paradoxně tím ale v jejím 
díle rezonovala schémata izraelské krajní pravice a komunistů. Na druhou 
stranu, tvrdá kritika, které se jí pro tyto teze z  Izraele dostalo, je vlastně 
ukázkou toho, jak výrazně se vztah izraelské společnosti k událostem holo-
caustu na přelomu 50. a 60. proměnil, neboť Hannah Arendt v podstatě v re-
akci na Eichmannův proces nenapsala nic, co by v 50. letech v Izraelském 
denním tisku a politickém diskurzu například právě ve spojení s výše zmí-
něným Kastnerovým procesem běžně nezaznívalo.

Ze židovského antisionistického myšlení je v současnosti nejzná-
mějším šiřitelem teze o spolupráci sionistů s nacisty marxistický historik 
Lenni Brenner. Teze o spolupráci sionistů s nacisty je populární mezi ult-
ra-ortodoxními Židy z hnutí Jews against Zionism. Teze se i nadále objevu-
je v myšlení komunistických stran. Vztah popíračů holocaustu z neonacis-
tického prostředí k  této tezi, je poněkud ambivalentní – říkat, že Židé 
spolupracovali s nacisty, znamená současně říkat, že nacisté spolupracova-
li se Židy, s čímž mají pochopitelně někteří neonacisté problém, byť jiní 
na vnitřní konzistenci podobných tezí nehledí. I nadále však tato teze zů-
stane populární především v levicových antisionistických kruzích. V arab-
ském prostředí se dnes tato teze často objevuje jako rétorická odpověď Pa-
lestinců na doklady o kontaktech Jeruzalémského muftího Hadž al-Amín 
al-Husajního s Adolfem Hitlerem (viz → Arabský antisemitismus). Současný 
prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás (pod jménem Abú Máz-
in) získal doktorát na základě disertační práce s názvem: „Druhá strana: 
utajené vztahy sionismu s nacismem“, která je považována za typický pří-
klad arabského (→) popírání holocaustu, které jinak do značné míry pouze 
překládá a recykluje západní zdroje. [Z. T.]
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Krev. Pro pověru o rituální vraždě za účelem získání krve viz (→) Rituální 
vražda a rovněž (→) Bohovražda. Pro vznik konceptu „čistoty krve“ viz (→) Čis-
tota krve a rovněž (→) Španělsko a (→) Krypto-Židé. Pro počátky rasového anti-
semitismu viz (→) Rasový antisemitismus, (→) Francie a (→) Německo.

Krypto-Židé a  marranismus. Termín krypto-Žid označuje osobu židov-
ského vyznání, která přijala pod nátlakem a  neupřímně jiné náboženství 
(obvykle křesťanství) a snaží se i nadále, často tajně, pokračovat v praktikách 
své původní konfese. Ilegalita náboženských praktik však není rezervována 
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jen Židům, ale vztahuje se i na muslimy či křesťany především v 16. a 17. sto-
letí, kdy v podmínkách absolutistických monarchií, jako byly země Pyrenej-
ského poloostrova, Anglie či říše Habsburků, se běžnou součástí každodenní-
ho chování stávaly simulace, disimulace, předstírání i  dvojznačná mluva. 
Iberští Maurové využívali taqija čili obojakosti, jež jim umožňovala ve skry-
tosti dodržovat předpisy Koránu. Praxi krypto-katolíků v Anglii popsal v roce 
1588 jezuita Pedro de Ribadeneyra. Úskoky deistů či ateistů vůči církvi zpo-
dobnil ve své divadelní hře Don Juan (1665) Molière.

Mezi Židy se od 5. století, kdy křesťané v Evropě i v Byzanci stej-
ně jako zoroastristé v Partské říši (Persie) začali agresivně šířit své nábo-
ženství, ujalo pro spoluvěrce donucené násilím ke konverzi označení anu-
sim (od  hebrejského slova ones, tj. nátlak). V  5. století, v  období pozdní 
rabínské (talmudické) legislativy, byly do chodu rovněž uvedeny židovské 
zákony pro případy pronásledování, kdy nebylo možné dodržovat běžné 
rituály. Nicméně, i když byli Židé v Evropě po celé období křesťanského 
středověku vystaveni represi a mučednictví (kiduš ha-šem), nepodobala se 
jejich situace skutečným krypto-Židům. Došlo-li během masakrů k násil-
ným křtům židovského obyvatelstva (např. r. 576 a r. 629 v oblasti dnešní 
Francie, r.  723 v  Byzanci, r. 1096 v  Porýní apod.), navraceli se přeživší 
Židé, i přes odpor církevních představitelů, zpět k judaismu, jakmile to 
obecné poměry dovolovaly.

Krypto-Židé se ale vyvinuli v odlišných podmínkách, kdy světská 
panovnická moc podporovala církevní rozhodnutí, jež zakazovala Židům do-
nuceným ke křtu vrátit se zpět k původní konfesi. Proto podnítili strategie 
tajného praktikování judaismu i  jeho nedovoleného předávání z  generace 
na generaci. První komunity krypto-Židů jsou známy z období nadvlády Vizi-
gótů na Pyrenejském poloostrově v 6. a 7. století či z doby panování byzant-
ského císaře Héraclia v 7. století. Ve 13. století vedly násilné křty ke zrodu 
ilegální skupiny krypto-Židů (neofiti) v oblasti Neapolského království, která 
se udržela více jak tři století. Krypto-Židy lze identifikovat i v islámském svě-
tě: saharský kmen Daggatun, rodiny se jménem Jedidim v Persii, Afghánis-
tánu a Turkmenistánu, osmanská sekta Dunmeh apod. zachovávaly věrnost 
judaismu navzdory oficiálnímu přijetí islámu.

Nejznámější tradice krypto-Židů je však spojována s působením in-
kvizice (→ Inkvizice) na  Pyrenejském poloostrově mezi 15. a  18. stoletím. 
Po roce 1391 až do roku 1492 došlo ve Španělsku (→ Španělsko) a v roce 1497 
i v Portugalsku (→ Portugalsko) k masovým konverzím židovského obyvatel-
stva ke katolictví, jež vedly k rozdělení společnosti na „staré“ a „nové“ křesťa-
ny i  ke  vzniku náboženského rasismu (→ Čistota krve). Novým křesťanům, 
conversos či cristianos nuevos (portug. cristãos-novos) se zde hanlivě přezdí-
valo marranos, ať už byli podezřelí z krypto-judaismu či upřímní konvertité. 
Slovo je neznámého původu a existuje několik hypotéz o jeho významu: v ara-
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mejštině mar anus značí „pán donucený ke  konverzi“, v  arabštině mura´in 
„pokrytec“ a ve staré španělštině marrano znamená „prase“.

Na rozdíl od marrana, jenž mohl být, jak ukázaly dějiny63, i pře-
svědčeným katolíkem židovského původu, krypto-Žid vědomě je a chce zůstat 
skutečným Židem schovaným pod maskou dominantního náboženství. Niter-
ně je sice považuje za modloslužebnictví, ale na veřejnosti se k němu otevřeně 
hlásí, aby mohl uchránit své skutečné přesvědčení. Navzdory neustálému špe-
hování, hrozbám udavačství a  následnému inkvizičnímu řízení rozvinuli 
krypto-Židé ve Španělsku i v Portugalsku skutečné podzemní komunity, kde 
se reálný judaismus udržel až do druhé poloviny 16. století. Mezi novými ge-
neracemi od  konce 16. století se však znalost oficiálního judaismu stávala 
vzácnou, neboť působením inkvizice byly všechny židovské instituce zdeci-
movány a nedostávalo se ani učitelů či náboženských knih. Zrodilo se tak ty-
pické náboženství iberských krypto-Židů: směs judaismu a katolicismu zalo-
žená na  dodržování šabatu, odporu vůči uctívání obrazů či soch světců, 
půstech „za živé a mrtvé“ i kultu obětem inkvizice, ze které však nevymizely 
podstatné židovské hodnoty jako tolerance, úcta k životu, popírání božskosti 
Ježíše Krista a naděje návratu do Zaslíbené země. V deformované podobě se 
udržely i  některé židovské tradice, především snahy dodržovat stravovací 
předpisy (kašrut), iniciace dětí ve věku třinácti let do tajemství krypto-judai-
smu vnímaná jako počátek dospělosti (bar-micva), zapalování svíček a žehná-
ní dětem v pátek večer (kabalat-šabat), rituální očista (tahara) a pohřeb zemře-
lých nebo oslavy dvou hlavních svátků, Jom Kipur a Pesach. Naproti tomu 
zcela vymizela obřízka i znalost hebrejštiny. Vedle těchto zvyků praktikova-
ných v přísné ilegalitě, krypto-Židé uvedli v chod i zvláštní obranné mecha-
nismy vůči církvi, inkvizici i vlastní křesťanské identitě: různě předsouvali 
a měnili data svátků, kamuflovali skutečnost a psychicky popírali každoden-
ní vnější gesta, jichž si jejich nucená příslušnost ke katolictví vyžadovala.

Španělské a portugalské krypto-Židy spojovaly nejen pocity ohro-
žení či psychicko-duchovní zápasy za  zachování monoteistického odkazu 

63)   Jako marrané byli označováni i někteří upřímní conversos židovského původu, kteří se 

významně zapsali do dějin katolické církve: např. biskup na Mallorce, Pedro de Santangel 

(z rodu Azariah), biskup v Burgosu, Pablo de Santa Maria (rabín Salomon Ha-Levi) a jeho 

synové Alfonso a Gonzalo, oba rovněž vysocí církevní hodnostáři; mezi potomky conver-

sos patří i arcibiskup Grenady, Hernando de Talavera, spoluzakladatelé jezuitského řádu, 

Diégo Lainez a Juan de Polanco, stejně jako Terezie z Avily a snad i Tomás de Torquemada 

apod. Mezi přesvědčenými conversos najdeme i představitele vysoké aristokracie (např. 

Alfonso a Martín de la Caballería, Alonso de Cabrera, don Juan Pacheco – markýz z Villena 

a velmistr řádu Santiago, don Pedro Girón – velmistr řádu Calatrava atd.) a  inteligence 

(např. politik a literát Hernando de Pulgar, lékař Francisco López de Villalobos atd.).
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předků, ale i silné vědomí sounáležitosti a bratrství. Jejich vzájemné svazky 
a spojenectví, jež přispěly k rozvoji mezinárodního obchodu, bankovnictví, 
vědy i diplomacie, přesahovaly iberské země a tvořily podstatu rozsáhlé di-
aspory v Evropě, v Novém světě, v Indii, stejně jako v Osmanské říši, kde se 
krypto-Židé mohli pokojně navracet do lůna judaismu. Nejvýznamnější ko-
munity krypto-Židů fungovaly v Itálii, v jihozápadní Francii, v Anglii, v Ni-
zozemí a v některých německých centrech. V Itálii (→ Itálie) tyto komunity 
vzkvétaly především v Ankoně a ve Ferraře, ale po ničivém zásahu papeže 
Pavla IV. a jejich následném zániku v letech 1556 a 1581, se přenesly do Be-
nátek, Pisy a Livorna, ze kterého se zásluhou krypto-Židů stal jeden z nejvý-
znamnějších středomořských přístavů. Ve Francii (→ Francie) se krypto-Židé 
pod názvem „marchands portugais“ soustřeďovali kolem měst Bordeaux, 
Bayonne a Biarritz. Jakkoliv museli navenek zachovávat křesťanské projevy, 
nebyli vystaveni žádnému pronásledování ze strany inkvizice, jež neměla 
ve Francii žádné pravomoci. V roce 1730 královský dekret oficiálně uznal 
iberské nové křesťany za Židy a povolil jim návrat k židovskému nábožen-
ství. V Anglii (→ Británie) vznikly první krypto-židovské komunity v Londý-
ně a v Bristolu v závěru vlády Eduarda VI. (1547–1553), ale zanikly za politic-
kých nepokojů na počátku 17. století. K jejich obnově došlo až po roce 1632 
a  poté především za  vlády Olivera Cromwella podporujícího však více re-
stauraci skutečných židovských obcí než kolonií „podezřelých“ krypto-Židů. 
Do Nizozemí se krypto-Židé uchylovali už na počátku 16. století a vytvořili 
významná centra v Antverpách, Amsterdamu, Maarsenu, Rotterdamu i jin-
de, kde se jim s nizozemskou revolucí (1566–1648) dostalo i svobody kultu 
a možnosti oficiálního návratu k judaismu. Od konce 16. století a po zániku 
krypto-židovské obce v Rouenu (1632) se řada krypto-Židů usadila i v němec-
kých městech Hamburk, Glückstadt, Emden či v dánské Altoně, kde také po-
stupně zanechávali katolického přestrojení, navraceli se k  judaismu a za-
kládali zde novodobé židovské obce.

I  když španělští a  portugalští krypto-Židé prosluli svým separatis-
mem a, hrdí na svůj původ, odmítali po několik staletí mísit se s ostatními pří-
slušníky židovského národa, zrodilo se v  jejich řadách mnoho významných 
osobností, jež pozvedly židovskou kulturu a obohatily civilizaci: João Miguez 
alias Joseph Nasi, vévoda z Naxosu, jeden z nejvlivnějších politiků a diplomatů 
Osmanské říše v 16. století, jeho rodák a následovník v politice i v mezinárodní 
diplomacii, Alvaro Mendes, proslavený v Istanbulu jako Salomon Aben-Ajiš, vé-
voda z Mytilény; diplomat a lékař s mezinárodní reputací v 18. století, Daniel 
da Fonseca; lékaři evropských panovníků jako Felipe Rodríguez (Elias Montal-
to) na dvoře Marie de Médicis, Joseph Bueno ve službách prince Oranžského, 
Rodrigo de Castro, zakladatel gynekologie, jeho synové, Bendito de Castro (Ba-
ruch Nahmias), osobní lékařem švédské královny Kristiny a Andrés de Castro 
(Daniel Nahmias) ve  stejné funkci na dvoře dánského krále; mecenáši objev-
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ných plaveb Christopha Colomba: Luis de Santangel, Gabriel Sánchez a Alfonso 
de la Caballería; finančníci jako Diego López Pereira či José da Costa Villareal. 
K slavným potomkům krypto-Židů patřili také filosof Baruch Spinoza, anglic-
ký politik Benjamin Disraeli, americký diplomat Benjamin Peixotto, ekonom 
David Ricardo, zakladatel kriminologie Cesare Lombroso a stovky dalších.

Kromě osobního přínosu zakládali krypto-Židé své obce tam, od-
kud byli Židé po staletí vyhnáni a tvořili jakýsi předvoj moderních židovských 
komunit v Londýně, Amsterdamu, Hamburku i jinde. Byli nositelé společen-
ské a  později i  politické emancipace dlouho předtím, než se stala obecnou 
realitou pro židovské obyvatelstvo v Evropě. Stáli u zrodu moderního myšlení 
i světské literatury, opouštěli tradiční židovský oděv i specifické dialekty, pro 
své synagogy i bydliště přijímali normy estetiky a harmonie šlechtických sí-
del. Přesto zůstávali věrní židovským principům, neboť neustále hledali jak 
v nepřízni i v proměnách doby zachovat svoji židovskou identitu. [L.A.N.]
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Ku-Klux-Klan. Termínem Ku-Klux-Klan (z řeckého kuklos – kruh) označuje-
me několik rasistických a nativistických hnutí napříč moderními dějinami 
(→) Spojených států. Takzvaný „První klan“ datujeme do přelomu 60. a 70. let 
19. století ve státech bývalé Konfederace. Nejznámější, tzv. „Druhý klan“ byl 
aktivní od roku 1915 do druhé poloviny 40. let 20. století, byl rozšířen do ce-
lých USA a na rozdíl od klanu Prvního inklinoval spíše k republikánským 
kruhům a  byl rozšířen po  celém území USA. Po  rozpadu Druhého klanu 
vznikla řada lokálních nástupnických organizací. Ku-Klux-Klan je dnes 
v USA zařazen na seznam teroristických organizací.

To, co dnes známe jako Ku-Klux-Klan, vzniklo původně jako celkem 
nevinná recese. Skupinka studentů a bývalých důstojníků konfederační ar-
mády si v Pulaski, ve státě Tennessee v roce 1866 založila malý jezdecký klub, 
vedený bývalým generálem konfederace Nathanem Bedfordem Forrestem. 
Při svých vyjížďkách v  okolí města, často provozovaných v  nočních hodi-
nách, používali vysoce stylizované kostýmy a masky zakrývající tváře. Vyží-
vali se v rozličných rituálech a  iniciačních obřadech. Používali tituly jako 
Velký kyklop, Nejvyšší mág apod. Zábava se stala vážnou poté, co se ukázalo, 
že černošské obyvatelstvo má sklony k mysticismu a že podobné noční vy-
jížďky a rituály budí v Afroameričanech obavy z magie.

Schopnost šířit strach příslušníky klanu uchvátila. To, co vznik-
lo jako v podstatě romantický jezdecký klub se nově přeorientovalo na ší-
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ření strachu mezi „černochy“, „přivandrovalci“ (označovanými jako car-
petbaggers – podle typického zavazadla vyrobeného z  kobercoviny) 
a „jižanskými kolaboranty“ (scalawags). Organizace se dále rozšířila a z re-
cese se stala de-facto organizace oscilující mezi vigilantismem a teroris-
mem. Přidávali se váleční veteráni, nespokojení s vývojem situace po ob-
čanské válce. Sami sebe chápali jako aktéry novodobého Bostonského pití 
čaje, jako bojovníky za novou nezávislost. Roku 1867 dostává Ku-Klux-Klan 
pevné stanovy a organizační strukturu. Pseudo-magickému vyznění kla-
nu odpovídala i označení funkcí. Například Forrest byl jakožto vrchní ve-
litel označován Nejvyšší mág. Během iniciačního obřadu skládali noví čle-
nové přísahu naprosté oddanosti tomuto nejvyššímu mágovi. Jiná témata 
tehdy slib neobsahoval. Součástí rituálů také tehdy ještě nebyly hořící kří-
že – to je až záležitost tzv. Druhého klanu po roce 1915.

Klan byl do  jisté míry i  velmi výnosným byznysem. Každý nový 
člen platil členský příspěvek („dar“) z něhož plynula určitá procenta tomu, 
kdo jej naverboval a jeho přímým nadřízeným. Tento systém, vzdáleně připo-
mínající pyramidové hry, se mohl pro některé příslušníky vyšší hierarchie 
klanu stát důležitější motivací, než ideologie sama. Lidé na nejvyšších postech 
pak získávali další prostředky i z výroby a prodeje oděvů a odznaků.

Násilí se stalo integrální součástí klanové identity a zakladate-
lům klanu se vymklo z rukou. V  letech 1866–1871 zavraždili příslušníci 
klanu přes 2000 osob, především ve státech Tennessee, Georgia, Lousian-
na a Texas. Oběti byly zavražděny často velmi brutálním způsobem, zahr-
nujícím mučení, upalování a trhání koňmi. Identifikaci konkrétních pa-
chatelů komplikovaly masky a konspirativní způsob organizace. Situace 
byla natolik vážná, že se i v kongresu a kanceláři prezidenta otevřeně ho-
vořilo o vnitřní hrozbě pro národní bezpečnost. Měla být přijata přísná 
opatření proti „maskovaným osobám, pohybujícím se po veřejných pro-
stranstvích s cílem omezovat svobody spoluobčanů.“ První opatření přijal 
stát Tennessee v  roce 1868 a  další státy následovaly. Tyto lokální snahy 
však nebyly příliš úspěšné. Pomohly teprve zákony z  roku 1871, přijaté 
na unijní úrovni „aby tak byl vynucen čtrnáctý dodatek“ (garantující rov-
nost občanských práv). Opatření zahrnovala přísné tresty: vězení na dobu 
minimálně 5ti let a pokutu ve výši 500 až 5000 dolarů, tj. v maximální 
sazbě až desetinásobku tehdejší průměrné roční mzdy.

Přísná bezpečnostní opatření přinesla ovoce. Sám zakladatel kla-
nu Nathan B. Forrest organizaci prohlásil za „navždy rozpuštěnou“. Majetek 
klanu byl spálen. Někteří členové se s tím však odmítli smířit. Ačkoliv klan 
neexistoval, byl v některých odlehlých jižanských oblastech skupinkami 
banditů napodobován. Příkladem jsou Rytíři bílé kamélie, působící v oblas-
ti Texasu a New Orleans. Iniciační přísaha si již nežádala pouhou bezmez-
nou oddanost, ale i „udržování a ochranu bílé nadřazenosti na tomto kon-
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tinentu.“ Dalšími podobnými skupinkami byly Bledé tváře, Bílí legionáři, 
Bílé bratrstvo či Strážci ústavní unie. Příliš mnoho informací o aktivitách 
těchto band však nemáme.

Oživení klanu přišlo po vypuknutí První světové války v Evropě, 
v období rostoucí imigrace a zhoršení ekonomické situace. Inspirací se stal 
film The Birth of a Nation, natočený podle knih Thomase Dixona romantizu-
jících první klan z let 1866–1872. Rasistický obsah filmu byl dokonce i v době 
vrcholící rasové segregace považován za kontroverzní, z Ku-Klux-Klanu však 
učinil módní, romantický fenomén. Premiéra filmu se navíc dostala do kon-
textu s případem (→) Leo Franka a někteří diváci si přímo ztotožnili osudy 
jedné z postav s Mary Phaganovou. Ve filmu se poprvé objevuje motiv hořící-
ho kříže, převzatý z romantizovaných představ o keltské symbolice.

Wiliam J. Simmons, někdy neprávem užívající titul plukovník, zalo-
žil roku 1915 organizaci s názvem Neviditelná říše rytířů Ku-Klux Klanu. Někte-
ří z těch, kdož oné noci na den díkuvzdání na skalním masivu Stone Mountain 
nedaleko Atlanty se Simmonsem „druhý klan“ zakládali, byli veterány klanu 
prvního a současně členy spolku Rytířů Mary Phaganové. Na vrcholu skály byl 
zapálen obří kříž – nový symbol hnutí – a přítomní složili přísahu.

Wiliam J. Simmons, sám metodistický kazatel, vnesl do druhého 
klanu daleko více pseudo-křesťanských prvků a snad se jej snažil připodob-
nit mnišským řádům, jichž sám několik prostřídal. Řada ze symbolů hnutí, 
vč. onoho nejznámějšího hořícího kříže, byla přímo převzata z  filmu The 
Birth of a Nation. Filmová stylizace klanu měla na tuto jeho reinkarnaci pa-
radoxně větší vliv, než první klan samotný.

Simmons nebyl zaslepeným idealistou a za znovuobnovením kla-
nu je možno opět vidět i finanční motivaci. Rozjezd byl však pomalý a příjmy 
z členských příspěvků malé. Klan nabral sílu teprve poté, co se Simmonsovi 
podařilo zaangažovat Edwarda Y. Clarka a Elizabeth Tylerovou. Tito reklam-
ní agenti, tehdy proslulí úspěšnými kampaněmi pro YMCA a Armádu spásy, 
spustili kampaň, v níž členství klanu prezentovali jako „vysoce americkou“ 
záležitost. Jako terč byli již explicitně jmenováni černoši, katolíci, Židé, pro-
vozovatelé nočních klubů, narušitelé sobotního klidu a další. Kombinace po-
dobné propagandy s narůstající nespokojeností s rostoucí imigrací a zhoršu-
jící se životní úrovní vedla k  výraznému rozvoji hnutí a  jeho rozšíření 
i  do  oblastí Severu (pro První klan cosi nemyslitelného). Jak se klan šířil 
z jihu na sever a dostával se do oblastí s početnou židovskou populací, začal 
pro své potřeby cíleně rozdmýchávat protižidovské vášně. Původní vymezení 
proti afroameričanům a imigrantům bylo rozšířeno o antisemitskou dolož-
ku, když klan začal obviňovat Židy z toho, že mají ekonomický a mocenský 
zájem na imigraci a emancipaci bývalých otroků.

Ačkoliv se lze setkat s představami o Ku-Klux-Klanu (KKK) jakož-
to venkovského „farmářského“ hnutí, podporovaného především méně 
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vzdělanými vrstvami na jihu a středozápadě USA, výzkumy z doby největ-
šího rozšíření klanu ukazují, že se jeho příznivci rekrutovali napříč celým 
spektrem společnosti. Ve dvacátých letech 20. století měl již klan více než 
100 000 členů. Při jedné události v roce 1925 pochodovalo kolem 50 000 
příslušníků ulicemi Washingtonu kolem budovy Kapitolu. Členství v kla-
nu se tehdy „nosilo“ a členství v něm se stalo krátkou epizodou i pro někte-
ré vrcholné politiky.

S růstem Klanu se však začaly projevovat i problémy. Vůdcům se 
nedařilo udržet organizaci pohromadě. Násilí páchané Klanem se pak navíc 
začalo obracet proti němu samotnému. Image „bojovníků za morální čistotu“ 
byla tvrdě narušena poté, co byl jeden z vůdců hnutí – David Stephenson, 
v roce 1926 usvědčen z brutální sexuálně motivované vraždy. Pro organizaci, 
která odvozovala svou identitu mj. i z příběhu Mary Phaganové (→ Leo Frank) 
to znamenalo pohromu. Ve 2. polovině 20. let začíná počet členů klanu rapid-
ně klesat. Spojenectví s Německo-Americkým Bundem a sympatie vůči nastu-
pujícímu (→) nacismu v (→) Německu pak nadále obraz klanu, jakožto „vysoce 
americké“ záležitosti, diskreditovaly.

Období hospodářského boomu po 2. světové válce organizacím 
typu KKK nepřálo. Organizace se rozpadla na menší buňky někdy kolem 
roku 1949 s úmrtím posledního obecně uznávaného imperiálního čaroděje. 
Oběti útoků se začaly bránit a žádat odškodnění. Soudní a daňové spory 
pak organizaci vyčerpaly finančně. V 60. letech se rozdělené buňky dočas-
ně spojily ve společné opozici proti hnutí za občanská práva. Počty členů 
v  této době patrně mírně vzrostly. Současně však zesílily státní represe 
proti KKK, který byl zařazen na seznam ne-amerických organizací (nyní je 
na  seznamu organizací teroristických). Federální úřad pro vyšetřování, 
ale i investigativní reportéři a lidskoprávní hnutí infiltrovali místní kla-
verny (buňky KKK) a zveřejňovali seznamy jejich členů, pro které to zna-
menalo veřejnou diskreditaci. Hrozba prozrazení potenciální nové členy 
odrazovala. Od  70. let se počet sympatizantů odhaduje na  několik tisíc 
v celých Spojených státech, roztříštěných do cca tuctu menších organizací 
a stovek lokálních buněk. Tito sympatizanti se pak dopouštějí rasově moti-
vovaných teroristických útoků, například bombových útoků na školní au-
tobusy v rámci kampaně za obnovení rasové segregace ve školách. Napří-
klad v  roce 1971 bylo takto odpáleno 10 bomb ve  školních autobusech 
v  Michiganu. Šéfem jedné z  nástupnických organizací KKK v  Bostonu, 
v době kdy i zde došlo k útokům na školní autobusy byl shodou okolností 
David Duke. Ten se později, v roce 1978, s klanem rozešel a založil si novou 
vlastní organizaci National Association for the Advancement of White Peop-
le. Později uspěl i ve vyšší politice.

V současné době existuje několik lokálních nástupnických orga-
nizací s několika stovkami členů. Do myšlení těchto organizací vstupují 
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kromě odkazu KKK i teze Hnutí křesťanské identity, případně evropského 
(→) neonacismu. Útoky, jejichž pachatelé se hlásí k odkazu KKK nově smě-
řují například proti hispánským imigrantům. Význam Ku-Klux-Klanu 
ale nadále klesá. Jeho úlohu převzaly v 70. letech bělošské separatistické 
organizace, vycházející spíše z tradic německého (→) nacismu. Bývalé pro-
minentní osobnosti klanu se pokoušejí získat přízeň skrze více uhlaze-
nou image. [Z. T.]
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Latentní antisemitismus. Pojem latentní antisemitismus může mít v zá-
sadě dva významy. 1) Latentní antisemitismus označuje situaci, kdy jsou 
antisemitské stereotypy ve  společnosti přítomny, ovšem nejsou aktuálně 
explicitně vyjadřovány, případně se objevují pouze v nepřímých náznacích 
a k jejich explicitnímu projevu dojde pouze pod vlivem určitého stimulu. 2) 
O latentním antisemitismu můžeme hovořit i v tu chvíli, kdy jsou v něja-
kém prostředí či diskurzu přítomny a používány motivy a témata, mající 
původně antisemitský význam, leč jsou používány bezděčně, aniž by si 
mluvčí jejich původně antisemitský význam uvědomovali (srov.: → antise-
mitismus bez Židů). Posuzování latentního antisemitismu je velice nároč-
né, neboť na rozdíl od explicitního antisemitismu jsou projevy latentního 
antisemitismu mnohem častěji neúmyslné. Latentně přítomné stereotypy 
jako takové se objevují ve vztahu ke každému národu, etniku či sociální 
skupině a jako takové ani stereotypy o Židech nikdy zcela nevymizí. Latent-
ní antisemité si své protižidovské myšlení nemusejí ani zcela uvědomovat 
a  mnozí by se dokonce cítili dotčeni, kdyby byli za  antisemity označeni. 
Latentní antisemité se mohou cítit k  Židům i  přitahováni (→ filosemitis-
mus), ačkoliv zdrojem této přitažlivosti je vlastně představa o jakýchsi nad-
přirozených schopnostech Židů či domnělém prospěchu ze spolupráce 
s nimi. Ve veřejném diskurzu se může latentní antisemitismus projevit na-
příklad bezděčným používáním frází jako „rituální vykrvení“ (→ rituální 
vražda), „židovské ceny“ (→ lichva) apod. Klasickým příkladem latentního 
antisemitismu je přetrvávání obrazu Žida, jakožto boháče, provázené stere-
otypním vyobrazováním bankéřů, jakožto osob se židovskými rysy a odě-
ním. Za projev latentního antisemitismu je rovněž považován „dvojí metr“ 
při posuzování židovských činů například v rámci kritiky státu Izrael (→ 3D 
test Nathana Sharanského, → antisionismus). [Z. T.]
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Lichva. K antisemitské argumentaci již od středověku patří obraz židovské-
ho lichváře. Tento stereotyp se nepřestal uplatňovat, sehrál roli v raném no-
vověku, v  době industrializace i  v  sociálním antisemitismu 19. století. 
V transformované podobě se uplatňuje v novém antisemitismu jako předsta-
va židovského bankéře, magnáta, držitele světových zdrojů, vykořisťovatele 
a podněcovatele finančních krizí. Pro židovské obyvatelstvo přitom bylo tra-
dičním povoláním zemědělství, řemesla, obchod, lékařství a  věda. Židé se 
sice díky svým možnostem daným širokou diasporou odpradávna věnovali 
diplomacii a dálkovému obchodu, ale peněžnictví nebylo jejich doménou až 
do počátku 13. století.

Papež Inocenc II. svolal 19. dubna 1213 svojí bulou koncil, který 
významně zasáhl do  života evropského židovstva. Poprvé koncil zasedl 
11. listopadu 1215 pod označením IV. lateránský koncil (→ IV. lateránský kon-
cil), nebo též XII. ekumenický koncil. Tento koncil je pokládán za nejvýznam-
nější koncil vrcholného středověku.

Záměrem koncilu bylo jednak pomáhat křižáckým státům v Pales-
tině a posílení vlivu římskokatolické církve při investituře jejích představe-

Kombinace vizuálních témat (→) „Spojenectví s ďáblem“ a „korupce penězi“ (→ lichva) v dobové 
karikatuře nacistického listu Der Stürmer (č. 22/1935, autor: Philip Ruprecht). Žid se znetvo-
řenou tváří vystupuje jakožto ďábel, pokušitel, snažící se zkorumpovat čistou křesťanskou 
duši nabídkou sáčku s penězi s popisem „devizy“.
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ných. Koncil během pouhých tří zasedání v průběhu jednoho měsíce schválil 
sedmdesát papežských „kapitol“, z nichž většina měla za cíl posílení moci pa-
peže a kléru i pomocí kodifikace teologických dogmat a zvýšení kontroly nad 
věřícími, dále pak zásahy proti katarům, valdenským, ale i jinověrcům, jako 
muslimům a Židům.

Židům byly věnovány poslední čtyři kánony (kánon 67–70).
Hned 67. kánon se týká lichvy. Je zde užitý termín „přiměřená lich-

va“, výše úroku není však přesně stanovena a výklad tohoto kánonu je pone-
chán na interpretaci místního zákonodárství. Židům bylo povoleno vlastnit 
domy a pozemky, museli odvádět pravidelný desátek církvi, navíc byla každá 
židovská rodina povinna platit „velikonoční daň“, ale tento kánon byl uplatňo-
ván jen v některých oblastech. Protože křesťané nesměli půjčovat na úrok, zů-
stal tento typ podnikání v židovských rukou, přičemž se výše úroku mohla 
vyšplhat i do značné výše. Další ustanovení na druhou stranu vzala Židům jiné 
možnosti uplatnění. 69. kánon se týkal vyloučení Židů z veřejných funkcí. Ži-
dům tak byl znemožněn vstup do politického a veřejného života, nemohli za-

Ilustrace z nacistické dětské knihy Giftpilz (Jedovatá houba), vydané nakladatelstvím Stürmer-
verlag roku 1938, je příkladem snahy o indoktrinaci (→) rasového antisemitismu nejmladší gene-
raci. Tato konkrétní ilustrace zpracovává téma židovského bohatství (→ lichva). Pod ilustrací byl 
původně umístěn následující popisek: „Bohem Židů jsou peníze. Aby vydělali peníze, páchají ty 
nejhrůznější zločiny. Nepřestanou, dokud nebudou sedět na velkém pytli plném peněz, dokud se 
nestanou králi peněz.“
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stávat významné pozice ve státní správě. Pozdější koncily a církevní synody 
rozšířily a doplnily usnesení IV. lateránského koncilu. Podle nich například 
Židé směli bydlet jen ve městech, nikoliv na venkově, nebo se směli usazovat 
jen ve městech, kde už stála synagoga. Všeobecně bylo Židům zakazováno vlast-
nit a obdělávat půdu, hlavní zdroj obživy ve feudální společnosti. 

Od 14. století zvláště v Itálii se začala ve větší míře uplatňovat lich-
va také mezi křesťanskými finančníky a právě od této doby se množí útoky 
vůči židovským lichvářům. Nenávist šla tak daleko, že se na Židy všeobecně 
začalo pohlížet jako na hamižné vydřiduchy, ačkoliv drtivá většina Židů žila 
v krajní bídě a finančnictví se mohlo věnovat jen několik rodin. Židovský 
lichvář půjčoval peníze jak drobným lidem, tak šlechtě a panovníkům, ne 
vždy si žádal vysoký úrok a mnohdy se splátky nedočkal, nicméně požadavek 
na  splácení vyvolával nevraživost. Láteření proti lichvářům patřilo k  běž-
ným figurám středověké literatury a kázání.

Privilegované postavení měli Židé, kteří poskytovali finanční služ-
by panovnickému dvoru. Na oplátku za časté půjčky, mnohdy nikdy nespla-
cené, jim panovník poskytoval ochranu. Od 16. se ustanovuje funkce dvorní-
ho Žida, vysoce postaveného úředníka při panovnickém dvoře, jehož úkolem 
bylo zajistit dostatek prostředků na provoz armády a na chod státu. Tito vá-
žení státní úředníci byli nápadní, a proto se stereotyp žida jako zdatného fi-
nančníka posiloval. Dalším impulsem byl fenomenální úspěch, kterého 
v bankovnictví dosáhly některé židovské rodiny, které se prakticky zaslouži-
ly o vybudování evropského bankovního systému a v době industrializace 
vstupovaly do všech oblastí podnikání a následně i do politického života.

Obchod s americkými državami financovali Asher Levy, Heyds Sa-
lomon a David Franks. Na evropské půdě se po napoleonských válkách dostal 
do  popředí Rotschildův klan se svým rozvětveným finančním impériem. 
Bankovní domy rostly v Itálii, v Británii, v Německu, v Holandsku. Ve zná-
most vstoupila mimo jiné jména jako Speyer, Mendelssohn, Oppenheimer, 
Bleichröder a Max Warburg.

Ačkoliv tyto aktivity sehrály významnou roli při modernizaci 
evropského průmyslu a obchodu, mnoho lidí vidělo v těchto finanční-
cích viníky krizí a  různých sociálních problémů. Archetyp Žida jako 
lichváře se udržel až do 21. století a zapojil se do různých forem (→) teorií 
spiknutí. [V. T.]

Leo Frank. Leo Frank byl židovský podnikatel, majitel továrny na výrobu 
tužek v Atlantě, neprávem odsouzený za vraždu Mary Phaganové roku 1913, 
zlynčován a zavražděn davem roku 1915.

Narodil se 17. dubna 1884 v Texasu a dětství prožil v New Yorku. 
Jeho otec investoval do továrny na výrobu tužek v Atlantě. Leo sám se vydal 
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do Evropy, kde získal zkušenosti s relevantními výrobními postupy a po ná-
vratu se stal ředitelem této továrny. Brzy se stal váženým občanem a  mj. 
i představeným místní lóže B‘nai Brith.

Tělo uškrcené Mary Phaganové, třináctileté zaměstnankyně Fran-
kovy továrny, bylo nalezeno v sobotu 27. dubna 1913 ve sklepních prostorách 
objektu. U těla byly nalezeny dva papírky s nečitelnými a nepříliš srozumitel-
nými vzkazy. Každý papír pocházel z jiného místa a na místě činu byla příliš 
tma, než aby v něm mohl někdo něco napsat. Nečitelný rukopis patřil patrně 
nočnímu hlídači Newtovi Leemu, jehož výpovědi rovněž obsahovaly řadu ne-
srovnalostí a protimluvů. Lee, který se později svěřil svému příteli, že v den 
výslechu byl opilý, byl původně zatčen jako hlavní podezřelý.

Leo Frank sám měl na vyšetření zločinu ve své továrně eminent-
ní zájem. Dokonce si najal soukromé detektivy, aby policii pomohli. V pří-
padu byl původně předvolán jako svědek. Později po dlouhém výslechu bez 
přítomnosti advokáta však byl Leo Frank označen za hlavního a jediného 
podezřelého v případu, v němž se Newt Lee stal korunním svědkem. Motiv 
vraždy měl být údajně sexuální, ačkoliv ohledáním těla oběti nebyly zjiště-
ny stopy po znásilnění. Obžaloba to vysvětlovala „nezvyklými“ sexuálními 
pudy obžalovaného.

Proces proti Leo Frankovi se odehrával v  atmosféře stále živých 
a oživovaných vzpomínek na občanskou válku. Atmosféra (→) Ku-Klux-Klanu 
byla ve veřejném povědomí stále přítomna, byť byl od 70. let 19. století roz-
puštěn. Ačkoliv ve Frankově případu nebyl nikdy uvažován rituální motiv 
činu (→ Rituální vražda; → Bohovražda; → Znesvěcení hostie), kauza zapadla 
do kontextu podobných kauz v zahraničí (→ Damašská aféra; → Hilsnerova 
aféra). Antisemitismus byl pak v případu přítomen latentně skrze představy 
o údajné sexuální deviaci Židů či představy o Židech, jakožto šiřitelích bezo-
hledného „Yankeeského“ kapitalismu. Leo Frank nebyl v očích veřejnosti jen 
židovským podnikatelem, byl židovským podnikatelem z tolik nenáviděné-
ho Severu a  reprezentantem všeho „cizáctví“. V  dané oblasti a  době to byl 
paradoxně možná jediný případ, kdy byl porotou složenou kompletně z bělo-
chů odsouzen vysoce postavený běloch na základě korunního svědectví čer-
nocha. Antisemitismus a severojižní animozita byly v tomto případě silnější 
než tehdy tradiční rasismus. Leo Frank byl odsouzen k trestu smrti oběše-
ním dne 26. srpna 1913. Jeho zástupce se odvolal.

Avšak dne 16. srpna 1915, předtím, než se mohlo být odvolání pro-
jednáno, vnikl ozbrojený dav do věznice, kde byl Frank držen. Nejednalo se 
o spontánní výbuch násilí, nýbrž o předem připravenou akci vedenou tzv. 
Rytíři Mary Phaganové, vyburcovanými články Thomase E. Watsona (→ Ku-
Klux-Klan). Dav vyvlekl Franka z věznice a na poli naproti rodného domu 
Phaganové jej umučil a oběsil na základě toho, co Thomas E. Watson nazýval 
„právem lynče“. Událost byla již ve své době přirovnávána ke (→) Dreyfusově 
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aféře (→ Francie), případně ke kauze Menachema Mendela Bejlise, obviněné-
ho z (→) rituální vraždy roku 1911 v Minsku (→ Rusko; → Beilisova aféra).

V  reakci na  lynčování Leo Franka se z oblasti Atlanty odstěhovalo 
přes 3000 Židů. Místní lóže Bnej Brit založila v reakci na vraždu svého předsta-
veného tzv. Ligu proti hanobení (ADL). Thomas E. Watson, jehož deník The Jeffer-
sonian svými články pomáhal celou kauzu rozdmýchat, prohlásil v  reakci 
na lynčování, že „hlas lidu je hlasem božím“ a pokračoval v zesilování propa-
gandy. O smrti Mary Phaganové vznikaly lidové písně (srov.: → Hilsnerova afé-
ra). Skupina lidí, nazývajících se Rytíři Mary Phaganové, vedená Wiliamem J. 
Simmonsem, pak v noci na díkuvzdání na skále nedaleko Atlanty zapálila oh-
nivý kříž a přihlásila se k dědictví (→) Ku-Klux-Klanu, který tak byl obnoven.

Zlomové svědectví do případu vnesl o 75 let později Alonzo Mann. 
Tento v době činu čtrnáctiletý chlapec působil ve Frankově továrně jako po-
slíček. Viděl Jima Conleyho, uklízeče ve Frankově továrně, jak táhne tělo za-
vražděné. Conley, který měl navíc na oděvu stopy krve, jej však zastrašil a ro-
diče mu zakázali vypovídat. Se svým svědectvím Mann vystoupil až v roce 
1982, údajně ve  snaze napravit před svou smrtí křivdu, která jej celý život 
trápila. Obnovené vyšetřování a test na detektoru lži nakonec potvrdily Man-
novu verzi. Leo Frank byl posmrtně očištěn 11. března 1986 po několika pře-
dešlých neúspěšných pokusech. Alonzo Mann mezitím zemřel. První případ 
v historii Ligy proti hanobení byl tak po 75 letech konečně uzavřen. [Z. T.]

Doporučená literatura:

FREY, Robert Seitz; THOMPSON, Nancy C. (2002): The Silent and the Damned – The Murder of 
Mary Phagan and the Lynching of Leo Frank, New York: Cooper Square Press

Libye. Osudy a postavení židovské komunity v Libyi, jejíž historie sahá 
do helénistických a římských dob, byly ve dvacátém století silně ovlivněny 
skutečností, že během října až prosince byla země, do té doby součást os-
manské říše, obsazena italskými jednotkami. Za druhé světové války se 
oblast stala bojištěm mezi italskými a nacistickými vojsky a britskou 8. 
armádou. S Rommelovými tankovými sbory přišly i rasové zákony. V břez-
nu 1941 začalo především v Benghazí místní arabské obyvatelstvo pod 
vlivem fašistických diskriminačních opatření a rasové propagandy napa-
dat židovskou komunitu. V únoru 1942 Němci deportovali do pouště dvě 
stě čtyřicet kilometrů jižně od Tripolisu přibližně čtyři tisíce místních 
Židů ve věku od osmnácti do pětačtyřiceti let, z nichž během čtrnácti mě-
síců pět set šedesát zahynulo hladem. Nutno říci, že podle mnohých svě-
dectví během tří let nacistické okupace místní arabské obyvatelstvo po-
skytovalo úkryty pronásledovaným Židům. Paradoxně k protižidovským 
vystoupením místních Arabů docházelo ve větší míře až za britské správy 
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ve druhé polovině čtyřicátých let. Do roku 1951 opustilo Libyi třicet tisíc 
osob židovského vyznání. Po šestidenní válce vypukly pogromy, kterým 
padlo za oběť osmnáct osob. Muammar Qaddáfi nechal po  svém úspěš-
ném převratu 1. září 1969 internovat přibližně pět set Židů. 21. července 
1970 libyjská vláda znárodnila židovský a italský majetek a všechny dlu-
hy vůči Židům byly zrušeny. Do roku 1974 zbylo v zemi asi dvacet Židů. 
Poslední reprezentant židovské komunity v Libyi údajně zemřel v únoru 
2002. (viz také (→) Severní Afrika). [I. B.]

Maghreb. Oblast Maghrebu, zahrnující teritorium severozápadní Afriky, to 
znamená moderní státy Libye, Tuniska, Alžírska, Maroka, Západní Sahary 
(kontrolované Marokem) a Mauretánie, kterou si pro potřeby našeho výkla-
du můžeme rozšířit o Egypt, byla lokálně osídlena populacemi židovského 
původu již ve starověku v době Římského impéria. Po vypovězení ze (→) Špa-
nělska Ferdinandem Aragonským a  Isabelou Kastilskou v  roce 1492 našli 
Židé v pobřežních obchodních muslimských městských střediskách pod pa-
tronátem místních vládců a Osmanské říše tolerantnější prostředí než v raně 
novověké Evropě a  region sehrál úlohu při etnogenezi sefardských Židů. 
Po roce 1947 však jejich počet v Maghrebu výrazně klesl a v současné době je 
prakticky zanedbatelný.

Albert Memmi v knize Juifs et Arabes (1974) ukázal, že údajně dlou-
hodobé bezproblémové soužití mezi muslimskou většinou a židovskou men-
šinou v arabských zemích, která měla kontrastovat s antisemitismem Zápa-
du, je do  značné míry legendou. Bernard Lewis označil představu zlatého 
věku židoarabských vztahů za mýtus vytvořený v devatenáctém století židov-
skými vzdělanci, již se tímto způsobem kriticky vyrovnávali s křesťanskou 
civilizací. Je nicméně historickou skutečností, že například na území dneš-
ního Alžírska se situace místních Židů dramaticky zhoršila po obsazení po-
břežních oblastí v roce 1509 Španěly; Oran drželi Španělé až do roku 1708. 
V období španělské nadvlády byli Židé diskriminováni a prodáváni na trhu 
s otroky. Po vyhnání Španělů následovalo období relativně poklidné koexis-
tence dvou nábožensky odlišných komunit, muslimské a židovské. V Tunis-
ku nebyly ve  středověku a  raném novověku s  výjimkou vpádu Almohádů 
ve dvanáctém století zaznamenány vážnější problémy v soužití muslimské 
většiny a židovské menšiny. Když se však na počátku šestnáctého století vylo-
dily v Tunisku křesťanské oddíly Karla V., následovaly masakry a zotročová-
ní židovského obyvatelstva. Osmanské oddíly, které v roce 1574 ovládly zemi, 
byly proto místními Židy vnímány téměř jako osvoboditelé.

Podle odhadu Arthura Ruppina (1876–1943) žilo kolem roku 
1800 z celkového počtu dvou a půl miliónů Židů čtyřicet procent na Blíz-
kém východě a v  severní Africe, ve východní Evropě čtyřiačtyřicet pro-
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cent, ve zbývající části Evropy patnáct procent a v zámoří jedno procento. 
V roce 1850 přebývalo z celkového počtu 4 750 000 Židů na Blízkém vý-
chodě a v severní Africe pouhých dvanáct procent, ve východní Evropě 
sedmdesát dvě procenta, ve zbývající části Evropy čtrnáct a půl procenta 
a  v  zámoří půl druhého procenta. Demografické změny způsobily, že 
v roce 1880 z celkového počtu 7 750 000 Židů se jejich podíl na Blízkém 
východě a v severní Africe dále snížil na osm procent, ve východní Evropě 
se zvýšil na  pětasedmdesát procent, ve  zbývající části Evropy se udržel 
na třinácti a půl procentech a v zámoří vzrostl na tři a půl procenta. Ma-
sová imigrace do (→) Severní Ameriky a do jisté míry i do západní Evropy 
v důsledku pogromů v carském Rusku v průběhu následujících dvaceti let 
způsobila, že roku 1900 z celkového počtu 10 500 000 Židů žilo na Blíz-
kém východě a v severní Africe necelých šest procent, ve východní Evropě 
přes jednašedesát procent, ve zbývající části Evropy jednadvacet procent 
a v zámoří přes jedenáct a půl procenta. V roce 1938 se kromě dalšího ma-
sivního odchodu do Severní Ameriky (→ Spojené státy) projevila také imi-
grace do Palestiny; z celkového počtu 16 700 000 Židů pobývalo na Blíz-
kém východě a  v  severní Africe přes osm procent, ve  východní Evropě 
čtyřicet šest procent, ve  zbývající části Evropy třináct a  půl procenta 
a v zámoří přes třicet dvě procenta. V roce 2003 žilo z celkového počtu 
14  551  000 osob židovského původu v  Evropě 2  427  000 osob, Africe 
220 000, Latinské Americe 1 152 000 a Oceánii 105 000. Pokud bychom se 
drželi Rubbinova předválečného geografického členění, pak by na dneš-
ním Blízkém východě a v severní Africe mimo území Izraele žily dvě pro-
mile obyvatel židovského původu, v celé Evropě necelých sedmnáct pro-
cent, v (→) Severní Americe čtyřicet dvě procenta, v (→) Jižní Americe téměř 
osm procent a v Izraeli třicet čtyři procenta. Od roku 1948 opustilo arab-
ské země 940 000 sefardských Židů, z nichž přibližně 750 000 nalezlo 
útočiště v Izraeli, kde jejich příchod vyvolal zásadní demografické, politic-
ké a  kulturní proměny. Pro jednotlivé země regionu severní Afriky viz 
(→ Libye; → Alžírsko; → Maroko; → Egypt). [I. B.]
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RAHMANI, Moïse (2003): Ĺexode oublié, Juifs des pays arabes. Paris: Raphaël.

STILMAN, Norman A. (1979): The Jews of Arab Lands, A history and source book. New York: 
The Jewish Publication Society.



173

Maroko. Tolerantní prostředí Maroka s  prosperujícími kosmopolitními 
přístavy bylo v raném novověku oblíbeným útočištěm marranos či conversos 
původem ze Španělska. Životní podmínky židovské minority v  Maroku se 
dramaticky zhoršily v  devadesátých letech osmnáctého století, kdy sultán 
Muladž al Džazd podnítil krvavé pogromy po celé zemi. Tehdy se tradiční 
migrační toky obrátily a početné skupiny ekonomicky aktivních marockých 
Židů začaly odcházet do „křesťanského světa“, především na Britské ostrovy 
a do Spojených států amerických; například David Youlee, první senátor ži-
dovského původu v dějinách Spojených států amerických zvolený v roce 1841 
za Floridu, byl synem emigranta z Maroka. Devatenácté století bylo v Maroku 
ve  znamení znatelného nárůstu radikálního antisemitismu, jehož příčiny 
lze jen obtížně stanovit. Protižidovské pogromy a množství uprchlíků při-
cházejících přes Gibraltar byly jedním z uváděných důvodů války mezi Ma-
rokem a Španělskem v roce 1860. Na nátlak britského politika Sira Mosese 
Montefiora vydal v únoru 1864 sultán Muladž Muhammad dekret zrovno-
právňující židovské obyvatelstvo v  zemi. Přesto například v  roce 1907 za-
chvátil pogrom Casablanku. Zřízení francouzského protektorátu v roce 1912 
bylo doprovázeno vypuknutím pogromu ve Fezu. Francouzi sami zhoršili si-
tuaci tím, že místnímu obyvatelstvu odebrali zbraně, čímž znevýhodnili 
především židovskou stranu.

Po  roce 1948 počet obyvatelstva židovského vyznání v  Maroku 
výrazně klesal. Z původního počtu dvě stě osmdesáti až tří set tisíc v roce 
1948 zbývalo roku 1960 pouze sto šedesát tisíc, sto třicet tisíc v roce 1962, 
osmdesát pět tisíc v roce 1964 a čtyřicet tisíc v roce 1968. Tento trend neza-
stavila ani relativně tolerantní politika marockých panovníků Muhamma-
da V. (který se vrátil z exilu v roce 1956 při příležitosti vyhlášení nezávislos-
ti země) a  Hasana II. Židům byla přiznána rovnoprávnost a  některé 
osobnosti židovského původu zaujaly vysoká postavení v politickém a ad-
ministrativním životě země, například Léon Benzaquen působil jako mi-
nistr pošt a David Benazareff jako člen sboru poradců Muhammada V. Dnes 
žije v Maroku přibližně dva a půl tisíce Židů. Svědectví o osudech židovské 
komunity v poválečném Maroku přinesl Victor Malka v knize La mémoire 
brisée des Juifs du Maroc (1978).

V  současnosti nacházíme antisemitismus v  této zemi především 
mezi příslušníky radikální islamistické opozice. V roce 1972 žádá marocký 
vojenský důstojník Ahmed Rámí o azyl ve Švédsku s odůvodněním, že se prý 
podílel na neúspěšném vojenském převratu proti králi Hasanovi II. Azyl byl 
Rámímu udělen a  on ve  Švédsku zakládá rozhlasovou stanici Rádio Islám 
s explicitně antisemitským obsahem. Stanice byla švédskými úřady zakázána 
a Rámí tak dnes provozuje webové stránky stejného jména – www.radioislam.org, 
které dnes fungují jako most mezi neonacistickým a  islamistickým kyber-
prostorem. [I. B.]
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Německo (do 1. světové války). Na území pozdějších německých zemí je 
přítomnost židovských obchodníků poprvé doložena v období Francké říše. 
V 5. a 6. století se tito kupci usazovali převážně v oblasti pozdější Francie, ale 
již v karolínském období od 9. století se na vzestupu Francké říše na území 
Německa podíleli i židovští kupci, kteří se soustřeďovali v prosperujících ob-
cích pod ochranou císařského dvora. Jejich doménou byl dálkový obchod 
pokrývající téměř celou Euroasii. Z Francké říše vyváželi meče, otroky a ko-
žešiny do islámských zemí, z Číny, Indie a slovanských zemí dováželi koření, 
parfémy a jiné luxusní zboží.

Přestože Židé jakožto dovozci žádaného luxusního zboží požívali 
vážnosti a disponovali i značným bohatstvím, již od 6. století existují dokla-
dy o  projevech nevraživosti ze strany církve nebo panovníků. V  roce 576 
biskup z Clermont-Ferradu Avit nutil asi 500 Židů, aby zvolili mezi konverzí 
a vyhnanstvím. V roce 582 francký král Chilperich I. nařídil nucený křest 
všech Židů v říši. S pontifikátem Řehoře Velikého (540–604) nastalo uvolnění, 
papež odsoudil násilné konverze a  formuloval vztah mezi Židy a křesťany 
podle pravidla, které bylo uplatňováno i v dalších staletích: Židé měli ve svých 
synagogách požívat pouze tu svobodu, kterou jim vymezil zákon, na druhé 
straně neměli trpět žádným omezováním svých práv. Za vlády Karla Velikého 
(742–814) a ještě po jeho smrti požívali Židé značné prestiže. V roce 797 byl 
členem císařovy delegace vyslané k Hárúnu ar-Rašídovi židovský obchodník 
Jicchak a jediný se z diplomatické mise vrátil. V letech 820–828 vedl lyonský 
arcibiskup Agobard protižidovskou kampaň, ale nenalezl u karolínské aris-
tokracie žádnou odezvu.

Po karolínském období již hovoříme o aškenázském židovstvu. Sa-
motné jméno Aškenaz pochází z hebrejské bible. Podle Gn 10, 3 byl Aškenaz 
prapravnukem Noacha a synem Gemora. Kmen Gemor byl pak ve středověku 
symbolicky ztotožňován s kmeny Germánů. Židé, kteří se stali „syny země 
kmene Gemorova“ tak sami sebe nazývali Aškenazim. První aškenázské rodi-
ny pocházely hlavně ze Středomoří a přicházely do oblasti pozdější Francie, 
do oblasti Champagne, dále na sever do povodí Rýna a pak na území pozděj-
šího Německa. Šlo o velké a významné rody často vedené vynikajícími učen-
ci. Podle chasidských pramenů z 13. století byla tato migrace výsledkem Kar-
lovy politiky. Koncem 10. století žily na území pozdějšího Německa asi 4000 
Židů, o sto let později jejich počet vzrostl na asi 20 000 osob. Také tyto komu-
nity se zabývaly převážně dálkovým obchodem. Aškenázská kultura, hovoří-
cí jazykem jidiš, začala hrát v  dějinách evropského židovstva významnou 
roli, nejprve v údolí Rýna, kde se rozvíjela náboženská studia – exegeze, hala-
chické právo, talmudské výklady, ale také mystické pietisticky laděné hnutí 
chasidej Aškenaz.

Výrazným bodem zlomu ve vztazích mezi židovskými a křesťanský-
mi obyvateli byly křížové výpravy. Během první křížové výpravy proběhly 
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v roce 1096 hromadné protižidovské masakry, šlo o jev později nazývaný (→) 
pogrom, totiž o spontánní hromadné násilí páchané zfanatizovaným davem 
na židovských obyvatelích. Fanatičtí kazatelé vyprovokovali velké tažení chu-
diny za osvobození Svatého hrobu, zástupy táhnoucí Evropou však nalezly 
v Porýní bohaté a bezbranné židovské obchodníky, kteří se jevili jako snazší 
cíl náboženské války a náhradní oběti namísto vzdálených a dobře vyzbroje-
ných muslimů. Nenávist davu byla motivovaná náboženským fanatismem 
i sociálními důvody, bezvýchodností vlastní situace, závistí vůči bohatým ob-
chodníkům a touhou po kořisti. Křižáci dali Židům na vybranou mezi křtem 
a smrtí, mnoho Židů si raději zvolilo smrt „pro posvěcení Jména.“

Pro tyto hromadné masakry stejně jako pro další pogromy je typic-
ké, že násilí již nebylo jako dříve namířené proti jednotlivcům či skupinám 
za údajné zločiny či nenáviděnou činnost, například lichvu, ale vražděni byli 
všichni Židé, kteří byli v dosahu, jen pro svou příslušnost k židovské menši-
ně. Zabíjení bylo doprovázené krádežemi a pleněním, i bezúčelným ničením 
majetku, například žhářstvím. Papežové opakovaně odrazovali od nucených 
křtů a takovou praxi výslovně zakazovali, pokud však již k vynucenému křtu 
došlo, byl právně a fakticky nezrušitelný. To působilo značné problémy a čas 
od času byl tolerován praktický návrat k původní víře. V roce 1097 císař Jin-
dřich IV. dovolil Židům, kteří byli v předešlém roce násilím pokřtěni, aby se 
vrátili ke svému vyznání. V roce 1120 papež Calixtus II. vydal bulu Sicut Ju-
daeis, v níž byla ustanovena základní ochrana Židů a pod hrozbou exkomu-
nikace bylo zakázáno nutit Židy ke křtu a okrádat je o majetek. V mnoha ji-
ných případech však byli pokřtění Židé sice formálně navždy křesťany, ale 
byli podezříváni z podvratné činnosti, ze zrady a odpadlictví nebo dokonce 
ze snahy zanášet do církve heretické myšlenky a praktiky. Od 13. století se 
podmínky pro konvertity stále zpřísňovaly a návrat k původní víře byl chá-
pán jako odpadlictví a trestán smrtí.

Nebezpečí pogromů se opakovalo při každé z dalších křížových vý-
prav. V roce 1146 se Bernard z Clairvaux vypravil do Porýní, aby ukončil pro-
tižidovskou kampaň vedenou mnichem Raoulem. Jeho mimořádná autorita 
zabránila nejhorším excesům a došlo jen k ojedinělým napadením. Také pa-
novníci bránili masakrům ve vlastním zájmu, neboť židovské bankéře, jejich 
finanční služby a jejich kapitál potřebovali. V roce 1182 císař Fridrich Barba-
rossa deklaroval povinnost císaře diktovanou spravedlností i zdravým rozu-
mem bránit práva svých poddaných včetně nekřesťanů. Židé byli zařazeni 
na pevné místo v hierarchicky uspořádané společnosti, v níž bylo všemožně 
dbáno na to, aby se nikdy nedostali do pozice nadřazené křesťanům a aby 
zůstávali od křesťanů důsledně odděleni. (→) IV. lateránský koncil v roce 1215 
rozhodl o povinnosti Židů nosit zvláštní oděv nebo znamení, aby se omezil či 
úplně vyloučil kontakt obou společenstev. Židé se směli usazovat jen ve vy-
hrazených a uzavřených čtvrtích měst, bylo jim zakázáno vlastnit a obdělá-
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vat půdu, provozovat řemesla a jediné tolerované peněžnictví bylo regulová-
no omezeným úrokem. To vedlo ke značnému zhoršení ekonomické situace 
i právního postavení Židů.

Církev se teoreticky pokoušela vyřešit dilema přítomnosti Židů 
uvnitř křesťanského světa. Na Židy bylo pohlíženo jako na svědky, kteří potvr-
zují pravdivost biblických textů, a jejich strádání bylo vykládáno jako meta-
fyzický trest za zavržení a usmrcení Krista (→ Bohovražda). Tato teologická 
doktrína vedla k oddělení židovských obyvatel od křesťanské většiny, ale také 
k podezřívavosti a lidové nenávisti motivované učením o bohovraždě. Zatím-
co před křížovými výpravami bylo na Židy církevními autory pohlíženo jako 
na příslušníky sice překonaného, ale biblického náboženství, od 12. století se 
začaly objevovat v  hojnější míře různé pověry a  obvinění z  (→) rituálních 
vražd. V západní Evropě se vyrojily případy „mučednických smrtí“ křesťan-
ských dětí, jejichž krev Židé údajně užívali k rituálním účelům. V roce 1236 
Fridrich II. z  Hohenstaufu odmítl obvinění Židů z  rituální vraždy. V  roce 
1287 došlo v Porýní k obvinění z rituální vraždy mladého Wernera z Oberwe-
seln. V roce 1303 byla zaznamenána „mučednická smrt“ Konráda z Weisen-
see v Erfurtu a roce 1429 opět „mučednická smrt“ Ludvíka z Ravensburgu. 
Po celé 13. století se v kázáních objevuje motiv (→) znesvěcování hostií. S pří-
chodem epidemie moru v roce 1348 k původním obviněním přibylo přesvěd-
čení, že šíření černé smrti je výsledkem židovského spiknutí (→ Otravování 
studní, → Teorie spiknutí). V roce 1348 papež Klement VI. svými bulami od-
soudil obviňování Židů ze šíření moru.

Císař Fridrich II. v roce 1244 definoval Židy jako otroky královské 
komory (servi camerae regiae), což byla formulace následně užívaná jak 
k ochraně Židů, tak k jejich opakovanému okrádání panovníkem. Panovník 
měl ze svých židovských poddaných přímý prospěch. Za mnohdy jen for-
mální a dočasný příslib právní ochrany vybíral od Židů vysoké daně a kdy-
koliv to potřeboval, ještě další poplatky, jejichž výše závisela na jeho libovů-
li. V  roce 1385 se císař Václav dohodl s  38 německými městy, na  většinu 
dluhů židovským věřitelům uvalil memorandum a z peněz dlužných Židům 
měly mít prospěch městské rady.

Zvláštním případem církevní diskriminace Židů byl zájem o Tal-
mud a jeho ničení. Konvertita Pfefferkorn v roce 1507 žádal zabavení výtisků 
Talmudu. Obrany hebrejských spisů se ujal křesťanský mystik, hebraista 
a znalec Talmudu Johann Reuchlin (1455–1522). Šlo o významný proces ilu-
strující nástup humanismu, Reuchlin považoval Židy za spoluobčany na zá-
kladě římského práva a hájil jejich knihy. Přesto se prakticky nijak zásadně 
nepostavil proti jejich diskriminaci.

21. února 1519 byli Židé vyhnáni z Regensburgu, v roce 1536 ze 
Saska. Jediné větší židovské komunity, které po roce 1500 zůstaly v Němec-
ku, byly obce ve Frankfurtu a ve Wormsu. Po masivním vyhánění Židů z ev-
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ropských zemí, zůstaly počátkem 16. století v západní Evropě jen některé 
malé komunity. Reformace byla zpočátku některými židovskými mysliteli 
vítána, ale nepřinesla žádnou zásadní změnu k  lepšímu. Martin Luther 
na počátku své reformátorské dráhy se Židy sympatizoval a domníval se, že 
v nich nalezl spojence proti katolické církvi (→ filosemitismus), když se však 
setkal s  neochotou přijmout jeho reformované křesťanství, stal se zapří-
sáhlým nepřítelem Židů. V roce 1536 souhlasil s vyhnáním Židů ze saského 
kurfiřtství a ve 40. letech 16. století se jeho protižidovská rétorika vyostřila 
ve spise O židech a jejich lžích (Von den Juden und ihren Lügen, 1543), kde je 
popisuje urážlivými výrazy a nabádá čtenáře ke konání pogromů a vyháně-
ní Židů, případně ve spisu Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Chri-
sti, jehož dobovému vydání vévodil motiv (→) judensau z Weimberské kated-
rály. Protestantská knížata ovlivněná Lutherem prováděla krutá 
protižidovská opatření, teprve katolický císař Karel V. poskytl Židům ochra-
nu, v roce 1544 jim udělil „velká privilegia,“ kde zakázal všechna opatření 
proti nim, která výslovně neodsouhlasil. Po  jeho odstoupení v  roce 1556 
však opět začalo vyhánění Židů z německých měst.

K obratu došlo postupně ve druhé polovině 16. století, Židé se moh-
li vracet, důvodem byly hlavně ekonomické zájmy. Ve snaze obnovit hospo-
dářství zemí zničených třicetiletou válkou zvala zpět Židy i německá kníža-
ta. V roce 1670 pozval velkokurfiřt Fridrich Vilém Židy vyhnané z Vídně, aby 
se usadili v Brandenbursku, o rok později byla v Berlíně založena židovská 
obec. Židé se během válek ukázali jako užiteční pro bojující strany, neboť 
často byli armádními dodavateli, a  také po  válce si udrželi své postavení 
mnohdy jako „dvorní Židé.“ Německé židovstvo bylo po třicetileté válce nej-
progresivnější složkou židovské kultury, intelektuálním centrem a domovem 
haskaly. Panovníci německých knížectví podporovali obchod i  průmysl, 
ochotně zvali Židy do svých zemí a udělovali jim důležité funkce ve státní 
správě. Tito Židé jako armádní a dvorní dodavatelé, správci mincoven, diplo-
maté a podnikatelé měli značný vliv a mohli ochraňovat své souvěrce. Napro-
ti tomu jejich vzrůstající bohatství a moc vyvolávaly závist a nenávist. Někte-
ří úspěšní židovští bankéři a  podnikatelé získávali ve  druhé polovině 
19. století šlechtické tituly. 1872 získal v Prusku šlechtický titul jako první 
nekonvertovaný Žid Bismarkův finančník Gerson Bleichröder.

Osvícenství přinášelo příznivější podmínky a postupné rušení diskri-
minačních opatření, Židé měli být v moderním státě především občany se všemi 
občanskými právy a povinnostmi. Za rovnoprávnost všech občanů se zasazovaly 
zvláště liberální politické síly. Emancipace se stala hlavní ambicí Židů osvícen-
ské éry, ale její praktická realizace probíhala pomalu a s obtížemi. Tradiční anti-
judaismus vycházející z křesťanského učení přetrvával ve vulgární podobě mezi 
prostým lidem, zatímco se na  scéně spolu s  industrializací a urbanizací začal 
masivněji objevovat antisemitismus (→) sociální, etnický a (→) rasový.
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V roce 1809 upravoval práva Židů zvláštní zákon v Bádensku, v roce 
1812 přiznal v Prusku výnos o emancipaci Židům občanská práva, ale nepři-
pustil je do státních služeb. Byl to jeden z nejliberálnějších zákonů v Němec-
ku až do roku 1848, kdy německé Národní shromáždění vyhlásilo emancipa-
ci Židů. V roce 1877 byla rovnoprávnost udělena Židům v Bavorsku, a tím se 
v německých zemích završila jejich emancipace. Pro téměř půlmiliónovou 
populaci německého židovstva se po sjednocení Německa v roce 1871 stala 
rovnoprávnost alespoň v politické rovině realitou.

Jejich emancipaci a vstup do veřejného života doprovázela nená-
vist či nedůvěra, neboť začali být vnímáni jako nepříjemná konkurence 
a představitelé dravého kapitalismu. Protižidovské nálady se též objevily jako 
součást nacionalistických a romantických resentimentů vyvolaných poráž-
kou Německa a ztrátou levého břehu Rýna podle úmluv basilejského míru 
v roce 1792 a po další ráně, jíž bylo vítězství francouzského revolučního voj-
ska nad Prusy u Jeny a tylžský mír, kdy Prusko ztratilo velkou část území 
ve prospěch Varšavského velkovévodství a muselo se roku 1807 vzdát svých 
území na západ od Labe. Němci se s touto potupou těžko vyrovnávali a hleda-
li viníky národní pohromy, ty pak nacházeli v židovské menšině.

Již v roce 1850 vydal Richard Wagner protižidovský článek Juda-
ismus v  hudbě. V  sedmdesátých letech 19. století antisemitské hnutí sílí. 
Za  velkého propagátora antisemitismu v  německém myšlení je považován 
antisemitský historik Heinrich von Treitschke, kterému je někdy zpětně při-
pisováno zpopularizování známé fráze: „Židé jsou naším neštěstím“ (něm.:„Die 
Juden sind unsere unglück“), jež později posloužila jako motto nacistického 
deníku Der Stürmer.

V roce 1878 Wihelm Marr (→ Antisemitismus) vydal antisemitský 
spis Vítězství judaismu nad němectvím. Marr zpopularizoval pojem antise-
mitismus, jehož se stal výrazným mluvčím. V Německu se začal formulovat 
rasový antisemitismus, který na rozdíl od Anglie zde nacházel živnou půdu 
a poměrně širokou podporu. Židé byli popisováni jako odvěký a zarputilý 
nepřítel německého národa, jako destruktivní rasa. V  antisemitské kon-
cepci dějin šlo vždy o válku mezi židovským a německým živlem, přičemž 
jediným výsledkem může být totální zničení protivníka. Mluvčími němec-
kého antisemitismu byli Eugen Dühring, Theodor Fritsch, naturalizovaný 
Angličan Houston Steward Chamberlain a  Steinrich Class. Tito hlasatelé 
protižidovské nenávisti neměli příliš významný vliv, ale jejich ideologie na-
lezla uplatnění v éře nacionálního socialismu. V letech 1879 až 1880 pro-
běhla veřejná polemika o roli Židů v německých dějinách mezi židovským 
historikem Heinrichem Grätzem a Heinrichem von Treitschkem. Ten byl 
následně obviněn klasickým historikem Theodorem Mommsenem z pobu-
řování. Mommsen v roce 1881 sepsal spolu s jinými intelektuály petici pro-
ti antisemitismu nazvanou Deklarace význačných osob, zveřejněnou 14. 
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listopadu v National Zeitung. V téže době předložili antisemité Bismarkovi 
petici s 225 000 podpisy žádající osvobození německého národa ze židov-
ského područí. V roce 1882 se v Drážďanech sešel 1. mezinárodní antise-
mitský kongres. Prvním antisemitským zástupcem v Reichstagu byl folklo-
rista Otto Böckel, v roce 1887 vydal spis Židé, králové naší epochy, jehož se 
záhy prodal jeden a půl miliónu výtisků. V roce 1890 Böckel založil první 
antisemitskou stranu. Roku 1893 vydal Theodor Fritsch Protisemitský kate-
chismus. V roce 1899 Wagnerův zeť H. S. Chamberlain vydal Základy deva-
tenáctého století.

Navzdory sílícímu antisemitismu, pociťovali němečtí Židé silnou 
loajalitu vůči své vlasti. Po vypuknutí první světové války a po spuštění de-
portací ruských Židů začali se i ruští Židé modlit za vítězství Německa, v němž 
viděli osvoboditele od zaostalého a despotického carského režimu. Přibližně 
12 000 Židů položilo své životy v 1. světové válce za Německo. Zpočátku tyto 
sympatie ministerstvo zahraničí využívalo k  podpoře německých zájmů. 
Ke konci války se však opět vynořila podezření, že Židé zradili Německo, obje-
vovala se rétorika o dýce vražené do zad, byl jim také přičítán bolševický pře-
vrat v (→) Rusku a byli spojováni s republikánským režimem, který v Němec-
ku zavedli vítězové. Těchto nálad dokázali využít Nacionální socialisté, 
obzvláště poté, co bylo již tak reparacemi zbídačené Německo tvrdě zasaženo 
důsledky krachu na New Yorské burze v roce 1929. Viz (→ holocaust). [V. T.]
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Neonacismus – souhrnné vnější označení, používané k popisu hnutí nava-
zujících na ideologii německého Nacionálního socialismu, usilujících o revizi 
negativního obrazu nacistického Německa, event. o ustavení režimu vytvoře-
ného syntézou idejí německého nacionálního socialismu s dalšími externími 
vlivy. Sami neonacisté negativně zabarvený pojem „neonacismus“ odmítají 
a  po  vzoru německých nacistů preferují označení „nacionální socialisté“, 
resp. v posledních letech ještě raději „národní socialisté“. Jednoznačná defi-
nice neonacismu neexistuje, ovšem například politolog Jan Charvát jej defi-
nuje jako fúzi panárijského rasového mýtu (→ Árijci) s důrazem na autoritářství, 
odmítáním všech ideologií spojených s pozitivním hodnocením rovnosti a ja-
kýmsi univerzálním nacionalismem, balancujícím mezi odmítáním národní-
ho šovinismu při současném zachování nacionalistických prvků. Jednoznač-
ná definice neonacismu neexistuje mj. i proto, že neonacistická ideologie není 
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vnitřně konzistentní. V průběhu historie do ní vstupovaly nové motivy a její 
jednotlivé podoby si dnes mohou i navzájem protiřečit (například když čeští 
neonacisté obhajují Třetí říši a hovoří přitom současně o vlastenectví). 

Lze rovněž jen těžko určit moment, v němž se historický nacismus 
stává „neonacismem“. Neonacisté sami existenci takovéhoto přechodu opět 
odmítají. Mnozí neonacisté se ve skutečnosti znali se starými nacistickými 
představiteli, scházeli se s  nimi, poskytovali jim ochranu apod. Neonacis-
mus si zachovává prvky pan-árijství (→ Árijci) a za nejdůležitější hodnotu po-
važuje čistotu krve (Srov.: (→) Čistota krve). V tomto bodě se neonacismus roz-
chází například s  neofašismem a  nacionalismem, které na  první místo 
stavějí „národ“. Když ale neonacista říká „národ“, myslí tím „rasa“. Neonacis-
té tak mohou být narozdíl od národně-šovinistických neofašistů a naciona-
listů schopnější mezinárodní spolupráce, ovšem za cenu rozpouštění vlastní 
národní identity v pan-árijském konceptu, což z nich teoreticky činí v očích 
neofašistů a nacionalistů vlastizrádce. V praktické rovině tyto ideové nuance 
mohou ustupovat a neonacistická scéna může být s tou neofašistickou vzá-
jemně prostupná.

Obecně lze říci, že neonacistická hnutí bývají více radikální, než-
li hnutí neofašistická, a  jejich radikální jádro se neštítí násilí, vč. vražd 
a pumových útoků. Podobně jako němečtí nacisté odmítají i neonacisté mo-
derní uspořádání společnosti a usilují o návrat do romantizovaného bezča-
sí, prostého nástrah komplikované modernity. Chaos demokracie, moder-
nity, liberalismu a kapitalismu má být ve Svaté rasové válce (Racial Holy 
War, viz → zkratky) nahrazen pevnou rukou Vůdce, který nastolí srozumi-
telný řád, přístupný pouze pro příslušníky Árijské rasy. Takovýto Vůdce, 
který by mohl převzít dědictví Adolfa Hitlera, v současné době, není k dis-
pozici, a proto je třeba připravit půdu pro jeho nástup zakládáním decent-
ralizovaných hnutí bez formální struktury schopných útočit proti politic-
kým oponentům v  perspektivě krátkodobé a  připravit vše potřebné pro 
Svatou rasovou válku v  perspektivě dlouhodobé. Hovoří se o  takzvaném 
Odporu bez Vůdce. Vyjádřením této vize jsou například Turnerovy deníky 
z pera Williama Luthera Pierce, zakladatele americké neonacistické orga-
nizace National Alliance, z  roku 1974, případně alegoricky pojatá Bajka 
o kachnách a slepicích (sic) napsaná Georgem Lincolnem Rockwellem, za-
kladatelem Americké nacistické strany (→ Spojené státy) a zpopularizovaná 
v komiksové formě německou NPD v roce 2009.

Jelikož propagace nacismu je ve  většině zemí západního světa 
v  současnosti zakázána, event. považována za  společensky nepřijatelnou, 
jsou neonacistická hnutí nucena volit nové, tzv. zástupné symboly. Není na-
příklad možné používat červenou vlajku s hákovým křížem v bílém kruho-
vém poli uprostřed (tzv.: Blutfahne) a tak je tento symbol ztělesněn alespoň 
v často používaném červeno-bílo-černém barevném schématu, odkazujícím 
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vedle Blutfahne i na vlajku německé Říše z období císaře Viléma. Svastika je 
nahrazována Keltskými a válečnými kříži. Zneužívány jsou starogermánské 
symboly jako například Thórovo kladivo, runové písmo apod. Mimo němec-
ké prostředí jsou názvy hnutí voleny tak, aby odkazovaly na  názvy hnutí 
a organizací Třetí říše, ovšem byly srozumitelné teprve po přeložení do něm-
činy. Jiné názvy, jména a zkratky jsou kódovány pomocí číselných symbolů 
(→ Číselná symbolika). Pojmy jako „krev” a „rasa” jsou nahrazovány rétorikou 
o „vlasti” a „národě”. Explicitní rasismus je nahrazován protiimigrační réto-
rikou. V protižidovské rétorice je slovo „Žid” systematicky nahrazováno po-
jmem „sionista” (→ Antisionismus; → Nový antisemitismus).

První neonacistická hnutí se objevila ve Spolkové Republice Ně-
mecko (v  Německé demokratické republice bylo zakládání stran a  hnutí 
zakázáno, což se pochopitelně týkalo i neoancistů). Myšlenky nacionálního 
socialismu z německé společnosti nezmizely ze dne na den se skončením 
války, naopak denacifikace Spolkové republiky Německo byla velice poma-
lým a bolestivým procesem, trvajícím téměř 20 let. Příznivci Hitlerova od-
kazu se již několik let po skončení války snažili o oživení vůdcova progra-
mu. V 50. letech tak v SRN působila například Říšská socialistická strana, 
zakázaná roku 1952. K jejímu odkazu se hlásila i Národně-demokratická 
strana Německa (NPD), založená roku 1964, která dodnes patří mezi nejsil-
nější oficiální neonacistické politické subjekty na světě a má výrazný vliv 
i na subjekty české. Ačkoliv je napojení NPD na neonacistické kruhy veřejně 
známou a mnohokrát prokázanou skutečností, německá vláda se svým ná-
vrhem na  rozpuštění strany z  důvodu narušování ústavního pořádku 
v roce 2003 neuspěla.

Neonacismus se neomezoval pouze na  Německo. Ve  skutečnosti 
můžeme v 60. letech 20. století nalézt neonacistické buňky, strany a hnutí 
v téměř každé zemi západního světa. O jejich síle si mohla veřejnost udělat 
obrázek například během procesu s Adolfem Eichmannem, kdy tato hnutí 
organizovala četné protestní i násilné akce v (→) Německu, (→) Velké Británii, 
(→) Francii i (→) Spojených státech. Neonacisté v této době přijímají do svého 
myšlení (→) popírání holocaustu, které se díky způsobu, jakým usiluje o očiš-
tění nacistického Německa, stalo součástí identity hnutí. Neonacisté rovněž 
ochraňují některé bývalé představitele nacistického režimu a v případě po-
třeby zprostředkovávají popíračům kontakty.

Neonacistická hnutí se ve světě na přelomu 60. a 70. let dále pro-
sazují. Například ve Spojených státech působí Americká nacistická strana 
George Lincolna Rockwella. V  roce 1970 založil Frank Colin Národně-
socialistickou stranu Ameriky a v roce 1974 založil William Luther Pierce 
Národní Alianci. První ze dvou jmenovaných hnutí proslulo v letech 1977 
a  1978 pokusem uspořádat neonacistický pochod napříč chicagským 
předměstím Skokie, obývaným z většiny Židy a přeživšími holocaustu, ja-
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kož i  faktem, že sám jeho zakladatel byl synem přeživšího (→) holocaust. 
Kauza tehdy pomohla rozvířit debatu o tzv. „Druhé generaci“ neboli po-
tomcích přeživších (→) holocaustu a jejich vztahu k paměti rodičů. V letech 
1978–1979, v souvislosti s vysíláním slavného miniseriálu Holocaust se ne-
onacistická hnutí ve (→) Spojených státech a v (→) Německu pokusila o sérii 
pumových útoků.

Ve Velké Británii působila v 70. letech takzvaná Národní Fronta. 
Později, v roce 1982, se od ní odštěpila část členů a založila Britskou národní 
stranu (BNP). Když byla v roce 1976 v reakci na činnost rasistické a antise-
mitské Národní fronty ve Velké Británii založena iniciativa Rock Against 
Racism, odpověděly neonacisticky a antisemitsky smýšlející kapely iniciati-
vou s názvem Rock Against Communism s  texty obsahujícími explicitně 
antisemitské prvky.

Dnes nejznámější stereotyp neonacisty, jakožto „skinheada”, je 
pak důsledkem činnosti Iana Stuarta Donaldsona, britského rockera 
a frontmana kapely Skrewdriver. Před rokem 1979 byl Skrewdriver de fac-
to apolitickou rockovou kapelou. Kapela zpočátku koketovala s motorkář-
ským stylem, ovšem později do své image začlenila vizuální prvky subkul-
tury Skinheads, pocházející původně z  prostředí předměstských 
dělnických čtvrtí, obydlených dělnickou mládeží, jamajskými a africkými 
přistěhovalci. Skinheads neměli zpočátku vyhraněný politický program 
a byli především subkulturou, v níž se mísilo mnoho ideových trendů, jako 
patriotismus a konzervatismus na jedné straně a výrazná sebeidentifikace 
s dělnickou třídou na straně druhé. Již v této rané fázi někteří z nich úto-
čili na homosexuály a pákistánské přistěhovalce. Skupina Skrewdriver se 
v roce 1979 rozpadla, ovšem Donaldson ji v roce 1982 oživil v novém slože-
ní a rovněž i v novém stylu, který nově propojoval prvky subkultury Skin-
heads s idejemi německého nacismu, čímž na několik desetiletí definoval 
vizuální styl neonacistického hnutí, v němž se politika mísí se specifickou 
subkulturou a  životním stylem. Neonacisté si osvojili bundy britských 
bombardovacích pilotů, vysoké boty a vyholené vlasy, to vše ve skutečnosti 
vycházející ze starší předlohy. Právě tito noví White Power skinheadi se 
pak k rozhořčení starší generace skinheadů (na jejíž odkaz navazují napří-
klad S.H.A.R.P. a další) stali pro okolní svět stereotypem skinheadské sub-
kultury. Přijetím skinheadských prvků dokázal Donaldson znovu učinit 
z idejí nacismu mužnou a hrdinnou záležitost a jeho koncerty se tak stáva-
jí místem rekrutování příznivců této ideologie. Příklon části mládeže 
k  těmto neonacistickým skinheadským hnutím v  této době proto nelze 
vysvětlovat pouze skrze politické ideje, ale spíše skrze pocit “naštvanosti” 
mládeže, touhu po kamarádství, sounáležitosti, boji, mužnosti a vzpouře 
proti společenskému řádu. Antisemitismus zůstává integrální součástí 
ideologie neonacistické odnože skinheadské subkultury, v jejíchž předsta-
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vách Židé představují démonickou sílu, stojící za  zkažeností moderních 
vlád. Z prostředí (→) Spojených států vstupují do neonacistického myšlení 
koncepty, podle nichž mají být všechny soudobé vlády ve skutečnosti pou-
hými podřízenými Sionistické okupační vlády (Zionist Occupation Govern-
ment), usilující o nastolení Nového světového řádu (New World Order, ná-
zev patrně inspirován esejem George Orwella).

Nejvýraznějším projevem těchto představ u White Power skinhea-
dů jsou pak právě texty písní. Sám Ian Stuart Donaldson založil v roce 1987 
organizaci Blood & Honour (Krev a čest), jejíž název, stejně jako název stejno-
jmenné písně Skrewdriveru odkazoval na motto “Blut und Ehre“ nacistické-
ho mládežnického hnutí Hitlerjugend. Blood & Honour měla být zastřešující 
organizací pro akce Rock Against Communism poté, co se původní organi-
zační platforma rozpadla pro podezření z  defraudace majetku kapel. Jen 
menší, radikálnější část příslušníků této subkultury ve skutečnosti cítila po-
třebu uvádět všechny ty obrazy a motivy z White Power hudby do konkrét-
ních činů. Ian Stuart Donaldson zahynul roku 1993 při autonehodě. Po jeho 
smrti se hnutí nadále štěpilo.

Vedle Blood & Honour se utvořila roku 1992 radikálnější skupina, 
které organizování hudebních akcí nestačilo, a žádala realizaci vizí, o nichž 
se v písních pouze zpívá. Tato skupina s násilnými až teroristickými sklony, 
nesla název Combat 18 (C18), neboli Boj Adolfa Hitlera (→ Číselná symbolika). 
Idea Combat 18 byla založena na principu Odporu bez vůdce a hnutí mělo 
spíše neformální strukturu konspirativně organizovaných buněk. Combat 
18 zajišťoval “ochranku” na akcích BNP Nicka Griffina. Organizace proslula 
vydáváním magazínu Redwatch, na jehož stránkách byly shromažďovány fo-
tografie a osobní údaje domnělých či skutečných politických oponentů, jakož 
i  několika bombovými atentáty, politicky motivovanými vraždami a  sérií 
vnitřních sporů a rozkolů, provázených obviněními z kolaborace se státními 
bezpečnostními složkami. Terčem násilí a  vražd se po  těchto obviněních 
mohli stát i sami příslušníci C18. Combat 18 je v řadě zemí zařazena na se-
znam zakázaných organizací a v současné době je spíše značkou, nežli reálně 
existujícím hnutím. K útokům, provedeným pod touto značkou však dodnes 
sporadicky dochází.

V současnosti ve světě působí několik stovek neonacistických sku-
pin, od velkých a silných politických stran s pevnými stanovami, jako je ně-
mecká NPD, nebo řecký Zlatý úsvit, přes malá regionální hnutí až po “osamě-
lé vlky”. Nejvíce jich nacházíme pravidelně v  Německu, Velké Británii, 
Spojených státech a skandinávských zemích, ovšem ve skutečnosti se s neo-
nacistickými hnutími můžeme setkat téměř v celém západním světě, (→) Již-
ní Americe, Asii ale i na takových nečekaných místech, jako je Japonsko či 
dokonce samotný stát Izrael, kde se k překvapení veřejnosti malé neonacis-
tické buňky čas od času objevují v komunitě ruských přistěhovalců. Ve střed-
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ní a východní Evropě se neonacistická hnutí objevují téměř okamžitě po pádu 
komunistických režimů a  těží z  frustrace společnosti, zklamané korupcí 
a nepřesvědčivou transformací postkomunistických ekonomik. 

Příklon k neonacismu může být někdy spíše motivován potřebou 
příslušnosti ke specifické subkultuře (tvrdá hudba, styl oblékání) nežli sku-
tečným politickým přesvědčením. Případné strategie v boji proti extremis-
mu se proto nesmějí zaměřovat na pouhé potlačování symboliky a zatýkání 
příslušníků hnutí, nýbrž i na nabízení vhodných alternativ vyžití a sebere-
alizace pro tu část populace, která se zkrátka v těžkých vojenských botách 
cítí lépe než v teniskách či lakýrkách. Výše uvedený subkulturní rozměr je 
mimochodem příčinou vzájemné prostupnosti, vizuální podobnosti a vzá-
jemných přejímek symbolů a motivů mezi neonacistickými hnutími a hnu-
tími radikálních antifašistů. Ze vzájemných přestupů pak plyne i značná 
obeznámenost obou táborů s  intimními detaily svých ideových protivní-
ků. Oblékání a vůbec celý vizuální styl neonacistů se postupně proměňují. 
Koncem 90. let dochází k postupnému opouštění skinheadské image a pří-
klonu k uniformnímu černému odění po vzoru Blac bloc, používaného při 
pouličních nepokojích anarchisty. Na hnutí Autonomních antifašistů má 
odpovědět hnutí Autonomních nacionalistů populární počátkem 21. stole-
tí. V současnosti však i toto hnutí prochází určitou revizí a vnitřními ideo-
vými polemikami.

Soudobé neonacistické hnutí může být překvapivě vnitřně rozma-
nité, obzvláště v současnosti, kdy se dostává pod daleko širší spektrum vlivů, 
prolíná se s neofašismem, přijímá prvky mysticismu, esoteriky, čerpá inspi-
raci z fantasy literatury apod. Ve střední a východní Evropě jsou ideje pan-
árijství propojovány s myšlenkami panslavismu s cílem začlenit slovanský 
element do definice Árijské rasy (pro historický nacismus naprosto nemysli-
telná představa). Přejímky z levicového tábora (pro starší generaci opět jen 
těžko stravitelné) pak zahrnují důraz na sociální aktivismus, ochranu život-
ního prostředí, squatting, streetart apod. Do White Power hudby pak v sou-
časnosti vstupují i  takové paradoxní prvky jako původně černošský rap či 
ruský Hardbass. Antisemitismus může v  idoelogii těchto hnutí zdánlivě 
ustupovat do pozadí a ztrácet se ve stínu protiimigrační a protiislámské ré-
toriky, ovšem i nadále zůstává součástí neoancistické identity a to, že se ne-
musí v současnosti konkrétně projevovat, je spíše důsledkem absence kon-
krétních záminek a témat. [Z. T.]
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Nový antisemitismus. O Novém antisemitismu se zpravidla hovoří tam, kde 
se antisionistická či jiná kritika státu Izrael stala natolik vyhrocenou a nato-
lik pracující s tradičními protižidovskými stereotypy, že ji už vlastně nelze 
odlišit od tradičního antisemitismu. Pojem se rozšířil pro označení narůsta-
jících projevů antisemitismu zvláště v západní Evropě po selhání mírové do-
hody z Osla v roce 1993, po druhé Intifádě v roce 2000 a spolu s vojenskými 
kroky USA a (→) konspiračními teoriemi o 11. září 2001. Za významný mo-
ment v historii Nového antisemitismu je někdy rovněž označována Světová 
konference proti rasismu v jihoafrickém Durbanu v létě roku 2001, mezi jejíž 
závěry se arabským zemím podařilo prosadit deklaraci vkládající rovnítko 
mezi sionismus a rasismus.

Pravděpodobným autorem termínu Nový antisemitismus je poli-
tolog a filozof Pierre-André Taguieff, ředitel pařížského sociologického a po-
litologického ústavu Centre National de la Recherche Scientifique, byť patrně 
vycházel ze starších úvah Léona Poliakova a Jacquese Giveta o vzedmutí pro-
tiizraelských vášní po Šestidenní válce v roce 1967. Taguieff sám navrhoval 
užívání slova Nová judeofobie (La nouvelle judéophobie), neboť termín anti-
semitismus již podle jeho názoru plně nevystihuje podstatu a podobu no-
vých forem nenávisti vůči Židům. Projevy Nové judeofobie pak Taguieff na-
cházel nejen v radikálním islamismu a ideologii pravicových hnutí, nýbrž 
i nově u intelektuální levice západu. Nový antisemitismus se pak podle jeho 
názoru do značné míry objevuje společně s antiamerikanismem, antikapi-
talismem a antiglobalismem.

Pojem Nový antisemitismus není přijímán bez výhrad. Jeho kri-
tikové se obávají možnosti zneužití tohoto konceptu pro delegitimizaci ja-
kékoliv kritiky státu Izrael, který musí být jakožto demokratický stát scho-
pen ustát i některé ne zcela férové verbální útoky. Z pozice kritika Izraele 
by ale bylo možno současně namítnout, že Nový antisemitismus (ať už jej 
tak nazýváme či nikoliv) svým charakterem komplikuje práci každému, 
kdo má zájem o legitimní kritiku poměrů ve státu Izrael a že by tedy proti 
démonizujícím motivům Nového antisemitismu měli ve vlastním zájmu 
vystoupit i ti, kdož třeba jinak Izrael ostře kritizují. Takovýto postoj zaujal 
například antisionistický politolog Norman Finkelstein ve  vztahu k  (→) 
Akademickým bojkotům. 

Umírněná kritika konceptu Nového antisemitismu (Jehuda Bauer, 
Dina Porat) se rovněž ptá, čím je vlastně „nový“ antisemitismus nový, když 
ve skutečnosti obsahuje stále tytéž staré motivy? Nejde tedy o to, že by se jed-
nalo o „nový“ antisemitismus, nýbrž pouze „nový“ obal jinak důvěrně zná-
mých pověr. Zastánci tohoto pojmu kritikům oponují tím, že jen u málokte-
rého státu světa se kritika stává natolik vyhrocenou, jako právě v případě 
státu Izrael a že jen málokterý stát je dodnes tak často konfrontován s rozlič-
nými démonizujícími motivy jako právě Izrael.
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 Pojmem Nový antisemitismus lze označit takové případy, kdy byla 
překročena mez únosnosti a kdy je údajná kritika pouhou záminkou k šíření 
tradiční protižidovské nenávisti. O Novém antisemitismu lze jednoznačně 
hovořit buď tam, kde jsou tradiční antisemitské motivy a stereotypy zneuží-
vány k démonizaci a delegitimizaci státu Izrael, případně tam, kde je údajně 
antisionistická rétorika ve skutečnosti pouhou záminkou ke kolektivnímu 
obviňování Židů, jako by snad všichni Židé na  světě nesli kolektivní vinu 
za případná selhání Izraele. Takovéto projevy kolektivínho obviňování jsou 
stejně nepřípustné jako například analogické případy útoků na mešity v Ev-
ropě v reakci na události v islámském světě.

Za projev Nového antisemitismu lze považovat například vandal-
ské útoky na synagogy, údajně prováděné ve snaze o „kritiku Izraele“, jako by 
snad synagoga byla velvyslanectvím Izraele. Akademické bojkoty Izraele jsou 
pod Nový antisemitismus řazeny především proto, že opět vycházejí z před-
stavy o kolektivní vině židovských akademiků a požadují výhradně bojkot 
Izraele, zatímco mnohé tvrdé diktátorské režimy bojkotu vystaveny nejsou. 
Za Nový antisemitismus jsou považovány příměry mezi státem Izrael a nacis-
tickým Německem či pověry o tom, že stát Izrael měl snad na holocaustu ja-
kýsi finanční či politický zisk a zájem (viz také: → průmysl holocaustu, → ko-
laborace sionismu s nacismem, → popírání holocaustu, → holocaust). Podobně 
jsou tímto pojmem označovány například některé protiizraelské karikatury, 
které ve snaze o kritiku používají antisemitské vizuální motivy a stereotypy 
(→ zvířecí symbolika, → judensau, → rituální vražda, → krev).

Irvin Cotler z Mc Gillovy univerzity vyjmenovává prvky, které jsou 
podle jeho názoru přítomné v  novém antisemitismu: 1. Veřejné volání 
po zničení Izraele a židovstva, 2. odmítání práva Židů na sebeurčení. Delegi-
timace Izraele jako státu a přičítání státu Izrael viny za všechno zlo na světě; 
3. Srovnávání mezi sionismem a rasismem 4. zneužívání teologických moti-
vů za účelem popření práva státu Izrael na existenci 5. uplatňování kolek-
tivních (→) Akademických bojkotů, poškozování a  sankcí (BDS movement) 
a mezinárodní uplatňování restriktivních opatření proti zemím obchodují-
cím s Izraelem; 6. (→) Popírání holocaustu; 7. Rasisticky motivované teroris-
tické útoky proti Židům; 8. Odmítání rovnosti před zákonem pro Izrael 
na mezinárodní scéně.

Pro Nový antisemitismus je typické nahrazování slova Žid slovem 
sionista v  jinak explicitně antisemitském výroku – například ve  výrocích 
o  údajném „mezinárodním sionistickém spiknutí“ (→ teorie spiknutí). Avšak 
rozpoznat v praxi, kdy jde o účelovou náhradu a kdy jde o vyhrocenou, leč 
stále přípustnou kritiku, nemusí být vždy snadné. Ačkoliv není problém uvést 
příklady explicitního projevu Nového antisemitismu tak, jako to bylo učině-
no výše v tomto textu, většina takovýchto výroků, s nimiž se lze v praxi setkat, 
spadá do  jakési „šedé zóny“, v  níž je jednoznačné posouzení sporné a  vždy 
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nutně ovlivněné názorem toho, kdo výrok posuzuje. O návrh přesné metodiky 
k rozlišení toho, kde jednoznačně končí hranice legitimní kritiky státu Izrael 
kde a začíná Nový antisemitismus se pokusil například Nathan Sharanski, 
ovšem ani jeho (→) 3D test nemusí vždy dát jednoznačnou odpověď. 

Oproti křesťanskému antijudaismu a modernímu antisemitismu 
se Nový antisemitismus mnohem častěji objevuje i v levicových kruzích, kde 
dochází ke kombinaci (→) sociálního antisemitismu s tématy politického (→) 
antisionismu. Vedle kódování jazyka navíc takovéto posouzení naráží i 
na pověst politické levice, jakožto tradiční protinacistické a antifašistické 
síly, od  níž laik antisemitské, nebo rasistické projevy běžně neočekává. 
Na druhé straně by ale obviňování politické levice, jakožto jakéhosi výhrad-
ního nositele Nového antisemitismu nebylo korektní, neboť v podstatě vět-
šina soudobé antisemitské rétoriky obsahuje prvek Nového antisemitismu. 
Ačkoliv samozřejmě neplatí, že by všichni antisionisté byli antisemity, drti-
vá většina soudobých antisemitů zastává i antisionistické postoje (antisemi-
té žádající odchod Židů do Palestiny jsou dnes, na rozdíl od 1. pol. 20. století, 
výjimkou, srov.: → antisionismus). Argumentaci Nového antisemitismu tak 
běžně používají i  (→) neonacistické a neofašistické skupiny, pro které tyto 
motivy představují možnost inovovat zprofanovanou a  mnohdy zákonem 
zakázanou tradiční rétoriku (→) rasového antisemitismu či (→) náboženské-
ho antijudaismu. Široce rozšířen je v  islámských zemích, které nemají se 
staršími podobami antisemitismu a antijudaismu podobně hluboké zkuše-
nosti jako Evropa (srov.: → Arabský antisemitismus; → Írán; → Osmanská říše) 
a v nichž jsou tak starší evropské antisemitské motivy (mnohdy bez znalosti 
kontextu) při reflexi blízkovýchodního konfliktu začleňovány do protiizra-
elské propagandy. [Z. T., V. T.]
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Numerus clausus. Pojem numerus clausus pochází z latiny a do češtiny jej 
lze přeložit jako směrné číslo. Numerus clausus je z podstaty diskriminační 
opatření, stanovující maximální počty osob, kterým může být přiznáno ně-
jaké právo, pozice, statut, funkce apod. Směrné číslo určuje předem stanove-
né kvóty na základě povrchních zobecněných kritérii, jako je například po-
hlaví, věk, národnost, rasa, náboženské vyznání apod. Směrné číslo může být 
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používáno v tzv. pozitivní diskriminaci, např. ve snaze stanovit rovnoměrný 
poměr mužů a žen v určité pozici či ve snaze usnadnit situaci znevýhodně-
ných osob na trhu práce stanovením povinných kvót pro přijímáni zdravot-
ně postižených. Směrná čísla jsou v  současnosti v demokratických zemích 
nejvíce rozšířena ve vzdělávání, kde například na základě množství k tomu 
dostupných prostředků ve státním rozpočtu určují, kolik studentů může být 
každoročně přijato na veřejné vysoké školy. 

Ačkoliv jsou směrná čísla v některých oborech lidské činnosti ome-
zujícím, leč nutným opatřením k zajištění rovných příležitostí, mohou stejně 
dobře sloužit i  jako nástroj negativni diskriminace. Za  účelem vylučování 
a  marginalizace skupin osob označených za  nežádoucí – v  našem případě 
Židů – mohou být zvlášť stanoveny snížené maximální počty židovských stu-
dentů, kteří smějí být přijati na univerzity (→ Polsko, → Rusko, → Spojené stá-
ty), maximální počty židovských rodin ve městech (→ České země – novověk), 
maximální počty mužů v židovských rodinách (→ Familiantský zákon), ma-
ximální počty židovských zaměstnanců (→ Egypt) apod.

Směrná čísla jsou velmi často používána při stanovování imigrač-
ních kvót ve  snaze o  selekci migrantů. Vysoce kontroverzním byl v  tomto 
ohledu americký Přistěhovalecký zákon z roku 1924, podle kterého mohl být 
do (→) Spojených států z každé skupiny imigrantů ročně přijat pouze takový 
počet, který nepřekračoval 2 % počtu osob z dané země či skupiny, kteří již 
na území Spojených států žili. Základ pro výpočet dvouprocentních hodnot 
byl navíc záměrně určen podle velmi starých dat z roku 1890, tj. před velký-
mi imigračními vlnami z Jižní a Východní Evropy, jejichž součástí byli i pol-
ští Židé (→ Polsko). Tento imigrační zákon z roku 1924 sehrál následně velmi 
neblahou úlohu během 2. světové války, když de facto znemožnil pomoc Ži-
dům, prchajícím z Evropy před (→) holocaustem. [Z. T.]

Osmanská říše. Rozsáhlý imperiální státní útvar založený Osmanem I. 
(1258–1326) v  mocenském vakuu vzniklém v  důsledku upadající moci Sel-
džuckých sultánů na Blízkém východě a Byzantské říše ve světě křesťanském. 
Význam osmanského emirátu, který byl původně jedním z mnoha podob-
ných státních útvarů, nacházejících se v  severozápadní Anatolii na hrani-
cích s Byzanci, významně narostl poté, co Osman I. a jeho nástupci dokázali 
pod svou vládou sjednotit celou Anatolii a když Mehmet II. dobyl roku 1453 
Cařihrad, za což je mu přisouzen epitet „dobyvatel“, neboli Mehmet Fátih. 
S  tím, jak si Osmané podrobovali jednotlivé oblasti Anatolie, se pod jejich 
vládu dostávalo stále více řecky hovořících židovských komunit – bývalých 
poddaných křesťanské Byzantské říše. Roku 1516 dobyla osmanská vojska 
Palestinu. Na jejím území se novými poddanými osmanského sultána staly 
tisíce sefardských židovských uprchlíků, vyhnaných po roce 1492 ze (→) Špa-
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nělska či (→) Portugalska po roce 1496. Osmanský přístup k monoteistickým 
náboženským minoritám na vlastním území byl obecně lepší v porovnání 
s předchozími vládci Palestiny – egyptskými Mamlúky, nemluvě o křižácích 
– a pro místní židovské obyvatelstvo znamenal určité zlepšení životní úrov-
ně. Židovští starousedlíci v Palestině a na dalších místech Osmanské říše pak 
byli díky setkáním se svými evropskými soukmenovci seznámeni s kultu-
rou Evropy, která se v  té době ocitala v počátcích své budoucí moci. Vedle 
těchto Židů se pak po dobytí úrodného půlměsíce dostali pod osmanskou 
vládu arabizovaní sefardští Židé z Iráku, Sýrie a Egypta, skutečně někdy pře-
zdívaní musta'aribún (arabizovaní).

Z hlediska práva vycházelo postavení Židů v Osmanské říši ze sys-
tému tzv. milletů, neboli samosprávných nábožensko-politických obcí. Tu-
recký pojem millet pochází z arabského slova milla, které nemá úplně přes-
ný český ekvivalent a při jeho překladu bychom si museli vypomoci cizím 
slovem denominace či opisem náboženská komunita. Tento systém, který je 
někdy se značnou mírou nadsázky považován za raného předchůdce nábo-
ženského pluralismu, je rozpracováním staršího konceptu dhimmí a snad 
dokonce i systému vnitřní samosprávy křesťanských komunit z období Sas-
ánovské persie (→ Írán), byl formálně zakotven po dobytí Cařihradu roku 
1453 Sultánem Mehmetem II. Každá monoteistická náboženská komunita 
pod vládou osmanského sultána, od  většinového sunnitsko-muslimského 
obyvatelstva, přes řecké a arménské křesťanské obce až po obce židovské, 
představovala před zákonem jeden samosprávný millet. Minoritním mille-
tům pak byla poskytnuta určitá míra autonomie výměnou za přijetí podří-
zeného postavení dhimmí a pravidelné odvádění daní. Systém milletů umož-
nil na území Osmanské říše existenci náboženských minorit, požívajících 
relativní svobodu ve výkonu vlastního kultu a dokonce i prosazování vlast-
ního náboženského práva mezi svými členy za předpokladu, že tato vnitřní 
právní ustanovení nebyla ve vyloženém rozporu se zájmy či zákony muslim-
ského státu. Systém milletů předběhl svou dobu a to i přesto, že pod jeden 
millet byly na základě příliš zobecněné náboženské klasifikace mnohdy řa-
zeny zcela rozdílné etnické skupiny, což uvnitř milletů samotných vytváře-
lo četné tenze a ve finále vedlo k tomu, že se příslušníci milletů s identitou 
„svého“ milletu nikdy sami neztotožnili a sami o sobě nadále uvažovali v ka-
tegoriích etnických, jazykových či kulturních. Pro Židy v  Osmanské říši, 
roztříštěné do jednotlivých obcí od aškenázských po sefardské, od španěl-
ských přes italské, balkánské až po  irácké, to bylo velmi typické. I  přes 
všechny své nedostatky a i přes to, že i v Osmanské říši byly náboženské mi-
nority vydány napospas osobním rozmarům některých panovníků, před-
stavovala Osmanská říše ve svém „klasickém období“ 14.–17. století relativně 
bezpečné útočiště pro židovské uprchlíky z Evropy a Židé na osmanském 
území zažili několik období výrazné prosperity.
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Osmanští sultáni, jako například Bajezíd II. (1447–1512) se na do-
bytých územích pokoušeli o cílené přesuny obyvatelstva s cílem upevnění 
vlády či posílení hospodářské aktivity. Tyto přesuny, někdy skutečně násil-
né, jindy naopak prováděné formou štědrých pobídek, se dotkly všech mi-
norit a Židé nejsou výjimkou. V případě Židů se však setkáváme i s tím, že se 
motivem jejich přesunu stávala snaha o ekonomické oživení některé z ob-
lastí. Sami osmanští Turci neměli příliš velký zájem o podnikání, obchod či 
finančnictví a měli tendenci tyto činnosti, považované za podřadné a ne-
hodné bohabojného muslimského panovníka, delegovat na některé z jino-
věreckých komunit. Židé  tak byli například cíleně sestěhováváni do Istan-
bulu či Tessaloniki a  to včetně významných židovských rodin, jako 
například těch, které přišly do osmanské říše po vyhnání ze Ženevy roku 
1550. Bernard Lewis ve  své knize The Jews of Islam například uvádí, že 
mezi lety 1520–1530 v samotném Istanbulu (bývalém Cařihradu) bylo z cel-
kového počtu cca. 9500 domácností 1600 židovských. V Tessaloniki pak do-
konce žilo více Židů (2600 domácností) než muslimů (1219 domácností). 
V roce 1535 mělo podle jiného Lewisem citovaného zdroje pobývat v Istan-
bulu přes 8000 židovských rodin s tím, že roku 1594 mělo na základě odha-
du jistého britského kupce, údajně jen v  samotném Istanbulu žít kolem 
150 000 židovských mužů.

Příliv přistěhovalců do Osmany ovládané Palestiny vedl k posílení 
významu Safedu v Galilei, který se stal duchovním centrem a střediskem ka-
balistických studií. Původem pražský židovský typograf Eliezer ben Jicchak 
Aškenazi zde roku 1577 dokonce založil první tiskárnu v celé Osmanské říši 
v naději, že knihy velkých učenců, vytištěné ve Svaté zemi osloví široké spek-
trum čtenářů po  celé diaspoře. Turci sami sice v  této době odmítali tisk 
v arabském písmu, jímž tehdy byla zapisována i turečtina, ovšem knihtisk 
v latince, hebrejštině či arménském písmu tolerovali. Eliezer ben Jicchak byl 
sice po deseti letech a vydání deseti knižních titulů nucen svou tiskárnu za-
vřít, ovšem nikoliv z politických či náboženských, ale z ekonomických důvo-
dů. Vedle knihtisku s sebou Židé do osmanské říše přinesli evropské umění 
a rovněž lékařství – stejně jako v raném středověku seznamují židovští lékaři 
Evropu s poznatky Avicceny a dalších muslimských lékařů, nyní, několik sto-
letí poté, co jsou Avicennovy závěry revidovány novými poznatky evropské 
medicíny (Paracelsus), s nimi Židé zase seznamují muslimy. Díky znalosti ev-
ropského prostředí, jazyků a mentality, jakož i díky určité „neutralitě“ v mus-
limsko-křesťanském nadále narůstal i ekonomický význam židovských ko-
munit v Osmanské říši. Tato pozice jakýchsi prostředníků mezi křesťanským 
a muslimským světem přinášela osmanským židovským obcím v 15. a 16. 
století období značné ekonomické prosperity.

Podobně jako v (→) Íránu či v arabských zemích (→ Arabský antise-
mitismus), bylo postavení Židů v Osmanské říši relativně lepší v porovnání 
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se zeměmi křesťanské Evropy, byť bychom i pod vládou osmanských sultá-
nů nalezli střídající se období prosperity s obdobími perzekuce. Na lokální 
úrovni se Židé mohli setkávat se snahami o větší zdůrazňování podřízeného 
statutu dhimmí, například skrze nošení zvláštního oděvu, zákaz jízdy 
na koni či boření synagog neschválených muslimskou autoritou. Tam, kde 
byl postoj osmanských autorit k židovskému obyvatelstvu negativní, se jed-
nalo spíše o lhostejné pohrdání, nežli o otevřené nepřátelství a pozice Židů 
byla v některých ohledech o něco lepší než pozice křesťanských komunit, 
které byly s ohledem na byzantskou minulost Anatolie a křesťanskou minu-
lost řady dobytých území v 15. a 16. století vnímány jako potenciální zdroj 
rozvratných ambicí. V  některých případech pak židovské obce doplácely 
na svou roztříštěnost a nejednotnost danou vysokou vnitřní rozmanitostí, 
jakož i kulturními, jazykovými a generačními rozdíly.

S tím, jak v 16. a 17. začala moc Osmanské říše vadnout, se zhoršo-
valo i postavení jejích židovských poddaných. Úpadek židovských obcí v is-
lámském světě byl v některých ohledech dokonce rychlejší, nežli úpadek is-
lámského světa samotného. Zhoršení pozice Židů v Osmanské říši je nutno 
vidět i v kontextu vnitřních tenzí mezi jednotlivými minoritami v říši – pře-
devším v soupeření mezi Židy a křesťany, jejichž vliv začínal v této době stou-
pat. Navíc poté, co imigrace z evropských zemí v 16. a 17. století poklesla 
a Židé v osmanské říši začali ztrácet pravidelný kontakt s evropským pro-
středím, přišli i o svou nejdůležitější devizu, kterou byla obeznámenost s ev-
ropskou kulturou a v pozici prostředníků byli stále více nahrazováni pří-
slušníky křesťanských minorit. Židovský podíl na osmanském mezinárodním 
obchodu definitivně ztratil svůj význam v 18. století, čemuž ještě více napo-
máhaly samy evropské země, které raději jednaly s křesťanskými než se ži-
dovskými vyslanci.

Narůstající vliv a  moc místodržících a  oslabování centrální os-
manské vlády se negativně dotýkala i židovských obcí. Například v Palesti-
ně místodržící Abú Sufján uvalil na  židovské poddané neúnosně vysoké 
daně. Aby výběrčí vymohli dluhy, zabavovali i  svitky Tóry a  vyvlastněna 
byla dokonce i Nachmanidova synagoga v Jeruzalémě. Osady v okolí Safedu 
a jiných měst byly rabovány drúzy a beduíny, úpadek završilo sucho roku 
1599, které vedlo k propuknutí hladomoru a nemocí včetně moru. V roce 
1625 získal titul jeruzalémského paši Mohammad ibn Farrúch. Ten zatížil 
jeruzalémskou židovskou komunitu tak vysokou daní, že ji prakticky roz-
vrátil. Židé byli pod trestem smrti nuceni nosit předepsaný oděv a byli či-
něni odpovědnými za přírodní pohromy, jako například za katastrofální 
sucho a  následný hladomor v  roce 1637. Nástupce ibn Farrúcha nechal 
roku 1643 uvěznit celé vedení židovské obce za to, že Židé nebyli schopni 
splatit dlužné daně. Vězně držel jako rukojmí do doby, než byli vyplaceni 
sbírkami z diaspory. K tomuto kroku se vládci uchylovali pravidelně, proto-
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že věděli, že Židé považují Jeruzalém za svaté město a než by je opustili, ra-
ději budou snášet značný útlak.

Výmluvným svědectvím o duchovním stavu židovstva v Osmanské 
říši 17. století se stalo mesianistické hnutí Šabtaje Cvi (1626-1676). Po bouřli-
vém veřejném působení se roku 1666 vypravil Šabtaj Cvi do Istanbulu, kde 
byl však zatčen a uvězněn. Aby unikl popravě, konvertoval k islámu. Násled-
ky této mesianistické aféry pro duchovní život židovských obcí v Osmanské 
říši i za  jejími hranicemi byly velice destruktivní, především pro hluboký 
pocit beznaděje a marnosti, které toto hnutí ve svých zklamaných přízniv-
cích vyvolalo. Ve Východní Evropě se navíc toto hnutí přehnalo obcemi, již 
tak zdecimovanými masakry Bohdana Chmelnického v  letech 1648–1649 
(→ Polsko) a zaselo do nich hluboké vnitřní rozpory.

Během 18. století sílil odpor arabských poddaných proti osman-
ské správě a spolu s ním i nepřátelství vůči Židům navíc oslabeným vnitřní-
mi spory a  zklamanými mesiášskými nadějemi. Obce navíc stále trpěly 
hmotnou nouzí a byly závislé na podpoře z Istanbulu nebo ze zahraničí. Na-
hrazování Židů křesťany (především řecky hovořícími) ve významných ob-
chodních a  diplomatických pozicích pokračovalo a  evropskými zeměmi 
bylo plně podporováno. Vztahy Židů s  muslimským tureckým obyvatel-
stvem se zhoršovaly i v důsledku klesajícího sebevědomí osmanské říše, kte-
rá byla od posledního neúspěšného pokusu o dobytí Vídně v roce 1683 neu-
stále na ústupu. S klesajícím sebevědomím Osmanů narůstá i podezíravost 
vůči minoritním komunitám, vnímaným jako pátá kolona.

V 18. a 19. století byl islámský svět v čele s Osmanskou říší vystaven 
intenzivnímu politickému i kulturnímu vlivu Západu. Spolu s mnoha západ-
ními koncepty importovanými do muslimského světa se do myšlení muslimů 
ve  větší míře dostávají i  koncepty antisemitské, původně vzniklé v  křesťan-
ských společnostech Evropy. Doklady o importu křesťanských protižidovských 
pověr v Osmanské říši můžeme nalézt již v 16. století, ovšem paradoxně skrze 
snahy státu o jejich potlačení. Již Mehmet II. byl například nucen potýkat se 
ve své říši s kauzou obvinění z (→) rituální vraždy a jelikož si byl vědom, že po-
dobné případy mohou vést k nepokojům mezi obyvatelstvem, vydal roku 1489 
dekret ( fermán), jímž se nařizuje, aby byly všechny podobné případy řešeny 
před říšským dívánem v  Istanbulu. Podobný dekret vydal rovněž Sülajmán 
Nádherný (1520–1566). Všechny případy těchto nařčení přitom mají svůj pů-
vod u křesťanských komunit. Podobná obvinění šířená muslimy jsou až do pře-
lomu 19. a 20. století výjimečná (srov.: → Írán; → Arabský antisemitismus). Vět-
šina těchto obvinění, spojená s  mýtem rituální vraždy pak byla zpravidla 
vyvolána v reakci na pohřešování dítěte, které ale bylo později nalezeno.

Počty násilností vyvolaných obviněními z (→) rituální vraždy v Os-
manské říši na přelomu 19. a 20. století prudce vzrostly. Záznamy o nich 
nacházíme v Aleppu (1850, 1875), Damašku (1840, 1848, 1890), Bejrútu (1862, 
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1874), Jeruzalémě (1847), Káhiře (1844, 1890, 1901–1902), Alexandrii (1870, 
1882, 1901–1907), Port Sa’ídu (1903, 1908) a na mnoha dalších místech. Pří-
pad z Damašku z roku 1840 vstoupil ve známost jako tzv. (→) Damašská aféra 
a měl dohru i na mezinárodně-politickém poli. Obvinění a násilností se již 
shodně účastnili arabští křesťané i muslimové, byť zdrojem představy o (→) 
rituální vraždě byli primárně křesťané - především komunity řeckých orto-
doxních křesťanů a řecky psaný tisk – často navíc podporovaní protižidov-
skou rétorikou ze západních zemí, pro něž byly tyto aféry vítanou příležitos-
tí k  diplomatickému nátlaku na  sultána. Počátkem 20. století pak tyto 
původně křesťanské pověry definitivně zapustily kořeny i v myšlení musli-
mů a  to i  přesto, že jsou z  hlediska islámské věrouky de facto heretické 
(→ Arabský antisemitismus).

Vedle obvinění z rituálních vražd a s nimi spojenými násilnostmi 
zaznamenáváme i další pogromy, jejichž roznětkou byly lokální sociální ne-
pokoje, které se druhotně obrátily proti Židům. Roku 1828 tak například 
došlo k  pogromu v  Bagdádu. Když 1831 dobyl Palestinu a  Sýrii egyptský 
Ibráhím Paša a během devítileté vlády otevřel oblast západnímu vlivu, po-
kusil se reformovat státní správu a zavést ústavu. Mimo jiné žádal větší rov-
noprávnost pro židovské a křesťanské obyvatelstvo. Tím ale popudil Araby, 
kteří proti němu v  roce 1834 povstali. Ibráhím Paša s  pomocí z  Egypta 
vzpouru tvrdě potlačil, při bojích ale zahynulo i mnoho Židů. Pogrom v Sa-
fedu, k němuž došlo v kontextu této vzpoury dne 15. června roku 1834 měl 
dokonce trvat celých 33 dnů. V Hebronu pak zase Pašovi vojáci zmasakrova-
li 24. července příslušníky místní židovské komunity, kteří přitom byli v ce-
lém rolnickém povstání neutrální.

Snahy evropských mocností o získání vlivu na upadající Osman-
skou říši nadále sílily a křesťanské obce v těchto snahách hrály stále větší 
úlohu. Četné spory, korupce úředníků, nespokojenost obyvatelstva a úpa-
dek centrální osmanské vlády jen vytvářely prostor k dalším násilnostem 
a uzurpování si reálné moci místodržícími. Snahy o sérii modernizačních 
reforem v letech 1839 až 1876 nemohly rozpadu osmanské moci zabránit, 
byť mnohá z těchto ustanovení představovala čistě teoreticky významný po-
sun. Pro život židovských obcí bylo významné především zrušení systému 
milletů a  jejich nahrazení univerzálním občanstvím bez rozdílu vyznání 
(1869), rovná daň pro muslimy a nemuslimy (1856), odvody do armády i pro 
nemuslimy (1856) či základní kodex práv poddaných, zahrnující nedotknu-
telnost života a majetku (1839).

Osmanská říše přelomu 19. a  20. století byla jen slabým stínem 
kdysi mocného, vyspělého a sebevědomého impéria a stala se obětí dravěj-
ších hráčů, především evropských mocností, kterým už nedokázala konku-
rovat. Poslední kapitolou se stala 1. světová válka, do  níž Osmanská říše 
vstoupila po boku Německa a Rakouska-Uherska. Definitivní rozpad osman-
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ské moci byl provázen ztrátou území, především ve prospěch Velké Británie 
a Francie, které si již předem rozdělily sféry vlivu – například nad oblastí 
úrodného půlměsíce na základě tajné tzv. Sykes-Picotovy dohody z roku 1916. 
Osmanské snahy o udržení moci alespoň nad zbytkem etnicky roztříštěných 
oblastí Anatolie skrze násilné přesuny obyvatelstva vyústily v roce 1915 v ge-
nocidu arménských komunit, která je někdy považována za první genocidu 
20. století a předlohu ke zločinům nacismu (→ holocaust). [Z. T; V. T.]
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Otravování studní. Úmyslné otravování studní a vodních zdrojů patřilo 
odpradávna ke zvláště zavrhovaným, leč běžně používaným, metodám váleč-
nictví. Případy starověkých římských vojevůdců otravujících studny, buď 
aby znemožnili nepříteli přístup k pitné vodě při útoku nebo jako metoda 
„spálené země“ při ústupu, patří k nejstarším doloženým metodám biologic-
ké války. Kontaminace studně bylo většinou dosaženo prostým naházením 
mršin do vodního zdroje. To, že mršina ve vodě vyvolává otravu se vědělo, 
nevědělo se ale proč. Bakteriální původ nemocí nebyl znám až do 19. století. 
Nevědělo se, proč zdravé silné tělo najednou onemocní. Nejčastějším vysvět-
lením byl buď jakýsi boží hněv, nebo právě otrava, neboť rozličné jedy jsou 
známy od starověku. Podobně jako v případě pověry o (→) rituální vraždě, je 
i představa o otravování studní do určité míry univerzálním mýtem, který 
se vedle Židů objevil například v Japonsku v roce 1923 v souvislosti s místní 
korejskou minoritou. Vzhledem k relativní snadnosti a představitelnosti této 
metody, jakožto primitivní formy biologického boje se podobná obvinění ob-
jevují dodnes v konfliktech na Balkáně (Srebrenica, Kosovo) a v neposlední 
řadě v konfliktu blízkovýchodním.

Prvním, a asi i nejzávažnějším případem fámy o Židech šířících ne-
moci otravováním vodních zdrojů, jsou poplašné zprávy z let 1348 a 1349, kdy 
Evropu zasáhla ničivá pandemie, známá jako „Černá smrt“. Skutečnou příči-
nou této pandemie nebylo otravování studní, nýbrž katastrofální hygienické 
návyky tehdejších Evropanů. Tytéž šaty byly nošeny po celá léta, koupel byla 
vzácností, okna se neotevírala, aby se snad dovnitř nedostal „škodlivý éter“ 
a řada lidí byla nucena sdílet své obytné místnosti s domácím zvířectvem. Ka-
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nalizace neexistovala, splašky se vylévaly přímo na ulici a mezi tím vším pobí-
hali hlodavci, jejichž blechy šířily nebezpečné choroboplodné zárodky.

Do takovýchto hygienických podmínek se dostává doposud nezná-
mé onemocnění, proti němuž nemají Evropané přirozené protilátky. Černá 
smrt je způsobena bakterií Yersinia pestis a jde o variantu tzv. dýmějového 
(bubonického) moru. Choroba způsobuje zduření lymfatických uzlin a vznik 
nehojících se vředů, které jsou následně otevřenou branou pro další infekce. 
Pacient zpravidla umírá na otravu či sepsi. Nemoc se poprvé objevila patrně 
ve východní Asii. Přes střední Asii se s tureckými kmeny dostala na Krym. 
Když Turci obléhali janovské postavení ve Feodisiji, byli již nakažení. Někteří 
z nich na tuto záhadnou nemoc již zemřeli a jejich vojevůdci se rozhodli po-
užít nakažená mrtvá těla jako biologické zbraně, vystřelované z katapultů 
místo kamenů. Uspěli. Janované se dali na ústup. Na lodích propluli Černým 
mořem do Středozemí a dále na Sicílii. Psal se rok 1347. Z mezinárodních pří-
stavů na Sicílii a v Janově se nákaza šířila dále. Během tří následujících let se 
přehnala Evropou. Nejhůře byla zasažena města. Giovanni Boccaccio zazna-

Ačkoliv pověra o (→) otravování studní patřila od epidemie Černé smrti v letech 1348–1349 
k nejčastějším protižidovským mýtům, její vizuální vyobrazení se vyskytují poměrně řídce. 
Jedno z historických vyobrazení však nacházíme například v Histoires prodigieuses z pera 
Pierre Boaistuaua (→ Francie) z roku 1560. Židé se v této sbírce vyprávění o rozličných para-
normálních jevech a bytostech objevují bok po boku s rozličnými kříženci zvířat a lidí, tajem-
nými nebeskými úkazy, historkami o narození siamských dvojčat apod. Zde uvedený dřevo-
ryt pochází ze strany 63 a zobrazuje ve skutečnosti hned dva protižidovské stereotypy. Vlevo 
vidíme Žida, mučícího ukřižovaného mladíka (→ Bohovražda, → Rituální vražda) a vpravo na-
hoře vidíme druhého Žida, vhazujícího sáček s  neznámým jedem do  studně (→ otravování 
studní). (Zdroj: Boaistuau, Pierre: Histoires prodigieuses, 1560, str. 63)
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menal hrůzy Černé smrti v předmluvě svého Dekameronu. V obyvatelstvu 
Evropy zanechala Černá smrt jen hrůzu, bezmoc a zoufalství. Počet obyvatel 
Evropy se v jejím důsledku snížil o třetinu až polovinu, což vedlo k hluboké 
společenské krizi. Černá smrt je patrně největší pohromou v dějinách Evro-
py, svým rozsahem srovnatelná s hrůzami První a Druhé světové války.

První fámy o tom, že zdrojem nákazy je otrávená voda se objevily 
ve Francii, na jaře či v létě roku 1348. Ve Švýcarsku se pak na mučidlech Žid 
jménem Agimet přiznává, že prý na příkaz jistého rabína otrávil studny spe-
ciálním práškem, který mu měl být za tímto účelem poslán. Nebezpečná le-
genda zapustila kořeny. Ještě tentýž měsíc jsou všichni Židé v Basileji vyvraž-
děni. Vraždění a nepokoje samozřejmě ještě dále napomáhají šíření nákazy. 
Nemoc jde spolu s uprchlíky a  souběh příchodu uprchlíků na nové místo 
s vypuknutím nemoci dále celou fámu dále podporuje.

Židé byli vražděni především na Pyrenejském poloostrově a v ně-
meckých zemích. K pogromům došlo Norimberku, v Augšpurku, v Trevíru, 

Karikatura z  nacistického Der Stürmer (č. 46/1934, autor: Philip Ruprecht ) je vizuálním 
zpracováním přepracovaného mýtu o Židech údajně šířících nemoci (→ otravování studní). 
Karikatura vyobrazuje deformovaného Žida, cestujícího kolem světa (→ Bludný Žid) a nesou-
cího si zavazadla s nápisy „Perverzní činy“, „Pohlavní choroby“ a velkou injekční stříkačkou 
s popiskem „Jed“. 
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Frankfurtu nad Mohanem a mnoha dalších místech. Mnozí Židé z  (→) Ně-
mecka prchají dále do střední a východní Evropy, někteří se usazují v  (→) 
českých zemích, ovšem většina v (→) Polsku, kde je král Kazimír III. (údajně 
díky vlivu jeho osvícené manželky Ester) před útoky chrání. Je to mimocho-
dem tato migrační vlna, která přináší židovský etnolekt tehdejší němčiny - 
jidiš hluboko do  východního Polska. Římský císař Karel IV. měl tendenci 
Židy v českých zemích chránit, dokonce vyzval poddané, aby nechali Židy 
na pokoji, ale na území Německa vyjma Augšpurku ponechal viníky pogro-
mů nepotrestané, někdy jim dokonce předem udílel generální pardon (→ An-
tisemitismus v českých zemích). Tyto pogromy znamenaly vyvraždění asi 
200 německých židovských komunit. Židé byli pobíjeni, topeni a upalováni, 
jejich majetek rozkraden. Materiální motivace přitom mohla mnohdy být 
primárním důvodem rozdmýchání podobných vášní, jak to naznačují na-
příklad záznamy o pogromu ve Štrasburku z roku 1349. Papež Klement VI. 
sice vydal již roku 1348 dvě zvláštní buly, které popřely obvinění Židů z otra-
vování studní, prohlašovaly tato obvinění za dílo ďáblovo a zakazovaly křes-
ťanům Židy jakkoliv napadat, ovšem jak ukazují právě události ze Štrasbur-
ku, kde bylo zaživa upáleno 900 Židů, řádění to nezastavilo. K  pogromu, 
motivovanému pomstou za údajný židovský podíl na šíření Černé smrti, do-
šlo roku 1349 i v Praze a o rok později v Chebu.

Fáma o  otravování studní je ve  skutečnosti pouze menší částí širší 
představy o Židech, záměrně šířících rozličné nemoci. V moderní západní společ-
nosti se obvinění Židů z otravování studní objevuje u některých antisemitů, ze-
jména ultrakatolických historiků při výkladu dějin jako omluva pro násilné pro-
jevy středověkého antijudaismu. V Evropě tato pověra povětšinou již vymizela 
ve své původní podobě, ale namísto otravování studní se spekuluje o úmyslném 
šíření laboratorně vypěstovaných chřipkových virů nebo o  šíření škodlivých 
chemických látek různým způsobem, například vpravením do  vodovodního 
řadu, do potravin, do očkovacích vakcín nebo práškováním z tajných schránek 
na motorech dopravních letadel (→ Teorie spiknutí).

Někteří islamisté šíří podobné fámy o židovském spiknutí šířícím 
nebezpečné infekce nebo chemikálie, které prý mají učinit z palestinských 
žen prostituky. Ve (→) Spojených státech se v 90. letech objevila obvinění, pod-
le nichž mají židovští lékaři záměrně šířit nákazu HIV mezi afroamerickým 
obyvatelstvem. Spojení Židů se šířením nemocí stálo v pozadí Stalinovy para-
noické obavy ze spiknutí jeho osobních lékařů (→ Rusko). Židovská manipula-
ce s úspěšnými způsoby léčení rakoviny je součástí myšlení Ryke Geerda Ha-
mera (nar. 1935). Podle tohoto německého léčitele Židé sami užívají jím 
objevené principy tzv. Germánské nové medicíny, ale vynakládají obrovské 
úsilí včetně rozsáhlé perzekuce Hamera, aby tyto velmi účinné metody léčby 
utajili před nežidy, neboť jejich úmyslem je nechat ostatní lidstvo vyhynout 
na neléčené smrtelné nemoci (→ teorie spiknutí). [V. T.]
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Pogrom. Termín pogrom je odvozený z ruského slovesa gromiť – ničit, pus-
tošit. Tento pojem se vžil pro označení kolektivního násilí páchaného proti 
židovské menšině zejména v (→) Rusku a ve východní Evropě, ovšem bývá běž-
ně používán retroaktivně k označení starších případů protižidovských násil-
ností, odehrávajících se podle podobného scénáře. Do obecného povědomí 
pronikl pojem pogrom v kontextu událostí v jižním Rusku v roce 1881, kdy 
se obyvatelstvo mstilo za atentát na cara Alexandra II., z něho nespravedlivě 
obviňovalo Židy. Během těchto násilností byly ve 166 městech zničeny tisíce 
domů, rodiny byly vyháněny, beztrestně byly znásilňovány a zabíjeny ženy, 
vražděni a zraňováni byli muži, i děti.

Na trůn po Alexandru II. nastoupil car Alexandr III., který z nepo-
kojů obvinil Židy a uvalil n ně řadu omezujících zákonů a nařízení. Pogromy 
dále probíhaly za nečinnosti úřadů až do roku 1884. Další velká vlna pogro-
mů s asi dvěma tisíci oběťmi na životech proběhla v Rusku v  letech 1903–
1906. K dalším násilnostem došlo během občanské války 1917–1922, kdy bě-
hem 887 pogromů zahynulo až 250 000 Židů.

Na počátku 20. století se objevily pogromy také v (→) Polsku, v arab-
ském světě a v Argentině, za druhé světové války v rumunském městě Jasy se 
14 000 oběťmi a v Jedwabnem v Polsku, kde bylo zavražděno 1600 lidí. Po-
slední evropský pogrom proběhl po válce v roce 1946 v polských Kielcích.

Fenomén pogromu se však netýká pouze Ruska nové doby, kde se 
objevil tento termín označující hromadné vraždění Židů. Pogrom se liší 
od represe uplatňované například pomocí justičních vražd nebo individuál-
ního násilí. Hromadný útok rozvášněného davu vůči Židům, jakožto celé 
skupině, tedy fenomén později označovaný jako pogrom, známe již za antiky, 
ale v Evropě se objevuje zvláště při první křížové výpravě v roce 1095, kdy se 
na  cestu za  osvobozením Svaté země vypravily celé obce a  houfy chudiny 
podnícené sugestivními kázáními Petra z Amiensu. Mnohé skupiny křižáků 
se cestou vrhaly na loupení a na potyčky s místními křesťanskými občany. 
Jejich bojové nadšení zaměřené proti muslimům se často obracelo proti ne-
ozbrojeným a bližším Židům, jejichž pobití navíc slibovalo získání kořisti. 
V německých zemích rozvášněná lůza vedená šlechticem Emerichem z Lei-
singenu plenila židovská sídla v Porýní. Proti tomuto běsnění zasáhl Bernard 
z Clairvaux. Malý křižácký oddíl byl sestaven i v Čechách a vyvolal pogrom 
proti Židům v Praze.

Fenomén pogromu se stal součástí antisemitských kampaní i vo-
jenského či civilního plenění a panovníky i vládami víceméně tolerovaným 
okrádáním a vybíjením židovských sídel po celé Evropě. Neblaze se vzhle-
dem k pogromům zapsal do dějin i císař Karel IV., neboť uděloval generální 
pardon účastníkům pogromů v říši, i jeho syn Václav IV., za nějž proběhl nej-
hrůznější pražský pogrom v roce 1389 s asi 3000 oběťmi na životech, viz: 
(→ České země do konce 19. století I.) [V. T.]
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Polsko. V Polsku se již od sklonku raného středověku vyvinula aškenázská 
větev židovstva, která byla až do 15. století ve svém vzdělávání značně závislá 
na komunitě německé. V 16. století polské židovstvo získalo posilu přícho-
dem vzdělaných imigrantů z německých zemí, ale rovněž z Čech a Moravy. 
Navzdory zažitým představám o  tradičním polském antisemitismu, byla 
prestiž židovských obcí v Polsku vysoká a jejich postavení značně nezávislé 
a chráněné šlechtou. V Polsku působily význačné ješivy, jejichž absolventi pa-
třili k nejváženějším učencům a židovští obchodníci se pouštěli i do velkých 
obchodních podniků a transakcí. Polská šlechta chránila židovské obchod-
níky před útoky měšťanů, neboť v nich měla cenné obchodní partnery, za-
tímco měšťané v židovských obchodnících viděli výraznou konkurenci. Židé 
byli v 17. století postupně vyháněni z velkých královských měst a usidlovali 
se na panstvích polských magnátů.

Po  sjednocení Polska s  Litvou v  roce 1569 a  při obhospodařování 
ukrajinských stepí využívala polská šlechta Židy jako zdatné kolonizátory a do-
sazovala je do  vedení statků. V  této době byl široce rozšířen systém zvaný 
zemědělská arenda, čili pronájem půdy, spolu s nevolníky nájemci, který si tím-
to systémem vedle hmotného majetku pronajímal i právo výběru daně od těch-
to nevolníků. Fakt, že častými nájemci v tomto systému byli Židé, vedl k probu-
zení latentních antisemitských nálad u  pravoslavných rolníků, pro něž se 
židovský pachtýř stal bezprostředním nástrojem útlaku polského katolického 
panstva. Ačkoliv byl hněv nevolníků vlastně směřován proti katolickému pan-
stvu, židovští nájemci byli bližším, více viditelným a tedy i snadnějším terčem.

V roce 1648 propuklo na Polskem ovládané Ukrajině velké lidové 
povstání vedené kozáckým hejtmanem Bohdanem Zenobiem Chmelnickým 
(1595–1657). Až do roku 1654, kdy byla Ukrajina začleněna pod Moskevský 
stát, měl Bohdan Chmelnický vysoké ambice. Razil vlastní mince, prosazoval 
protipolskou diplomacii, úspěšně odolával polské armádě a na svém území 
podněcoval protižidovské (→) pogromy. Během Chmelnického povstání byly 
zničeny desítky židovských obcí, zahynuly tisíce Židů, vypleněny židovské 
majetky. Židé z ohrožených území prchali, někdy se také odhodlali k obraně, 
například v Tulčinu a Němirovu. 10. června 1648 bylo v Němirovu pobito 
6000 Židů. O těchto událostech referuje Natan Nata Hanover ve spise Jeven 
mecula (Propast beznaděje). Jde o podrobnou kroniku pogromu napsanou 
přeživším svědkem. Hanover oslavuje popolštělého ruského knížete Jeremi-
ho Wisniowieckého, který se svojí soukromou armádou odolával kozákům 
a tatarským vojskům a bránil Židy na svém obrovském panství.
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Ihned po  skončení Chmelnického povstání přišla do  severový-
chodních oblastí Polsko-Litevska ruská vojska operující v rusko-švédské vál-
ce. Tato část Polska byla přiřazena k Rusku, Židé byli vyháněni z měst, v Mo-
gilevě v roce 1655 kozáci zmasakrovali židovské obyvatelstvo, ti kdo přežili, 
byli přinuceni ke konverzi a byli deportováni do ruského vnitrozemí na zá-
kladě podezření z kolaborace s nepřáteli.

Tyto projevy nepřátelství vůči Židům byly neseny převážně politic-
kými důvody, náboženské argumenty zesílily ve 2. polovině 17. století během 
upevňování vlivu Tovaryšstva Ježíšova. Židé byli rovněž obviňováni, že zá-
měrně škodí pravoslavné církvi, objevují se nově obvinění z vražd křesťan-
ských dětí v souvislosti s pověrou o (→) rituální vraždě, například v Sando-
mierzi v letech 1698–1704, kde byl hodnostář židovské obce obviněn z vraždy 
křesťanského dítěte a popraven, následně tato událost vyvolala lavinu po-
dobných případů. V Sandomierzi je tato rituální vražda vyobrazena v místní 
katedrále na barokní malbě z 18. století autora Karola de Prevot. Obvinění 
z rituálních vražd v Polsku přetrvávala i v dalších staletích. Církev využívala 
rovněž mesianistické hnutí Jakoba Franka, nabízela jeho stoupencům ochra-
nu a využívala jejich svědectví při obviněních z rituálních vražd. Židé se po-
koušeli hledat zastání u papežského stolce a u polské šlechty, což znamenalo 
velké náklady a vyčerpávající jednání, které oslabovaly židovské obce.

V roce 1728 byli ve Lvově odsouzeni k upálení dva Židé za to, že prý 
pomáhali židovskému konvertitovi k  návratu k  judaismu. V  letech 1734, 
1750 a 1768 probíhaly tzv. hajdamácké pogromy, kdy uprchlí nevolníci spolu 
s městskou chudinou a různými nespokojenci s podporou Ruska podnikali 
výpady na  polské obce ve  východní části země. Jejich heslem bylo „Páni 
a Židé pryč z Ukrajiny!“ V Polském království žilo ve druhé polovině 18. stole-
tí asi 800 000 Židů. V roce 1772 došlo k prvnímu rozdělení Polska, Marie 
Terezie zabrala Halič a vyhlásila řadu zákonů týkajících se Židů, ruská carev-
na Kateřina II. zabrala východní Litvu a  rovněž vydala zákony o  právech 
a postavení Židů na svém území. V letech 1793 a 1795 docházelo k dalšímu 
dělení polského území a  zániku polského státu, který byl rozdělený mezi 
Rusko, Prusko a Rakousko. Zároveň se do života rozděleného židovstva začí-
naly promítat různé dopady osvíceného absolutismu. Ve snaze centralizovat 
státní správu a racionalizovat hospodářství byla zpřísněna kontrola podda-
ných, což znamenalo rušení židovských orgánů samosprávy a podřízení ži-
dovstva ústřední administrativě. Reformy měly přispět k asimilaci židovské 
minority. Reakcí na osvícenské úsilí bylo hnutí chasidim. (→) Josef II. v Haliči 
zakládal státní školy pro židovské děti, nařídil jejich povinné odvody do ar-
mády a v roce 1789 vydal (→) Toleranční patent, který výrazně změnil vztah 
státu a Židů. Na jedné straně posílil emancipaci židovských občanů, na dru-
hé straně znamenal výrazný tlak na sekularizaci a asimilaci. Podobné dekre-
ty vyšly později i v Rusku. Ruská vláda v letech 1791, 1794 a 1795 stanovila 



201

„území židovského osídlení“ v oblastech zabraných Polsku roku 1772 aby tak 
bránila šíření Židů do centrálního Ruska. Rozdělení Polska postupně vedlo 
k prohloubení kulturních rozdílů mezi západními a východními židovský-
mi komunitami. V samotném Polsku se během 18. a 19. století střetávaly myš-
lenky chasidismu, haskaly a tradičního rabínského judaismu zastupované-
ho tzv. „mitnagdim“ (odpůrci).

V  roce 1794 proběhlo protiruské povstání Tadeusze Kościuszka. 
Poláci se obrátili o pomoc na nižší společenské vrstvy a na Židy se slibem 
politických změn v budoucnosti. Byla postavena jednotka židovského jezdec-
tva pod vedením Bereka Jeselewicze. Rusové 16. listopadu povstání rozdrtili 
a v odvetě zmasakrovali Židy ve varšavském předměstí Praha.

Během 19. století Polsko jako samostatný stát neexistovalo. Na jeho 
bývalém území, v historické Haliči se udržovala židovská komunita s boha-
tým kulturním životem. V oblasti ovládané Ruskem se pod dojmem z neúspě-
chů asimilace a výbuchů antisemitismu začalo rozmáhat nové hnutí, (→) sio-
nismus. Dějiny polského židovstva se více než sto let odvíjely podle situace 
v Prusku, (→) Rakousku a (→) Rusku. Polsko jako suverénní stát bylo obnoveno 
po první světové válce roku 1918. Třetinu obyvatelstva v novém Polsku tvoři-
ly národnostní menšiny, dokonce se na Versailleské konferenci debatovalo 
o tom, zda má být nový stát mnohonárodní nebo polský. Uznání Polska bylo 
vázáno na jeho uznání Charty menšin, což bylo ze strany Poláků vnímáno 
jako pokořující omezování suverenity a probouzelo xenofobní nálady posilo-
vané navíc lidovým katolickým antijudaismem. Józef Piłsudski po setkání 
s delegací židovských představitelů slíbil, že se zasadí o zabránění protižidov-
ským násilnostem. Přesto mezi listopadem 1918 a dubnem 1919 proběhla 
v Polsku vlna pogromů, na kterých se podílely hlavně vojenské oddíly, které 
obviňovaly Židy z kolaborace s nepřáteli. Již v listopadu 1918 vypukl ve Lvo-
vě pogrom, který měl na svědomí 70 obětí na životech a stovky zraněných. 
V dubnu 1919 vypukl pogrom ve Vilniusu a zanechal 80 mrtvých. 17. března 
1921 byla ústavou přiznána Židům rovnoprávnost. 1922 rezignoval Józef Pił-
sudski a v prvním svobodném sejmu zasedlo 45 židovských zástupců. Na dru-
hé straně se v sejmu objevila pravicová antisemitská strana Narodowa demo-
kracja. 16. prosince 1922 byl nacionalistou Eligiem Niewiadomským 
po pouhých pěti dnech v úřadě zavražděn polský prezident Gabriel Naru-
towicz, který byl zvolený díky podpoře bloku menšin a antisemity byl ozna-
čován za „prezidenta Židů.“ V letech 1924 a 1928 proběhla „čtvrtá alija“ v níž 
do Palestiny odešlo okolo 50 000 polských Židů.

Mezi roky 1926–1935 bylo Polsko diktaturou v čele s maršálem Jó-
zefem Piłsudským, který krotil šovinistické projevy, neboť Polsko oslabovaly. 
Situace se zhoršila s příchodem ekonomické krize a smrtí maršála Piłsudské-
ho v roce 1935. V roce 1934 Polsko podepsalo s hitlerovským Německem pakt 
o neútočení. 13. září 1934 byla oficiálně zrušena Charta menšin. 9. března 
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1936 byli při pogromu v Przytyku zabiti tři Židé, při židovské obraně byl za-
bit i jeden útočník. Žid obžalovaný za zabití Poláka byl odsouzen k těžkému 
trestu, Bund (Židovská socialistická organizace působící na území Litvy, Pol-
ska a Ruska) reagoval na tyto události generální stávkou, podporu mu vyjád-
řila i  Polská socialistická strana. 4. června 1936 Ministerský předseda 
F. Slawoj-Skladowski vyhlásil podporu „ekonomické válce“ proti Židům. Kon-
cem 30. let byli Židé podrobováni obchodním bojkotům, omezením na studi-
ích (byl zaveden (→) numerus clausus a Židé museli sedat při přednáškách 
odděleně), společenské a profesní segregaci, šikaně a projevům zastrašování 
a násilí. 21. května 1938 vládnoucí strana přijala Třináct článků týkajících se 
židovských záležitostí, v nichž jsou Židé označeni za „prvek, který brání nor-
málnímu rozvoji sil polského národa a státu.“

Obnovení Polska po první světové válce a ruská revoluce navzdory 
chudobě a projevům antisemitismu znamenaly opětovný rozmach židovské 
kultury. V Polské republice žily asi 3 milióny Židů, byla to druhá největší ži-
dovská komunita na  světě. Tito lidé přežívali často v obtížných sociálních 
podmínkách, asi třetina jich byla závislá na podpoře dobročinných organi-
zací a občas se stávali cílem antisemitských útoků, přesto každým rokem vy-
cházelo asi 250 židovských časopisů a stovky publikací v hebrejštině a v jidiš. 
Významné bylo působení Bundu (židovské socialistické organizace) i sionis-
tických spolků.

1. září 1939 začala německá invaze do Polska. 17. září 1939 vtrhla 
do východního Polska Rudá armáda. Přestože polská armáda kapitulovala 
až 27. září ve Varšavě, již 21. září nařídil (→) Reinhard Heydrich segregaci 
polských Židů v ghettech a zřizování „Judenräte“ (židovských rad). Přestože 
se nedochoval Hitlerův písemný příkaz k vyvraždění židovstva, rychle při-
jatá opatření uplatňovaná i  během náročných válečných operací, jakož 
i dochované prováděcí rozkazy nižších instancí dokazují, že židovská geno-
cida byla v plánu nacistického vedení od samého počátku. Právě Polsko se 
stalo modelovým územím pro „konečné řešení.“ Speciální jednotky (Einsatz-
gruppen) shromažďovaly všechny polské Židy do ghett zřízených ve měs-
tech poblíž železničních tratí. První ghetto bylo zřízeno 28. listopadu 1939 
v  Pioterkově. Obce s  méně než 500 Židy byly vyhlazeny ihned. Provincie 
Danzig, Východní Prusko, Poznaň a Horní Slezsko měly být „okamžitě vy-
čištěny.“ Židovské rady složené z rabínů a představitelů obcí měly být pře-
vodní pákou nacistických represí. Desetitisícům Židů se dařilo prchat před 
Němci do sovětské zóny.

10. října 1939 byla ve středním Polsku zřízena Hlavní správa, zá-
padní Polsko bylo přímo připojeno k Německu. Již 12. října začaly deportace 
Židů z Vídně a z Československa do obsazeného Polska. Během října a listopa-
du 1939 museli polští Židé začít nosit identifikační pásku a  byli uzavřeni 
v ghettech. Do léta 1940 žili již polští Židé izolováni v ghettech, kde strádali 
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hladem a nemocemi. V  té době již z více než 3 miliónů polských Židů půl 
miliónu zahynulo na následky podvýživy, zimy, nemocí, vysílení nucenými 
pracemi zahájenými v Hlavní správě 26. října 1939 a terorem, podle nacistů 
„z přirozených příčin.“ Po napadení Sovětského svazu 22. června 1941 začala 
německá vojska masakrovat Židy, kteří zatím přežívali na území zabraném 
Sovětským svazem.

V Polsku byly v letech 1940–1941 zřízeny koncentrační a vyhlazo-
vací tábory: Auschwitz–Birkenau (Osvětim-Březinka), Belźec, Chełmno, Maj-
danek, Gross-Rosen, Kraków-Płaszów, Treblinka a  Varšava (→ Holocaust). 
S vražděním pomocí výfukových zplodin se začalo v prosinci 1940 v Chelm-
nu. Tato metoda vraždění byla již od  září 1939 využívána k  likvidaci tzv. 
bezcenných v „programu eutanazie.“ Hlavním vyhlazovacím táborem se sta-
la Osvětim-Březinka s vlakovými kolejemi, rampou, plynovými komorami, 
které začaly fungovat 26. listopadu 1941, a krematorii. Zde bylo zabito při-
bližně 960 tis. až 1,1 miliónu Židů. Polské vyhlazovací tábory se staly cílem 
pro transporty z celé Evropy.

Zatímco ve vyhlazovacích táborech neměli vězni čas a energii zor-
ganizovat účinný odboj, v ghettech se o to pokoušeli. Většinou šlo o akt zou-
falství v době, kdy již bylo jasné, že obyvatelé budou odvlečeni a zabiti. Po-
vstání nebo krátké vzpoury propukly v  Lachvě, Przemysli, Bialystoku, 
Czenstochové, Bedzin-Sasnowieci, ale i ve vyhlazovacích táborech v Treblin-
ce a v Chelmnu, i  jinde. Nejvýznamnější povstání vypuklo 19. dubna 1943 
ve varšavském ghettu.

Chování Poláků k židovským spoluobčanům za války bylo různé, 
od statečné pomoci, soucitu, lhostejnost až po okrádání a podíl na vraždění. 
10. července 1941 byli v městečku Jedwabne, které německá armáda dobyla 
na Sovětech, místní Poláci poštváni německými agitátory proti Židům. Po-
kyn k podněcování pogromů na dobytých územích vydal údajně sám Rein-
hard Heydrich. Na výzvu Němce, který mluvil polsky, starosty Karolaka a ně-
mecké police nahnali obyvatelé Jedwabne místní Židy na náměstí, tam je 
ponižovali a bili. Pak přinutili asi čtyřicet Židů v čele s rabínem, aby rozbili 
Leninovu sochu. Poté je zahnali do prázdné stodoly, pobili a zahrabali spolu 
s úlomky sochy. Druhý den zbylé židovské obyvatelstvo včetně žen a dětí za-
hnali do stodoly, tu zamkli, polili benzínem a zapálili. Zaživa uhořelo asi 300 
lidí. Tento pogrom byl dvakrát vyšetřován, v roce 1949 bylo odsouzeno 9 Po-
láků za spoluúčast, ostatním se vina nepodařila prokázat. Více světla do udá-
losti vneslo vyšetřování vedené v letech 2002–2004. Potvrdilo zabití asi 340 
Židů za aktivní účasti Poláků a přítomnosti německé policie.

Ještě před skončením války 20. července 1944 vydal v Lublinu Pol-
ský výbor pro národní osvobození slavnostní deklaraci slibující úplnou rov-
noprávnost těm Židům, kteří přežili šoa. V říjnu byl založen Ústřední výbor 
polských Židů.
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Po skončení války 6. července 1945 uznaly USA a Velká Británie pol-
skou Vládu národní jednoty, ta měla k Židům vstřícný vztah a povolila založe-
ní sionistických organizací i alije do Palestiny. V lednu 1945 byla v Lublinu 
založena organizace „Bricha“ (Útěk), která organizovala hromadný návrat 
domů nebo odjezd do Palestiny pro asi 1 200 000 přeživších Židů. Asi půl mi-
liónu polských Židů, kteří před šoa uprchli do  Sovětského svazu, se snažilo 
vrátit do Polska. Polská vláda je k návratu vybízela a s pomocí dobročinných 
organizací se vrátilo asi 200 000 polských Židů. Všechny naděje na znovunale-
zení domova však skončily 4. července 1946, kdy došlo za bílého dne k pogro-
mu v Kielci a bylo zabito 43 lidí a okolo 50 bylo zraněno. Události odstartovalo 
rozšíření fámy, že Židé rituálně zavraždili křesťanského chlapce. Tato událost 
navzdory protestům intelektuálů i  dělníků a  omluvnému prohlášení vlády 
a  armády vedla k  okamžitému odchodu 100  000 Židů z  Polska, část se jich 
uchýlila do táborů pro bezdomovce a uprchlíky v západní Evropě, jiní se do-
stali do  jižní Evropy a do Palestiny. Ve stejném roce se ale do Polska vrátilo 
154  000 Židů z  oblastí pod správou Sovětského svazu. Další alija proběhla 
v roce 1949, asi 30 000 polských Židů opustilo zemi po komunistických ome-
zeních židovského života a zákazu židovských spolků a organizací. V roce 1953 
se vztahy mezi Polskem a  Izraelem vyostřily a  izraelský konzul ve  Varšavě 
dr. Aryeh L. Kubovy byl prohlášen za nežádoucí osobu. Vztahy k Židům byly 
v Polsku po válce rozporuplné a na další desetiletí zmrazené buď vlivem pro-
pagandy komunistického režimu, nebo naopak nechutí k židovským komu-
nistům, kteří pod vlivem překonaného strádání uvěřili ve  změnu poměrů. 
Vztahy se zhoršily mnohdy také obavami, že bude potřeba navrátit majetek, 
který před deportacemi svěřili Židé svým sousedům. Nárůstu antisemitských 
projevů pak pomáhala i prostá existenční nejistota polského obyvatelstva.

Stalinismus znovu probudil antisemitské stereotypy. Koncem 
50. let již židovská komunita v Polsku znamenala asi 40 000 lidí, z nichž vět-
šina byla asimilována. I  tito přeživší šoa byli vystaveni antisemitským úto-
kům, a to koncem 60. let, kdy Polsko postihla hospodářská krize a konflikty 
uvnitř stranického vedení. Komunističtí předáci začali hovořit o  sionistic-
kém spiknutí. Někteří tito Poláci „židovského původu“ se připojili k opozici 
a zapojili se do hnutí Solidarita. Solidarita se distancovala od antisemitismu, 
který spojovala s komunistickou propagandou, zároveň se ale stále znovu vy-
nořují projevy takzvaného (→) antisemitismu bez Židů u  jiných opozičních 
skupin, například u tradicionalistických katolíků nebo polských šovinistů. 
Tématikou polského antisemitismu se zabývá historik Jan Tomasz Gross, je-
hož publikace vyvolávají prudké reakce. Například jeho kniha Sousedé mapu-
je události v Jedwabném a koriguje zažitá tvrzení, že za vraždu nesou vinu 
výhradně Němci. V roce 2001 se polský prezident Aleksandr Kwaśniewski Ži-
dům jménem Poláků omluvil za pogrom v Jedwabnem. Jeho omluva vyvolala 
nenávistné reakce polských nacionalistů, kteří vinu na pogromu popírají.
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Dnešní Polsko je moderní stát a jeho představitelé stejně jako elita 
národa všechny projevy antisemitismu striktně odmítají. V  lidových vrst-
vách ale různé projevy antisemitismu a antijudaismu nalezneme. V součas-
nosti se na nich podílí i propaganda šířená moderními médii a propojení 
na antisemity ve světě. Protižidovskou rétorikou nechvalně proslulo napří-
klad Rádio Maryja. Na druhé straně se v Polsku každoročně koná vůbec nej-
masovější pietní akce za oběti holocaustu, tzv. Pochod živých. [V. T.]
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Popírání holocaustu. Popíráním se rozumí označení nějakého výroku či 
skutečnosti za nepravdivé či neexistující. Holocaust není jedinou historickou 
událostí, která se stává předmětem popírání. Ve skutečnosti má většina mo-
derních genocid své popírače a do jisté míry bychom mohli prohlásit, že popí-
rání je typickým průvodním fenoménem těchto zločinů. Jestliže chápeme 
genocidu jako pokus o systematické vyhlazení vybrané skupiny obyvatelstva 
s cílem vymazat už jen samotnou vzpomínku na to, že takováto skupina oby-
vatelstva někdy existovala, pak systematické popření, díky kterému jsou za-
pomenuty nejen samy oběti, ale i zločin na nich spáchaný, představuje koneč-
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né, vrcholné stádium takovéhoto programu. Vedle popírání holocaustu se 
můžeme setkat s popíráním arménské genocidy, japonských zločinů v Man-
džusku, masakru ve  Srebrenici, zločinů stalinismu (viz masakr v  Katyni, 
nebo ukrajinský Holodomor) apod. Popírání genocid je součástí oficiální poli-
tické doktríny některých států – například Turecko neváhá sáhnout po diplo-
matických odvetných opatřeních vůči státům, které by své zákony zakazující 
popírání genocidia chtěly vztáhnout i na genocidu arménskou.

V případě genocid jsou nejčastěji popírány počty obětí, použité me-
tody, případně je zpochybňován úmysl pachatelů spáchat daný zločin v da-
ném rozsahu. V popírání holocaustu pak nacházíme i některá další specific-
ká témata. Popírači holocaustu například prohlašují, že si Židé vytvořili 
„mýtus holocaustu“ s cílem morálního vydírání (srov.: → průmysl holocaustu; 
→ teorie spiknutí) a finančních zisků. Častým tématem je rovněž snaha o zá-
měnu pachatele a oběti, například tvrzením o tom, že Židé měli údajně vy-
hlásit válku Německu, jako by snad Židé, jakožto rozptýlený národ bez země 
byli fyzicky schopni vyhlásit válku jedné z ekonomických velmocí. Za využi-
tí metod, podobných pro příznivce (→) teorií spiknutí se popírači holocaustu 
snaží tvrdit, že důkazy byly zfalšovány a výpovědi u Norimberských procesů 
byly získány mučením, případně byly celé tyto procesy pouze divadlem, 
uspořádaným vítěznými velmocemi. Popírači se rovněž soustředí na osoby 
svědků a přeživších ve snaze znevěrohodnit veškeré výpovědi očitých svědků 
odkazováním na nesrovnalosti v některých detailech, případně na jakékoliv 
osobní selhání přeživších v období po válce. Klíčovým tématem popírání ho-
locaustu jsou pak plynové komory, o nichž popírači tvrdí, že se v nacistic-
kých táborech buď vůbec nenacházely, nebo byly používány k  desinfekci 
a odvšivování, nikoliv k masovým vraždám.

Již sami nacisté se snažili o zahlazení stop. Celý program „Koneč-
ného řešení“ podléhal přísnému utajení. Používání různých cynických me-
tafor a zástupných termínů jako právě „Konečné řešení“ či „Zvláštní zacháze-
ní“ je součástí tohoto utajení. V  rámci zahlazení stop byly například 
exhumovány hromadné hroby v Babím Jaru, příslušníci Sonderkommand 
byli vždy po několika měsících sami vražděni a nahrazováni, plynové komo-
ry byly při ústupu vyhazovány do povětří a vězni byli v rámci adhoc evakua-
cí taženi v Pochodech smrti tak, aby se nedostali do rukou postupujícím voj-
skům Spojenců. První popírači se pak znali s  bývalými nacisty a  někteří 
z  nich, jako například Thies Christophersen, autor spisku Osvětimská lež 
z roku 1973, jehož název se vžil jako symbolické označení pro celý fenomén 
popírání holocaustu, dokonce za války sloužili v SS.

Za jednoho z otců a předchůdců soudobého popírání holocaustu je 
považován Paul Rassinier, který nebyl neonacista ani příznivec krajní pravice. 
Naopak, již v roce 1922 vstoupil do komunistické strany, později přestoupil 
k umírněnějším socialistům a podílel se na protinacistickém odboji. Během 



207

války byl zatčen a prošel koncentračními tábory Dachau a Dora. Fakt, že se 
právě člověk s takovouto minulostí stane jedním ze „zakladatelů“ soudobého 
popírání holocaustu patří bezesporu k největším paradoxům tohoto fenomé-
nu. Poprvé se Rassinier k událostem holocaustu vyjadřuje v roce 1948 v knize 
Přechod přes hranici. S odvoláním na vlastní zážitky z koncentračního tábora 
prohlašuje, že bývalí vězni mají tendenci přehánět, že za katastrofální pod-
mínky v táborech mohou především sami vězni, že za většinu excesů mohou 
vězenští předáci (kápové), rekrutovaní z řad komunistů, a nikoliv SS-mani a že 
nacistické tábory byly legitimním a  humánním nástrojem trestního práva. 
V kontextu Eichmannova procesu pak v Dramatu evropského židovstva (1964) 
prezentuje teze, s nimiž se budeme v rámci popírání holocaustu setkávat opa-
kovaně. Rassinier v této knize například tvrdí, že veškeré informace o holo-
caustu jsou mýtus vytvořený sionistickými a židovskými organizacemi s cílem 
finančního zisku. Již v  této knize otevřeně zpochybňuje počty obětí, jakož 
i  existenci plynových komor. Tvrdí rovněž, že výpovědi nacistických vůdců 
není možno brát vážně, neboť byly získány mučením a veškeré historické prá-
ce o  holocaustu, včetně té nejvýznamnější z  pera Raula Hilberga považuje 
za zmanipulované a nevyvážené, neboť jejich autory jsou Židé. Paradoxně při 
tom jakožto na „sionisty“ útočil i na Hilberga či Arendtovou, kteří ve své době 
ve  skutečnosti platili za  antisionisty. Již tehdy se rovněž Rassinier dopustil 
rozšířeného omylu, podle něhož měly být reparace od německé vlády vypláce-
ny podle počtu obětí (ve skutečnosti jsou vypláceny jako odškodné přeživším 
za zcizený majetek a za účelem usnadnění jejich absorpce).

Na americké půdě mělo popírání holocaustu dva významné ideové 
zdroje – izolacionismus a nativismus. Izolacionisté odmítají zapojení (→) Spoje-
ných států do 1. a 2. světové války v Evropě a ve svých tezích se snaží dokázat, 
že zapojení USA do obou světových válek bylo zbytečné či dokonce vynucené 
více či méně identifikovatelnými vnějšími či vnitřními silami. Nativisté zase 
prosazují udržení imigračních restrikcí a  jejich případný antisemitismus je 
úzce propojen s otázkou přistěhovalectví a ve Spojených státech 50. let se tak 
lze z jejich úst setkat s tvrzeními, že Židé, kteří „údajně“ zahynuli v holocaustu 
ve skutečnosti ilegálně imigrovali do USA. Na akademické půdě se raní popíra-
či rekrutovali z  řad izolacionistických revizionistických historiků. Ti samí 
historikové, jako například Harry Elmer Barnes, kteří před 2. světovou válkou 
tvrdili, že 1. světová válka byla Německu vnucena a Amerika do ní zbytečně 
vtažena, uvažovali ve stejných kategoriích i po 2. světové válce a ve svých kni-
hách usilovali o přepsání obrazu nacistického Německa jakožto agresora, při-
čemž součástí této „revize“ byla i tvrzení, že zprávy o „údajných“ masakrech 
mají být zveličené, případně srovnatelné s násilím páchaným vojsky Spojenců. 
Zejména Harry Elmer Barnes proslul svými osobními útoky na kohokoliv, kdo 
si dovolil jeho závěry jakkoliv kritizovat. Prvním textem z jeho pera, o němž 
můžeme hovořit jako o popíračském byl Boj proti zatemňování historie z roku 
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1947. V něm mj. tvrdí, že to, čím si museli projít vyhnaní sudetští Němci bylo 
daleko horší, nežli cokoliv, čím měli údajně projít Židé.

V roce 1948 obhájil David Hoggan na univerzitě v Harvardu svou 
disertační práci o dějinách 2. světové války, v níž kladl vinu za rozpoutání 
tohoto konfliktu na bedra Británie a Polska. Během 50. let ji (patrně pod vli-
vem Harry Elmera Barnese) revidoval, rozšířil a výrazně posunul směrem 
k nacistické ideologii. Výsledkem byla kniha s názvem Vnucená válka, v níž 
mj. Hoggan mj. zpochybňuje, „že by Německo kdy spáchalo jakékoliv zločiny 
proti lidskosti či vraždu“. V roce 1966 vydal knihu Revizionismus: klíč k míru, 
v níž po vzoru Rassinniera tvrdí, že zločiny Spojenců během války byly dale-
ko závažnější a rozsáhlejší, nežli zločiny Němců. Rassinnierovy teze pak Ho-
ggan pomohl na území USA zpopularizovat, když vydal anglické překlady 
čtyř z jeho stěžejních textů v roce 1967.

V roce 1969 sepsal Hoggan útlou knihu s názvem Mýtus šesti milio-
nů, která je někdy zpětně považována za první významnější projev popírání 
holocaustu na území USA. Sami neonacisté v USA totiž v této době spíše volili 
taktiku ospravedlňování holocaustu, před jeho popíráním. Kniha byla vydá-
na počátkem 60. let nakladatelstvím Noontide press, napojeným na Liberty 
lobby, proslavené postavou Willise Carta (→ Spojené státy) spolu s  několika 
kratšími antisemitskými články. Hoggan se v této knize mj. používá citací pa-
mětníků vytrhávaných z kontextu a přeformulovaných tak, aby to vypadalo, 
že sami pamětníci tvrdí, že plynové komory neexistovaly.

Popírání holocaustu získává na intenzitě spolu s tím, jak se paměť 
těchto událostí v západním světě prosazuje. První projevy popírání nachází-
me již během války samotné, jejich počet narůstá v souvislosti s Eichmanno-
vým procesem a dále pokračuje na přelomu 60. a 70. let. V roce 1973 vychází 
v Německu již výše zmíněný pamflet Osvětimská lež z pera bývalého SS-mana 
Thiese Christophersena, který je zpravidla považován za  první výraznější 
projev popírání holocaustu na německém území. Do angličtiny byl přeložen 
koncem 70. let Ernstem Zündelem.

V roce 1974 obdrželi členové britského parlamentu a představitelé 
židovských obcí 25 stránkový pamflet s  názvem Zemřelo skutečně šest 
milionů? Konečně pravda. Jeho autor Richard Verall pod pseudonymem Ri-
chard E. Harwood stavěl výrazně na tezích Paula Rassinniera, od něhož rov-
něž převzal řadu jeho dezinterpretací. Verall (Harwood) mj. tvrdí, že holo-
caust je mýtus vytvořený Spojenci za  účelem odvrácení pozornosti 
od vlastních zločinů a sionisty za účelem morálního vydírání k založení stá-
tu Izrael (→ antisionismus; → průmysl holocaustu). Popírání holocaustu pro-
pojuje s ospravedlňováním holocaustu odkazem na údajnou předválečnou 
spolupráci nacistů se sionisty a tvrzením, že Židé vyhlásili Německu válku. 
Ústřední teze Verallova se pak točí kolem tvrzení, že nejčastěji uváděný počet 
obětí holocaustu 6 milionů (→ holocaust), je ve skutečnosti vytvořený uměle. 
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K tomu si vypomáhá různými z kontextu vytrženými statistikami a dezin-
terpretovanými dokumenty. V pozdějších vydáních tohoto pamfletu, který 
po nesčetných rozšířeních a revizích dnes přesahuje 120 stran jsou využívá-
ny z kontextu vytržené citace a odkazy na neexistující autority s cílem doká-
zat, že i představitelé mainstreamu revidují své závěry o počtech obětí, což je 
prý důkaz o tom, že popírači mají pravdu.

Verallova kniha byla vydána nakladatelstvím Samisdat publishers, 
založeným Ernstem Zündelem v  roce 1977. Zündel se narodil v  Německu 
v roce 1939 a v roce 1958 se přestěhoval do Kanady, kde se živil jako retušér. 
Mezi neonacisty jej přivedl kanadský nacista Adrien Arcand. Mezi Zündelo-
vy literární prvotiny, vydané pod pseudonymem Christoph Friedrich patřily 
takové knihy jako Adolf Hitler, kterého jsme milovali a proč (1977), případně 
série publikací, podle nichž má být UFO nacistickou tajnou zbraní, vysíla-
nou z tajných základen na Antarktidě (sic). Zündelovo autorství těchto knih 
bylo odhaleno teprve koncem 70. let.

Mimo neonacistické kruhy se pokusil popírání holocaustu vynést 
americký profesor elektroinženýrství Arthur R. Butz v textu nazvaném Mýtus 
dvacátého století, v němž mj. tvrdí, že „údajné“ plynové komory měly být pou-
žívány pouze k odvšivování – teze, která bude klíčová pro pozdější Leuchterovu 
zprávu. V roce 1979 zakládají Willis Carto z americké Liberty Lobby a David 
McMalden popíračský think-tank s  názvem Institut pro historickou revizi 
(IHR). Jedná se o další pokus etablovat popírání holocaustu jako legitimní dis-
ciplínu v rámci historiografie, s vlastními instituty a periodiky. IHR vydává 
v této době pravidelné periodikum s názvem Journal of historical review, zá-
měrně zvoleným tak, aby připomínal jiné seriozní a zavedené historické časo-
pisy jako například American historical review. Na stránkách tohoto periodi-
ka, případně na konferencích pořádaných IHR se pravidelně objevují jména 
jako David Duke (→ Ku-Klux-Klan), David Irving, Robert Faurisson, Ernst Zün-
del, Ahmed Rámí (→ Maroko), Jürgen Graf a další. V souladu s jednou z klasic-
kých taktik popíračů holocaustu, jíž je přesun důkazní tíhy na protistranu, 
IHR vyhlásil, že vyplatí 40 tisíc dolarů tomu, kdo prokáže, že v Osvětimi do-
cházelo k zabíjení plynem. Tuto částku nakonec musel skutečně vyplatit v roce 
1985 Melovi Mermelsteinovi poté, co tento přeživší holocaustu předložil své 
svědectví z Osvětimi, které IHR odmítal uznat dokud jej soud v Los Angeles 
nepřinutil částku vyplatit a připojit k ní otevřený omluvný dopis.

Období 80. let je obdobím boomu popírání holocaustu, posíleného 
mj. snahou kontrovat boom paměti holocaustu, způsobený vysíláním slavné-
ho miniseriálu Holocaust, z produkce NBC v roce 1978 (v Německu v roce 
1979) a ze strany neonacistů provázeného výhrůžkami, demonstracemi a do-
konce i pumovými útoky. Dnes známý a několikrát odsouzený popírač holo-
caustu Ernst Zündel, jehož autorství ufologických a nacistických spisků ne-
bylo tehdy ještě známo, byl v této době ještě stále v některých mainstreamových 
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médiích vnímán jako legitimní mluvčí Spolku německých Kanaďanů a jeho 
názorům na  miniseriál Holocaust se dostávalo prostoru i  v  mainstreamo-
vých médiích.

V  roce 1983 podala jedna přeživších holocaustu Sabina Citron 
trestní oznámení na Ernsta Zündela pro šíření rasové zášti, kterého se do-
pustil vydáváním a rozesíláním knihy Richarda Veralla (Richarda E. Harwo-
oda) Zemřelo skutečně šest milionů? K trestnímu oznámení se přidala i ka-
nadská prokuratura a v roce 1985 stanul Zündel před soudem. Na Zündelovu 
obhajobu tehdy vystoupil i  francouzský popírač holocaustu Robert Fauris-
son (→ Francie). Faurisson se narodil roku 1929 a v roce 1972 získal doktorát 
na Sorbonně. Faurisson neměl historické vzdělání, na univerzitě v Lyonu vy-
učoval francouzskou literaturu. V 60. letech se seznámil s Paulem Rassinnie-
rem a jako popírač holocaustu se poprvé výrazněji projevil v roce 1974, když 
odeslal do institutu Jad Vašem rozsáhlý dopis, v němž tvrdil, že nacisté ni-
kdy neměli v plánu systematické vyhlazování Židů a žádal institut Jad Va-
šem, aby jeho teze vyvrátil. Proslavil se rovněž textem ve francouzštině z roku 
1978, zpochybňujícím autenticitu Deníku Anne Frankové. V roce 1983 byl 
francouzským soudem odsouzen k pokutě za výrok, že prý „Adolf Hitler nik-
dy nevydal rozkaz k zavraždění kohokoliv na základě jeho rasy či náboženské 
příslušnosti“. Faurisson svědčil u  obou Zündelových procesů v  roce 1984 
a 1988 a byl to on, kdo přišel s nápadem najmout „experta“ na plynové komo-
ry, který měl „vědeckými metodami“ ověřit možnosti jejich využití při maso-
vém vyvražďování.

Tímto „expertem“ měl být americký občan Fred Leuchter. Ačkoliv 
neměl pražádné vzdělání v oboru chemie, fyziky, biologie či toxikologie, vy-
dával se za odborníka na trest smrti a plynové komory. Faurisson se s ním již 
před procesem setkal a během několika dnů jej konvertoval k popírání holo-
caustu. Leuchter měl ve skutečnosti pouze bakalářský titul z humanitních 
věd. Vydával se však za inženýra a z této pozice se za peníze Roberta Fauris-
sona a Davida Irvinga vydal do Polska, kde nelegálně odebral úlomky ze stěn 
a podlah plynových komor v Osvětimi a na základě objednané analýzy vý-
skytu rezidua kyanovodíku v těchto úlomcích, odebraných za přítomnosti 
kameramana, došel k závěru, že plynové komory údajně svému účelu neslou-
žily a že daleko větší koncentrace nachází odvšivovacích komorách. Během 
soudu se pak ukázalo, že Leuchter lže nejen v tvrzeních o svém odborném 
zázemí, ale i o své praxi „odborníka“ na plynové komory, nemluvě o pochyb-
né metodologii jeho zprávy, kterou soudce označil za komickou a zcela irele-
vantní a jako takovou ji z procesu vyloučil.

V  dokumentu, dnes známém jako Leuchterova zpráva, její autor 
zcela ignoruje tehdy známé a snadno dohledatelné historické okolnosti vzni-
ku a  způsobu provozování plynových komor, ale i  takové skutečnosti jako 
fakt, že k zabití odolných vší je třeba větších koncentrací kyanovodíku než 
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k zabití lidských bytostí. Že řada staveb, z nichž odebíral vzorky, je pováleč-
nou rekonstrukcí budov, zničených buď nacisty nebo samotnými vězni při 
povstáních v táborech. A že vzorky odebíral z podlah, které přitom zaměst-
nanci památníků pravidelně myjí. Nemluvě o tom, že kyanovodík je vysoce 
těkavý plyn, kterému navíc byly plynové komory vystavovány vždy jen po ně-
kolik minut a poté intenzivně odvětrávány za účelem odstranění těl, zatímco 
v odvšivovacích komorách byly oděvy jeho účinku vystavovány po mnoho ho-
din. V reakci na soud se představitelé amerických věznic od Leuchtera, jehož 
jméno do té doby vůbec neznali, veřejně distancovali a odmítli, že by jim kdy 
poskytoval jakékoliv konzultace. Leuchter byl během soudu odhalen jakožto 
podvodník, což nakonec musel i sám koncem 80. let veřejně přiznat, aby se 
tak vyhnul další žalobě.

Sám Ernst Zündel byl kanadským soudem shledán vinným ze šíře-
ní poplašné zprávy a odsouzen k patnácti měsícům vězení. Rozsudek byl po-
sléze zrušen kvůli procesním chybám avšak v opakovaném procesu v roce 
1988 byl Zündel znovu shledán vinným a odsouzen 9 měsícům vězení. Odvo-
lací soud tento rozsudek potvrdil, ovšem ústavní soud jej nakonec zrušil spo-
lu s celým paragrafem, na němž byl postaven, z důvodu příliš vágní formula-
ce „poplašné zprávy“ a  neslučitelnosti s  kanadskou ústavou. Popírači 
holocaustu vnímali toto rozhodnutí jako vítězství a to i přesto, že během pro-
cesu byly explicitně pojmenovány jejich metody a řada svědků jako Fred Le-
uchter se u procesu zcela zdiskreditovala.

Svou úlohu v Leuchterově zprávě a Zündelově procesu sehrál i Da-
vid Irving. Tento dnes patrně nejznámější popírač holocaustu se narodil roku 
1938, studoval na londýnské univerzitě fyziku, hospodářské vědy a historii, 
ovšem žádný z těchto oborů nedokončil a nemá historické vzdělání. Jakožto 
historik samouk si ale přesto dokázal získat určité renomé, především proto, 
že díky svému nadšení a zápalu (a občas i nerespektování pravidel archivů) 
dokázal nalézt některé dokumenty, k nimž doposud historikové neměli pří-
stup. Tyto dokumenty však od počátku své publikační činnosti dezinterpreto-
val výrazně tak, aby vyznívaly ve prospěch Třetí říše. Jestliže se někdy setká-
váme s  tvrzením (např. od  Normana Finkelsteina), že seriózní historikové, 
jako například Raul Hilberg „citují“ Davida Irvinga, tak to ve skutečnosti zna-
mená, že necitují Irvingovy teze, nýbrž odkazují na některou z faksimilí do-
kumentů, kterou má bohužel k dispozici pouze Irving, ale která ve skutečnos-
ti po  zasazení do  kontextu ostatních dokumentů hovoří proti Irvingovým 
domněnkám. Cesta Davida Irvinga k explicitnímu popírání holocaustu neby-
la i přes jeho antisemitské založení zcela přímá. Svou první knihu s názvem 
Zkáza Drážďan vydal v roce 1963. Mimo jiné v ní, v určité snaze o záměnu 
pachatele a oběti, uvedl, že si tento kobercový nálet z konce 2. světové války 
vyžádal 250 tisíc obětí, ačkoliv skutečné odhady jsou zhruba desetinové. Ani 
historické nepřesnosti, interpretace událostí podle nacistické propagandy, 
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nerespektování tehdy existujících poznatků k tématu a dezinterpretace klí-
čových dokumentů nezabránily tomu, aby se z Irvingovy knihy stal bestsel-
ler. Povzbuzen tímto úspěchem pokračoval dále v psaní. Za svůj život vydal 
přes 30 knih a  desítky článků. Oblíbeným se stal především pro své texty 
o  dějinách Luftwaffe, díky kterým si získal určité renomé jako odborník 
na  německé válečné archívy. Narůstající renomé mu otevíralo další dveře 
a současná obliba jeho knih mezi příznivci krajní pravice mu umožnila navá-
zat osobní kontakty s bývalými nacisty z Hitlerova nejbližšího okolí. Právě 
tuto zkušenost setkání s bývalými špičkami nacistického režimu a vřelé při-
jetí, kterého se mu u nich dostalo, je patrně nutno hledat za jeho definitivní 
proměnou z  kontroverzního historika na  otevřeného popírače holocaustu. 
Zlomovou knihou v  jeho korpusu je v  tomto ohledu Hitlerova válka z  roku 
1977, v níž zjednodušeně řečeno tvrdí, že údajné zločiny proti civilnímu oby-
vatelstvu se děly bez souhlasu Adolfa Hitlera. Nacistického vůdce pak líčí jako 
v podstatě pragmatického, rozvážného politika, který byl do války zatlačen 
vnějšími okolnostmi a podveden svými podřízenými. V té době již Irving pla-
til za autora knižních bestsellerů, které mu vynesly statisíce liber a dodnes je 
můžeme běžně nacházet na pultech knihkupců.

V roce 1988 se Irving zúčastnil druhého z Zündelových procesů 
a spolu s Robertem Faurissonem navrhl, aby byl k procesu přizván „odbor-
ník“ na zabíjení plynem. Leuchterova zpráva, jakkoliv byla u soudu prohlá-
šena za  bezcennou a  zcela chybnou, na  něj hluboce zapůsobila a  jen dále 
utvrdila jeho příklon k popírání holocaustu. Navíc tím, že se Irving veřejně 
postavil za popírače holocaustu mu hrozil odliv části čtenářů, který mu tak 
nyní měli nahradit příznivci krajní pravice a neonacistických hnutí. V roce 
1989 napsal předmluvu k  anglickému vydání Leuchterovy zprávy. V  roce 
1992 byl Irving v Německu za propagaci Leuchterovy zprávy odsouzen k po-
kutě 10 tisíc marek.

V roce 1994 vydala americká historička Deborah E. Liptstadtová 
do té doby nejpodrobnější rozbor fenoménu popírání holocaustu ve své slav-
né knize Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory 
(Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť). V této knize podrobně 
rozebrala taktiky používané popírači holocaustu, především v  jejich snaze 
o získání legitimity. Velice intenzivně sleduje aktivity IHR a jím založené Ko-
mise pro otevřenou diskuzi o holocaustu (CODOH), které se zadáváním inzerá-
tů, záměrně formátovaných tak, aby připomínaly vědecké články, snažily 
dostat na stránky univerzitních periodik v 80. letech a na překvapivě tvrdé 
a bolestivé diskuze, které tyto inzeráty v univerzitních redakčních radách 
vyvolaly. Ačkoliv Deborah Liptstadtová nesouhlasí s trestním stíháním popí-
račů, ve své knize prezentovala rozhodný postoj vůči jakýmkoliv náznakům 
toho, že by snad popírači holocaustu mohli být „druhou stranou diskuze“. 
Liptstadtová varuje, že by to znamenalo dodat jim legitimitu, po níž tolik 
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touží. Velký prostor je v knize rovněž věnován procesům s Ernstem Zünde-
lem, Leuchterově zprávě a dalším klíčovým momentům. Opakovaně se pak 
vyjadřuje k osobě Davida Irvinga a upozorňuje, že tento autor tehdy již více 
než dvou tuctů populárních knih, je antisemitou od samého počátku a ačko-
liv se jeho konkrétní přístup k událostem holocaustu v průběhu let proměňo-
val, varuje Liptstadtová, že k popírání či jiné antisemitské interpretaci holo-
caustu měl Irving vždy velice blízko. David Irving v  reakci na  tuto knihu 
podal v roce 1996 na Liptstadtovou a její nakladatelství Penguin Books žalo-
bu pro pomluvu. Tuto žalobu podal záměrně ve Velké Británii, neboť zde dů-
kazní tíha u tohoto typu sporů spočívá na bedrech žalované strany (tj. autora 
žalovaného tvrzení). Tým obhájců Liptstadtové a historiků, povolaných jako 
svědkové obžaloby potřeboval na přípravu několik let. Proti Irvingovi vypo-
vídali například Richard J. Evans, Christopher Browning, Peter Longerich 
a Robert Jan van Pelt. Někteří z nich později publikovali svůj důkazní mate-
riál pro tento soud v knižní podobě. Rozsudek byl vynesen 11. dubna 2000. 
Soud uznal argumentaci obhajoby, když označil Irvinga za aktivního antise-
mitu, aktivního popírače holocaustu a rasistu. Irving se odvolal, ovšem roku 
2001 bylo jeho odvolání zamítnuto. David Irving se neúspěšným soudem 
s  Liptstadtovou zdiskreditoval a  odškodnění a  soudní výlohy, které musel 
uhradit, jej přivedly na mizinu. V roce 2005 byl za popírání holocaustu od-
souzen v Rakousku. Diskreditace došly i  jeho knihy, které se díky procesu 
staly předmětem podrobných rozborů, poukazujících na rozsáhlé manipula-
ce s historickým materiálem a falšování dokumentů.

Popírání holocaustu využívá do značné míry metod pavědy. Tou 
nejzákladnější je přenos důkazní tíhy na protistranu. Popírač prezentuje tvr-
zení složené ze směsice nepravdivých, pravdivých a  polopravdivých tezí 
a  žádá protistranu, aby mu takovéto tvrzení vyvracela. Jakékoliv pokusy 
o vyvrácení popíračského tvrzení pak kontruje, předložením dalších a dal-
ších tvrzení tak, aby protistranu zahltil, ale i konstrukcí neexistujícího roz-
poru, přikládáním přílišné důležitosti jednomu izolovanému prvku při sou-
časném ignorování celé množiny (pro stromy nevidí les), vymezováním se 
proti údajným tvrzením protistrany, které ale protistrana ve skutečnosti ni-
kdy nevyslovila, používáním záměrně matoucích či rádoby vědecky znějí-
cích pojmů či formulováním tezí tak, aby byl znemožněn revizní výzkum. 
Typické jsou rovněž útoky ad hominem s tím, že případná osobní nedokona-
lost či selhání klíčového svědka jsou považovány za důkaz o nedůvěryhod-
nosti celého svědectví.

Rozvoj nových komunikačních technologií otevřel pro šíření po-
pírání holocaustu nové možnosti. Na blízkém východě se stalo součástí sou-
částí oficiální doktríny například v Íránu, Egyptě či Libanonu. V Evropě si 
teze popíračů pro svou konspirační povahu nalezly určitý kruh příznivců 
vedle neonacistických hnutí i  mezi vyznavači postmoderní spirituality 
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a  konspiračních teorií, eventuelně mezi ultrakonzervativnimi křesťany. 
Soudobé popírání holocaustu se však od Irvingova procesu nikam dále ne-
posouvá, nedokáže nacházet nová témata a  do  jisté míry argumentuje 
v kruhu. Většina aktivit popíračských webových stránek a hnutí se omezu-
je na recyklaci starších děl, případně reflektuje neúspěšné soudní procesy. 
Antisemitská argumentace vůči holocaustu se v současné době posouvá spí-
še k marginalizaci těchto událostí, jejich relativizaci či ke srovnávání poli-
tiky státu Izrael s nacistickým režimem. Do tohoto trendu bohužel občas 
v  dobré víře přispívají i  někteří židovští autoři (→ průmysl holocaustu; → 
antisionismus; → nový antisemitismus). [Z. T.]
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Portugalsko. Podle legend spadají počátky židovské přítomnosti v  římské 
provincii Lusitanie, tj. dnešním Portugalsku, do dávného starověku, ale jejím 
nejstarším dokladem je náhrobek z 2. století n. l., zmiňující ostatky Žida jmé-
nem Justinus původem ze Samaří. Po  vítězství křesťanství v  římské říši 
a po invazi Vizigótů na Pyrenejský poloostrov se situace židovského obyvatel-
stva v Lusitanii zhoršila podobně jako v oblastech dnešního Španělska (→ Špa-
nělsko) a byla zde aplikována obdobná protižidovská nařízení. Za nadvlády 
muslimů (711–1147) se oblast arabsky přezdívaná al-Gharb stala okrajovou 
částí chalífátu, což ale nebránilo rozvoji židovských komunit ve  městech 
Coimbra, Santarém, Évora, Beja a později i v Lisabonu. Tento vývoj neustal ani 
po vítězství křesťanství v čele s představiteli burgundské dynastie (1093–1383) 
a Portugalsko se po několik století až do roku 1497 stalo útočištěm pro proná-
sledované židovské obyvatelstvo nejprve z Francie, později z Navarry, Kastilie 
i Aragonie. Díky této imigraci se počet Židů, soustředěných ve 139 komuni-
tách, zvýšil v zemi do konce 15. století pětinásobně.

K  prvnímu zásadnímu obratu v  existenci židovského obyvatel-
stva došlo v období vlády João I. d Áviz (1385–1433), který uvedl do praxe 
církevní segregační zákon nařizující oddělení Židů a křesťanů. Následoval 
tragický zvrat za Manuela I. (1495–1521), jenž nastoupil na trůn po svém 
bratranci João II. (1481–1495), pravděpodobně otrávenému pro svou příliš 
racionální politiku, k níž patřilo i přijetí několika desítek tisíc židovských 
imigrantů ze Španělska v letech 1492–1493. V roce 1497 se Manuel I. oženil 
se španělskou infantkou, Isabel Aragonskou a Kastilskou. K podmínkám 
manželské smlouvy, jež sňatku předcházela, patřilo i vyhnání nebo konver-
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ze všech portugalských Židů a muslimů, jež proběhly ve třech fázích: nejpr-
ve, na konci roku 1496 král Manuel I. zakázal veřejný kult a konfiskoval 
synagogy i mešity; následně, ačkoliv nařídil do konce října 1497 odchod 
všem, kteří odmítali přijmout křesťanství, množil panovník od  počátku 
roku 1497 překážky zájemcům o  vystěhování a  nechal násilně odnímat 
a křtít jejich děti; konečně v květnu 1497 roku povolal kandidáty na emi-
graci do Lisabonu, kde je nechal uzavřít v jednom z rozsáhlých paláců, Os 
Estaus, aby nemohli opustit zemi před koncem termínu a jakmile lhůta vy-
pršela, prohlásil je za  své otroky. Slíbil jim ale svobodu za podmínky, že 
přijmou křest. Židé se přesvědčit nenechali a král proto přistoupil k jejich 
mučení, věznění bez jídla i vody a nakonec k násilným křtům v kostelech, 
kam byli dovlečeni vojáky a klérem. Z dvaceti tisíc obětí většina podlehla 
nátlaku, někteří spáchali sebevraždu a jen několika desítkám se podařilo 
uprchnout do Severní Afriky či do Osmanské říše. O útěk se následně po-
koušeli i násilně pokřtění, navzdory přísnému zákazu opustit zemi, který 
pro ně platil od roku 1499.

Na rozdíl od španělských panovníků, usiloval Manuel I. o zniče-
ní socio-kulturní identity Židů tak, aby se vyhnul jejich vyhnání či fyzické 
likvidaci a  tím i  ekonomickému ochuzení země. A  na  rozdíl od  španěl-
ských Židů, kteří změnili své náboženství v průběhu několika desetiletí 
živelně pod nátlakem pogromů a restrikcí, Židé v Portugalsku přezdívaní 
baptizados em pé (pokřtění ve stoje) se museli své víry zříci ve velmi krát-
kém intervalu a za podmínek bezprostředního donucení, a tvořili proto 
skupinu, často nazývanou gente da nação hebreia (lidé hebrejského půvo-
du), gente da nação (lidé národa) či jen „nação“ (národ), mnohem homo-
gennější než španělští conversos (→ Španělsko). Také jejich integrace 
do  křesťanské společnosti probíhala odlišně. Portugalští cristãos-novos 
(noví křesťané) museli zcela změnit svá jména, zničit veškerou židovskou 
náboženskou literaturu, opustit původní židovské čtvrti a dokonce pro ně 
do roku 1507 platil zákon nařizující povinné sňatky s křesťany nežidov-
ského původu. Navíc získávali řadu privilegií a nevztahovala se na ně žád-
ná omezení zaměstnání či funkcí, což dokládá, že fobie „čistoty krve“ 
(→  Čistota krve) nenalezla v  Portugalsku za  panovníků dynastie d´aviz 
(1385–1580) oficiální podporu. Svědčí o tom i přísné tresty, které Manuel I. 
stanovil iniciátorům masakrů nových křesťanů v  roce 1506 v  Lisabonu 
a následnou ochrannou politiku vůči nim.

Mýtus „čistoty krve“ se neujal ani za  vlády jeho syna, João III. 
(1521–1557), ačkoliv byl panovník různými tlaky donucen v roce 1531 požá-
dat papeže o zřízení portugalské (→) inkvizice, jež však působila až do roku 
1539 velmi umírněně. Teprve když se roku 1539 Velkým inkvizitorem Por-
tugalska stal králův bratr, infant a kardinál Henrique, inkviziční politika 
se stala agresivní. Vzniklo několik tribunálů, došlo k zatýkání nových křes-



216

porTugALsko

ťanů a organizování procesů s nimi, včetně auto-da-fè, a v roce 1568 proce-
dury portugalské inkvizice už téměř bez odchylek následovaly příkladu své 
španělské sestry (→ Inkvizice). Výsledkem fungování Svatého úřadu v Portu-
galsku v letech 1540–1821 bylo 55 tisíc procesů vedených především proti 
obviněným z praktikování judaismu.

Za panování příliš mladého králova vnuka a nástupce, Sebastião I. 
(1557–1578), se situace nových křesťanů v  Portugalsku ještě zhoršila, neboť 
vedle pronásledování byli roku 1564 postiženi i vyloučením ze všech státních 
funkcí, univerzit a kolejí. Nicméně roku 1577, pod tíhou finanční situace, pa-
novník vydal novým křesťanům za obrovský úplatek povolení opustit i s ma-
jetkem zemi. Po tragické smrti bezdětného Sebastião I. v bitvě Ksar-el-Kébir 
v Maroku a po sporech o nástupnictví připadla za významné pomoci inkvizi-
ce portugalská koruna v  letech 1580–1640 španělským králům habsburské 
dynastie. Felipe II., jenž se stal portugalským Filipem I., významně podpořil 
rozkvět Svatého úřadu v Portugalsku i zavedení statutů „čistoty krve“, posvě-
cené roku 1590 listem De puritate papeže Sixta V., který nové křesťany vylučo-
val z církevní hierarchie i z jezuitského řádu. Jeho nástupce, Filipe II. (Felipe 
III.), znovu postoupil roku 1601 novým křesťanům za milionovou úplatu mož-
nost svobodně odejít ze země. Podobně upláceli noví křesťané i papeže, kteří 
tak čas od času suspendovali rozhodnutí inkvizičních tribunálů a osvobozo-
vali jejich vězně. V roce 1605 se tak na základě papežské intervence podařilo 
anulovat inkviziční rozsudky, dosáhnout propuštění většiny odsouzených 
a rozšířit řady portugalských emigrantů, tj. nových křesťanů čili příslušníků 
„národa“ (→ Krypto-Židé), rozptýlených po celém světě, ve významných evrop-
ských přístavech jako Bordeaux, Amsterdam či Hamburg, v obchodních cen-
trech Holandska, Itálie, Osmanské říše či Indie, i tam, kde se rozvíjelo koloni-
ální hospodářství, především v Brazílii, Peru, Mexiku a v oblastech dnešního 
Senegalu a Angoly na africkém kontinentě.

S nástupem Filipa III. (Felipe IV.) na portugalský trůn v roce 1621 
byly činnosti inkvizice, jejíž moc vrcholila, znovu naplno obnoveny a vedly 
k  likvidaci téměř všech zbylých novokřesťanských komunit. Nezastavilo je 
ani vítězství potomka avizské dynastie, João IV., který v roce 1640 za vydatné 
finanční podpory Židů i nových křesťanů porazil a vytlačil španělské Habs-
burky z  Portugalska a  založil novou vládnoucí dynastii rodu de Bragança 
(1640–1910). Jakkoliv se João IV. podařilo zbrzdit některé inkviziční praktiky, 
především konfiskace majetku jejích obětí, inkvizice krátce po  jeho smrti 
v roce 1657 svou moc v Portugalsku znovu obnovila navzdory snahám politic-
kých i vzdělaneckých kruhů omezit ji. Roku 1751 se panovníkovi podařilo 
prosadit zákon, který podřizoval inkviziční rozsudky a auto-da-fè civilním 
autoritám. V roce 1755, kdy obrovské zemětřesení v Lisabonu zcela zničilo síd-
lo portugalské inkvizice, ustalo pronásledování nových křesťanů podezře-
lých z judaismu. Nicméně až v roce 1760 byla upálena poslední oběť v Portu-
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galsku a  poslední auto-da-fè se odehrálo v  roce 1765. Všemohoucí ministr 
Sebastião José de Carvalho e Melo, markýz de Plombal (1699-1782), dosadil 
do čela Svatého úřadu vlastního bratra a zcela podřídil jeho aktivity zájmům 
svého absolutistického režimu, především pronásledování jezuitů a opozice. 
V roce 1768 nechal markýz de Plombal zlikvidovat všechny genealogické rejs-
tříky rozlišující nové a staré křesťany a v roce 1773 definitivně zrušil veškeré 
právní důsledky této distinkce. Jeho osvícenecká politika však zdaleka neby-
la schopna položit základy náboženské svobody.

První svědectví o obnově organizovaného židovského života v Por-
tugalsku pocházejí již z období napoleonských válek, i když legální omezení 
neumožňovalo zřídit oficiální židovskou komunitu. Kolem roku 1810 žilo 
v  Lisabonu na  pět set Židů, kteří disponovali soukromými místy kultu 
a v roce 1813 otevřeli první synagogu v domě Abrahama Dabella. Zrušení 
portugalské inkvizice roku 1821 otevřelo brány království významné židov-
ské imigraci, jíž podpořil i vládní kompromis z roku 1826 o konstituční ná-
boženské svobodě v „soukromí“ přistěhovalců. V druhé polovině 19. století 
vznikla řada židovských náboženských, charitativních i spolkových institu-
cí v Lisabonu i v jiných městech země, jakkoliv se židovský život v průběhu 
20. století soustřeďoval stále intenzivněji do hlavního města. Pád monarchie 
a vyhlášení republiky v roce 1911 přinesly i oddělení církve od státu a vyhlá-
šení náboženské svobody, jež umožnila roku 1912 vznik Comunidade Israeli-
ta de Lisboa (CIL), reprezentující portugalské Židy i judaismus.

Obnova židovských obcí s příchodem imigrantů dlouho nezměnila 
nic v existencích potomků původních nových křesťanů, kteří, koncentrovaní 
v horských a chudých oblastech země, ve městech Bragança a Belmonte a jejich 
okolí, zachovávali tajné praktiky středověkých židovských rituálů (→ Krypto-
Židé). Teprve v první polovině 20. století se zrodilo úsilí propojit tyto ilegální 
komunity s CIL, jež dalo podnět k založení Obra do Resgate (Dílo vykoupení) 
v roce 1923 a Portuguese Marranos Committee v roce 1926 s cílem shromáždit 
všechny krypto-Židy a představit jim reálný judaismus. Nástup Hitlera v Evro-
pě a diktatura Antónia de Oliveira Salazar (1932–1968) v Portugalsku zabráni-
ly dalšímu rozvoji těchto snah, na něž bylo možné skromně navázat až na kon-
ci 60. let a poté na konci 80. let, kdy díky izraelské vládě i podpoře různých 
mecenášů byla v Belmontě roku 1989 inaugurována první oficiální komunita 
původních krypto-Židů, Comunidade Judaica de Belmonte.

I v Portugalsku sílil od konce 19. století moderní antisemitismus ztě-
lesněný především monarchistickým hnutím Integralismo lusitano, jež v roce 
1914 založili António Sardinha a Mário Saa, autor protirepublikánské knihy 
Židovská invaze (1925). Ve 30. letech 20. století zde ale zvítězily pokrokové síly, 
které se vyslovily pro přijetí uprchlíků z nacistického Německa. Představite-
lům židovských obcí se navíc podařilo odvrátit salazarovskou diktátorskou vlá-
du od přijetí protižidovských zákonů během 2. světové války, ačkoliv Portugal-
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sko v letech 1936–1940 uzavřelo oficiálně své hranice židovským emigrantům. 
Nebránilo to však tomu, aby portugalští diplomaté ve Francii, v Německu či 
v Maďarsku rozdávali v letech 1940–1944 víza či portugalské pasy tisícům Židů 
v přímém ohrožení: nejvíce z nich vynikl portugalský konzul ve Francii, Aris-
tides de Sousa Mendes (1885–1954), jemuž se podařilo zachránit více než třicet 
tisíc osob (z nichž deset tisíc Židů). Celkově se v Portugalsku před nacistickou 
perzekucí zachránilo na čtyřicet až padesát tisíc evropských Židů.

V  poválečném Portugalsku, za  diktátorského režimu Antónia de 
Oliveira Salazar, byl v roce 1951 katolicismus znovu povýšen na státní nábo-
ženství. Židovská minorita se stáhla do ústraní, což v 60. letech vedlo k emi-
graci mladších Židů do Izraele nebo Brazílie a k zániku židovských obcí i in-
stitucí. Po pádu diktatury a po revolučních událostech v roce 1974, kdy se 
znovu objevil antisemitismus, počet židovského obyvatelstva v  zemi klesl 
na 200 až 300 osob. V současnosti, podle odhadů z roku 2004, žije v Portugal-
sku kolem 1200 Židů, z nichž většina (kolem tisíce) sídlí v Lisabonu. Polovina 
z nich tvoří členskou základnu CIL.

Přestože Portugalsko dlouho patřilo, po příkladu Vatikánu, k jed-
né z mála zemí v Evropě, které odmítaly uznat Stát Izrael, bylo zároveň jedi-
nou evropskou zemí, jež v roce 1973 poskytla pod tlakem USA pomoc Izraeli 
v jeho válečném střetu s arabskými sousedy. Nicméně již roku 1975, za vlády 
extrémní levice, Portugalsko bylo jedinou západoevropskou zemí, jež hlaso-
vala ve  prospěch rezoluce OSN odsuzující sionismus jako formu rasismu. 
V roce 1976 nastoupila k moci socialistická vláda Mário Soarese, sblížila se 
s izraelskou stranou Práce a roku 1977 navázala diplomatické vztahy se Stá-
tem Izrael. Ke skutečné normalizaci vztahů s Izraelem však došlo až v 80. le-
tech, kdy se Portugalsko reálně zařadilo mezi západoevropské země a kdy 
vznikly první společnosti luso-izraelského přátelství. Od roku 2000 se pozice 
v Portugalsku vůči Izraeli opět radikálně rozštěpily: vláda prezidenta Jorge 
Sampaia (1996–2006) zaujala politiku „opatrné diplomacie“ („tactful diplo-
macy“), zatímco levicová opozice začala otevřeně podporovat palestinský od-
por. Významně k tomu přispěl i laureát Nobelovy ceny, spisovatel José Sara-
mago, který ostře odsoudil izraelské zákroky proti Palestincům. [L.A.N.]
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Protokoly siónských mudrců. Podvržený dokument z přelomu 19. a 20. 
století, vydávaný svými autory za „autentický“ zápis jednání představitelů 
mezinárodního spiknutí. Spisek o cca 70 stranách, členěný zpravidla do 22 
kapitol byl vytvořen příslušníky ruské tajné policie ve Francii a veřejně po-
prvé publikován v Rusku (→ Rusko) v letech 1903 a 1905. Obsahem tohoto 
údajného záznamu jednání mají být taktické instrukce pro ovlivňování 
světové politiky a ekonomiky domnělým mezinárodním spiknutím (→ Teo-
rie spiknutí) Židů či svobodných zednářů (→ Zednáři) v následujících letech. 
Dokument má být vysvětlením údajného pozadí významných revolučních 
proměn v Evropě 19. a 20. století. V otázce kde a kdy se mělo jednání špiček 
mezinárodního spiknutí konat, nejsou ani sami vydavatelé tohoto doku-
mentu jednotní. Nejčastěji jsou Protokoly vydávány za  záznam jednání 
v rámci 1. sionistického kongresu v Basileji a termín „siónský“ je tak auto-
maticky ztotožňován s pojmem „sionistický“ (→ antisionismus). Jiné verze 
spojují vznik Protokolů s  údajným jednáním představitelů zednářských 
lóží (→ zednáři). Komplikovaná historie vzniku tohoto dokumentu sahá až 
do 2. pol. 19. století. Protokoly siónských mudrců totiž nejsou pouze podvr-
hem, nýbrž i plagiátem.

V roce 1864 vydal francouzský právník Maurice Joly (1829–1878), 
pod pseudonymem „současník“, satirický filosoficko-politický spis s názvem 
„Dialogy v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem, aneb politika machiavel-
lismu ve  století devatenáctém“. Maurice Joly vydal tento satirický pamflet 
na protest proti despotickému charakteru režimu tehdejšího francouzského 
císaře Napoleona III. (1808–1873, (→) Francie). Kniha je souborem 25 fiktiv-
ních rozhovorů, v nichž spolu hovoří personifikovaný politický liberalismus 
a pragmatismus. Liberalismus hovoří ústy Montesquieua, zatímco postava 
Machiavelliho je ztělesněním tehdejšího režimu, potažmo samotného císaře. 
Povětšinou hovoří Machiavelli. Montesquieu spíše jen přitakává, případně 
vstupuje Machiavellimu do řeči slovy údivu a překvapení. Postava Machia-
velliho se ráda poslouchá a jejími ústy jsou postupně pojmenovávány jednot-
livé kroky k ovládnutí světa – satiricky narážející na praktiky Napoleonova 
režimu. Když francouzská tajná policie zjistila, že terčem satirického pamfle-
tu je samotný císař, spustila vyšetřování, na  jehož konci byl Maurice Joly 
odsouzen k 15 měsícům vězení a pokutě 300 franků. Většina výtisků knihy 
byla zničena. I přes svou nespornou literární kvalitu by Dialogy v pekle patr-
ně upadly v zapomnění, kdyby si jich nepovšimli antisemité.

Ústřední postavou v kauze vzniku Protokolů sionských mudrců 
byl Herman Gödsche, známý spíše pod svým pseudonymem Sir John Rad-
cliffe. V  roce 1872 vydal v Německu román „Biarritz“. Závěrečná kapitola 
tohoto fantazijního románu nese název „Židovský hřbitov v Praze a jednání 
zástupců dvanácti kmenů Izraele“. Autor v  této kapitole vypravuje příběh 
o tajemných setkáních zástupců dvanácti židovských kmenů, konajících se 
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vždy jednou za sto let na starém židovském hřbitově v Praze. V autorových 
představách je předmětem jednání čelních rabínů shrnutí všech protiven-
ství, jimž byl židovský národ vystaven a  rokování o  společných činech 
na budoucích sto let, během nichž se chtějí stát pány světa. Jednání se pak 
má účastnit i sám antikrist, jehož úkolem je doručit výsledky jednání ži-
dovským obcím po celém světě. Již v tomto textu jsou jednající rabíni ozna-
čováni jako „Mudrcové Siónu“. Součástí kapitoly je i „proslov rabína“, proka-
zatelně obsahující převzaté a mírně poupravené pasáže z Dialogů v pekle. 
V témže roce (1872) byla tato klíčová kapitola přeložena do ruštiny a vydána 
v časopise Nicholase Stěpanoviče Lvova. Tehdy byl text ještě otevřeně pre-
zentován jako „literární fikce“. Přesto však tato „rabínova řeč“, později pub-
likovaná samostatně mezi ruskými antisemity, posloužila jako „pilotní 
text“ pro přípravu Protokolů. Nebyl to ostatně první Gödscheův falzifikát. 
Již v minulosti byl tento poštovní úředník, současně působící jako konfi-
dent německé tajné policie, zbaven funkce a odsouzen za padělání důkaz-
ních listin v kauze křivého obvinění Benedicta Waldecka.

Text Protokolů je po vzoru „Židovského hřbitova v Praze...“ plagiátem 
Dialogů v pekle. Zda se na tomto plagiátu nějakým způsobem podílel i Göd-
sche sám, není zcela zřejmé. Gödsche je však v ruské edici Protokolů z dílny 
Georgije Butmiho v roce 1905 uváděn pod svým pseudonymem jako „garant 
pravosti“. Hlavními aktéry však byli příslušníci ruské tajné služby Ochranka 
pobývající ve Francii – zejm. generál Orzehevskij a Ratčkovskij. Právě od Ratč-
kovského, šéfa jedné z buněk ruské tajné služby ve Francii, pak měl fracouz-
ský text protokolů obdržet vydavatel nejznámější verze – Sergej Nilus.

Původní dialogy, během nichž imaginární postava Machiavelli-
ho předestírá možnosti, jak by bylo možno ovládnout svět, byly plagiátorem 
převedeny do formy monologu v první osobě plurálu a zasazeny do prostře-
dí blíže nespecifikovaného setkání „Mudrců Siónu“. Při porovnání textu 
Protokolů s Dialogy v pekle je patrné, že plagiát byl připraven značně leda-
byle. Převzaté pasáže se místy shodují téměř na slovo. Plagiátor se sice poku-
sil o přestavbu formulací a prohození slovosledu, ovšem přesto všechny zá-
kladní myšlenky zůstávají ve  stejném pořadí a  všechny klíčové zmínky 
a přirovnání jsou svým obsahem identické. Některé konkrétní pasáže, jako 
například úvahy o  zvýšení daní na  potraviny, které měly konkrétní vý-
znam v Dialozích v pekle jsou v textu Protokolů zachovány a působí tak zma-
tečně a mimo kontext.

Nejstarší zmínka o „Protokolech“ je přitom doložena do roku 1895, 
tj. dva roky před konáním Basilejského kongresu, z něhož má tento text pod-
le nejvíce rozšířené pověry pocházet. Ve svém dopise z tohoto roku, potvrzuje 
Filip Petrovič Stěpanov, bývalý prokurátor moskevského synodu, že obdržel 
spolu se Sergejem Nilusem kopii Protokolů a již tehdy vyslovuje své podezře-
ní, že jde o „účelový podvrh“.
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Zdá se, že Protokoly kolovaly po určitou dobu v uzavřených kru-
zích. V roce 1901 mohl tento text hrát určitou úlohu při odstranění Monsi-
eur Philipa, francouzského mystika, majícího velký vliv na tehdejšího ruské-
ho cara Mikuláše II. Již tehdy se objevilo jméno Sergeje Niluse, sama sebe 
nazývajícího „mystický světec“.

První veřejné ruské vydání pochází z let 1902–1903. Nilus tento text 
připojil do své brožurky „Antikrist, jakožto blízká politická možnost“. V širší zná-
most však Protokoly vstoupily až o dva roky později. Nilusova verze byla publi-
kována ve stínu Rusko-Japonské války a revolučních událostí let 1904–1905 (→ 
Rusko). Pro konzervativce z tajné služby Ochranka a tehdy vznikající pogromi-
stické (→ pogrom) hnutí Černosotněnců byly Protokoly tolik potřebnou zámin-
kou k  teroru, když umožňovaly nabídnout Židy odpověď na  otázky po  příči-
nách ruské válečné porážky na dálném východě. Vydání Protokolů bylo rovněž 
osobně zaměřeno proti reformním snahám ruského hraběte Sergeje Witta. 
Text Protokolů byl místy upravován a doplňován tak, aby obsahoval narážky 
na skutečné události. Například věta z Nilusova vydání v roce 1905 „ukážeme 
jednomu z nich naši moc skrze prostředky násilí a terorizmu“, byla v pozdějších 
vydáních Sergeje Butmiho z let 1906 a 1907 již upravena na: „ukázali jsme jed-
né z jejich vlád naši moc skrze prostředky násilí a terorizmu“. Protokoly tak na-
bízely samy sebe jako vysvětlení událostí 1.  ruské revoluce a  současně měly 
sloužit jako prostředek k denunciaci konstitučních a reformních snah.

Největšího rozšíření dosáhly Protokoly během 2. ruské revoluce, 
letech 1917–1918, Tentokrát posloužily jako propagandistický nástroj Bělo-
gvardějců proti Bolševikům (→ Rusko). Po vítězství Bolševiků Bělogvardějci 
a  jejich příznivci v  emigraci šířili text Protokolů od  Západní Evropy až 
po Čínu. K masovému rozšíření po světě došlo v letech 1918–1921. Tentokrát 
se padělatelé snažili zaměřit svůj text (formou předmluvy) proti Theodoru 
Herzlovi a Ašeru Ginsbergovi. Protokoly kolovaly ve strojopisu mezi delegáty 
mírové konference ve  Francii. V  roce 1920 byly publikovány pod názvem 
„The Jewish Peril“ ve Velké británii (→ Británie), ačkoliv britské muzeum má 
k dispozici i starší ruské výtisky. Do Spojených států byly přineseny Borisem 
Brasolem a následně šířeny na stránkách Dearborn Independent v článcích 
průmyslového magnáta Henry Forda (→ Spojené státy). Tentýž magnát pod 
vlivem Protokolů sepsal sérii článků, která později vešla ve známost jako Me-
zinárodní Žid a  získala velkou popularitu zejména v  německém překladu. 
Protokoly byly šířeny mezi kozáckými vojáky a používány k ospravedlnění 
protižidovských násilností spáchaných armádou v Ukrajině a na Krymu. Byl 
sice vydán rozkaz, zakazující šíření a přechovávání Protokolů mezi vojáky, 
tento však nikdy nebyl důsledně vymáhán.

Už v době své první publikace byly Protokoly provázeny řadou nesrov-
nalostí. Především se jejich vydavatelé nedokázali shodnout na tom, odkud Pro-
tokoly pocházejí a jak se k nim dostali. Sergej Nilus vypráví v každém vydání 
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zcela jiný příběh, přičemž všechny tyto příběhy si vzájemně protiřečí. V  roce 
1905 tak například tvrdil, že Protokoly obdržel od jakéhosi prominentního Rus-
kého konzervativce, jehož jméno neuvedl. Tento tajemný ruský konzervativec 
pak prý text obdržel od neznámé ženy, která jej měla ukrást od „jednoho z čelních 
představitelů svobodných zednářů na závěr přísně tajného setkání ve Francii“. 
Později pak Nilus tvrdil, že Protokoly pocházejí ze Švýcarska a nikoliv z Francie. 
Tehdy také jmenoval onoho tajemného přítele. Měl jím být Alexandr Suchotin, 
který však mezi tím zemřel. Tehdy také Nilus opustil svá tvrzení o zednářském 
původu Protokolů a začal tvrdit, že pocházejí ze sionistického kongresu v Basile-
ji. Ve vydání z roku 1917 pak tentýž Nilus tvrdí (po vzoru německé verze), že 
Protokoly byly vyzrazeny kurýrem, který je měl doručit z Basileje do Frankfurtu 
nad Mohanem a předány vydavateli Alexadrem Suchotinem, prostřednictvím 
„tajemné dámy M.“. Téměř v každém vydání tak Nilus přináší jinou verzi toho, 
odkud Protokoly pocházejí a rovněž i zázemí a biografie Sergeje Niluse, nazýva-
ného „světec“ si v jednotlivých vydáních vzájemně protiřečí. Nilus rovněž tvrdil, 
že má k dispozici originál protokolů podepsaný „představiteli Siónu třicáté třetí 
úrovně“. Později však tvrdil, že všechny kopie byly zničeny a tento údajný origi-
nál nikdy nepředložil. Dokument vydávaný za originál protokolů měl předložit 
hraběti Du Chayla při jejich společném pobytu v klášteře Optina Poustina. Du 
Chayla v roce 1921 vypověděl, že jej francouzsky psaný text zaujal použitím roz-
dílných typů inkoustu, velkým množstvím zřejmých gramatických chyb, které 
by rodilý mluvčí francouzštiny nikdy neučinil, jakož i velkou kaňkou na první 
straně. Při upozornění na to, že dokument, pocházející z přinejmenším podezře-
lých kruhů ruské tajné policie, by mohl být záměrným falzifikátem, se Nilus 
zaštiťoval pouze teologickými odkazy na „všemocnost Boha“. Později pak Nilus 
tvrdil, že ani tento text není originálem, nýbrž kopií.

Du Chaylovo svědectví, publikované v roce 1921 ve  francouzském 
rusko-jazyčném magazínu Poslednaje novosti znamenalo zásadní zlom. V tém-
že roce 1921 odhalil Herman Bernstein podobnost mezi Protokoly a románem 
Biarritz Hermana Gödscheho. A konečně v témže roce byl pak reportér brit-
ských Times v Istanbulu Philip Graves kontaktován ruským přistěhovalcem, 
bývalým bělogvardějcem, zabývajícím se židovskou otázkou v Rusku. Tento do-
dnes neznámý zdroj předal Gravesovi francouzský výtisk Dialogů v Pekle, na-
lezený mezi knihami zakoupenými od  bývalého vojenského důstojníka 
Ochranky, a upozornil jej na značné shody mezi tímto textem a Protokoly. Gra-
ves své poznatky publikoval ještě v témže roce. V roce 1935 pak Herman Bern-
stein shrnul všechny tyto důkazy, textová srovnání a faksimile klíčových do-
kumentů do jediné knihy Pravda o Protokolech siónských mudrců.

I přesto, že byla nepravost tohoto textu ještě v meziválečném obdo-
bí přesvědčivě vyvrácena, Protokoly se staly klíčovou součástí propagandy 
NSDAP (→ holocaust) i pozdějších (→) neonacistických hnutí. Dodnes se obje-
vují ve fundamentalistických církevních kruzích a jsou vydávány v zemích 
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islámského světa, kde slouží jako propagandistická zbraň v  blízkovýchod-
ním konfliktu (→ Antisionismus). [Z. T.]
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Průmysl holocaustu. Metaforické označeni používané radikálními levi-
covými kritiky zneužívání paměti holocaustu k údajným politickým či fi-
nančním zájmům, často zneužívané i antisemity a začleňované do tezí popí-
račů holocaustu. Za  autora samotného pojmu Průmysl holocaustu je 
zpravidla americký levicový, antisionistický (→ Antisionismus) politolog 
Norman G. Finkelstein, ačkoliv zmínky o „průmyslu holocaustu“ či „byzny-
su Šoa“ lze v polemických článcích na stránkách amerického tisku a židov-
ské literatury nalézt minimálně od konce 70. let. Finkelstein tento pojem 
výrazně zpopularizoval ve své knize Průmysl holocaustu – úvahy o zneužívání 
židovského utrpení, vydané v roce 2000. Norman Finkelstein tuto knihu pů-
vodně psal jako recenzi knihy Petera Novicka Holocaust v životě Američanů, 
ovšem později ji mj. i v reakci na své vlastni osobní zážitky z jednání s orga-
nizacemi spravujícími odškodnění, vyplácená německou vládou přeživším 
holocaustu, rozšířil na knihu formátem a stylem připomínající spíše politic-
ký pamflet. Norman Finkelstein je příslušníkem tzv. druhé generace neboli 
generace potomků přeživších holocaustu, narozených v 50. letech 20. století. 
Jeho otec byl zapálený sionista. Jeho matka, k níž se Finkelstein velmi často 
vztahuje, byla vůči židovskému státu naopak velmi kritická. Finkelsteinovo 
myšlení je výrazně ovlivněno marxismem.

Finkelstein se domnívá, že paměť holocaustu je zneužívána státem 
Izrael k  ospravedlnění okupace Západního břehu po  tzv. Šestidenní válce 
v roce 1967 a rovněž, že organizace, zprostředkující odškodnění přeživších 
holocaustu od německé vlády údajně nafukují pocty přeživších s cílem získat 
více finančních prostředku, které se pak ale k přeživším nedostávají.

Finkelsteinova kritika zneužívání paměti holocaustu není nová. 
Ve skutečnosti je tato kritika stejně stará jako paměť holocaustu samotná. Úva-
hami o současném stavu paměti holocaustu a hrozby jejího možného zneužití 
se před Finkelsteinem v Izraeli zabývali například Adi Ofir, Idit Zertal, Josef 
Gruzhinski a z post-sionistů například Tom Segev ve své slavné práci The Se-
venth Million. Ve Velké Británii se k tomuto tématu vyjadřoval Zygmunt Bau-
man a  ve  Spojených státech již výše zmíněný Peter Novick, ovšem narážky 
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na toto téma obsahuje například i slavný komiks Arta Spiegelmana Maus. Pro-
ti zneužívání paměti holocaustu se ve skutečnosti opakovaně postavili i někte-
ří z těch, které Finkelstein vystavuje kritice. Historikové holocaustu jako Raul 
Hilberg, Jehuda Bauer, Šmuel Ettinger, Jicchak Guttman ale i Deborah Lipt-
stadt se vymezovali především proti nevhodnému používání holocaustových 
příměrů v politickém diskurzu, neboť se obávali možného pokřivení historic-
kého obrazu. Finkelsteinem tolik kritizovaný Elie Wiesel se zase například 
velice kriticky vymezoval proti velice významnému miniseriálu NBC Holo-
caust z roku 1978. Reparace přeživším holocaustu jsou pak vysoce kontroverz-
ní otázkou od samotného počátku úvah o jejich možném vyplácení. Pomine-
me-li pouliční nepokoje v  Izraeli vyvolané v  50. letech už jen možnou 
představou, že by se o něčem takovém vůbec dalo s nástupnickým státem na-
cistického Německa jednat, pak první konflikty mezi přeživšími a těmito orga-
nizacemi jsou doložitelné do počátku 60. let 20. století. Již tehdy se objevuje 
i kritika systému přerozdělování těchto prostředků. Většina kauz, které Fin-
kelstein ve  své knize popisuje ve  skutečnosti v  té době proběhla západními 
médii a  Finkelstein je spíše sarkasticky komentuje, než aby k  nim přinášel 
vlastní data nebo poznatky. Některé události po vydání Finkelsteinovy knihy, 
jako například kauza izraelského ministra financí Avrahama Hirchsona, od-
souzeného mj. i za zpronevěru prostředků z reparací, pak na druhé straně dá-
vají Finkelsteinovi zpětně částečně za pravdu a doboví komentátoři na strán-
kách židovských a izraelských médií si toho všímají.

Kritikům Finkelsteinovy knihy (mezi nimi například i Peteru No-
vickovi, jehož kniha byla primární inspirací pro Průmysl holocaustu) vadila 
především nevhodně zvolená forma a tendence k přílišnému zjednodušová-
ní, osobním invektivám, jakož i k interpretaci paměti holocaustu výhradně 
skrze marxistický determinismus, úvahy o moci a třídní boj. Liberálně-levi-
coví autoři obecně docházeli k závěru, že Finkelsteinovy teze sice mohou být 
v jádru platné, ovšem že jsou formulovány způsobem, který evokuje dávné 
stereotypy antisemitské literatury (→ Teorie spiknutí). Popírači holocaustu (→ 
popírání holocaustu) začleňují Finkelsteinovu knihu do svých tezi nejen pro-
to, že zapadá do jejich konstrukcí o údajném spiknutí s cílem pošpinit naci-
stické Německo (→ Holocaust) a získat podporu pro Izrael, ale i proto, že Fin-
kelstein, vedený vírou v absolutní svobodu slova některé z popíračů a jejich 
právo hovořit otevřeně hájí – to vše v kontrastu s velice ostrými slovy, která 
směřuje většině mainstreamové literatury o holocaustu.

Největším paradoxem Finkelsteinova života a díla je fakt, že ačkoliv 
je tvrdým kritikem zneužívání paměti holocaustu, ve svém díle a veřejném pů-
sobení ukazuje, že i on sám je zajatcem téhož diskurzu, který kritizuje, když 
například přirovnává palestinské organizace k povstalcům varšavského ghe-
tta, na přednáškách prezentuje fotografie srovnávající zločiny nacismu s izrael-
skou politikou a v interview pro média používá holocaustové narážky. [Z. T.]
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Prvotní antisemitismus. Projevy nenávisti proti Židům nacházíme již 
ve starověku. Někdy se v tomto kontextu anachronicky hovoří o prvotním, 
antickém či starověkém antisemitismu, který má blízko k (→) náboženské-
mu antijudaismu. O prokazatelně prvních projevech nenávisti vůči židov-
ské komunitě se vedou spory. Peter Schäfer ze Svobodné univerzity v Berlíně 
vyjadřuje názor, že tento typ odporu či nenávisti pochází původně z Egypta 
a  byl následně šířen řeckými autory. Například Manéthó ze Cebnuceru,64 
egyptský historik z 4. až 3. stol. př.n.l. píšící v obecné řečtině (koiné), podle 
byzantského historika Georgia Synkella kněz boha Serapise, autor díla 
Aigyptiaka, v němž je poprvé uvedena staroegyptské chronologie, ve svém 
díle zmiňuje Židy negativně.65 Tento údaj je však sporný. Manéthó jednak 
zaměňuje Židy (Hebreje) za Hyksósy, jednak je dílo Aigyptiaka známé pouze 
z opisů, bylo vícekrát tendenčně doplňováno a pozměňováno a tyto vsuvky 
odrážejí dobové polemiky o původu lidské kultury a civilizace. První histo-
ricky doložená zmínka o knězi Manéthóovi je v díle Contra Apionem66 od Jo-
sepha Flavia (Josef ben Mattitjahu) (37 nebo 38–100), tedy v apologetickém 
spise bránícím židovské náboženství.

V Římské říši po první válce židovské v letech 66–70 se identita 
Židů spojuje s  identitou poražených rebelů a  potencionálních nepřátel, 
přičemž podezření z neloajality padá i na Židy žijící v rozsáhlé diaspoře 
v Říské říši.
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Filón Alexandrijský (asi 20 př.n.l.–50 n.l.) ve svém spise Flaccus67 
popisuje obrovský pogrom s  tisícemi obětí na  životech, ke  kterému došlo 
v Alexandrii v roce 38 n.l. Je to zřejmě první historicky doložené hromadné 
vraždění Židů, neboť pogromy popsané například v biblické knize Ester, jsou 
spíše archetypálním vyprávěním založeným na více skutečných událostech, 
ale v biblické podobě historicky neprokazatelným.68

Gideon Bohak (1961) z Tel Avivské univerzity vnímá starověkou 
nenávist k Židům nikoliv pouze jako odpor k judaismu, ale obecněji jako 
součást helénského vymezování vůči „barbarům“ obecně, tedy jako projev 
pohrdání jakoukoliv neřeckou kulturou včetně cizích náboženství.69 Udá-
losti vedoucí okolo roku 150 př.n.l. ke vzpouře popisované v knihách Ma-
kabejských jsou projevem takového vyhroceného helénského kulturního 
šovinismu. Z pozice pisatelů makabejských kronik, tedy židovských rebe-
lů, byl ovšem tento brutální útlak pociťovaný zejména jako útok na židov-
ské náboženství.

Starší zprávu o  projevech nenávisti vůči Židům nalézáme v  již 
zmíněné knize Ester, kde se také poprvé vyskytuje termín Žid jako označe-
ní jak etnicity tak i náboženství. Kniha Ester není historickým dokumen-
tem. Doba jejího sepsání je nejistá (v rukopisech nalezených v Kumránu 
sepsaných během 2. 1. století př.n.l. se zlomky tohoto svitku nevyskytují, 
autor zná dobře perské reálie, represe proti Židům však připomínají spíše 
dobu Seleukovců než situaci v relativně tolerantní Persii (→ Írán) a dobu 
sepsání tak můžeme odhadnout na 3. století př.n.l.). Avšak, popis nepřátel-
ství, podezírání a pogromů, o nichž tento svitek pojednává, se nepochybně 
zakládá na  reálných zkušenostech Židů v diaspoře. Nepřátelství vůči Ži-
dům je zde zdůvodněno neochotou klanět se vysoce postavenému státnímu 
úředníkovi, tedy politicky.

Odpor Židů k uctívání idolů byl nejen v Mezopotámii, ale napří-
klad i v Římské říši mnohdy vyhodnocovaný jako projev vzpoury či nelo-
ajality vůči zbožštěnému panovníkovi, a  tedy vůči státu. Židé v  řecké 
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a římské společnosti bývali obviňováni z ateismu, neboť jejich pojetí ne-
viditelného Boha neodpovídalo běžným náboženským představám větši-
nové společnosti. Takové obvinění mělo politické konotace, společný kult 
jakožto výraz soudržnosti obce byl demonstrací občanské konformity. 
Na základě stejného obvinění byl obžalován i Sókrates. Různé zvěsti o po-
divných zvyklostech Židů včetně jejich pohrdání idoly nacházíme u Taci-
ta (55–115 n. l.) v souvislosti s popisem války židovské.70 Ten mimo jiné 
nazývá Židy „národ podléhající pověře a  protivící se náboženským 
řádům...“ 71 Za ryze náboženské argumenty proti Židům lze považovat po-
mluvy vztahující se k židovské bohoslužbě a náboženské praxi. Josephus 
Flavius ve  spise Contra Apionem polemizuje s Apionovým tvrzením, že 
Židé každoročně ve svém chrámě obětují řecké zajatce.72 Jde o první his-
torický doklad o (→) rituální vraždě. Dobové protižidovské pověry pak se-
hrály svou úlohu v rodícím se (→) náboženském antijudaismu křesťanské 
církve. [V. T.]

Rasový antisemitismus. Teorie rasy neboli rasová konceptualizace lid-
ské etnické, lingvistické a somatické rozmanitosti a odlišnosti se postupně 
vytvořila v raném novověku z několika intelektuálních zdrojů. Především 
to byl rozvoj přírodních věd, zoologie a komparativní anatomie (François 
Bernier, Carl Linné, Johann Friedrich Blumenbach, Georges Cuvier, Robert 
Knox), vzestup orientalistiky a  srovnávací a  historické jazykovědy (Abra-
ham Hyacinthe Anquetil-Duperron, William Jones, Friedrich Schlegel, 
Friedrich Max Müller) a nástup nové generace romanticky zaměřených his-
toriků a literátů (Walter Scott, Arthur Gobineau, Theodor Mommsen). Inte-
lektuálním kontextem formování rasového myšlení byl především roman-
tismus, historickým kontextem napoleonské války a  imperiální expanze 
Západu v osmnáctém a devatenáctém století. K šíření rasového pojetí lidské 
existence významně přispěla kraniometrie a sociální darwinismus. Zakla-
datel moderní rasové klasifikace Johann Friedrich Blumenbach Židy jako 
specifickou rasu nevyčleňoval a podobně jako většinu národů Evropy a zá-
padní Asie je zařadil do tzv. kavkazské rasy. O specifických rasových vlast-
nostech Židů psali Robert Knox (1850), Arthur Gobineau (1853–1855) a v ně-
kterých svých románech Benjamin Disraeli. Rasová opozice mezi tzv. (→) 
Árijci a Židy (či Semity) se rozšířila mezi západními vzdělanci od sedmdesá-

70)  TACITUS (1976): Z dějin císařského Říma. Svoboda: Praha. V.2-13

71)  TACITUS (1976): Z dějin císařského Říma. Svoboda: Praha. s. 281

72)  FELDMAN, Louis H.; LEVISON, John R. (1996): Josephus‘ Contra Apionem. Studies in its 

Character and Context with a Latin Concordance to the Portion Missing in Greek. Brill
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rAsoVý ANTIsEmITIsmus

tých let devatenáctého století a dosáhla své nejvyhrocenější podoby v dílech 
Edouarda Drumonta a Houstona Stewarta Chamberlaina. Francouzský an-
tisemitský publicista a veřejný činitel Edouard Drumont vytvořil v Židov-
ské Francii (1886) novodobý manicheistický rasově antropologický mýtus 
o osudovém střetu mezi Árijci (Indoevropany) a Semity. Drumont sdílel Re-
nanovu tezi, že semitská rasa je podřadnější než rasa árijská. Mezi oběma 
plemeny probíhá od nejstarších dob nesmiřitelný boj. Árijci, jejichž mateř-
ský živel je prales, reprezentují idealistický, transcendentní princip, zatím-
co pouštní Semité jsou prakticky zaměření, spjatí s  hmotou, chtoničtí. 
„Muži lesa“ představují „syny nebes obdařené vyššími aspiracemi“, kteří ne-
mají nic společného s  „dravci z arabské pouště, věčnými nomády, kteří se 

Ilustrace z nacistické dětské knihy Giftpilz (Jedovatá houba), vydané nakladatelstvím Stür-
merverlag roku 1938, je příkladem snahy o indoktrinaci (→) rasového antisemitismu nejmlad-
ší generaci. Kniha vyzývá děti, aby se naučily rozpoznávat Židy podobně, jako rozpoznávají 
jedlé houby od nejedlých. Pod touto konkrétní ilustrací byl umístěn popisek: „Židovský nos je 
zahnutý, jako číslo šest“
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upínají pouze k přítomnému dni“. Semité jsou lační peněz, intrikánští, lstiví 
a  prohnaní. Árijci jsou entuziastičtí, heroičtí, rytířští, nezištní, upřímní 
a důvěřiví až za hranici naivity. Rovněž fyziologie Židů je podle Drumonta 
odlišná a odpudivá. Během morových ran ve středověku se Židé údajně vy-
značovali značnou odolností vůči nákaze, což Drumont vysvětloval tím, že 
jakožto „nositelé permanentní vnitřní morové nákazy“ jsou imunní vůči 
běžné epidemii (srov.: → Otravování studní). Konstatoval, že Židé „nemají 
mozek utvářen jako my, jejich evoluce byla odlišná od naší a vše, co od nich 
pochází, je neobyčejné a bizarní“. Podle Drumonta jediný, kdo profitoval 
z revoluce a modernizace devatenáctého století, byl Žid. „Vše pochází od Žida. 
Vše se vrací zpátky k  Židovi“, napsal. Představitelé nacistického rasového 
antisemitismu (Richard Walther Darré, Hans F. K. Günther, Alfred Rosen-
berg) v zásadě pouze epigonsky převzali podněty od řady autorů devatenác-
tého století pro potřeby totalitní genocidní ideologie, jejímž praktickým 
projevem byl (→) holocaust. [I. B.]

Příklad zneužívání antisemitských motivů v protičeské propagandě na stránkách nacistické-
ho deníku Der Stürmer, v jednom z čísel vydaných ve stínu Mnichovské dohody (č. 28/1938, 
autor: Philip Ruprecht). Za československým vojákem, vyobrazeným jako obézní, znetvořený 
primitiv hlídající napůl rozpadlou dřevěnou branku, vyhlíží smějící se Žid. Titulek karikatu-
ry: „Československo. Brána do evropské zahrádky je zralá na opravu.“
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rEVIZIoNIsmus, HIsTorIcký  – rEZoLucE VALNéHo sHromážděNí osN o sIoNIsmu

Revizionismus, historický. Standardní proces revize historických událos-
tí na základě nově dostupných důkazů, nových metod výzkumu apod. Ve 2. 
polovině 2. století byl tento pojem často zneužíván popírači holocaustu (→ 
popírání holocaustu).

Vědecká práce vyžaduje zdravě skeptický přístup a de facto každý 
historik a  každý vědec musí být neustále připraven revidovat své závěry 
a každý historik tak musí být neustále i revizionistou. Termín „historický 
revizionismus“ byl bohužel zprofanován popírači holocaustu, kteří se s jeho 
pomocí snaží vytvořit falešné zdání, že jsou pouze zástupci jedné z mnoha 
legitimních myšlenkových škol v rámci historiografie. Používání tohoto poj-
mu rovněž odkazuje na jeden z kořenů soudobého (→) popírání holocaustu, 
ležící v kruhu německých „revizionistických“ historiků, usilujících o revizi 
příčin 1. a později i 2. světové války. Pojítkem mezi meziválečným historic-
kým revizionismem a  poválečným popíráním holocaustu jsou například 
Harry Elmer Barnes, případně David Hoggan, kteří teze popíračů zpopulari-
zovali v 60. letech ve  (→) Spojených státech amerických. Deborah Liptstadt 
vysvětluje, že skuteční revizionisté se snaží pouze nabízet barvitější či přes-
nější obraz nějaké historické události, zatímco popírači holocaustu se snaží 
prohlásit nějakou historickou událost za neexistující. Revize znamená „zno-
vu nahlédnout“, zatímco tvrzení, že něco neexistovalo, nazýváme „popře-
ním“. Důvodem k rozlišování mezi „revizionismem“ a „popíráním“ je v přípa-
dě holocaustu rovněž hrozba nežádoucí záměny s  tzv. „revizionistickými 
sionisty“, někdy rovněž zkráceně nazývanými „revizionisté“. Tento pojem, 
označující radikální ultrapravicovou odnož sionistického hnutí, se v kontex-
tu dějin holocaustu rovněž velmi často objevuje a s popírači holocaustu nemá 
vůbec nic společného. [Z. T.]

Rezoluce Valného shromáždění OSN o sionismu. Antisionistická argu-
mentace (→ antisionismus) se někdy opírá o  rezoluci Valného shromáždění 
OSN č. 3379 z roku 1975 odsuzující sionismus, jakožto formu rasismu. Tato 
rezoluce byla v roce 1991 revokována rezolucí 46/86 a dnes neplatí.

Dne 10. listopadu 1975 Valné shromáždění OSN vyhovělo návrhu 
25 států (Afghánistánu, Alžírska, Bahrajnu, Dahome, Egypta, Guiney, Iráku, 
Jižního Jemenu, Jordánska, Kataru, Kuby, Kuvajtu, Libanonu, Libyjské arab-
ská republiky, Mauritánie, Maroka, Ománu, Saúdské Arábie, Severního Je-
menu, Somálska, Spojených arabských emirátů, Súdánu, Syrské arabské re-
publiky a Tuniska) a schválilo rezoluci č. 3379. V tomto dokumentu se tvrdí, 
že sionismus je forma rasismu a rasové diskriminace. Rezoluce byla schvále-
na 72 hlasy. Proti hlasovalo 35 států a 32 se hlasování zdrželo.

Dalších 47 států mimo navrhovatele schválení rezoluce podpo-
řilo, byly to hlavně státy pod sovětským vlivem, mezi nimi i Českosloven-
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sko, a státy třetího světa nebo státy s levicovými či komunistickými vláda-
mi. Šlo o  tyto země: Albánie, Bangladéš, Brazílie, Bulharsko, Burundi, 
Běloruská sovětská socialistická republika, Čad, Československo, Čínská 
lidová republika, Gambie, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Indie, Indo-
nésie, Írán, Kambodža (oficiálně známá jako Demokratická Kampučia), 
Kamerun, Kapverdy, Kongo, Kypr, Laos, Madagaskar, Maďarsko, Malajsie, 
Maledivy, Mali, Malta, Mexiko, Mongolsko, Mosambik, Německá demo-
kratická republika, Niger, Nigérie, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rovní-
ková Guinea, Rwanda, Senegal, Sovětský svaz, Svatý Tomáš a Princův ost-
rov, Šrí Lanka, Tanzanie, Turecko, Uganda a  Ukrajinská sovětská 
socialistická republika.

Proti hlasovali zástupci států Austrálie, Bahamy, Barbados, Bel-
gie], Dánsko, Dominikánská republika, Fidži, Finsko, Francie, Haiti, Hon-
duras, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kanada, Kostarika, Libérie, Lucembur-
sko, Malawi, Nikaragua, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Panama, 
Pobřeží slonoviny, Rakousko, Salvador, Spojené království, Spojené státy 
americké, Spolková republika Německo, Středoafrická republika, Svazij-
sko, Švédsko a Uruguay.

Hlasování se zdržely Argentina, Bhútán, Bolívie, Botswana, Barma, 
Chile, Ekvádor, Etiopie, Filipíny, Gabon, Ghana, Guatemala, Horní Volta, Ja-
majka, Japonsko, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Mauricius, Nepál, Papua-Nová 
Guinea, Paraguay, Peru, Řecko, Sierra Leone, Singapur, Thajsko, Togo, Trini-
dad a Tobago, Venezuela, Zair a Zambie.

Zástupce Izraele při OSN Chajim Herzog usnesení rázně odmítl: 
„Pro nás, židovský národ, toto usnesení na základě nenávisti, lži a arogance, 
postrádá jakoukoliv morální či právní hodnotu.“73

Vzhledem ke všeobecnému odporu, které toto usnesení nepřetržitě 
vyvolávalo, pod tlakem americké administrativy, po  mnoha protestech 
a poté, co Izrael vyjádřil odhodlání na protest se nezúčastnit Madridské mí-
rové konference v roce 1991, byla protiizraelská rezoluce č. 3379 dne 16. pro-
since 1991 revokována rezolucí 4686. Tentokrát bylo Československo na stra-
ně 90 států, které novou rezoluci navrhly. Proti hlasovaly Afghánistán, 
Alžírsko, Bangladéš, Brunej, Indonésie, Írán, Irák, Jemen, Jordánsko, Kuba, 
Libanon, Libye, Malajsie, Mali, Mauritánie, Pákistán, Katar, Saúdská Arábie, 
Severní Korea, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie 
a  Vietnam. Text nové vůbec nejkratší rezoluce v  dějinách zní: „Valné 
shromáždění rozhodlo o  revokaci rozhodnutí obsaženého v  rezoluci č. 3379 
(XXX) z 10. listopadu 1975.“

73)  Israeli Ambassador Herzog‘s Response To Zionism Is Racism Resolution, dostupné z: http://

www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/herzogsp.html (online)(8.11.2012).
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rEZoLucE VALNéHo sHromážděNí osN o sIoNIsmu – rITuáLNí VrAždA

V květnu roku 1934 vydal Streicherův antisemitský list Der Stürmer celé „mimořádné číslo“ 
věnované tématice (→) rituální vraždy. V něm mj. shrnul i většinu v té době známých histo-
rických i novodobých vyobrazení této pověry od středověkých dřevorytů až po naturalistic-
ká vyobrazení z období hilsneriády. Palcové titulky přední strany „mimořádného čísla“ hlá-
sají: „Židovský vražedný plán proti nežidovskému světu odhalen!“ Autorem karikatury je 
Philip Ruprecht.
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Usnesení z  roku 1975 stejně tak jako usnesení z  roku 1991 jsou 
bezpochyby především politická gesta, která spíše vypovídají o  geopolitic-
kých proměnách v devadesátých letech dvacátého století, nežli o povaze sio-
nismu jako takového. [V. T.]

Literatura:

SACHAR, Howard M. (1999): Dějiny Státu Izrael. Praha: Regia

Rituální vražda. Ve 12. století, v období mezi První a Druhou křížovou vý-
pravou se zrodily dva nejtragičtější a nejstarší protižidovské mýty křesťan-
ství: mýtus rituální vraždy a s ním související mýtus židovského spiknutí (→ 
Teorie spiknutí). S obviněním z vraždy spáchané z magických či rituálních 
důvodů se však setkáváme v různých historických periodách a na všech kon-
tinentech: ve  starověku Řekové obviňovali z  tohoto zločinu Židy, Římané 
křesťany a  křesťané příslušníky gnostických sekt, především montanisty; 
v Číně bylo pronásledování křesťanských misionářů zdůvodňováno tím, že 
unášejí děti, zabíjejí je a z jejich orgánů připravují magické nápoje; na Mada-
gaskaru přisuzovali podobné zločiny francouzským kolonialistům v 19. sto-
letí. Mýtus o rituální vraždě je mýtem univerzálním a objevuje se ve chvíli, 
kdy je do sebe uzavřená společnost konfrontována cizinci, ke kterým cítí ne-
návist a kteří jí znepokojují.

Středověká křesťanská společnost navázala na tuto tradici nepřá-
telských pocitů až v první polovině 12. století, kdy poprvé z rituálních vražd 
obvinila Židy na různých místech a v různých podobách. Ještě dříve však, 
než se ustálila poslední verze mýtu, tj. vražda křesťanského dítěte, stál na po-
čátku tohoto obvinění dlouhý vývoj starověkého pohanského mýtu boho-
vraždy (→ Bohovražda), k  jehož rozvoji přispěla lidová obrazotvornost: židé 
nechali zabít ježíše krista, neboť prý potřebovali jeho krev (někdy srdce či 
játra) k magickým účelům a tedy i k pomstě vůči křesťanům. Rozvoj mýtu 
rituální vraždy byl podpořen také eucharistickou teologií, která se objevuje 
ve 12. století a vrcholí IV. lateránským koncilem, i následným obviňováním 
Židů ze svatokrádeže a zneuctívání posvěcených hostií (→ Znesvěcení hostie). 
Vždyť od těla Kristova, které na sebe v očích lidu někdy bralo podobu Jezulát-
ka, byl už jen krok ke křesťanskému dítěti nebo nevinné panně.

K  prvnímu známému křesťanskému obvinění Židů z  rituální 
vraždy došlo v roce 1144 v anglickém městě Norwich. V předvečer Velkého 
pátku bylo v lese nedaleko města nalezeno tělo mladého křesťanského učed-
níka Williama, a ihned se rozšířila zvěst, že jej zabili Židé, aby se pomstili 
křesťanům a znesvětili jejich nadcházející svátky. Neobjevila se zde žádná 
zmínka o využití křesťanské krve, ale zrodil se zde mýtus o židovské konspi-
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rITuáLNí VrAždA

Vyobrazení údajné rituální vraždy Simona z Trentu (→ Tridentská aféra). Ilustrace pochází při-
bližně ze 17. století a vznikla překreslením výjevu ze staré mostecké věže ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, pocházejícího z 15. století. Tento výjev vedle motivu (→) rituální vraždy obsahoval rovněž 
motiv (→) judensau a motiv (→) spojenectví Židů s Ďáblem. Ilustrace byla později publikována na-
cistickým Der Stürmer (květen 1934) ve zvláštním čísle věnovaném tématu (→) rituální vraždy.

Ilustrace z nacistické dětské knihy Giftpilz (Jedovatá houba), vydané nakladatelstvím Stür-
merverlag roku 1938, je příkladem snahy o indoktrinaci (→) rasového antisemitismu nejmladší 
generaci. Kniha vyzývá děti, aby se naučily rozpoznávat Židy podobně, jako rozpoznávají jedlé 
houby od nejedlých. Tato ilustrace pochází z kapitoly, která měla varovat děti, aby se s Židy 
nestýkaly a nic si od nich nebraly, aby se tak nestaly oběťmi například (→) rituální vraždy. Pod 
ilustrací byl umístěn popisek: „Ahoj děti, mám pro vás bonbóny, ale musíte jít se mnou.“



235

raci (→ Teorie spiknutí), neboť jméno chlapce mělo být vylosováno na židov-
ském sněmu zasedajícímu ve francouzském městě Narbonne. Místní autori-
ty fámě nevěřily a přes lidové nepokoje své Židy ještě uchránily. V místě se 
zrodil kult svatého Williama, který v roce 1173 posílil benediktinský mnich 
Thomas z Monmouthu svým spisem The Life and Miracles of William o životě 
a zázracích nového světce. K druhému nařčení Židů z rituální vraždy došlo 
v roce 1147 v německém Würzburgu. V řece Mohuči byla nalezena mrtvola 
křesťana a bez jakéhokoliv dalšího vyšetřování byli z jeho vraždy obviněni 
místní Židé a několik z nich ihned ubito. K dalším aférám došlo ve Francii: 
v Blois v roce 1171 bylo pro údajnou vraždu křesťanského chlapce upáleno 
na 30 Židů, a v Bray-sur-Seine přišlo v letech 1191–92 o život ze stejného dů-
vodu na sto židovských obyvatel. Nicméně rituální vraždy ještě nebyly ve 12. 
století na denním pořádku a vysoké církevní i světské autority se k nim sta-
věly s nedůvěrou a s odmítáním.

I o století později, kdy se aféry rituálních zločinů, jejichž hlavním 
motivem již měla být krev křesťanských obětí, staly běžné, nařídil císař Fri-
edrich II. šetření, aby se prokázalo, zda se tvrzení, že Židé užívají křesťanské 
krve, zakládá na pravdě. Povolal k tomu různé teology a specialisty včetně 
židovských konvertitů, kteří dospěli k formálnímu závěru, že nic – tj. žádné 
přikázání Starého zákona ani Talmudu – neopravňuje Židy užívat lidskou 
krev, a že všechny zákony judaismu naopak veškerou konzumaci krve přísně 
zakazují. Na základě tohoto dobrozdání Friedrich II. vydal roku 1236 „Zlatou 
bulu“, která měla Židy před podobnými nařčeními chránit. Bulu na ochranu 
Židů a zpochybňující rituální vraždy vydal v roce 1247 i papež Inocenc IV. 
a v následně i další papežové.

Nedostatečným vzděláním i  neustálým působením křesťanské 
propagandy, která vulgarizovala základní teologické závěry a  doprovázela 
člověka na každém kroku od rána do večera, mýtus rituálních zločinů v lido-
vé mentalitě zakořenil natolik, že už na něj žádný církevní či světský výnos 
nemohl působit. Od konce 13. a v průběhu 14. a 15. století se obvinění Židů ze 
znesvěcení hostií a  z  vražd dětí i  dospělých křesťanů rozrostla do  takové 
míry, že nahrazovala křížové výpravy, dávala podněty k masovému vyhlazo-
vání židovského obyvatelstva po celé Evropě i ke vzniku kultu „malých svět-
ců“, tedy dětí umučených Židy, jež se stávaly předobrazy Krista-dítěte a k nimž 
se ubíraly – v některých případech ještě v druhé polovině 20. století – lidové 
poutě. Mezi fikcemi zneuctěných hostií a rituálních vraž, o nichž existuje 
více jak 250 zpráv z dochovaných středověkých kronik, za zmínku stojí: ob-
vinění z rituální vraždy malého Hugha a praktikování černé magie s  jeho 
tělem v roce 1255 v Lincolnu; zmizení malého chlapce z Bernu v roce 1294, 
které ve stejném roce vedlo k vyhnání Židů z města a o 250 let později k vý-
stavbě „studny požírače dětí“ (Kinderfressenbrunnen); proces v letech 1462–
1470 se Židy obviněnými z  rituální vraždy v  bavorském městě Endingen, 
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o němž dodnes svědčí německá lidová hra Endingen Judenspiel; dále (→) Tri-
dentská aféra z roku 1475, kdy se 9 Židů po mučení doznalo k vraždě křesťan-
ského chlapce Simona, za což byli upáleni a jejich komunita vyhnána.

S  počátkem 16. století obvinění židovského obyvatelstva z  rituál-
ních vražd nekončí, ale následkem politických, společenských i kulturních 
změn se stávají vzácnější a rafinovanější. A jakkoliv osvícenství a jeho ostrá 
kritika církve i  náboženských pověr v  18. století na  čas tyto protižidovské 
mýty otupily, nepodařilo se jim je trvale vykořenit. Svědčí o  tom novodobé 
transformace mýtu o rituální vraždě ve střední (→ Hilsnerova aféra) i v západ-
ní Evropě (→ Dreyfusova aféra), ve Spojených státech (→ Leo Frank) na konci 
19. století, ve 30. a 40. letech 20. století v Německu (→ holocaust) i v různých 
oblastech světa na konci 20. století (→ Arabský antisemitismus). [L.A.N.]
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Rusko. Dějiny Židů v Rusku se mohou datovat od prvních kontaktů mezi 
Kyjevskou Rusí a (→) Chazary v 9. století. V 11. až 12. století je doložena pří-
tomnost Židů ve zvláštní čtvrti v Kyjevě, od 12. století stoupá význam aške-
názských Židů z německy mluvícíh oblastí Evropy. Jejich osídlení se objevuje 
nejen přímo v Kyjevě, ale i v některých dalších městech. V severovýchodní 
části Ruska bylo židovské osídlení řídké, na západě ale výrazně rostlo. Perze-
kuce a pogromy v západní Evropě vyháněly Židy do oblasti Polska a západní-
ho Ruska. Ve 14. století se němečtí Židé uchýlili pod ochranu Kazimíra III. 
Velikého, kde se věnovali obchodu, finančnictví, řemeslům a práci ve služ-
bách koruny a  polské šlechty, například správě statků a  výběru naturálií 
a daní. Z oblasti Polska se židovské osídlení šířilo na Litvu, Ukrajinu, do ob-
lasti Běloruska, Rakouska-Uherska a západního Ruska.

Židé sídlili v  štetlech, v  malých městech, kde měli vlastní infra-
strukturu a vysokou míru autonomie. Historické dokumenty dokládají pří-
tomnost Židů v Moskevském knížectví od 15. století. Až do osvícenství nemě-
li Židé v  Rusku významná postavení, ale nemáme doloženy ani výrazné 
projevy antisemitismu, vyjma občasných lokálních projevů náboženské in-
tolerance. Případné diskriminační zákony nebyly striktně dodržovány. 
Za vlády Petra Velikého (1672–1725) se stal vicekancléřem jeden z nejschop-
nějších státníků baron Petr Pavlovič Šafirov (16701–1739), potomek polskoži-
dovské rodiny, která konvertovala k ruské pravoslavné církvi.
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Za  vlády Kateřiny II. (1729–1796) získalo ruské impérium rozsáhlá 
území Litvy a Polska spolu s hustým židovským osídlením, zejména při dru-
hém a třetím dělení Polska v letech 1793 a 1795. Židé, kteří se pod polskou ko-
runou a ve šlechtických službách povětšinou těšili značné vážnosti a toleranci, 
byli v novém státě podrobeni přísným restrikcím a omezením. Nesměli se stě-
hovat do  oblastí centrálního Ruska, jejich pobyt byl regulován a  podléhali 
vlastním místním správním orgánům zvaným obec – kahal, kehila. Rady star-
ších měly pravomoce nad vnitřními spory a výběrem daní. Židé nesměli sloužit 
v carské armádě, namísto toho byli podrobeni dvojímu zdanění. V roce 1827 
car Mikuláš I. změnil pravidla verbování rekrutů a mezi roky 1827 a 1854 ne-
chal odvádět k vojsku i Židy, mezi nimi také mnoho nezletilých chlapců.

Někteří židovští občané se pod vlivem osvícenství – haskaly asimi-
lovali, přijali ruský jazyk a zvyky a začali se aktivně podílet na ruském hos-
podářství a kultuře, ale též byla zakládána židovská periodika psaná rusky, 
v jidiš nebo hebrejsky a rozvíjena specifická židovská kultura. Alexandr II. 
(1855-1881) je nazýván car osvoboditel, neboť v roce 1861 zrušil nevolnictví, 
ale Židé pod jeho vládou mnoho práv stále postrádali, protože nesměli nají-
mat křesťanské zaměstnance, vlastnit půdu, ani se volně stěhovat po území 
říše. Car Alexandr II. zemřel rukou anarchistického atentátníka, to následně 
vyvolalo nebezpečné protižidovské násilnosti.

Ruský antisemitismus se po  zavraždění cara Alexandra II. silně 
rozšířil i mezi lidové vrstvy za tiché podpory carského dvora a armády. V ce-
lém Rusku vzplály v roce 1881 (→) pogromy, během nichž byly ve 166 ruských 
městech zničeny židovské majetky a  Židé byli týráni a  zabíjeni. Nepokoje 
v jižním Rusku vedly ke svolání konference na ministerstvu vnitra a k přije-
tí tzv. „Májových zákonů“. Nazýval se tak „Dočasný řád“ přijatý 15. května 
1882. Ten znamenal výraznou diskriminaci židovských občanů a navzdory 
svému názvu setrval v platnosti po více než třicet let. Car Alexandr III. (1881–
1894) byl vyznavačem tradicionalistického pravoslaví, autoritářského samo-
děržaví a  vypjatého nacionalismu. Sám byl antisemita a  antisemitismus 
ve své říši podporoval, obviňoval Židy dokonce i z protižidovských nepokojů 
a pogromů po smrti svého předchůdce. V Rusku se za jeho vlády šířilo ozna-
čování Židů za vrahy Krista a za odvěké pronásledovatele Slovanů a křesťanů. 
Pogromy dále probíhaly za nečinnosti úřadů až do roku 1884. 

Mikuláš II. (1894–1917) také pogromům a antisemitským útokům 
účinně nebránil a perzekuce Židů za jeho vlády pokračovaly. Velká vlna po-
gromů s asi dvěma tisíci oběťmi na životech proběhla v Rusku v letech 1903–
1906. K násilnostem došlo též během občasné války v letech 1917–1922, kdy 
během 887 pogromů zahynulo až čtvrt miliónu Židů. Za vlády Mikuláše II. 
byl v prostředí carské ochranky v  roce 1903 vyhotoven známý podvrh (→) 
Protokoly siónských mudrců, který se stal základním kamenem antisemit-
ské propagandy v celém světě na mnoho dalších desetiletí.
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V letech 1911–1913 na samém sklonku carské éry proběhla v Rus-
ku (→) Beilisova aféra – další z vykontruovaných případů obvinění z rituální 
vraždy. Agnostický židovský dělník Menachem Mendel Beilis byl obviněn 
z údajné rituální vraždy třináctiletého chlapce Andreje Juščinského. Během 
procesu, na který prokuratura sezvala čelní představitele ruského antisemi-
tismu bylo vyvráceno nejen obvinění proti Beilisovi, ale i celý koncept (→) ri-
tuální vraždy jako takové. Kauza byla často srovnávána s aférou amerického 
továrníka (→) Leo Franka, která shodou okolností ve  (→) Spojených státech 
probíhala v téže době.

Od revolučních hnutí proti carskému režimu si ruští Židé slibovali 
osvobození od všudypřítomného antisemitismu, šikany a státem podporova-
ného pronásledování. Proto se také mnoho vzdělaných Židů aktivně zapojilo 
do ruské revoluce. Tento nesporný fakt jim nejen nepřinesl dlouhodobý pro-
spěch, ale naopak vedl k jejich další stigmatizaci. Již krátce po listopadové 
revoluci v roce 1917 se začal mezi nepřáteli bolševiků užívat hanlivý pojem 
„židobolševik“. Antisemité tímto pojmem vyjadřují své přesvědčení, že za zlo-
činy bolševismu jsou odpovědní výhradně Židé, kteří se řídí pokyny obsaže-
nými v Protokolech siónských mudrců a svými tajnými manipulacemi sou-
stavně a  nelítostně ničí a  ovládají křesťanské národy. V  jejich pojetí jsou 
za bolševismus a všechny zločiny komunistické totality odpovědni židovští 
spiklenci, kteří tímto způsobem naplnili dávnou snahu Chazarů o zotročení 
a zničení Ruska, Slovanů, křesťanů a vůbec všech nežidovských národů a ras. 
Kromě zdůrazňování přítomnosti mnoha Židů mezi ruskými revolucionáři 
se objevuje argument, že také hlavní teoretik a propagátor myšlenky komu-
nismu Karel Marx pocházel z židovské rodiny. Někteří antisemité připisují 
židovský původ též Leninovi a Stalinovi, ostatně i Hitlerovi, ačkoliv to nelze 
nijak dokázat. Označení „židobolševik“ spojuje antisemitismus s  odporem 
k  bolševismu a  ke  zločinům komunistických režimů. Zároveň snímá vinu 
za masové vraždy z ruských, ukrajinských a gruzínských bolševiků a přená-
ší ji na všudypřítomné a démonizované Židy.

Vladimír Iljič Lenin (1870–1924) se vypořádal s aktuálním lidovým 
antisemitismem projevem k  lidu vydaným na gramofonové desce v březnu 
1919 a svými výroky, v nichž marxistickými argumenty odsoudil antisemi-
tismus jakožto pokus o odklon oprávněné třídní nenávisti rolníků a dělníků 
od pravých viníků, jimiž jsou jejich vykořisťovatelé, k bezbranným Židům. 
V jeho interpretaci je antisemitismus carskou taktikou, která má za úkol udr-
žet tradiční pravoslaví a carskou despocii u moci tím, že se lidový hněv obrátí 
proti obětnímu beránkovi. Oficiálně se v Sovětském svazu projevy antisemi-
tismu po revoluci odsuzovaly, nicméně pod jinými označeními se antisemi-
tismus naopak postupně rozvíjel.

Podle Leninovy koncepce měl mít každý národ na území Sovětské-
ho svazu své samosprávné území. Pro věřící Židy byl roku 1928 zřízen Židov-



239

ský národní okruh, jakýsi protipól židovskému osídlení v Palestině, nový so-
větský Sijón, v  němž měla být tradiční víra nahrazena komunistickou 
ideologií. Jazykem nové autonomní republiky byla jidiš, hebrejština se komu-
nistům nehodila pro své náboženské konotace. Židovská autonomní oblast 
s hlavním městem Birobidžan na řece Bira se nachází na Dálném východě 
u hranice s Čínou. Má rozlohu 36 000 km² a žije v ní okolo 180 000 obyvatel. 
Nyní zde žije jen 1 % Židů, převládají Rusové, Ukrajinci a mnoho dalších etnic-
kých skupin. Židovský národní okruh měl být Stalinovou výkladní skříní, 
novým rájem pro Židy ze Sovětského svazu i z ciziny. Podle některých histori-
ků chtěl Stalin vystěhovat Židy z ruských center a tak se jich vlastně zbavit. 
Projekt se však setkával s odporem, Židé z vyspělých částí Ruska neměli zájem 
kolonizovat odlehlé, neznámé oblasti, navrhovali zřídit autonomní území 
na Krymu, nebo na Ukrajině, kde měli své kořeny. Jejich návrhy však nebylo 
možné přijmout, protože v  těchto oblastech panovaly antisemitské nálady 
a místní obyvatelé také nechtěli Židům přepustit část svého území.

Přesto se na přelomu 20. a 30.let někteří Židé do Birobidžanu přestě-
hovali a v roce 1934 zde byla zřízena Židovská autonomní oblast. Rusové však 
vyvíjeli na zdejší Židy tlak, aby se asimilovali, jidiš byla nahrazována rušti-
nou a  hebrejské písmo azbukou. Po  válce již byl projekt téměř nefunkční, 
přestože se krátce uvažovalo o přivedení židovských uprchlíků z Evropy. V té 
době žilo v autonomní oblasti až 30% Židů. Po pádu Sovětského svazu v roce 
1991 emigrovala většina Židů z Birobidžanu do Německa a Izraele. V Židovské 
autonomní oblasti přesto stále vycházejí noviny Birobidžanská hvězda, někte-
ré školy vyučují v jidiš a v jidiš vysílají i některé rozhlasové stanice.

Podle svědectví současníků byl Josef Stalin (1878-1953) vášnivým 
antisemitou, i když se zpočátku pokoušel své antipatie vůči Židům z politic-
kých důvodů skrývat. Již v roce 1907 se měl vyjádřit, že je třeba rozlišovat 
mezi „židovskou“ a „opravdovou ruskou frakcí“ v rámci bolševismu.74 Stalin 
pronášel hrubě antisemitské výroky již před Leninovou smrtí,75 po ní, jak-
mile převzal moc, pronásledoval židovské intelektuály, kterých se obával ja-
kožto možné politické opozice. Protižidovské postoje přežívaly také u komu-
nistické mocenské elity a  byrokracie. Přestože se mnoho židovských 
revolucionářů velmi aktivně podílelo na první fázi revoluce, stali se prvními 
oběťmi čistek a  pronásledování. Z  nepřátelské činnosti proti Stalinovi byl 
například obviněn Leninův blízký spolupracovník Lev Nikolajevič Trockij, 
radikální židovský revolucionář s  původním jménem Lev Davidovič Bron-
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štejn (1879–1940).76 V roce 1927 byl vyloučen z komunistické strany, v roce 
1929 opustil Sovětský svaz. Protože nepřestal bojovat proti stalinské podobě 
bolševismu, byl v mexickém exilu zavražděn španělským komunistou a taj-
ným agentem NKVD Ramónem Mercaderem. Stalinovo tažení proti trockis-
tům, mezi nimiž bylo i mnoho Židů, mělo výrazné antisemitské rysy a před-
určilo represivní protižidovskou politiku Stalinovy předválečné éry.

V Sovětském svazu byl sionismus v letech 1928 až 1934 postaven 
mimo zákon a všechny sionistické organizace byly rozpuštěny. Co se týká vě-
řících Židů, byli v nemilosti stejně jako křesťané, byli pokládáni za  tmáře 
a zpátečníky, kteří odmítají přijmout „vědecký světový názor“. Po roce 1930 
zesílil antisemitismus také vinou násilné urbanizace a  nuceným stěhová-
ním Židů z venkovských oblastí do měst, přetrháním tradičních sousedských 
vztahů a stresujícím způsobem života v neustálém ohrožení, bídě a stísně-
ných bytech spolu s cizími lidmi.

Poté, co Stalin v roce 1939 odmítl pověřit Maxima Litvinova vede-
ním ministerstva zahraničních věcí, okamžitě rozkázal Vjačeslavu Molotovovi, 
aby „očistil ministerstvo od Židů“. Podle některých historiků to měl být signál 
vyslaný nacistickému Německu k možnému vyjednávání o neútočení, podle ji-
ných to však byl pouze projev Stalinova osobního antisemitismu.77 Podle histo-
rika Jakova Jakovleviče Etingera, syna jednoho z lékařů popravených v zinsce-
novaném procesu, bylo mnoho státních čistek v  třicátých letech motivováno 
antisemitsky a po ještě intenzivnějších projevech antisemitismu během druhé 
světové války Stalin řekl, že „každý Žid je potencionální špión.“78

V  letech 1945 až 1947 byl otevřený antisemitismus potlačován, 
protože Stalin byl považován za zachránce Židů, který porazil Hitlera a osvo-
bodil vězně z východoevropských koncentračních táborů. Stalin v  té době 
potřeboval Židy pro svoji propagandu a pěstování spasitelského image, navíc 
mnoho Židů ještě zaujímalo vysoké posty díky své revoluční minulosti. Mno-
zí z nich působili ve výzvědných službách, v bezpečnostních složkách, v ko-
munistické straně a v kulturní sféře. Stalin měl též politický zájem na zalo-
žení státu Izrael, prostřednictvím něhož chtěl rozšířit sféru svého vlivu 
na Přední východ. Po jistou krátkou dobu umožnil dovoz zbraní do Palesti-
ny, výcvik židovských bojovníků a podpořil Rezoluci o rozdělení Palestiny, 
která umožnila vyhlášení Izraele.
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S počátkem studené války se však stát Izrael připojil k západu a Sta-
lin se začal obávat jakékoliv formy židovského nacionalismu jako ostatně kaž-
dého projevu nacionalismu. Sovětský režim v roce 1948 zrušil Židovský proti-
fašistický výbor a  zahájil propagandistickou kampaň proti takzvanému 
vykořeněnému kosmopolitismu a proti sionismu. V té době se již rozvíjela Stali-
nova paranoia a ke konci života začal podezřívat i své lékaře. Po inscenovaných 
procesech s členy Židovského protifašistického výboru79 bylo jeho třináct členů 
na Stalinův rozkaz tajně popraveno během „noci zavražděných básníků“.80

Stalinovy paranoické obavy z atentátu vedly k procesu s „židovský-
mi lékaři“ obviněnými ze spiknutí za účelem vraždy Stalina. Podle materiá-
lů, které vešly ve známost po Stalinově smrti, a podle vyjádření Nikity Chruš-
čova na tajném 20. zasedání politbyra byly procesy se stovkami židovských 
lékařů vykonstruované a vynucené Stalinem a rovněž se na  jejich základě 
připravovaly masivní deportace Židů do táborů. Tyto drakonické akce měly 
za cíl „očistit stranu“, ale Stalinova smrt jim zabránila.

Po  rozpadu sovětského impéria nastaly masové alije do  Izraele, 
takže v Rusku zůstalo sice jen velmi málo Židů, ale přesto přetrval tradiční 
ruský antisemitismus.81 Určité protižidovské stereotypy a averze nalézáme 
například i u takových respektovaných autorů, jakými byl jeden z největších 
světových spisovatelů Fjodor Michaljovič Dostojevskij nebo disident Alexan-
dr Solženicyn.82 Ruský antisemitismus pak po  roce 1991 opět ožil spolu 
s ruským nacionalismem. Někteří občané Ruska těžko nesli pokles vlivu bý-
valé velmoci a určitou provincializaci své vlasti i  ztrátu sociálních výhod, 
na které byli zvyklí v komunistickém státě. Objevuje se hledání viníka sou-
časných společenských problémů a nachází se tradiční oběť.

V soudobých antisemitských a konspiračních textech je na jedné 
straně představován svět pravých morálních a národních hodnot, jímž je na-
příklad idealizovaný svět tradičního ruského pravoslaví spjatého s ochrani-
telskou postavou mravně nadřazeného panovníka, na druhé straně říše sata-
na usilující o zničení Ruska, Slovanů a křesťanů víceméně ztotožňovaná s tzv. 
satanovou synagogou, metafyzickou říší (→) „chazarských zhoubců“, židoze-
dnářů, židobolševiků, architektů NWO, jednoduše řečeno s Židy.
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Na  současném ruském antisemitismu se podílí jednak reminis-
cence na carský „zlatý věk“ a tradiční pravoslavný a nacionalistický ruský 
mesianismus, jednak ze západu importovaný neonacismus a  skinheadské 
hnutí spojené s  vypjatou xenofobií a  živené sociální nejistotou. Navzdory 
tomu, že vrcholní ruští představitelé po rozpadu Sovětského svazu projevy 
antisemitismu potlačují a vůči židovským občanům pěstují nebývale vstříc-
nou politiku, s antisemitskými projevy vystoupili někteří duchovní pravo-
slavné církve nebo někteří poslanci Ruské dumy. Rozličným (→) teoriím spik-
nutí se dostává prostoru v ruských médiích, jako například ve zpravodajské 
stanici Russia Today, provozované státní agenturou ANO TV Novosti. Kromě 
oficiálního, politického a náboženského antisemitismu a antisionismu se též 
objevily projevy lidového vandalismu, jako je ničení pomníků, synagog 
a hřbitovů, a rovněž útoky proti židovským občanům stejně jako je tomu po-
čátkem jednadvacátého století v jiných státech světa. [V. T.]

Shylock.83 Žid Shylock je jednou z hlavní postav hry anglického renesanční-
ho dramatika Williama Shakespeara Kupec benátský (The Merchant of Veni-
ce). Hra byla napsána mezi léty 1596 a 1598 a je tradičně řazena mezi kome-
die, ačkoliv je toto zařazení, zejména kvůli postavě obchodníka a  lichváře 
Shylocka a jeho osudu, vnímáno jako problematické. Děj se odehrává v Be-
nátkách a na fiktivním, v mnoha ohledech magickém či pohádkovém pan-
ství Belmont. Mladý šlechtic Bassanio se chce ucházet o ruku bohaté a krás-
né Porcie a aby získal prostředky potřebné na námluvy, jeho přítel Antonio 
si vypůjčí peníze (→ lichva) od zámožného Shylocka. Shylock v žertu navrhne, 
aby pokutou za nedodržení lhůty pro vrácení peněz byla jedna libra Antoni-
ova masa, kterou Shylock osobně vyřízne. Souběžně s  příběhem Bassanio-
vých námluv sledujeme osudy Shylockovy jediné dcery Jessiky, která se za-
miluje do křesťanského mladíka Lorenza, Bassaniova přítele, a tajně s ním 
uprchne a vezme s sebou část otcova jmění. Shylock je ztrátou dcery naprosto 
zdrcen a když se dozví, že Antonio nešťastnou náhodou přišel o všechen svůj 
majetek a není tedy schopen včas splatit svůj dluh, začne se domáhat slíbené 
libry masa. V poslední chvíli Antonia zachrání za doktora práv převlečená 
Porcie, která poukáže na skutečnost, že v úpise je řeč pouze o libře masa a ni-
koliv o krvi, na níž Shylock nemá nárok. Pokud by při vyřezávání své odmě-
ny prolil kupcovu krev, dopustí se vraždy. Shylock je veřejně zostuzen, jeho 
majetek propadne Antoniovi a  pod pohrůžkou smrti musí konvertovat 
ke křesťanství. Hra končí, v typickém stylu alžbětinských romantických ko-
medií, svatbou několika mladých párů.

83)  Heslo Shylock vypracovala Petra Poncarová
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Ačkoliv je Shylock nakonec poražen a štěstí stojí na straně příslušní-
ků křesťanské aristokratické elity, postava židovského obchodníka je velmi 
nejednoznačná a s ní i vyznění celé hry. Shylock není vykreslen jako krvelačná 
zrůda, která bezdůvodně škodí veškerému lidstvu (pro srovnání viz hru Malts-
ký Žid Shakespearova současníka Christophera Marlowa, kde žid Barabáš pro-
náší hrdý monolog o svých otřesných aktivitách zahrnujících otravování stud-
ní, dobíjení nemocných a  přivádění lidí na  mizinu – Barabáš představuje 
karikaturu zákeřného, ziskuchtivého Žida provedenou v nadživotní velikosti). 
Křesťané ve hře se v žádném případě nechovají příkladně, Shylocka ponižují 
a využívají a sami se zajímají zejména o peníze. Shylock sice také podléhá fa-
natismu a nenávisti a úporně se dožaduje krvavé, nesmyslné pomsty, nicméně 
jeho chování má pochopitelnou motivaci a Shylock je vybaven lidskou důstoj-
ností. Jeho slavný monolog v I. dějství (Leč v tísni jsem, vám, zdá se, zase dobrý! 
/ A tak si přijdete a řeknete: / „Shylocku, honem, chceme peníze!“ / Vy, pane, vy jste 
poplival mi vous / a vykopal mne ze dveří jak psa! Teď po mně, pane, chcete pení-
ze? / Co vám mám na to říct? Co třeba tohle: / „Což má pes peníze? Tři tisíce / je 
na psa trochu moc.“ I.3 111–119, přel. Martin Hilský).

Shylock není a  v  době vzniku hry ani nemohl být jednoznačně 
kladnou postavou a nevinnou obětí nenávistné společnosti, je nicméně po-
stavou znepokojivě složitou a hořká pachuť jeho tragického osudu ovlivňuje 
i závěrečný „happy end“.

Pro vnímání Shakespeareovy hry je důležitý kontext židovské pří-
tomnosti, resp. nepřítomnosti v Anglii: r.1290 byli Židé z Anglie vypovězeni 
a vrátit se směli až r. 1655 na základě pozvání Olivera Cromwella. Obraz Židů 
v anglické literatuře této doby je tedy založen zejména na fantazii, mýtech 
a stereotypech často přejatých ze zahraničních modelů než na přímé osobní 
zkušenosti s  konkrétními příslušníky židovské menšiny, ačkoliv jednotliví 
Židé i malé komunity často zdánlivých konvertitů v Anglii existovaly (→ Britá-
nie; → Antisemitismus bez Židů). Významný vliv na genezi a vnímání hry měly 
i dobové události, např. politický proces s Roderigem Lopezem z r.1594. Portu-
galský žid Lopez byl osobním lékařem královny Alžběty I. a za údajný pokus 
královnu zavraždit byl odsouzen k smrti a následně brutálně popraven.

Na Shakespearovu hru reagoval mj. britský dramatik Arnold Wes-
ker svou hrou Kupec (The Merchant, 1976, rovněž uváděno jako Shylock), která 
je založena na podrobném výzkumu dobových reálií a kde je Shylock před-
staven jako humanitní učenec a  veskrze kladná postava. Legendárními 
hereckými představiteli Shylocka jsou např. Al Pacino (výpravný film Micha-
ela Radforda z  r. 2004) či Henry Goodman (televizní film Trevora Nunna 
z r. 2001, který hru přenáší do Itálie 30. let 20. století). Shakespearův Kupec 
benátský i Marlowův Maltský Žid byly nacistickým režimem s oblibou využí-
vány k propagaci antisemitismu. Hra byla zneužívána i komunistickým reži-
mem, například v kontextu procesu s Rudolfem Slánským. Od konce II. svě-
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tové války jsou inscenace Kupce benátského silně ovlivněny událostmi (→) 
holocaustu a  režiséři tyto anachronické, leč nevyhnutelné konotace musí 
ve svých pojetích tím či oním způsobem reflektovat. [J. P. P.]

Literatura:

BROWN, John Russell (1992): The Merchant of Venice. London: Routledge, The Arden Shake-
speare

HILSKÝ, Martin (2010): Shakespeare a jeviště svět. Praha: Academia

HILSKÝ, Martin (2005): „Text a kontext“, „Shakespearovská zrcadla“, „Shylockovy proměny: 
Inscenace a recepce Kupce benátského“ In: Kupec benátský / The Merchant of Venice. Brno: At-
lanti

SHAKESPEARE, William (1992): The Merchant of Venice. London: Routledge, The Arden Shake-
speare

SCHÜLTING, Sabine; ACKERMANN, Zeno; BARTHA, Kathrin (2012): „Shylock in Germany: The 
Reception of Shakespeare‘s The Merchant of Venice after 1945.“ http://www.geisteswissens-
chaften.fu-berlin.de/en/v/shylock/index.html (online)(20.11.2012)

Slovensko. Nejstarší doklady o přítomnosti Židů na území dnešního Sloven-
ska pocházejí z 11. století. Ve 14. století již v Bratislavě žilo kolem 800 Židů, 
kteří se v souladu s dobovými nařízeními zabývali především obchodem a fi-
nančnictvím. Bratislava (tehdy nazývaná Pressburg, nebo Prešporek) byla 
díky svému umístění na významné obchodní stezce jedním z nejvýznamněj-
ších židovských center v oblasti Podunají, a to i přesto, že (→) antijudaismus 
byl mezi jejím obyvatelstvem velmi silný. Osud slovenských Židů byl daleko 
více svázán s dějinami Uher, nežli s dějinami (→) českých zemí. V období rané-
ho novověku jsou tyto dějiny poznamenány dvěma případy obvinění z (→) Ri-
tuální vraždy a to v Trnavě roku 1494 a v Pezinoku roku 1529, kde bylo dne 
21. května po přiznání k údajné rituální vraždě získaném mučením upáleno 
několik desítek osob. Už tři roky předtím v souvislosti s porážkou u Moháče 
roku 1526 rozhodla královna Marie o vyhnání Židů z území Uher zahrnující-
ho i dnešní Slovensko. Nařízení tehdy bylo motivováno obviněním z kolabora-
ce Židů s (→) Osmanskou říší. Král Ferdinand, zakladatel habsburské dynastie 
však toto rozhodnutí téhož roku zrušil. Podobně dopadl další pokus o vyhná-
ní Židů z území Maďarska a dnešního Slovenska z roku 1572. Z roku 1591 je 
doložen záznam o případu údajného (→) znesvěcování hostie v Bratislavě. 
Od roku 1578 byli Židé nuceni platit dvojnásobné daně oproti křesťanskému 
obyvatelstvu. Po roce 1726 za vlády Karla VI. zažívá Bratislava příliv imigran-
tů z moravského venkova způsobený důsledky (→) Familiantského zákona a 
dalších nařízení dobového „úředního antisemitismu“, mezi něž patřil i (→) nu-
merus clausus na maximální počet Židů, kteří smějí žít na území Čech a Mo-
ravy. Tito Židé se sice přestěhovali na Slovensko, ovšem daně i nadále platili 
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do obcí, z nichž pocházeli. V roce 1749 byli Židé v Podunají, stejně jako v ce-
lém Rakousko-Uhersku z rozhodnutí Marie Terezie zatíženi tzv. Toleranční 
daní. Uvolnění přinesl teprve Toleranční patent Josefa II. z roku 1781. Vedle 
posílení práv Židů zrušily předpisy navazující na Toleranční patent i povin-
nost nošení zvláštního označení na  oděvu. Roku 1840 pak byla uvolněna 
omezení pobytu Židů ve městech. Další snahy o uvolnění protižidovských re-
strikcí v letech 1848-1852 byly v Bratislavě a dalších městech provázeny pro-
testy a dokonce i (→) pogromy. Plných občanských práv se Židé dočkali teprve 
roku 1867. S narůstajícím národně-obrozeneckým hnutím se museli slovenští 
Židé vyrovnávat s obviněními z kolaborace s tolik nenáviděnými Maďary. 
Do jisté míry šlo o podobný jev jako obviňování Židů z „němčení“ v (→) českých 
zemích. V letech 1882-1883 se Židé v Bratislavě stali terčem násilností poté, co 
soud smetl ze stolu obvinění z (→) rituální vraždy ve vesnici Tiszaeszlár ve vý-
chodním Maďarsku. S dalšími obviněními tohoto typu se museli Židé přímo 
v Bratislavě vyrovnávat také v květnu roku 1887 a dubnu 1889. Ve světě se 
přitom v téže době odehrávaly desítky podobných vykonstruovaných kauz (→ 
Osmanská říše, → Damašská aféra). Rakousko-uherské mocnářství již tehdy 
v souladu s modernizačním procesem podobné násilnosti netolerovalo a ži-
dovské obce byly i několikrát za způsobenou újmu finančně odškodněny. Na-
vzdory konfliktům židovská populace Podunají prudce vzrůstala. V 1. polovi-
ně 19. století dosahovala přibližně 40 tisíc osob. Před vypuknutím 1. světové 
války už dosahovala 130 tisíc osob. Bratislava byla jedním z významných ži-
dovských center a proslula mj. i jako sídlo konzervativního proudu tehdejší-
ho judaismu a jedno z center intelektuální opozice vůči Haskale. Založení 
Československa po 1. světové válce postavilo slovenské Židy před nové výzvy 
a dilemata, neboť došlo k přerušení staletého kontaktu s Maďarskými centry 
židovského náboženského života. Vztah Židů k maďarskému jazykovému zá-
zemí byl navíc terčem slovenských nacionalistů.

Připojení Slovenska do Československé republiky bylo v části slo-
venské společnosti přijímáno s rozpaky. Ačkoliv se například Andrej Hlinka 
během 1. světové války významně zasadil o československou státnost, v prů-
běhu meziválečného období začal ostře vystupovat proti tomu, co vnímal jako 
druhořadé postavení slovenského národa v Československé republice. Jeho 
Ľudová strana, založená roku 1906 a vymezující se původně proti maďarské 
nadvládě se během meziválečného období přiklonila k myšlence radikálního 
nacionalismu, antikomunismu a separatismu. Tyto myšlenky hájila i na půdě 
Československého parlamentu. Roku 1925 přijala název Hlinkova slovenská 
ľudová strana (HSĽS), oponenty někdy zkracovaný jako ľuďáci. Od poloviny 
30. let se začala stále více přiklánět k myšlenkám německého nacionálního 
socialismu a italského fašismu. Roku 1936 bylo definováno nové stranické 
krédo, přímo inspirované známým nacistickým heslem: „jeden národ, jedna 
strana, jeden vodca“. V srpnu roku 1938 Andrej Hlinka umírá a vedení strany 
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se ujímá katolický farář, doktor Jozef Tiso. O měsíc později, jen měsíc před 
Mnichovskou dohodou vyhlásila HSĽS v Žilině slovenskou autonomii – před-
zvěst vyhlášení Slovenského štátu, k němuž došlo v březnu roku 1939.

K prvnímu vyhánění Židů v kontextu blížící se 2. světové války 
došlo ještě před vypuknutím války samotné. Po tzv. Vídeňské arbitráži z lis-
topadu 1938 řízené nacistickým Německem muselo Československo (tehdy 
již okleštěné o území Sudet a procházející obdobím tzv. Druhé republiky) 
odevzdat značnou část území jižního Slovenska osídleného maďarskou men-
šinou a zahrnujícího mj. i město Košice. Na dotčeném území žilo téměř 45 ti-
síc Židů. Slovenští nacionalisté, reprezentovaní především příslušníky HSĽS 
a Národní strany se ve snaze o odpoutání pozornosti od úlohy Německa ve Ví-
deňské arbitráži rozhodli přenést vinu za územní ústupky na Židy. Od 3. lis-
topadu 1938 tak začalo na přímý rozkaz předsedy autonomní vlády Jozefa 
Tisa docházet k sériím pogromů, zatýkání, konfiskací a vyhánění. Židé 
z vnitřního území Slovenska byli odváženi na území zabírané Maďarskem, 
ovšem Maďaři odmítali tyto vyhnance přijmout, zatýkali je a posílali zpět 
na  demarkační linii, ustavenou Vídeňskou arbitráží. Tisíce osob se tehdy 
ocitly bez přístřeší a vlasti, nuceny přespávat v provizorních přístřešcích a 
uprchlických táborech pod širým nebem. Ačkoliv hlavní tíhu této akce nesly 
Hlinkovy gardy, na její organizaci se již v této fázi podílel Adolf Eichmann a 
nacistické úřady operující z území obsazeného Rakouska.

Slovenský štát vznikl dne 14. března 1939 a ačkoliv byl jeho vznik 
provázen silnou nacionalistickou rétorikou, o samostatnosti či národní svr-
chovanosti nemohla být řeč. Nacisté usilovali především o rozbití Českosloven-
ska a slovenské vedení bylo postaveno před volbu – vyhlášení samostatnosti, 
nebo anexe slovenského území sousedními státy. Nový stát byl přitom založen 
na území značně okleštěném Vídeňskou arbitráží a ačkoliv měl de iure prezi-
denta a vládu, de facto byl v podstatě satelitem nacistického Německa a veškerá 
mezinárodně-politická rozhodnutí, jako například vyhlášení války Sovětské-
mu svazu v roce 1941, vykonával podle instrukcí z Berlína a Vídně. 

Německým vzorem se řídila i protižidovská legislativa. Antisemit-
ská rétorika Slovenského štátu byla specifická významnou úlohou nábožen-
ského (→) antijudaismu, ovšem konkrétní opatření byla prováděna v souladu 
s (→) rasovým antisemitismem nacistického Německa. V praxi to tedy vypa-
dalo tak, že nenávist vůči Židům byla ospravedlňována křesťanskou věro-
ukou, ovšem za jediné „řešení“ byla považována fyzická likvidace. Konverze 
ke křesťanství, s níž by se náboženský (→) antijudaismus měl spokojit, záruku 
osobní bezpečnosti nedávala a oběťmi vyhlazovacího programu se staly 
i stovky pokřtěných Židů. Slovenská vláda začala již několik týdnů po vzniku 
Slovenského štátu s odvoláním na zmocňovací zákon č. 1/1939 bez konzulta-
cí s parlamentem sérii protižidovských opatření. Adolf Eichmann dosadil už 
roku 1940 za účelem koordinace „řešení židovského problému“ na Slovensku 
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svého pobočníka Dietera Wisliceného. Dne 9. září 1941 vstoupilo v platnost 
nařízení 198/1941 Slov. z. o. O právním postavení Židů známé jako Židovský 
kodex. Kodex vyvlastňoval židovský majetek, zbavoval židovské obyvatelstvo 
občanských práv a ukládal pracovní povinnost. Dodatek z 18. září přikázal 
nošení žluté hvězdy. Definice židovství byla převzata z Norimberských záko-
nů (→ Holocaust, → Čistota krve). Tragickou úlohu v tomto kodexu sehrála 
slovenská katolická církev, která se nedokázala postavit za židovské občany 
a její jediná námitka vůči vyhlášenému židovskému kodexu se týkala pokřtě-
ných Židů (srov.: → Filosemitismus). Zahraniční představitelé katolické círk-
ve, v čele s Vatikánem přitom proti této protižidovské politice na Slovensku 
námitky vznesli.

Proces fyzického vyhlazení slovenských Židů započal v následují-
cím roce. První transport žen a mladých dívek vyjel z Popradu dne 25. břez-
na 1942. Za každého Žida, odvezeného do německých vyhlazovacích zařízení 
zaplatila Slovenská vláda na základě dohody s Německem paušální poplatek 
ve výši 500 říšských marek. Transporty byly v roce 1942 organizovány niko-
liv Němci, nýbrž slovenskými úřady a to z jejich vlastní iniciativy. Slovenský 
štát tak byl v této rané fázi výjimečným příkladem země, která dobrovolně 
a iniciativně vydávala své vlastní občany do rukou cizí mocnosti za účelem 
vyvraždění, a této cizí mocnosti ještě hradila finanční náklady s vyvražďová-
ním spojené. Hlavní vlna transportů proběhla v období od 25. března 1942 
do  20. října 1942, kdy bylo celkem odvezeno kolem 58 tisíc osob. Většina 
transportů směřovala do Osvětimi, Lublinu a Majdanku. Z těch, kteří byli 
odvezeni, přežilo pouze několik stovek osob (uvádí se 300 až 800). Jestliže 
v roce 1939 žilo na území Slovenska přibližně 130 tisíc Židů, koncem října 
roku 1942 už jich bylo něco přes 20 tisíc. Transporty byly dočasně zastaveny 
20. října 1942 v reakci na nátlak mezinárodní veřejnosti a katolické církve. 
Slovenská vláda se patrně rovněž zalekla přibývajících porážek Německa 
na  východní frontě a pádu fašistické (→) Itálie a někteří její členové začali 
dávat přednost pragmatismu a oportunismu před ideologií. Navíc se onen 
slibovaný ekonomický přínos „konečného řešení židovského problému“ ne-
dostavoval. Konfiskace židovského majetku pomohla vytvořit klientelistický 
a korupční systém, z něhož těžila jen úzká vrstva obyvatelstva, deportace 
zatěžovaly státní pokladnu a navíc se začínalo ukazovat, že vyhlazení kvali-
fikované vrstvy obyvatelstva začíná paralyzovat státní hospodářství. Přeživší 
slovenští Židé však byli i nadále zatýkáni a posíláni do pracovních táborů 
na slovenském území (Sereď, Nováky, Vyhne apod.), kde je čekaly podmínky 
do značné míry srovnatelné s koncentračními tábory německými.

O záchranu slovenských Židů usilovala řada židovských i nežidov-
ských organizací. Z těch židovských proslula zejména bratislavská Pracovní 
skupina, utvořená v rámci Ústredny židov (Bratislavské židovské rady) v čele 
s rabínem Michaelem Dov Weissmandelem a Gizelou Fleichmannovou. Pra-
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covní skupina se snažila za pomocí rozličných příslibů a úplatků o oddálení 
výkonu protižidovských opatření a transportů. Na její činnost, kvůli použi-
tým metodám přijímanou zpětně s určitými rozpaky, ovšem vždy motivova-
nou upřímnou snahou o záchranu holých životů, později navázal v Maďar-
sku Rudolf Reszó Kastner (srov.: → Kolaborace sionismu s nacismem). 

Slovenští Židé sehráli významnou úlohu v informování světové veřej-
nosti o celkovém rozsahu (→) holocaustu. V roce 1942 se Dyonisovi Lenardovi 
podařilo uprchnout z Majdanku a informovat členy Pracovní skupiny o skuteč-
ném účelu tohoto zařízení. V roce 1944 (7. dubna) pak Alfred Wretzler a Walter 
Rosenberg (Rudolf Vrba) uprchli z Osvětimi a s významnou pomocí Pracovní 
skupiny se jim podařilo předat mezinárodním organizacím rozsáhlou tzv. 
„Osvětimskou zprávu“, která sehrála významnou úlohu v nátlaku na představi-
tele maďarského státu a zastavení deportací maďarských Židů v roce 1944.

Navzdory tlaku na obnovení deportací slovenských Židů přicháze-
jícího od jejich zastavení v říjnu 1942 jak ze strany nacistického Německa, tak 
zevnitř radikálních kruhů SHĽS, byly deportace v plné míře obnoveny až kon-
cem roku 1944, poté co do země vstoupila německá vojska, aby potlačila Slo-
venské národní povstání. Veškerou správu židovských záležitostí převzali 
nacisté. Do Bratislavy byl povolán Adolf Brunner, který měl za úkol „dokončit 
řešení židovského problému“. Jen v říjnu a listopadu roku 1944 bylo deporto-
váno více než 7 tisíc slovenských Židů, především do Ravensbrücku, Sachsen-
hausenu a Bergen-Belsenu. Do května 1945 pak bylo odvezeno dalších 5 tisíc 
osob. Pracovní tábor v Seredi byl za tímto účelem přeměněn na tábor sběrný 
a koncentrační. Několik transportů, které se v listopadu 1944 vydaly směrem 
do Osvětimi bylo po uzavření plynových komor v Osvětimi (→ holocaust) nako-
nec přesměrováno do Terezína, kde se část z nich dočkala osvobození.

Na konci války zůstalo na území Slovenska z původních více než 
130 tisíc Židů naživu pouhých 10 tisíc a to ještě jenom díky obětavosti části 
slovenského obyvatelstva, které na vlastní nebezpečí v závěrečné fázi války 
poskytovalo židovským uprchlíkům pomoc. Blížící se konec války a narůsta-
jící brutalita německých jednotek při potlačování Slovenského národního 
povstání do  určité míry sehrály svou úlohu ve  zvýšení solidarity. Židovští 
uprchlíci nacházeli úkryt i v horách mezi partyzány, byť ne všichni partyzá-
ni byli přijímání Židů do svých řad nakloněni. Bohužel, protižidovské násil-
nosti s pádem nacismu neskončily. Jeden z největších poválečných (→) pogro-
mů se odehrál 24. září roku 1945 v Topoľčanech. Roznětkou byl paradoxně 
spor o organizační a personální zajištění místní klášterní školy. Ve škole se 
tehdy shodou okolností nacházel židovský lékař, který měl za úkol provádět 
očkování žáků. V rozzuřeném davu se rozšířila informace, že se prý chystá 
podávat dětem jed (→ Otravování studní). V následném výbuchu násilí bylo 
zraněno 48 osob. Úřady toto násilí do jisté míry kryly a omlouvaly s odkazem 
na údajné zvýhodňování Židů v přídělovém systému.
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Prezident Slovenského štátu Jozef Tiso byl po skončení války od-
souzen k trestu smrti a dne 18. dubna 1947 v Bratislavě popraven. Bylo obno-
veno Československo a osudy Slovenska byly po následujících 40 let svázány 
s osudy Československé republiky. Komunistický režim do určité míry zne-
možňoval svobodné bádání o dějinách Slovenského štátu a jeho úloze v (→) ho-
locaustu, čímž významně přispěl k polarizaci současných polemik. 

Nová etapa nezávislosti Slovenska se píše od 1. ledna roku 1993, 
kdy byla založena Slovenská republika. Moderní, demokratická Slovenská re-
publika zločiny fašistického Slovenského štátu oficiálně odsuzuje. Samotnou 
slovenskou společnost však vzpomínka na jediné historické období nezávis-
losti (byť třeba domnělé) hluboce rozděluje. Spolu s tendencemi k romantizo-
vání a idealizování období Slovenského štátu se bohužel objevují i snahy re-
habilitaci Jozefa Tisa a dalších vládních špiček tohoto historického 
fašistického státního útvaru. Kolem postavy Jozefa Tisa se vyvinul celý spe-
cifický podobor (→) popírání holocaustu, reprezentovaný nacionalistickými 
politiky jako Ján Slota či historiky jako Milan Ďurica, který ve své knize Jo-
zef Tiso 1887–1947 Životopisný profil tvrdí, že Tiso prý ve skutečnosti nevěděl 
o tom, jaký je osud transportů mířících „na východ“, že Tiso prý Židy zachra-
ňoval, případně že nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory byly bezpeč-
ným místem k pobytu. O rehabilitaci Tisovy osobnosti usilují radikální naci-
onalisté, jako například Nové slobodné Slovensko (NSS) v čele s Igorem 
Cagáňem či Slovenská národní strana, (SNS) známá především díky osobě 
Jána Sloty. Soudobé slovní přestřelky mezi slovenskými a maďarskými naci-
onalisty pomáhají tyto snahy o oživování dědictví Slovenského štátu ještě 
více posilovat. Ačkoliv se Slovenská republika oficiálně od zločinů Slovenské-
ho štátu distancuje, někteří čelní političtí představitelé jako například býva-
lý autoritářský premiér Vladimír Mečiar se v minulosti vyjádřili o Tisově 
osobě pozitivně. Snahy o rehabilitaci Jozefa Tisa se objevily rovněž z prostře-
dí katolických představitelů jako je například Ján Chryzostom Korec. Sloven-
ská katolická církev sice oficiálně Tisovy zločiny odsuzuje, ovšem vnitřně se 
jen velmi obtížně vyrovnává s tím, že se katolický farář podílel na páchání 
genocidia. Objevila se dokonce iniciativa za blahořečení Jozefa Tisa. Tato ini-
ciativa, výrazně propagovaná historikem Milanem Ďuricou se však setkala 
s kritikou i ze strany těch, kdož jinak Tisa omlouvají, jako byl například kon-
troverzní trnavský arcibiskup Ján Sokol. Představitelé slovenské katolické 
církve se proti takovýmto snahám většinou jednoznačně vymezili, byť argu-
mentovali spíše věroučnými a formálními překážkami. Několikaleté období 
Slovenského štátu tak dodnes nepřestává rozdělovat slovenskou společnost, 
které jako by scházela jednoznačná osobnost státníka-zakladatele. Proti to-
muto pocitu však není možno bojovat glorifikací válečných zločinců, nýbrž 
využitím nabyté nezávislosti k výchově nových morálních, kulturních, inte-
lektuálních a politických autorit, k jejichž inspirativním činům se bude 
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moci do budoucna vztahovat identita svrchovaného, demokratického sloven-
ského národa. [Z. T.]
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Sociální antisemitismus. Industrializace a osvícenství přinesly po  Fran-
couzské revoluci vedle zásadní proměny tradičního uspořádání společnosti 
i nová témata antisemitských projevů. Emancipované židovstvo zbavené stře-
dověkých zákonných omezení se stávalo výraznou a sebevědomou konkurencí 
rodící se měšťanské podnikatelské vrstvě, která se již nemohla spoléhat na tra-
diční ochranu cechů. Rozpad tradiční struktury společnosti však nejvíce posti-
hl nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Z nevolníků a samozásobitelských ze-
mědělců se stali dělníci v továrnách. Spolu s nárůstem významu dělnického 
hnutí a boje za zaměstnanecká práva pak do všeobecného povědomí začal vstu-
povat obraz Žida jakožto kapitalisty, bezohledného kořistníka, vykořisťovatele 
a třídního nepřítele. V dýmu průmyslové revoluce v Evropě se tak zrodil so-
ciální antisemitismus. Jeho rozvoj převážně v průmyslově vyspělé západní Ev-
ropě znamenal posun protižidovských stereotypů od (→) náboženského antiju-
daismu do sociální rétoriky. Zatímco se ale rétorika posunula, některé klíčové 
stereotypy zůstaly zachovány. Stereotyp židovského kapitalisty je pokračová-
ním stereotypu židovského lichváře (→) lichva, odkud se posunul ke karikování 
Židů jakožto boháčů, topících se v penězích a vysávajících celý svět skrze hro-
madění kapitálu. Sociální antisemitismus je rovněž sice dalek obviňování z (→) 
Rituální vraždy, ovšem zobrazování Židů jakožto pijavic a klíšťat (→ Zvířecí sym-
bolika) vysávajících (→) krev dělnictva zůstalo zachováno. Zatímco levicové, so-
cialistické myšlení striktně odmítá (→) rasový antisemitismus jako projev šovi-
nismu a  (→) náboženský antijudaismus jako projev tmářství, skrze sociální 
antisemitismus mohou do levicového myšlení tradiční stereotypy oklikou vstu-
povat. Fakt, že v době masivního rozvoje sociálního antisemitismu na přelomu 
19. a 20. století žily v oblastech východního Polska, v Rusku a na Ukrajině mili-
ony Židů pod hranicí chudoby na účinnosti této rétoriky nic nezměnil a mnoh-
dy naopak posloužil jako argument pro tvrzení o údajné židovské nesolidár-
nosti. Ve (→) Spojených státech na přelomu 19. a 20. století byli Židé paradoxně 
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vykreslováni jako bohatí kapitalisté, i přesto, že byli současně ukazováni jako 
příklad chudých, žebrajících imigrantů z Východu, kteří svou chudobou a zao-
stalostí ohrožují bezpečnost státu. Karl Marx (1818-1883), pokládal Židy nejen 
za oběti společnosti, ale také za konstruktéry (→ teorie spiknutí) bezohledného 
kapitalistického řádu. Na druhé straně však bývá Marxův vliv na sociální anti-
semitismus poněkud přeceňován. Daleko větší vliv na  formování sociálního 
antisemitismu než Karl Marx měli patrně francouzští socialisté (→ Francie) 
jako Charles Fourier (1772–1837), Alphonse Toussenel (1803–1885), Pierre Le-
roux (1797–1871), pravděpodobný autor pojmu „socialismus“, či Pierre-Joseph 
Proudhon (1809–1865), který dokonce propojoval sociální antisemitismus 
s prvky rasové ideologie a žádal vyhnání Židů z Francie za účelem rasové očisty. 
Toto méně známé pozadí francouzského socialistického myšlení je ostatně klí-
čové například pro pochopení vztahu socialistů k (→) Dreyfusově aféře.

Obraz Žida jako prototypu krutého kapitalisty a držitele všech 
zdrojů planety se přenesl do rétoriky radikálních socialistických a komuni-
stických stran (srov.: → Francie, → Rusko), ale i do argumentace stoupenců 
německého nacionálního socialismu (→ Holocaust) a (→) italského fašismu. 
Během 2. světové války byly motivy Židů, jakožto bezohledných kapitalistů 
paradoxně používány shodně v propagandě Třetí říše a Sovětského svazu 
do té míry, že byly v některých ohledech vizuálně zaměnitelné. Nacisté při 
plánování a organizaci (→) holocaustu vycházeli z mnohdy zcela nerealistic-
kých představ o velikosti židovského bohatství. Po 2. světové válce se sociální 
antisemitismus velmi intenzivně projevoval v propagandě a rétorice komu-
nistických režimů, která se snažila Židy obviňovat ze šíření kapitalismu a 
šovinismu. A ačkoliv byli například ve (→) Spojených státech, či v (→) Rusku 
v  propagandě Bělogvardějců Židé často obviňováni ze šíření komunismu, 
v komunistických režimech Východního bloku museli čelit obviňováním ze 
šíření vykořisťovatelského kapitalismu. V myšlení neonacistů je obraz židov-
ského kapitalisty a vykořisťovatele nesen vedle starší propagandy NSDAP 
i pokračující sebeidentifikací neonacistické scény a skinheadské subkultury 
s dělnickým hnutím (→ Neonacismus).[Z. T.; V. T.]
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Spojené státy americké. Spojené státy americké sehrávají v dějinách a fe-
nomenologii antisemitismu dvě zcela opačné role. Na jedné straně se američ-
tí občané stali pachateli řady významných antisemitských incidentů. 
Na straně druhé se však Spojené státy stávají téměř ikonickým terčem pro (→) 
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teorie spiknutí. Typickým dokladem této ambivalence je situace, kdy jsou 
Židé na jedné straně obviňováni z ovládání burzy ve Wallstreet a šíření „ame-
rického“ kapitalismu (→ Lichva) a na straně druhé zase v samotných Spoje-
ných státech ze šíření komunismu (→ Rusko), důsledky čehož mohli američtí 
Židé pociťovat během studené války. Popularitu obou pověr nesnižuje ani 
fakt, že jsou očividně ve vzájemném rozporu.

Specifickými rysy antisemitismu ve Spojených státech jsou: nativis-
mus, víra v dvojí loajalitu, obvinění ze šíření komunismu, domněnka o vlivu 
Židů na Hollywood a média obecně, vliv židovských bankéřů na Wallstreet (→ 
Lichva) a nově antisemitské verze konspiračních teorií o 11. září (→ Teorie spik-
nutí). Současně jsou ale Spojené státy místem s druhým nejpočetnějším židov-
ským osídlením na světě (6,5 milonu) a i přes sporadické incidenty je úroveň 
antisemitismu v této zemi na relativně nízké úrovni. Američtí Židé jsou výraz-
ně emancipovaní, sebevědomí a je jim dovoleno participovat ve všech sférách 
profesního a veřejného života. Spojené státy rovněž patří k nejrozhodnějším 
spojencům státu Izrael. Na druhé straně je však právě tato židovská emancipa-
ce, výrazná aktivita na poli kultury a politiky, jakož i vztah Spojených států 
k Izraeli, záminkou pro nové formy antisemitismu. Potřeba vymezit se proti 
Spojeným státům pak může být vedena skrze protižidovské narážky i z těch 
kruhů, které jinak šovinismus či antisemitismus odmítají.

Počátky židovského osídlení severní Ameriky lze datovat do 17. sto-
letí. Tehdy se malé skupinky převážně sefardských Židů vydávaly ze (→) Špa-
nělska a (→) Portugalska do „Nového světa“ za obchodem či hledáním nových 
příležitostí v  souvislosti s  radikálním zhoršením společenské atmosféry 
v zemi původu. Rovněž antisemitismus byl do Spojených států dovezen z Ev-
ropy, byť v 17. a 18. století zdaleka nebyl tak výrazným fenoménem, mj. i pro-
to, že skutečný počet Židů v zemi činil několik stovek. Americká ústava byla 
přijata v roce 1787. Dodatky, které měly zaručit relativní svobodu vyznání 
a  rovnoprávnost na  občanském principu byly přijímány postupně během 
následujícího století. Odstraňování institucionálních bariér v jednotlivých 
státech probíhalo s rozdílnou úspěšností. Antisemitismus měl v tomto obdo-
bí spíše (→) latentní formu. Specifikem amerického prostředí byl již tehdy 
výrazný (→) nativismus, obviňováni z dvojí loajality a z profitování z tehdy 
probíhající občanské války. V  několika jižanských městech tato obvinění 
vedla až k nucenému vystěhovávání židovských obyvatel.

V  roce 1860 byl skupinkou jižanských veteránů, nespokojených 
s vývojem občanské války založen (→) Ku-Klux-Klan. V  tomto svém prvním 
období se zaměřoval zejména na Afroameričany a katolíky, mezi nimiž si mu-
čení a  lynče vyžádaly několik tisíc obětí. Klan byl tvrdými opatřeními ze 
strany státu zatlačen do pozadí roku 1870 a obnoven až o 45 let později.

První velké antisemitské aféry jsou spojeny s koncem 19. století. 
Tehdy se v kontextu poklesu cen zemědělských plodin začala objevovat obvi-
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nění, že židovské bankovní společnosti (jejichž skutečný vliv na americkou 
ekonomiku byl v té době marginální) mají ve skutečnosti na celé situaci roz-
sáhlý finanční zájem. Toto obvinění se pak stalo jedním z hlavních témat 
prezidentských voleb v roce 1897.

Koncem 19. století žilo v USA přibližně 250 000 Židů. S vlnou po-
gromů ve Východní Evropě po atentátu na Alexandra II. (→ Rusko; → Protoko-
ly siónských mudrců) však do USA směřovala na sklonku 80. let 19. století 
velká imigrační vlna. Nově příchozí byli téměř výhradně aškenázští Židé ze 
střední a východní Evropy, hovořící německy, rusky a zejména jazykem jidiš. 
Tito Židé se plně sžili s americkým prostředím a způsobem života a vypraco-
vali se do střední vrstvy. Velké množství nově příchozích však posilovalo na-
tivistickou rétoriku. Imigrace byla striktně omezena v roce 1924 Zákonem 
o imigraci a zavedením přísných imigračních kvót. V té době již žilo v USA 
kolem 4,5 milionu Židů, kteří tak tvořili cca 1,5% americké populace a téměř 
třetinu světové populace židovské. S nárůstem počtu Židů v americké popu-
laci začaly vzrůstat i protižidovské nálady.

V roce 1913 byl obviněn a roku 1915 odsouzen ze znásilnění a vraž-
dy továrník (→) Leo Frank. Ačkoliv v tomto konkrétním případu nepadlo pří-
mo obvinění z rituálního motivu vraždy (uvažován byl motiv sexuální), udá-
lost zapadla do kontextu podobných aktuálních kauz v zahraničí (→ Rituální 
vražda). Frankův obhájce podal odvolání, ovšem než k němu mohlo dojít, byl 
Frank zlynčován a brutálně zavražděn rozzuřeným davem. Událost je někdy 
považována za americkou obdobu Dreyfusiády (→ Dreyfusova aféra; → Fran-
cie). V reakci na obvinění Leo Franka založil Sigmund Livinston v roce 1913 
tzv. Ligu proti hanobení (Anti-Defemation League), která působí dodnes. V at-
mosféře po zavraždění Leo Franka došlo rovněž k oživení násilných hnutí. 
Na díkuvzdání roku 1915, dva měsíce po Frankově zavraždění byl na skále 
nedaleko Atlanty, obnoven (→) Ku-Klux-Klan. Tentokrát byl již explicitně an-
tisemitský a jeho působení v letech 1915–1944 spadá do období, kdy rasismus 
a antisemitismus v americké společnosti vrcholil.

V roce 1918 zakoupil tehdy již významný průmyslník (→) Henry 
Ford, malý lokální týdeník Dearborn Independent, v  němž pak pod jeho 
jménem začaly vycházet antisemitské články. Sbírka těchto článků pak vy-
šla v roce 1920 pod názvem Mezinárodní Žid: Největší problém světa. V roce 
1921 tyto noviny na  svých stránkách uveřejnily (→) Protokoly siónských 
mudrců. V roce 1924 proti antisemitskému obsahu Dearborn independent 
veřejně vystoupil Aron Shapiro. Soudní proces, který následoval, skončil 
v roce 1927 dohodou a omluvou ze strany Henryho Forda. I přes tuto omlu-
vu však Ford nadále sympatizoval s tehdy nastupujícím nacistickým reži-
mem v Německu. V září roku 1928 došlo k menšímu případu obvinění z ri-
tuální vraždy poté, co se v Masseně, New Yorku, ztratila čtyřletá křesťanská 
dívka Barbara Griffiths. Hned druhý den byla nalezena a sama vypověděla, 
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že se ztratila v lese při procházce, ovšem obvinění vůči místní židovské ko-
munitě se objevovala i nadále.

Postavení Židů v Americe v meziválečném období a během 2. světové 
války mělo dvě tváře. Na jedné straně zde byla silná asimilovaná židovská střed-
ní vrstva, na straně druhé míra antisemitismu neustále narůstala. Ačkoliv nebyl 
antisemitismus nikdy explicitní součástí politiky Spojených států, Židé byli nu-
ceni potýkat se s každodenními obtížemi a projevy nenávisti. Tehdy běžná poli-
tika rasové segregace ve Spojených státech se mohla dotknout i Židů, když napří-
klad universita v  Harwardu omezila počty přijímaných studentů na  základě 
procentuálního zastoupení dané minority v populaci (→ Numerus clausus). Na-
dále sílil obraz Židů, jakožto nežádoucích imigrantů, event. šiřitelů komunismu.

Po  krachu na  New Yorské burze projevy antisemitismu zesílily. 
Židé byli v  souladu s  vírou v  mezinárodní spiknutí a  představou o  vlivu 
na bankovní sektor (→ Lichva) přímo obviňováni ze způsobení globální fi-
nanční krize. V období nástupu nacismu v Evropě (→ Německo, → holocaust) 
pak přísné imigrační kvóty z roku 1924, negativní postoje klíčových předsta-
vitelů státní administrativy a vnitřní neshody mezi židovskými organizace-
mi výrazně komplikovaly pokusy o záchranné operace.

Počátkem roku 1942 působila ve Spojených státech více než stovka 
aktivních antisemitských organizací. Mezi největšími lze jmenovat German-
American Bund a protestantsko-fundamentalistické Defenders of the Christian 
Faith. Významným periodikem byl tabloid Social Justice, vydávaný ve statisíco-
vých nákladech otcem Charlesem E. Coughlinem. Po vstupu Spojených států 
do války tato otevřeně antisemitská hnutí ustoupila do pozadí, ovšem míra an-
tisemitismu dále narůstala. V roce 1942 byla, slovy sociologa Davida Riesmana, 
„téměř na bodu varu“. V roce 1944 jiný autor hodnotí antisemitismus jako „roz-
šířený v celém národě a obzvláště zhoubný v městských aglomeracích“.

Reakce amerických úřadů na zprávy o holocaustu byla poněkud 
vlažná, ovšem příčinu nelze hledat pouze v antisemitismu, nýbrž i v obec-
ném kontextu izolacionistické politiky USA, postupného vývoje nacistické 
genocidy samotné a jejího utajení (→ holocaust). Snahy jednotlivců či organi-
zací o pomoc evropským Židům narážely na požadavek rigidního dodržová-
ní imigračních kvót. Jakákoliv pomoc by se musela odehrát mimo území 
Spojených států, nesměl by vzniknout dojem, že válka je vedena za Židy a po-
moc Židům nesměla „narušit válečné úsilí“. Teprve na jaře v roce 1944 po ná-
ročných vyjednáváních zahajuje svou činnost War Refugee Board. Ačkoliv se 
této organizaci podařilo zachránit cca 200 000 Židů (především v  Maďar-
sku), bylo to, jak přiznal John Pehle, v celkové perspektivě masakrů v Evropě 
„příliš pozdě a příliš málo“.

Míra antisemitismu během 2. světové války dále narůstala a  to 
i přesto, že v řadách americké armády bojovalo více než půl milionu židov-
ských mužů (tj. téměř polovina tehdejší mužské židovské populace USA) 
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a řada z nich dosáhla v bojích v Evropě i v Pacifiku výjimečných poct. Za zlo-
mový je považován až závěr roku 1944, kdy se američtí vojáci při svém postu-
pu Evropou setkali tváří v tvář s vězni koncentračních táborů.

Po  2. světové válce směřuje do  USA druhá významná imigrační 
vlna tvořená jak Židy ze střední a východní Evropy, tak některými z  těch, 
kteří byli vyhnáni z arabských zemí po vyhlášení státu Izrael v roce 1948. 
Míra antisemitismu sice v tomto období pozvolna klesala, ovšem stále byla 
na vysoké úrovni.

Zajímavou zprávou o  (→) latentním antisemitismu konce 40. let se 
stal hollywoodský snímek Džentlmenská dohoda z roku 1947. Hlavním hrdi-
nou filmu je novinář, který dostane za úkol napsat článek o antisemitismu 
v New Yorku. S úkolem si neví rady a tak se nakonec rozhodne předstírat, že je 
Žid. Postupně odhaluje každodenní peripetie židovských Američanů, potýká 
se s „náhlým rušením“ schůzek a večírků i nepříjemnými pohledy kolemjdou-
cích a zjišťuje, že dokonce i někteří jeho spolupracovníci jsou ve skutečnosti 
Židé, kteří si raději změnili jména, aby vůbec dostali práci (srov.: → Krypto-ži-
dé). Film byl oceněn dvěma Oscary, jakož i komisí pro neamerickou činnost, 
která jeho tvůrce začala vyšetřovat. Někteří z těchto tvůrců pak byli zařazeni 
na černou listinu a nesměli nadále působit ve filmovém průmyslu.

V průběhu 50. a 60. let míra antisemitismu dále klesala a držela si 
spíše latentní formu (→ latentní antisemitismus). V kontextu holocaustu byl an-
tisemitismus výrazně zdiskreditován. Přetrvávala však obava ze Židů, jakožto 
přistěhovalců a  šiřitelů bolševismu. Vznik státu Izrael navíc oživil obvinění 
z dvojí loajality. Nativistická a protiimigrační rétorika pak vstupovala napří-
klad i do (→) popírání holocaustu. Zatímco v Evropě se popírači snažili přede-
vším očistit Hitlerovo Německo, raní popírači v USA, jako například (→) Harry 
Elmer Barnes navíc vedle toho tvrdili, že Židé údajně zavraždění v holocaustu 
ve skutečnosti imigrovali do USA, rozplynuli se v americké populaci a nyní se 
snaží zamést stopy a zmanipulovat americké veřejné mínění pro Izrael.

Patrně nejaktivnějším americkým antisemitou 50. a 60. let byl Wil-
lis Carto. Tento obdivovatel Henryho Forda, otce Coughlina a vášnivý čtenář 
Francise Parkera Yoeckyho založil v roce 1955 organizaci Liberty lobby, je-
jímž cílem mělo být prosazování konzervativní, republikánské a nativistic-
ké politiky v Bílém domě.

Židé se v 50. a 60. letech významně podíleli ve Hnutí za občanská 
práva, které uvedl do chodu incident se zatčením afroamerické pasažérky 
poté, co 1. prosince 1955 odmítla uvolnit místo bílému pasažérovi v autobu-
su hromadné dopravy v Montgomery. Na její obranu se postavil mladý bap-
tistický kněz Martin Luther King. Židé se s tímto hnutím v jeho prvních le-
tech výrazně identifikovali. Koncem 60. let se však cesty obou komunit 
rozcházejí. Důvodem je radikalizace části původně nenásilného černošského 
hnutí a posílení etnické identity obou komunit. Některá z černošských hnu-
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tí, ovlivněna panafrickou ideologií přebírají modifikovanou formu islámu 
a začínají se vymezovat proti Izraeli způsobem, který již např. ADL vnímala 
jako antisemitský. Ve stejné době se mění americko-izraelské vztahy. Po tzv. 
Šestidenní válce v roce 1967 mění stát Izrael svou zahraničněpolitickou ori-
entaci (→ Francie) a posiluje vazby právě na USA.

Podíl Židů na hnutí za občanská práva a později v protestních hnu-
tích proti válce ve Vietnamu byl trnem v oku prezidenta Richarda Nixona 
(v úřadu v letech 1969–1974). Nahrávky odtajněné koncem 90. let dokazují, že 
jeho vnitřní bezpečnostní politika byla do jisté míry ovlivněna antisemitis-
mem a (→) teoriemi spiknutí. Nixon vytvořil atmosféru strachu, v níž se ně-
kteří Židé pod vlivem představ o židovském šíření komunismu, mohli stát 
terčem nedůvěry a šikany bezpečnostních složek.

V 70. letech lze vysledovat nárůst aktivit rasistických organizací. Od-
vozené z tradic Ku-Klux-Klanu a církví Křesťanské identity, kombinovaly nati-
vistická témata se stále výraznějšími přejímkami z (neo)nacistického prostředí. 
Radikální příznivci Církve Ježíše Krista-Křesťana, tak v roce 1970 pod vlivem 
myšlenek Wesleyho Swifta založili organizaci Aryan Nations. Počátkem 80. let 
pak z podobného prostředí vyrostla organizace White Aryan Nations.

Přibližně ve stejném období se výrazněji aktivizují popírači holo-
caustu. V roce 1969 vydal David Hoggan jednu z prvních knih explicitně po-
pírajících existenci plynových komor: Mýtus šesti milionů. Zakladatel Liberty 
Lobby Willis Carto založil roku 1979 takzvaný Institut pro historickou revizi, 
který se stal patrně největším popíračským (→ popírání holocaustu) think-
tankem vůbec. Svá jména s ním spojili Mark Weber, Bradley Smith, Fred Le-
uchter, Ernst Zündel, Ahmed Rámí či Robert Faurisson. Členové IHR se pod 
hlavičkou Komise pro otevřenou diskusi o  holocaustu (CODOH) pokoušeli 
vstupovat na stránky universitních novin skrze placené inzeráty. Tyto snahy 
se setkaly s částečným úspěchem poté, co některé universitní redakční rady 
odmítly to, co nazvaly „cenzurou“ placené inzerce a to i přesto, že již několi-
krát předtím jiné inzerce odmítly.

V roce 1974 založil Wiliam Luther Pierce neonacistickou organiza-
ci National Aliance (→ neonacismus). V tabloidu vydávaném touto organizací 
vycházely na pokračování tzv. Turnerovy deníky, příběh o ozbrojené revolu-
ci, vyvolané fiktivní bělošskou separatistickou organizací. Pierce tento text 
publikoval pod pseudonymem Andrew MacDonald. Text byl vydán knižně 
roku 1978 a je považován za jeden z nejvíce explicitních návodů k teroristic-
kým činům. Toto hodnocení se potvrdilo například při bombovém útoku 
v Oklahoma City dne 19. dubna 1995, spáchaného Timothy McWeighem. Pa-
chatel přiznal, že inspiraci k činu a ke způsobu sestavení nálože získal právě 
z Turnerových deníků.

Z hlediska dějin antisemitismu v USA sehrál významnou pozitivní 
úlohu miniseriál Holocaust, z roku 1978, natočený podle stejnojmenné kni-
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hy Geralda Greena. Kniha i série hraných snímků výstižně shrnuje v šesti 
dílech jednotlivé fáze nacistické genocidy na konkrétním osudu německo-
židovské rodiny Weissových. Uvedení tohoto seriálu se setkalo s bouřlivou 
odezvou diváků i kritiky a dnes je považováno za počátek boomu zájmu o his-
torii holocaustu ve Spojených státech.

V 80. letech dochází na území Spojených států k několika teroris-
tickým útokům a loupežným přepadením, spáchaným buď lokálními buň-
kami, hlásícími se k odkazu (→) Ku-Klux-Klanu, event. dalšími organizace-
mi. Útoky zahrnovaly bomby ve školních autobusech, střelbu na veřejném 
prostranství apod. Ačkoliv většina z těchto útoků směřovala proti Afroame-
ričanům, některé byly motivovány i antisemitsky. V roce 1983 tak byl napří-
klad zavražděn židovský rozhlasový moderátor Alan Berg. Z činu byli usvěd-
čeni členové Řádu mlčících bratří (známého pod názvy The Order, nebo 
Silent Brotherhood).

Jeden z bývalých vůdců (→) Ku-Klux-Klanu David Duke se na počát-
ku 90. let pokusil o vstup do politiky. Duke, působící v současnosti jako zastu-
pitel v Luisianě, vydal dvě knihy: Mé probuzení (1998) a Židovská nadvláda 
(2002). V nich kombinuje myšlenky nativismu s antisemitismem, popíráním 
holocaustu a požadavkem důsledné rasové segregace.

Po 11. září 2001 opět zesílily protižidovské teorie konspirace. V kom-
binaci víry v mezinárodní židovské spiknutí (→ Teorie  spiknutí) s obviněním 
z dvojí loajality obviňují tyto konspirační teorie Židy ze zosnování či zfalšování 
útoků 11. září s cílem zmanipulovat americkou zahraniční politiku pro Izrael. 
Ačkoliv klasický antisemitismus je ve Spojených státech v současnosti marginál-
ní záležitostí, podobné teorie mají potenciál oslovit širší publikum. [Z. T.]

Spojenectví Židů s ďáblem. Koncept o „spojenectví Židů s ďáblem“ patří 
k nejpozdějším mýtům křesťanského myšlení. Objevil se ve 14. století a svého 
největšího rozkvětu dosáhl mezi 15. a 17. stoletím, jakkoliv problém zlého 
ducha či ďábla a jeho role v dějinách spásy znepokojovaly církevní otce již 
od počátků křesťanství. Nicméně až do 14. století se jím zabývali z hlediska 
teologickomorálního a všechny domnělé nadpřirozené projevy ďábla v po-
zemské existenci vnímali jako pohanské bajky či pověry. Církevní koncily, 
biskupové i kněží proti nim vystupovali a pronásledovali osoby, které v čaro-
děje a mágy věřily a dokládaly tak, že lidové pohanské pověry zůstaly nevyko-
řeněné, i když se je církevní učení snažilo umlčet.

Kolem poloviny 14. století se však situace změnila. Učení scholastic-
kých škol a doktríny Tomáše Akvinského i dalších teologů proniklo prostřed-
nictvím nižšího kléru ve zjednodušené a přístupné podobě k lidovým masám. 
Z kázání ubylo poučných alegorií a metafor, ve kterých si libovali otcové rané 
církve, a na významu nabyly doslovné výklady posvátných textů. Silně také pů-
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sobilo ucelené dogmatické učení o ďáblech, jemuž položil základy právě Tomáš 
Akvinský. Podle tohoto učení ďábel už nebyl jen teologickou otázkou či problé-
mem morálky, ale stával se reálnou bytostí s  nadpřirozenými schopnostmi. 
Ďáblové v  ženské podobě se nazývali succubus a  s  mužským tělem incubus, 
měli nejen tělesnou schránku, ale mohli i jíst, rozmnožovat se a žít jako lidé. 
Kdysi zcela pohanské víře ve vtělení ďábla byla tak jedním z největších středo-
věkých teologů udělena oficiální církevní základna, která napomohla další mo-
difikaci křesťanské mentality v Evropě v průběhu první poloviny 14. století. 
Přispěly k ní i další historické okolnosti jako vznik a pronásledování proticír-
kevních hnutí hlásajících návrat k původním evangelijním hodnotám, založe-
ní papežské (→) inkvizice roku 1232, jež měla tyto heretické odpůrce zneškod-
ňovat, ale i klimatické změny v Evropě a následné přírodní katastrofy, které 
na počátku 14. století způsobily neúrodu a nedostatek potravin a přinesly hla-
domor v letech 1315–1317. Evropa 14. století pak měla navíc zažít nejhrůznější 
katastrofu ve svých dějinách – tzv. (→) Černou smrt v letech 1348-1349, jejímž 
následkem vymřela na evropském kontinentě v letech více jak třetina popula-
ce. To vše v kontextu Stoleté války (1337–1453) a dalších válečných konfliktů, 
velkého (papežského) schizmatu (1378–1417) atd.Všudypřítomná smrt vedla 
masy prostých obyvatel venkova i měst k horečnému náboženskému životu, ale 
i k pochybnostem o křesťanských hodnotách, ke kritice církve, ke vzpourám 
proti feudálním pánům, k chiliastickým orgiím i návratům k pohanským bož-
stvům, ale také k otázkám, kdo je za všechno zodpovědný… A i když se církev 
snažila kanalizovat hrůzu a zlobu lidových mas, nedokázala zabránit, aby lid 
nehledal konkrétního viníka mezi Židy, cizinci, nemocnými či kýmkoliv, kdo 
se odlišoval svou inteligencí, vzhledem, nadáním či životním stylem.

Papež Jan XXII. vydal roku 1320 ze svého „avignonského zajetí“ 
bulu Super illius specula, která oficiálně potvrdila nové doktríny o ďáblech 
a démonech a přísně odsuzovala falešné křesťany uctívající satana a vyrábě-
jící s jeho pomocí různé magické předměty. Vydal ji v kontextu velmi nebla-
hém, kdy se pod tíhou neúrody a hladu roku 1320 pozvedli rolníci v severní 
Francii. Opouštějíce své domovy směřovali do jižní Francie a cestou se k nim 
přidávaly další masy rolníků a chudého kléru. Povstání se transformovalo 
v křížovou výpravu zvanou „pastýřská“ (croisade de Pastoureaux), jež se ob-
rátila proti Židům v celé jižní Francii. V oblasti mezi městem Toulouse a ře-
kou Garonna bylo vyvražděno obyvatelstvo 140 židovských obcí. Když rolnič-
tí křižáci obrátili svou pozornost na  církevní majetek, zasáhly královské 
i církevní autority a „pastýřské hnutí“ rozprášily.

Po povstání se situace přeživšího židovského obyvatelstva zhoršila a už 
v roce 1321 byli Židé v Akvitánii obviněni z konspirace s malomocnými s cílem 
otrávit studny a usmrtit všechny křesťany (→ Otravování studní). Poprvé tak bylo 
roku 1321 Židům veřejně přisouzeno, že tajně jednali s nepřáteli, aby zničili křes-
ťanstvo. Následkem těchto fám se křesťanské obyvatelstvo vrhlo na již oslabené 
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židovské sousedy, čehož využil i král a naplnil své pokladny jejich majetkem. Židé, 
které neusmrtil rozlícený dav, byli postaveni před královský soud a Francie se tak 
stala svědkem velkého procesu, jehož výsledkem bylo veřejné upálení stovky Židů, 
konfiskace jejich majetku a udělení obrovských pokut přeživším. Podobné událos-
ti se odehrály i ve 30. a 40. letech 14. století i na jiných místech v Evropě od Alsas-
ka přes Bavorsko, Rakousko, Sasko až po Vratislav, a opakovaly se znovu po roce 
1348 v Savojsku a v Alsasku, a v souvislosti s pochody flagelantů v německých ze-
mích, v severní Francii, Flandrech, Rakousku a českých zemích.

Po celé Evropě se rozšířily zvěsti o spojenectví Židů, malomocných 
a nepřátel křesťanů, z nichž se postupně vyvinul Nepřítel, tedy Ďábel. Skuteč-
ně, po roce 1335, kdy došlo v Toulouse k prvnímu známému procesu s čaro-
dějnictvím, se víra v čarodějnice a v ďábly upevnila. Čarodějnice se začaly 
objevovat ve všech zemích a  satan se stal každodenní realitou. Roku 1337 
vydal inkvizitor Nidder první detailní popis čarodějnic, jejich zločinů i zna-
mení, jak je rozpoznat. Nejvíce se to ďáblovými agenty hemžilo na němec-
kých územích, jak roku 1484 konstatoval ve své bule Summis Desiderantes 
papež Inocenc VIII. Rovněž roku 1484 vydali němečtí inkvizitoři Jacob 

Vizuální zpracování mýtu o (→) spojenectví Židů s ďáblem v dobové karikatuře nacistického 
listu Der Stürmer (č. 28/1938, autor: Philip Ruprecht), Popisek karikatury: „Ďáblova kniha 
receptů. Všude neoblíbená, – leč prověřená.“
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Sprenger a Heinrich Kramer zvaný Institoris své slavné pojednání Malleus 
maleficium (Kladivo na čarodějnice), jehož jménem a autoritou se svolávaly 
tribunály v mnoha městech Evropy až do 18. století.

Mezi hlavní rysy ďábla patřily – alespoň podle popisů inkvizitorů 
rozšiřovaných v učebnicích a sestavených z informací, které získávali během 
procesů a mučení od žen obviněných z čarodějnictví – rohy, drápy, ocas, čer-
né chlupaté tělo a silný zápach. Žena byla samozřejmě hlavním vyslancem 
ďábla, neboť představovala ztělesnění nečistoty, slabosti i obávaného sexuál-
ního pokušení, tedy opak nedostižného božského vzoru Panny Marie. Vedle 
žen se ďáblovými spojenci stali i Židé, jimž se začaly připisovat rohy, ocas, 
kozí bradka i foetor judaicus, zápach tak strašlivý, že byl povýšen na jejich 
hlavní atribut až do nacistické éry v první polovině 20. století, kdy němečtí 
„vědci“ dokonce zkoumali jeho původ. Vedle fyzických znaků, podávali Židé 
i jiné důkazy o své spřízněnosti s temnými bytostmi zla: vzbuzovali hrůzu 
i úctu; byli hyperaktivní v sexuálním životě a obdařeni nadlidskou silou, zá-
roveň však churavěli a trpěli různými neduhy a nemocemi, které se prý děli-
ly podle dvanácti izraelských kmenů a  které mohla utěšit jen křesťanská 
krev; rodili se deformovaní, trpěli hemoroidy a  muži menstruovali stejně 
jako ženy; a konečně stejně jako démoni a čarodějnice slavili šabat.

Pokud nebyli takto degradovaní Židé přímo vyhnáni, jak k  tomu 
došlo několikrát ve Francii s konečnou platností roku 1394, byli v ostatních 
křesťanských zemích podřízeni od 14. století novým předpisům, které auto-
maticky zahrnovaly zákony proti čarodějům a mágům. V křesťanském myšle-
ní se tak postupně od 12. století završila transformace představy Žida: vytra-
tilo se z ní vše lidské, Žid se stal odrazem posvátného zla a satanáš součástí 
jeho esence. V  ikonografii se začal objevovat s  rohy či s  prasečíma ušima, 
a do lidových pověr vstoupil jako prostředník mezi ďáblem a člověkem touží-
cím zaprodat svoji duši. V této děsivé podobě vyvolávající strach a úzkost pře-
žívala představa Žida i tam, kde bylo po staletí Židům zakázáno žít, jako na-
příklad ve Francii v 17. století, kde spis právníka Pierra de Lancre Tableau de 
l‘ inconstance des mauvais anges et démons z roku 1612, líčící dlouhé porady 
mezi Židy a ďáblem rozpoutal fanatické pronásledování imaginárních Židů-
-čarodějů (→ Francie). A  přestože mýtus o  spojenectví Židů s  ďáblem prošel 
v průběhu 19. století modernizací a laicizací, negativní podoba Židů zůstala, 
jak dokládají různé protižidovské projevy, zakořeněné v  kolektivní lidové 
představivosti i v individuálním podvědomí až do hloubi 20. století. [L.A.N.]
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Substituční teologie neboli teologie náhrady je učení, které veškerá požeh-
nání daná podle svatých písem Hospodinem biblickému Izraeli snímá z vy-
voleného lidu ve chvíli, kdy se Židé před Pilátem zřekli Krista, a převádí je 
na křesťany jakožto nový Izrael. Církev tedy v tomto pojetí nahrazuje Izrael 
a Nový zákon nahrazuje Starý zákon (Tanach).

Teologie náhrady měla pevné místo v církevní tradici již od raného 
křesťanství, přestože na  ní nikdy nebylo vybudováno závazné dogma, neboť 
v jádru tohoto učení je představa, která je blízká zavržené markiónské herezi. 
Biskup Markión ze Sinopé (110–160) založil heretickou sektu, která zcela odvrh-
la židovské kořeny. Markión po vzoru gnostiků hlásal dualistický a doketistic-
ký protiklad mezi dobrým Bohem Nového zákona a zlým Bohem Starého záko-
na, demiurgem, který stvořil nečistý hmotný svět, tělesného člověka a utrpení.

Přestože se rané křesťanství s judaismem definitivně rozešlo, nikdy 
se zcela nezřeklo závaznosti Starého zákona. Proto mohla být tato nauka, kte-
rá v dějinách často vedla k protižidovským výpadům a ospravedlňovala do-
konce i násilné křty, v posledních desetiletích ve většině významných církví 
odmítnuta nebo alespoň odsunuta do pozadí. V některých křesťanských de-
nominacích však substituční teologie nadále zůstává součástí věrouky, napří-
klad Svědkové Jehovovi věří, že biblická zaslíbení o obnově Izraele se netýkají 
současných Židů, ale týkají se jen duchovního Izraele, jímž jsou tzv. „pomaza-
ní křesťané“. Stejně tak Církev adventistů sedmého dne vyznává, že Kristova 
smrt znamená konec poslání Izraele, na jehož místo si Bůh vyvolil jiný lid, 
jímž je církev, která nadále ve světě a v dějinách plní jeho poslání.

K učení substituce se rovněž hlásí tradicionalistické skupiny v řím-
skokatolické církvi, například skupiny odmítající Druhý vatikánský koncil 
a jeho uznání legitimity judaismu. Mezi těmito tradicionalisty je nejvýznam-
nější Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (FSSPX), založené dakarským arcibisku-
pem Marcelem-François Lefébvrem v opozici k zaměření koncilu.

Teologie náhrady delegitimizuje rabínský, tedy i dnešní judaismus 
jakožto zjevené náboženství a  jeho stoupencům upírá možnost spásy. Až 
do Druhého vatikánského koncilu a jeho prohlášení Nostra aetate znemož-
ňoval koncept substituční teologie jakýkoliv rovnoprávný náboženský dialog 
mezi římskými katolíky a  Židy, neboť jedinou uznávanou platformou pro 
vzájemný kontakt byla křesťanská misie. Odstoupení církve od teologie ná-
hrady znamená možnost zřeknutí se misijních snah, staví hráz nepřátel-
ským projevům včetně různých, i skrytých, forem antisemitismu a antijuda-
ismu a umožňuje otevřený dialog a spolupráci. [V. T.]

Šoa. Hebrejský pojem, označující nacistickou genocidu evropského židov-
stva během 2. světové války (→ Holocaust). Pojem šoa („katastrofa“, „zkáza“) 
pochází z hebrejské bible, kde označuje hrůznou, kolektivní či individuál-
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ní katastrofu, seslanou Hospodinem. Samotný pojem šoa se však ujal jako 
obecné označení přírodní či jiné katastrofy. V tomto kontextu byl k popisu 
situace evropského židovstva pod hitlerovou nadvládou používán již před 
válkou. Po válce byl již v hebrejském jazyce běžně používán jako synony-
mum k anglickému pojmu Holocaust. Na jeho rozšíření v 50. letech měl vý-
razný vliv institut Jad Vašem a jím organizované pravidelné připomínky 
výročí povstání varšavského ghetta ze dne 18. dubna 1943 jakožto Dne ho-
locaustu a hrdinství (hebr.: Jom ha-šoa ve-ha-gibora). Rozšíření pojmu šoa 
v západních jazycích (a s ním spojená diskuze, zda je vhodnější používat 
pojem holocaust či šoa) je záležitostí relativně pozdní. Ještě v 60. a 70. le-
tech pracovaly teologické reflexe zkázy evropského židovstva téměř výhrad-
ně s pojmem holocaust. V západních jazycích bylo slovo šoa zpopularizová-
no dokumentárním filmem Shoah francouzského dokumentaristy Claude 
Lanzmanna z roku 1985 a následnou diskuzí, kterou tento přelomový do-
kument vyvolal. Jednoznačná odpověď na otázku, jaký pojem je pro ozna-
čení událostí (→) holocaustu vhodnější, neexistuje. Přípustné jsou oba ter-
míny. Pojem šoa má intenzivnější emocionální náboj; je někdy považován 
za citlivější a tedy vhodnější například pro pietní události. Používání poj-
mu holocaust je někdy kritizováno rabínskými autoritami, neboť i  holo-
caust má svůj biblický význam – jde o překlad slova ola, neboli zápalná oběť 
Hospodinu. Tento biblický význam byl však znovuobjeven teprve v kontex-
tu zde popisované diskuze o vhodnosti pojmů holocaust a šoa. Před 2. svě-
tovou válkou byl totiž pojem holocaust v anglickém jazyce běžně používa-
ným synonymem katastrofy („úplné zničení“, „úplné spálení“) a jako takový 
se začal k označení nacistické genocidy prosazovat od prosince roku 1942, 
tj. v době kdy ani samotný pojem genocida ještě ani nebyl definován (ter-
mín genocida definoval až Raphael Lemkin roku 1944 jako kalkový pře-
klad polského pojmu ludobójstwo). Ačkoliv se nyní pojem šoa prosazuje stá-
le více, především v  uměleckých a  teologických reflexích nacistických 
zločinů, například Elie Wiesel, stejně jako většina historiků dává i nadále 
přednost pojmu holocaust. [Z. T.]

Španělsko. Jakkoliv se historici domnívají, že židovské obyvatelstvo sídlilo 
na Pyrenejském poloostrově od nejstarších dob – dle některých od zničení 
Prvního chrámu, dle jiných až od doby římské – nejstarší dokument potvr-
zující židovskou přítomnost v oblasti je 49. kánon církevního koncilu v Elví-
ře z let 300–301 n. l., první známý křesťanský dokument s restriktivními 
ustanoveními vůči Židům. Protižidovská nařízení se rozmáhala zejména 
po invazi Vizigótů, kteří zde přijali katolictví, a kulminovala za vlády krále 
Sisebuta v první polovině 7. století. Nebylo proto divu, že arabské dobyvatele 
Pyrenejského poloostrova na počátku 8. století Židé vítali jako své osvobodi-
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tele. Nicméně i v období legendární koexistence tří náboženství, tj. islámu, 
křesťanství a judaismu, mezi 8. a 14. stoletím docházelo na území dnešního 
Španělska čas od času k segregaci, persekucím a k masakrům židovské po-
pulace ze strany křesťanů i  muslimů a  to navzdory vysoké účasti Židů 
na ekonomickém, politickém i kulturněspolečenském rozkvětu země. Jinak 
ale iberští Židé tvořící kolem dvaceti procent z  celkového počtu obyvatel 
disponovali četnými privilegii, zastávali téměř všechna zaměstnání i funk-
ce, vlastnili pozemky i šlechtické tituly a celkově se projevovali, jako by se 
jich omezení, nařizovaná od počátku 13. století církví a aplikovaná vůči Ži-
dům po celé Evropě, netýkala.

K radikálnímu zhoršení postavení židovského obyvatelstva došlo 
v druhé polovině 14. století pod vlivem významných úspěchů křesťanů v bo-
jích s muslimy, tzv. reconquisty, ale i na základě občanské války mezi přívr-
ženci dona Pedra Kastilského a stoupenci dona Enriqua z Trastamare a pro-
tižidovské církevní propagandy vedené fanatickým knězem Hernandem 
Martínezem de Ecija. Po  masových pogromech v  Toledu (1369) a  v  Seville 
(1379) následovala represe Židů po celém Španělsku v roce 1391, během které 
zcela zaniklo nebo bylo vyvráceno kolem stovky významných židovských 
obcí – juderías – v zemi, o život přišlo více jak 50 000 obětí a další desítky ti-
síc emigrovaly nebo přijaly pod hrozbou smrti křest.

V roce 1412 vydala královna Catalina Kastilská nový zákon, tzv. 
Valladolidské stanovy, které nařizovaly přísné oddělení židovského a křes-
ťanského obyvatelstva, Židům zakazovaly veškerý prodej potravin, většinu 
veřejných funkcí i volný pohyb, omezovaly jejich společenská práva, zaměst-
nání, oblečení i účesy apod. Následkem těchto tíživých změn i působením 
fanatického kazatele, dominikána Vincenta Ferriera, se nechávaly křtít de-
setitisíce dalších Židů. V průběhu několika desetiletí se tak výrazně trans-
formoval profil tradiční španělské křesťanské společnosti, jež byla nyní do-
slovně zaplavena statisíci nových křesťanů, cristianos nuevos či conversos. 
Někteří z  nich přijali svou novou konfesi upřímně. Jiní, „krypto-Židé“ (→ 
Krypto-Židé), jí vnímali jako nutný prostředek k přežití a ochrannou fasádu 
na veřejnosti, od kterých se ať už v soukromém kruhu rodiny nebo, pokud 
se jim podařilo emigrovat, v odlišných společenských podmínkách distan-
covali a navraceli zpět ke svému původnímu náboženství. Proti křesťanům 
židovského či maurského (muslimského) původu, conversos, jimž se díky 
novému náboženskému vyznání dařilo pronikat do všech sfér života, z nichž 
byli dříve jako Židé či Maurové vyloučeni, se v první polovině 15. století za-
čala formovat opozice „starých křesťanů“. V univerzitní koleji San Bartolo-
mé v Salamance tak byly v letech 1414–1418 formulovány požadavky zabra-
ňující všem, kteří nebyli ex puro sanguine procedentes, vstoupit do  jejích 
bran. Nicméně teprve v Toledu roku 1449 vytvořili „staří křesťané“ poprvé 
jasný koncept „čistoty krve“ (→ Čistota krve) limpieza de sangre, a položili tak 
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základy iberského náboženského rasismu, jenž vrcholil v 16. a 17. století, ale 
přežíval hluboko do 20. století.

Rok 1469 přinesl sňatek Isabel I. Kastilské a Fernanda II. Aragon-
ského a s ním, o několik let později, sjednocení Španělska. Příkladný kato-
lický královský pár se rozhodl v rámci unifikace země skoncovat s hereti-
ky a s touto vizí v letech 1478–1480 reorganizoval inkvizici (→ Inkvizice). Se 
svolením papeže Sixta IV. postavil v roce 1483 do čela inkvizice domini-
kánského kněze Tomáse de Torquemada (1420–1498) a přetvořil ji na státní 
orgán s cílem dohlížet na nové křesťany, prověřovat jejich víru a pronásle-
dovat odpadlíky. Třebaže se inkvizice zaměřovala zejména na stíhání ju-
daizujících conversos a samotnými Židy se příliš nezabývala, jejich posta-
vení se po roce 1480 zhoršilo, neboť král Fernando II. vyžadoval důsledné 
dodržování Valladolidských stanov, které v roce 1481 rozšířil o nová dis-
kriminační nařízení. Navíc Židé začali být vyháněni z  různých oblastí 
a měst: roku 1481 z Andalusie, 1482 ze Sevilly a z Córdoby, 1486 ze Zarago-
zy i dalších měst. Tento proces se završil po dobytí poslední bašty islámu – 
města Granady – v lednu 1492.Přinesl i ukončení několik staletí probíhají-
cí reconquistu, na níž měli španělští Židé nemalý finanční a lidský podíl. 
31. března 1492 promulgovali katoličtí panovníci tzv. Dekret z Alhambry, 
přikazující všem Židům španělského království přijmout křesťanství nebo 
opustit zemi.

Někteří Židé se pod tímto dalším nátlakem rozhodli pro křest, 
ale jejich velká část, tj. kolem sto tisíc osob, volila emigraci: nejvíce do sou-
sedního (→) Portugalska a (→) Francie, ale mnozí i do vzdálenější (→) Osman-
ské říše skrze (→) Itálii či do střední Evropy a (→) Polska. Odchod židovské-
ho obyvatelstva ze země však neznamenal konec protižidovských fobií 
a nenávisti. Naopak, mezi „starými křesťany“ se stupňoval strach z „náka-
zy židovskou gangrénou“, neboť pouhá přítomnost nejen neofyta, ale i po-
tomka nového křesťana židovského, občas i  maurského původu, mohla 
kompromitovat a  poskvrnit čistotu katolického vyznání. Zemí se šířily 
„odborné spisy“ epidemiologů a jiných „specialistů“, které diagnostikova-
ly a analyzovaly téměř biologické nebezpečí židovské přítomnosti ve Špa-
nělsku. V polovině 16. století se takovým spisem proslavil Arce de Otalora 
(Summa nobilitatis hispanicae, vyšla v Salamance roku 1559) a o století 
později Diego Escobar del Corro (Tractatus bipartitus de puritate et nobili-
tate probanda, vyšel v Lyonu roku 1637). Hlavní a svatou povinností křes-
ťanů se proto stalo chránit jednotu a čistotu víry a zároveň hledat, proná-
sledovat a  likvidovat vše, co ji ohrožovalo. Na  vrcholu svého rozkvětu 
přezdívaného po objevných plavbách „zlatým věkem“ se tak ve Španělsku 
16. a 17. století začaly projevovat i hluboké syndromy celkového úpadku 
a společenské krize. V totalitní katolické společnosti, kde církev a její or-
gány včetně inkvizice disponovaly téměř neomezenou mocí, kvetlo špeho-



265

vání i udavačství a pro potřeby denunciantů byly tištěny speciální příruč-
ky se seznamy domnělých vlastností, projevů a  zvyků, jež měly 
charakterizovat židovské nepřátele křesťanů. Sebemenší udání na zákla-
dě těchto katalogů dávalo impuls ke spuštění inkviziční procedury (→ In-
kvizice) začínající zpovědí obžalovaného a po dlouhém vyšetřování, mu-
čení a věznění zpravidla končící „aktem víry“ (auto de fé), jenž předcházel 
„trestu pokání“ nebo smrti na hranici. Ceremonie auto de fé znamenala 
skutečné představení i společenskou událost a vedle davů lidových mas se 
jí účastnili významné osobnosti politického i náboženského života včetně 
španělských králů a  jejich rodin: v  letech 1516–1700 všichni panovníci 
habsburské dynastie – Carlos I. (V.), Felipe II., Felipe III., Felipe IV. a Carlos 
II. – neochvějně asistovali při „aktech víry“ a někteří dokonce osobně pod-
palovali hranice. I když se údaje o počtech inkvizičních procesů a obětech 
z  let 1480–1826 různí, iberské archívy mohou doložit na  2000 zápisů 
o auto de fé i  „výpovědi“ více jak 30 000 mučedníků, kteří byli upáleni 
na  hranicích, nepočítaje v  to statisíce „smířených kajícníků“ končících 
v kobkách a věznicích španělské inkvizice, ani desetitisíce upálených po-
dobizen odsouzených, jimž se podařilo před inkvizičním tribunálem 
včas uprchnout.

Situace se příliš nezměnila ani po nástupu vnuka francouzského 
krále Ludvíka XIV. a prvního představitele rodu Bourbon-Anjou, Felipa V., 
na španělský trůn v roce 1700. Ačkoliv se nový panovník hlásil k francouz-
skému kulturnímu modelu šířícímu pod vlivem osvícenských myslitelů 
18. století ostrou kritiku církevního tmářství a odmítal účastnit se inkvi-
zičních procesů i ceremonií a ačkoliv byli noví křesťané dávno asimilováni 
či vyhlazeni, přesto to španělské inkvizici nebránilo v pronásledování do-
mnělých Židů a v organizování velkých procesů i auto de fé s judaizujícími 
odpadlíky letech 1720–1794. Teprve invaze napoleonských vojsk do Španěl-
ska a následná francouzská okupace měla za následek první oficiální zru-
šení inkvizice na  počátku krátké vlády Josepha Bonaparta (1808–1813). 
V  roce 1814 se do čela vlády znovu dostal reakcionářský a zároveň slabý 
Fernando VII., jenž církvi i  inkvizici navrátil všechny bývalé pravomoci 
a v roce 1816 obnovil zákaz vstupu Židům do Španělska i do španělských 
kolonií. Ústavní revoluce královským výnosem v roce 1820 inkvizici znovu 
omezila, ale kontrarevoluce roku 1825 jí vdechla nový život. Inkvizice tak 
nechala oběsit juntou de fé ve Valencii v létě roku 1826 deistického učitele, 
jenž byl její poslední obětí na Pyrenejském poloostrově. Královna Marie-
Christina Bourbonská zrušila definitivně inkvizici až dekretem z 15. čer-
vence 1834. Nicméně diskriminační normy rozlišující mezi „novými“ 
a „starými“ křesťany stejně jako doklady o (→) „čistotě krve“ zůstaly v plat-
nosti ještě několik desetiletí. Teprve konstituce z roku 1869 oficiálně zruši-
la všechny projevy nábožensko-rasové diskriminace, i když bylo nutné vy-
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čkat až do druhé poloviny 20. století, aby ze Španělska vymizely poslední 
stopy fobií z židovsko-islámské minulosti.

První malé skupiny Židů se objevily ve Španělsku po roce 1868, ale 
skutečné židovské komunity, v Madridu a v Barceloně, se konstituovaly až 
v první polovině 20. století. Po nastolení Francovy diktatury (1939–1975) se 
Židé obávali nového pronásledování, ale Franco vyhlásil v období 2. světové 
války neutralitu a odmítl aplikovat antisemitské zákony v zemi, což umožni-
lo desítkám tisíc evropských Židů využít španělského území k útěku před 
deportacemi. Mimo jiné, španělští diplomaté zachránili několik tisíc Židů 
ve Francii i na Balkáně a v roce 1944 našlo ve Španělsku azyl na 2750 židov-
ských uprchlíků z Maďarska.

Za Francova režimu, v roce 1949, Židovská obec v Madridu otevřela 
svou první novodobou synagogu a  v  roce 1968 inaugurovala další. V  roce 
1967 byl přijat zákon o náboženské svobodě a oficiálně zrušen Dekret z Al-
hambry, i když katolicismus zůstal státním náboženstvím. Také král Juan 
Carlos I. (1975–dodnes) při své návštěvě synagogy v Madridu za přítomnosti 
izraelského prezidenta Chajima Herzoga v  roce 1992 symbolicky anuloval 
Dekret z Alhambry a podpořil rozvoj židovského života ve Španělsku.

V  současnosti žije ve  Španělsku kolem 18–40 tisíc Židů rozptýle-
ných v různých oblastech země a soustředěných v mnoha komunitách všech 
směrů, od ortodoxních přes „progresivní“ či liberální proudy až po nábožen-
skou indiferenci. Všechny tendence sjednocuje a zájmy jejich nositelů ve vlá-
dě zastupuje La Federación de Comunidades Israelitas de Espana.

Nicméně navzdory této pozitivní obnově židovského života patří 
Španělské království k jedné z mála zemí v Evropě, kde zákony nepostihují 
šíření (rasové) nenávisti či (→) popírání holocaustu. Španělsko se tak dnes 
stalo útočištěm pro četné nacistické i neonacistické zločince i centrem vyda-
vatelských a ideologických aktivit různých neonacistických a extrémně pra-
vicových stran. [L.A.N.]
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Teologie náhrady. Viz (→ Substituční teologie).

Teorie spiknutí = Intelektuální konstrukce, která pokládá mnohé proje-
vy sociální a politické reality a historické události za výsledek působení 
skrytých činitelů, mocných „zasvěcenců“, kteří disponují značnými fi-
nančními nebo politickými prostředky, jež plně využívají pro dosažení 
svých spikleneckých cílů. Intrika je zde povýšena na dominantní historic-
ký zákon a paranoia se stává analytickou metodou. Hlasatelé konspirač-
ních teorií, kteří se objevili poprvé koncem osmnáctého století především 
v souvislosti s Francouzskou revolucí, se vyznačují různou intelektuální 
sofistikovaností a přesvědčivostí a jejich mentální rozpoložení se pohybuje 
od racionální analýzy po stav vyžadující psychiatrický dohled. Předmětem 
zájmu šiřitelů konspiračních teorií se stali postupně jezuité, templáři, ro-
senkruciáni, ilumináti, (→) zednáři, karbonáři, bolševici, nacisté (→ srov. 
popírání holocaustu), Anglosasové, tajné služby a pochopitelně Židé. Prů-
kopníkem teorie konspirace byl bývalý jezuita Augustine de Barruel (1741–
1820), který „doložil“ vliv tajných společností na vznik Francouzské revo-
luce (→ Francie). Podle Johna Robisona (1739–1805) vyvolali Francouzskou 
revoluci ilumináti. Konspirativní antisemitská literatura se prosadila pře-
devším na přelomu šedesátých a  sedmdesátých let devatenáctého století 
zejména v souvislosti s ekonomickým a finančním vzestupem Židů v době 
průmyslové revoluce. V roce 1868 vydal německý autor Hermann Gödsche 
pamflet Na pražském židovském hřbitově o židovských plánech na převzetí 
vlády nad světem. Vrcholem zmíněného literárního žánru byly bezpochy-
by (→) Protokoly sionských mudrců. V současné době jsou různé modifikace 
konspirativních tezí mimořádně vlivnou součástí politického a mediální-
ho diskurzu. Nejnovější variantou, rozšířenou zejména v (→) neonacistické 
scéně, mezi náboženskými fundamentalisty, event. příznivci konspirač-
ních teorií je teze o tzv. Novém světovém řádu, podle níž mají vlivní lidé, 
organizace, zednářské lóže (→ zednáři) či státy celého světa usilovat o vybu-
dování blíže nespecifikované nové formy světovlády, spojené s redukcí po-
pulace, ovládáním klimatu a  kontrolou světového bohatství (→ Lichva). 
Konkrétní představy o tom, jak by měla takováto světovláda vypadat, v čem 
by měla spočívat a jaký je její konečný stav jsou však vnitřně velmi rozma-
nité a jejich ideové zdroje sahají od křesťanského fundamentalismu přes 
marxismus až po postmoderní esoteriku. Ne všichni autoři konspiračních 
teorií chápou sami sebe vážně. Autoři knih, zabývajících se konspiračními 
teoriemi je někdy prezentují spíše jako specifický detektivně-literární žánr 
a  jako takové se konspirační teorie v minulosti staly základem pro řadu 
úspěšných románů i filmových děl. Na druhé straně však snaha nahlížet 
svět striktně prizmatem konspiračních teorií může vést až k potřebě od-
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Stereotyp lichváře a svět ovládajícího loutkáře v karikatuře nacistického listu Der Stürmer 
(č. 32/1938, autor: Philip Ruprecht). Popisek karikatury: „V židovských rukách. Postavení Žida 
ve světě: Svět se točí pouze kolem jeho peněz.“

Vizuální zpracování pověry o židovském vlivu na média (→ teorie spiknutí) v karikatuře otiš-
těné v Der Stürmer (č. 1/1938, autor: Philip Ruprecht). Žid uprostřed se opírá o obří plechovku 
s nápisem „Tiskařská čerň na Talmud“ z níž mají být podle autora karikatury vytištěny všech-
ny velké světové deníky. Popisek karikatury: „Vytištěný jed. Žid rozumí. Slovem a tiskem dávku-
je svůj nenávistný jed. Kam jen může, v každičkém vydání, jej na člověka přenáší.“
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stranit všechny příslušníky údajně konspirujících skupin, jimž je těmito 
teoriemi přisuzována nadlidská moc (→ holocaust). [I. B.]
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Tridentská aféra. Jeden z nejslavnějších případů obvinění z (→) rituální 
vraždy, k němuž došlo v italském městě Trent roku 1475. Jihoitalské město 
Trent v té době procházelo obdobím sociálního a hospodářského napětí. 
Tříletý chlapec Simon se svým rodičům ztratil v období kolem Pesachu a ješ-
tě k tomu krátce poté, co místní františkánský mnich Bernardino de Faltre 
pronesl sérii ostrých protižidovských kázání, v nichž prorokoval, že se má 
stát cosi zlého. Otec pohřešovaného chlapce měl v reakci na pověry o Židech, 
unášejících křesťanské děti okamžitě obvinit Židy a požadovat, aby byly je-
jich domy prohledány. Chlapcovo tělo pak bylo nalezeno v podzemním ka-
nále jednoho ze židovských domů na zelený čtvrtek roku 1475. Místo nálezu 
těla nebylo místem činu. Na místo bylo chlapcovo tělo patrně zaneseno ka-
nalizací, nicméně souhra všech výše zmíněných okolností vedla k jednomu 
z nejslavnějších případů obvinění z rituální vraždy a rovněž i jednomu z nej-
životaschopnějších mučednických kultů, spojených s tímto obviněním. 18 
židovských mužů a 5 žen bylo zatčeno. Na rozdíl od některých jiných podob-
ných případů v téže době se touto kauzou úřady vážně zabývaly. Hlavní me-
todou vyšetřování, vedeného biskupem Hinderbachem z Trentu, bylo muče-
ní, pod nímž se sedmnáct osob mělo přiznat k  podílu na  zločinu. Vedle 
samotného mučení byl výslech procesně více než zmatečný, neboť byl veden 
v  němčině, s  obviněnými, hovořícími pouze italsky a  zapisován latinsky. 
Představitelé židovské komunity se snažili o odvolání k vyšším instancím, 
včetně samotného papeže Sixta IV., ovšem odsuzující verdikt byl vždy potvr-
zen. Z osmnácti zatčených mužů bylo 15 upáleno na hranici. Ženy byly mu-
čeny, leč o tři roky později propuštěny. Kolem malého Simona se především 
v (→) Itálii a v (→) Německu vytvořil mučednický kult. Technologie knihtisku, 
která v téže době procházela bouřlivým rozvojem, pomohla roznést nejen 
informace, ale i obrazy a vizuální motivy. Některé z těchto dobových dřevo-
rytů se stanou přímo ikonickým vyobrazením motivu rituální vraždy a bu-
dou se objevovat ve všech významějších antisemitských spisech k  tomuto 
tématu, vč. Streicherova Der Stürmer ve 30. letech 20. století (→ holocaust). 
Kazatelé šířili Simonův příběh ve svých kázáních a rozzuřený dav napadl 
židovské obce v Benátkách, Lombardii a Tyrolsku. Malému Simonovi je zpět-
ně přikládána více než stovka údajných zázraků. Hinderbach z Trentu je 
papežem Řehořem XIII. označen za proroka a malý Simon za mučedníka. 
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Papež Sixtus V. Simonův kult potvrdil. Dalšího potvrzení se mu dostává roku 
1770 a  poté znovu počátkem 20. století. Skutečný pachatel zločinu není 
znám a nikdy ani nebyl hledán. Verdikt byl považován za platný až do roku 
1965, kdy byl revidován 2. vatikánským koncilem. Tentýž koncil rozhodl 
o odstranění Simona z Trentu z katolické martyrologie. [Z. T.]

Zkratky. V antisemitské rétorice se lze setkat s celou řadou akronymů, které 
mohou reprezentovat buď název konkrétní organizace či hnutí, případně mo-
hou být vyjádřením specifického konceptu, ideje či hesla. Zejména v soudobé 
(→) neonacistické scéně se pak lze setkat i s kódováním akronymů do číselných 
kódů (→ číselná symbolika). Podobné zkratky jsou pak používány v interneto-
vých diskusích, letácích, event. se mohou objevit při vandalských incidentech 

Patrně nejznámějším vyobrazením mýtu (→) rituální vraždy je dřevoryt z dílny Michaela Wol-
gemuta v Kronice světa z roku 1493 z pera Hartmanna Schedela, který má vyobrazovat údajný 
průběh rituální vraždy tříletého chlapce Simona v Trentu roku 1475 (→ Tridentská aféra). 
Známý dřevoryt se stal téměř ikonickým vyobrazením rituální vraždy a jako takový je přetis-
kován v  řadě pozdějších antisemitských knih a pamfletů. Otiskl jej i  Der Stürmer ve  svém 
zvláštním čísle o rituální vraždě v květnu 1934.
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jako součást graffiti. Stejně jako v případě číselné symboliky je třeba význam 
daného akronymu posuzovat s ohledem na patřičném kontextu, neboť napří-
klad písmena NS mohou mít v závislosti na kontextu desítky významů. I na ne-
onacistické scéně může mít jeden akronym více významů, případně může být 
tentýž význam vyjádřen mírně odlišným čtením. Jiné sady symbolů rovněž 
používají evropští neonacisté v kontrastu s americkými a řada zkratek z ame-
rického prostředí může tak být na evropské půdě neznámá. Konečně je nutno 
upozornit, že ani velmi aktivní členové neonacistické scény nemusejí ani zda-
leka znát významy všech zde uvedených zkratek. [Z. T.]

ACAB / A.C.A.B. „All Cops Are Bastards“ (dosl.: „Všichni poldové jsou parchanti“). Zkratka je 
používána napříč skinheadskou subkulturou jako symbol vzdoru proti sys-
tému a nemá vztah k rasismu.

AN V evropském prostředí odkazuje spíše k neformálnímu (→) neonacistickému 
hnutí Autonomní nacionalisté, ve (→) Spojených státech spíše k Aryan Nati-
ons.

BH / B&H Blood and Honour (distribuční platforma na britské WP music scéně. Někdy 
rovněž HBH (Heil Blood and Honour).

DM V ČR – Dělnická mládež (mládežnická odnož DSSS)

DS V ČR – Dělnická strana

DSSS V ČR – Dělnická strana sociální spravedlnosti

H8 Hate („Nenávist“).

HH Heil Hitler (viz také → Číselná symbolika)

SS Schutzstaffeln (něm.: „Ochranné sbory“). Tajná policie nacistické NSDAP. 
Písmena SS mohou být někdy vyobrazena jako dvě blesky připomínající 
runy.

KKK (→) Ku-Klux Klan (viz také → číselná symbolika)

NO V České republice – Národní odpor

NS Nacionální/národní socialismus. V ČR mohlo před rokem 2008 rovněž od-
kazovat k Národní straně.

NSj V České republice – Národní sjednocení

ORION Zkratka anglického „Our Race is Our Nation“ – Naše rasa je naším národem, 
→ rasový antisemitismus, → Ku-Klux Klan).

POW / P.O.W. Prisoners of War (dosl. „Váleční zajatci“). Zkratka se dodnes běžně používá 
i v mezinárodním právu k označení válečných zajatců v ozbrojených kon-
fliktech. Mezi neonacisty je ale používána k  označení příslušníků hnutí 
ve výkonu trestu odnětí svobody.

RAC Rock Against Communism (→ Neonacismus).

RAHOWA Racial holy war (Svatá rasová válka, viz → rasový antisemitismus).

WAR White Aryan Resistance (Bílý árijský odpor).

WOTAN Will of the Aryan Nations (angl.: Vůle árijských národů). Jméno „Wotan“ je 
rovněž jedním ze jmen starogermánského boha Ódina.

WP White Power (Bílá síla), event. White pride (Bílá hrdost).

ZOG, event. JOG Zionist occupation government / Zionist occupied government / Jewish oc-
cupation government. Angl.: Sionistická okupační vláda (→ neonacismus, → 
teorie spiknutí, → antisionismus).
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Znesvěcování hostie (eucharistie). S  prvními zmínkami o  eucharistic-
kých zázracích na různých významových stupních se lze setkat již v 6. století 
v díle Řehoře z Tours (Histoire des Francs), v 9. století v teologii Paschase Rad-
berta (De Corpore et Sanguine Domini) či v 11. století v kronice mnicha Glabera 
(Chronache dell´anno Mille) apod. Nicméně k jejich propojení s tématem zne-
svěcení prostřednictvím Židů došlo až v  posledních desetiletích 13.  století, 
k čemuž významnou měrou přispěl doktrinálně (→) IV. Lateránský koncil roku 
1215 a literárně kolem roku 1260 Jacques de Voragine svou Legendou Aurea.84

Jeden z nejvýznamnějších v dějinách katolické církve, tzv. (→) IV. 
Lateránský koncil uzavíral dogmatickou krizi, jež se dotýkala pojetí svátostí 
a rituálů a vrcholila roku 1054 schismatem oddělujícím ortodoxní byzant-
skou (východní) církev od latinské (západní) církve katolické. Zároveň reago-
val na novou mocenskou konstelaci v Evropě. Po křížových výpravách a ví-
tězství v tzv. „boji o investituru“ soustředila římská kurie v čele s papežem 
ve svých rukou veškerou náboženskou a politickou moc a stanula na vrcholu 
vládnoucí hierarchie.

Výsledkem koncilu bylo vyhlášení 71 koncilních kánonů, z nichž 
především první z nich, De fide catholica, inaugurující tzv. doktrínu o trans-
substanciaci (od latinského adjektiva transsubstantiatus) nabyl radikálního 
významu. Tato doktrína kanonizovala latinské pojetí eucharistie jako nefi-
gurativní a „skutečný“ rituál, při němž měl Bůh ze své moci modifikovat řád 
přírody působit na substanci daru v podobě chleba a vína a jejich posvěcení 
prostřednictvím kněze během mše mělo vést k reálnému zpřítomnění boží-
ho syna, tedy Ježíše Krista, a k manifestaci svátosti v přirozeném i nadpřiro-
zeném světě. Posvěcovala se tak zároveň i  ideologie „mystického těla“ jako 
symbolického základu hierarchického a neměnného uspořádání křesťanské 
společnosti a státu v čele s katolickou církví, logicky závislé na produkci zá-
zraků a důkazů boží přítomnosti i na udržování jejich paměti. Eucharistie 
získávala nejen náboženskou, ale i právní důležitost jako podstata, z níž vy-
cházela moc, a každý zločin proti „oltářní svátosti“ byl zločinem proti křes-
ťanství stejně jako proti křesťanskému státu.

Vedle dalších významných kánonů zaměřených na boj proti tzv. 
herezím a jejich šiřitelům (kánon 2 a 3), na kontroverzi s byzantskou církví 
(kánon 4) i na další regulaci křesťanského života (život kněží, sňatky, desátky 
apod.) i kritiku jeho nešvarů, zavedl koncil Laterán IV. také čtyři pravidla 
vztahující se na židovské obyvatelstvo: kánon 67, De usuris Iudeorum, odsu-
zoval extrémní případy lichvy a  doporučoval snižovat procenta z  půjček 
na úkor židovských věřitelů (→ Lichva); kánon 68 nařizoval Židům nosit oděv, 

84)   Viz české vydání, VORAGINE, Jakub de (1984): Legenda Aurea, Praha: Vyšehrad, str. 229–

233.
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jenž by je zřetelně odlišoval od křesťanů; kánon 69, Ne Iudaei publicis officiis 
praeficiantur, zakazoval Židům přístup k funkcím v úřadech a ve správě; ká-
non 70 nařizoval přísný dohled nad konvertity židovského původu tak, aby 
se zcela zřekli svých původních zvyků a rituálů.

V roce 1263 se měl v italském městě Bolsena odehrát zásadní zá-
zrak, jenž vedl k ustavení svátku „Nejsvětější svátosti“ či také „Božího těla“. 
Český kněz jménem Petr Pražský při své poutní cestě do Říma sloužil v Bol-
seně mši. Přepadly ho však duchovní pochybnosti o  reálné přítomnosti 
Krista v eucharistii, načež se hostie zabarvila do růžova a začala krvácet. 
Zázrak podnítil papeže Urbana IV., aby o  rok později (1264) vydal bullu 
Transiturus de hoc mundo, jež svátek oficiálně inaugurovala. Redakcí jeho 
liturgických textů pověřil Tomáše Akvinského. V tomto období ale vrcholi-
lo reformní hnutí katarů i dalších sektářů, kteří monarchistickou struktu-
ru církve i sakramentální praktiky kritizovali, zároveň sílila jejich represe 
a množila se obvinění Židů z (→) rituálních vražd. Oslava „Božího těla“ se 
proto obecně rozšířila až po koncilu ve Vídni (1311–1312), kde katolická cír-
kev slavila svůj triumf nad „heretiky“. Nicméně až do 16. století propukaly 
během tohoto svátku při průvodech s monstrancemi projevy odporu a ná-
silné incidenty, především v jižní Francii a v údolí Rýna.

K posílení nových církevních pravd vydal roku 1270 Tomáš Akvinský 
teologickou syntézu, tzv. „Pojednání o svátostech“ ve třetí části své Summa theo-
logiae, která dogmaticky řešila několik staletí trvající debaty o komplexních te-
oriích svátostí a využívala legend o eucharistických zázracích stejně jako rodí-
cích se mýtů o znesvěcení „svátosti oltářní“ k demonstraci „logických projevů 
vlastností substance“ i k názorné ilustraci dogmatu reálné přítomnosti.

První oficiální scénář obvinění ze znesvěcení hostie se objevil ko-
lem roku 1273 v homiletické sbírce Jacquese de Provins. Inspirovala ji pře-
devším Legenda Aurea (1260) přinášející příběhy o znesvěcených ikonách 
a křížích, které pláčou či krvácejí, aby potvrdily realitu Vtělení i vlastní kul-
tovní hodnotu, a pravděpodobně také různá lidová vyprávění šířící se z ven-
kova do měst. V kázání Jacquese de Provins se poprvé objevila ubohá stará 
žena, jež prý za peníze postoupila Židům posvěcenou hostii. Židé měli „nej-
světější svátost“ nejprve vařit ve vodě, kde mělo dojít k prvnímu zázraku, 
neboť se hostie proměnila v dítě hrající si s vroucí vodou. Následně se měla 
hostie proměnit v krucifix a při bodání ostrou zbraní na způsob Longinova 
kopí měla krvácet. Provins ukončuje své vyprávění s tím, že prý tento pokus 
o zopakování (→) bohovraždy byl objeven blíže neurčenými lidmi ze soused-
ství, kteří vše nahlásili, takže Židé byli zatčeni a potrestáni. 

Další scénáře se objevily kolem roku 1290, kdy bylo vyprávění o od-
cizené a Židy mučené hostii doplněno o řadu podrobných informací: jména 
i adresy zločinců a svědků, jejich výpovědi, notářské zápisy apod. Ucelenou 
podobu legenda získala na velikonoce, tj. v době oslav utrpení Ježíše Krista 
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roku 1291, když byla ve známost uvedena její slavná pařížská verze, tzv. Mira-
cle des Billettes (Zázrak kvitancí), obviňující Židy ze symbolické vraždy Spasi-
tele v podobě „svátosti oltářní“ a rozšiřující dosud známé obvinění z rituální 
vraždy. Miracle des Billettes nesl prvky eucharistické celebrace a stával se ja-
kýmsi obráceným rituálem či antimší: neschopna vyplatit svou zástavu, je 
stará žena donucena obstarat židovskému lichváři hostii, jíž bude tento z ne-
návisti vařit, mučit a ubíjet, aby nakonec došlo k zázračné teofanii těla Kris-
tova i dítěte v eucharistii a ke konverzi Židovy manželky i jeho dětí. Naproti 
tomu je Žid, nový Jidáš a boží vrah, jenž opakoval utrpení Krista v eucharis-
tickém zpodobnění, za svůj zločin následně potrestán upálením.

S francouzskou předlohou rivalizovala brabantská, tj. druhá nej-
starší adaptace mýtu o znesvěcení hostie, tzv. Miracle de Bruxelles (Brusel-
ský zázrak) z let 1369–1370, která přinesla několik zásadních, vpravdě anti-
semitských, obměn i  tragické vyústění. Hostie už nebyla předmětem 
obchodu nebohé křesťanky se zločinným Židem, ale proradného paktu mezi 
židovským konvertitou a  židovskou komunitou: apostata uloupil hostie 

Knižní ilustrace z roku 1591, zobrazující údajné (→) znesvěcení hostie Židy v Bratislavě. Obraz 
začíná uprostřed a vpravo, kde Židé bodají do hostií. Hostie krvácejí a dům v němž se obřad 
odehrává se ocitá v plamenech. Příběh končí vlevo nahoře, kde jsou Židé popravováni (Zdroj: 
Obrazové sbírky berlínského státního muzea – Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, 
Kupferstichkabinett).
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na objednávku a představitelé Židů je znesvětili v rituálním kontextu ve své 
synagoze. „Zázrak“, jenž se měl po mučení hostií na Velký pátek v Bruselu 
odehrát, vedl k procesu s Židovskou obcí, jejímu zmasakrování a následné-
mu vyhnání v roce 1370.

Všechny ostatní soudobé i pozdější varianty obvinění Židů ze zne-
svěcení hostie byly už jen více či méně rafinovanými obměnami těchto dvou 
vzorů. Až do 18. století se jim dostávalo náležité publicity prostřednictvím 
kronik (např. v Chronique anonyme du moine de Saint Denys z let 1322–1328, 
v  Istorie fiorentine od Giovanni Villani z  roku 1348, v Journal d´un bour-
geois de Paris z roku 1444, v díle Gillese Corrozeta Fleur des antiquitez et 
singularitez de la noble et triomphante ville et cité de Paris z let 1582–1586, 
v Histoire ecclésiastique od abbé Fleury z roku 1718, či v „historických doku-
mentech“ Pierra de Cafmeyera Histoire du très saint sacrement de miracle 
(Brusel) z roku 1720 a Théodorica de Saint-René Remarques historiques don-
nées à l´occasion de la sainte hostie miraculeuse (Paříž) z roku 1725), divadla 
(např. toskánská divadelní hra La Rapresentatione d´uno miracolo del Corpo 
di Christo od Bartolomea dei Libri z konce15. století či francouzské drama Le 
Mystère de la sainte hostie hrané roku 1513 v Metz a 1533 v Laval) i výtvar-
ného umění v kontextu vitráží, tapisérií, grafiky i maleb (např. vitráže v kos-
tele Saint-Etienne-du-Mont v Paříži, v kostele Saint-Eloi v Rouenu či v kostele 
Saint-Michel-Sainte-Gudule v Bruselu; slavná predella Paolo Uccella v  ital-
ském městě Urbino z let 1467–1469; plátna Jansze Claese z 16. století či Jaco-
ba Van der Borghta z  počátku 18. století uchovávaná v  Bruselu apod.). 
V 19. a 20. století téma znesvěcení hostií proniklo i do moderní literatury 
(např. Honoré de Balzac v La Messe de l´athée, Anatole France v La Rôtisserie 
de la reine Pédauque či Marcel Proust v Sodome et Gomorrhe apod.) a zajisti-
lo si tím svou nesmrtelnost…

Jakkoliv bylo obvinění Židů ze znesvěcování hostií jako naivní 
a nepodložené odmítáno papežským stolcem po celá století a jediným pape-
žem, který toto téma aktivně podporoval, byl Bonifác VIII. (1235–1303, ponti-
fikát v letech 1294–1303), první nepřímá kritika tohoto mýtu byla vyslovena 
až Janem Kalvínem (1509–1564) v jeho Traité des reliques (1543) a poté fran-
couzským protestantem Jacquesem de Basnage (1653–1723) v  díle Histoire 
des Juifs (1707). K reálnému vyvrácení mýtu ovšem došlo až po II. vatikán-
ském koncilu (1962–1965) i revizi tzv. objektivního modelu transsubstanciač-
ní katolické teologie na konci 20. století. [L.A.N.]
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Zvířecí symbolika. Zpodobňování lidí a  lidských vlastností skrze různé 
druhy zvířat (tzv.: zoomorfie) patří k velmi častým a rozšířeným metodám 
nadsázky a  metafory, používaných zejména v  legendách, pohádkách, baj-
kách, anekdotách, stejně jako v politické satiře a karikatuře. Zvířecí motivy 
mohou nést v dané kultuře univerzální, dobře srozumitelné významy – liška 
(chytrost), osel (hloupost), lev (síla, hrdost, statečnost), mravenec (pracovi-
tost), pes (věrnost), vepř (nepořádnost), orel (dravost), holubice (mír) apod. Ste-
reotyp je v  takovémto případě sdíleným symbolem, usnadňujícím přenos 
určitého sdělení. V antisemitské vizuální symbolice hraje zoomorfní zobra-
zování klíčovou úlohu. Mezi nejčastěji používanými zvířecími motivy patří: 
pavouk, který saje krev a tká sítě (→ teorie spiknutí; → rituální vražda), chobot-
nice s  dlouhými chapadly (→ teorie spiknutí), slizký a  kroutící se jedovatý 
had, který šíří nákazu a  jehož je třeba pevně uchopit (→ teorie spiknutí, → 
otravování studní). Motiv hada pak může rovněž odkazovat na  pokoušení 
a (→) spojenectví s ďáblem. Objevuje se ale i vampír s krvavými zuby a široký-

Příklad zoomorfie v  genocidním kontextu v  listu Der Stürmer (č. 25/1935, autor: Philip 
Ruprecht). Německá orlice nese ve spárech židovského hada s Davidovými hvězdami na hřbe-
tě – to vše jako zdůraznění pochodu nacistických praporů a rozhodného pohledu německého 
vojáka. Popisek karikatury je formulován jako série sloganů: „Náš cíl: To, co vůdce poručil; 
Naše směřování: Německa zachování; Řešením jest: od Židů a jejich holomků vyčištění.“ (→ holo-
caust, → zvířecí symbolika).



277

mi křídly (→ rituální vražda, → teorie spiknutí), klíště, které saje krev a para-
zituje (→ rituální vražda, → lichva), veš, která parazituje a je třeba ji odstranit 
(→ rituální vražda, → rasový antisemitismus, → holocaust), červ, přinášející 
rozklad (→ otravování studní), případně krvelační dravci a mrchožrouti jako 
vlk, sup, nebo havran (→ rituální vražda). Specifickým symbolem je pak zob-
razování Židů jakožto vepřů, event. obcujících s obří sviní (→ judensau). Výše 
uvedené stereotypy mohou nést hlubší symboliku démonizace (chobotnice, 
vampír, pavouk) či dokonce genocidní motivy škůdců, které je třeba odstra-
nit v zájmu hygieny (veš, červ).

Ačkoliv motivy jako např. (→) judensau nalezneme již ve středově-
ku, skutečný boom zaznamenalo používání zvířecí symboliky k vizuální-
mu zpracování protižidovských stereotypů na přelomu 19. a 20. století. Bo-
hužel, například motivy zpopularizované nacistickým listem Der Stürmer, 
vydávaným Juliem Streicherem od rok 1924 do roku 1945, zejména motiv 
pavouka a chobotnice, se objevují i v kontextu blízkovýchodního konfliktu, 

Příklad zoomorfie (→ zvířecí symbolika) v antisemitské karikatuře. Šakal s Davidovými hvěz-
dami místo očí a nápisem „Kulturní bolševismus“ místo obojku si pochutnává na bezbranné 
ovci. Popisek karikatury: „Vlčí filozofie – Rebbichu, ovce si všimne, co se děje, až teprve, když je 
sežrána.“ (Der Stürmer č. 52/1934, autor: Philip Ruprecht)
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jakožto součást protiizraelské rétoriky (→ arabský antisemitismus). Lze se 
rovněž setkat s vyobrazeními izraelských politických představitelů jakožto 
vampírů s krvavými zuby a vlků trhajících palestinské oběti. Židovské or-
ganizace jsou zobrazovány jako pavouci a  židovský stát jako chobotnice. 
Jakkoliv je pochopitelné, že ozbrojený konflikt je provázen ostrou denunci-
ační rétorikou na obou stranách, v těchto momentech je mezní hranice le-
gitimní (→) antisionistické polemiky jednoznačně překročena (→ 3D test 
Nathan Sharanského).

Pochopitelně, ne každé použití některého z výše uvedených zvíře-
cích motivů musí být vždy zaměřeno vůči Židům. Například s démonizují-
cím obrazem chobotnice se lze v soudobém arabském tisku setkat i v karika-
turách namířených proti (→) Íránu, motiv chycení hada je v karikatuře běžně 
používán v kontextu zadržení významného „slizkého“ zločince. Obraz soubo-
je hada a orla je pak univerzálním motivem, objevujícím se již od starověku 
napříč kulturami celého světa – nalezneme jej v Bibli (Př 30,19), stejně jako 
v textech Zoroastrismu či v indiánských legendách – na druhé straně je ale 
tentýž převzatý motiv v nacistické propagandě explicitně zneužíván i proti 
Židům (německá orlice, lovící židovského hada, viz → holocaust). Při posuzo-
vání podobných motivů je tedy vždy nutno klást velký důraz na celkový his-
torický a kulturní kontext. [Z. T.]
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Resumé

The purpose of Encyclopedia of History of Antisemitism is to provide basic 
information on the history of the virulent phenomena of antisemitism with 
regard to the roots and origins of the particular myths, beliefs, policies and 
ideologies. The book is intended for students of history on the B.A. level as it 
provides basic understanding and orientation in the phenomena. The topics, 
covered by the entries of this encyclopedia include: Definitions of various 
forms of antisemitism, blood libels, medieval ant-Jewish Christian myths, 
origins of racial antisemitism, inquisition, antisemitism in Iran and Arab 
world and the Holocaust, including various forms of its contemporary denial 
and relativization.

The need for such an encyclopedia arises not only from the occur-
rence of some of the anti-Semitic myths and beliefs in the public discourse, 
but also from the fact that the originally anti-Semitic meaning of some of the 
phrases, stereotypes and images, we can hear and see in the public discour-
se, is becoming forgotten. Most of the Jews were exterminated or expelled 
from the Bohemia and Moravia, but the stereotypes which caused the exter-
mination and expulsion still prevail. Naming the origins of such stereotypes 
is a tool for comprehension of their virulence.

The process of making of any encyclopedia is a never-ending one. 
This volume contains the most basic entries and it is intended as a basis for 
future expansion. This basic edition of the book allows the reader to search 
quickly for definitions and history of specific phenomena, main events and 
some of the most infamous anti-Semitic libels. The reader can either search 
the phenomena directly through alphabetically listed entries, or through 
a time-line of most important events in the history of antisemitism and fol-
low the links to the particular relevant entries from there.
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