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Destabilizovaná identita emancipovaných
Přiznání rovných občanských práv židům ústavou roku 1849 a znovu roku 1867 před-

stavovalo  určující  faktor  židovských  dějin  (nejen)  v českých  zemích  od poloviny  19. do 

poloviny 20. století.  Zpečetění občanských práv zákonem umožnilo židům nejen svobodný 

rozvoj, ale také je postavilo před dvě závažné výzvy. Židé se především museli vyrovnávat se 

skutečností,  že  samotné  právní  prostředky  nestačily  k dosažení  sociálního  uznání  a ideálu 

tolerantní společnosti a že se část obyvatel přikláněla k modernímu antisemitismu. Propuštění 

z područí  různých  diskriminačních  opatření  ovšem židy  zároveň  postavilo  také  před  ještě 

naléhavější otázku židovské identity, neboť jak upozorňuje teoretik emancipace Ernesto Lac-

lau, „je dobře známou historickou zkušeností, že opoziční síla, jejíž identita je konstruována  

v rámci  konkrétního  mocenského systému,  je  vůči  tomuto  systému nejednoznačná,  protože  

tento systém je tím, co brání konstrukci identity, ale zároveň je i podmínkou její existence.  

Vítězství nad systémem destabilizuje identitu vítězné síly.“1 Jinými slovy, emancipace destabi-

lizuje identitu emancipovaných.

Dosavadní literatura si všímala především oněch vnějších výzev, zvláště socioekono-

mickému postavení  židů  a jejich  vztahu s okolní  společností.  Větší  pozornost  přitom byla 

věnována spíše problematické stránce soužití s okolním obyvatelstvem, což je sice jistě velmi 

důležitá stránka židovských dějin, ale jak vyplývá mj. z práce Michala Frankla, dějiny antise-

mitismu vlastně nejsou ani tak dějinami židů, jako spíše okolní společnosti.2 Překvapivě malé 

množství autorů se doposud věnovalo dopadu emancipace na samotnou židovskou společnost 

a na její  vývoj  v podmínkách  rovnoprávnosti.  Pro  období  1848–1942  chybí  pro  Čechy 

a Moravu novodobá odborná práce, která by zkoumala demografické, právní a institucionální 

zázemí emancipované židovské společnosti,3 a rozsáhlejší práce věnující se identitě židů jsou 

k dispozici jen pro Čechy, nikoli pro Moravu a Slezsko.4

1 LACLAU, Ernesto. Emancipace a radikální demokracie. Praha: Karolinum, 2013. S. 60. 
2 FRANKL, Michal.  „Emancipace od židů“: Český antisemitismus na konci  19. století.  Praha – Litomyšl: 

Paseka, 2007. S. 15–19.
3 O celistvý přehled dějin moravských židů v druhé polovině 19. století se naposledy pokusil roku 1908 The-

odor Haas. Právní a institucionální rámec dějin židů v Rakouském Slezsku až do rozpadu habsburské monar-
chie popsal Janusz Spyra. • HAAS, Theodor. Die Juden in Mähren. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag 
Max Hickl, 1908. • SPYRA, Janusz. Żydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918. Katowice: Muzeum Śląskie, 
2005.

4 KIEVAL, Hillel  J.  Formování  českého židovstva: Národnostní  konflikt  a židovská  společnost  v Čechách 
1870–1918. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011. • ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé?: Národní identita  
Židů v Čechách 1918-1938. Praha - Litomyšl: Paseka, 2013. • Podobné zkoumání je pro Moravu k dispozici 
jen ve formě studie: ROZENBLIT, Marsha L. Creating Jewish Space: German-Jewish Schools in Moravia, 
2013, roč. 44. 
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Z tohoto  stavu  vycházím  ve své  práci  o emancipačních  židovských  komunitách 

na Moravě  a ve Slezsku,  jak  označuji  ty  židovské  komunity,  které  mohly  na tomto  území 

vzniknout díky emancipaci židů v polovině 19. století. (Slezskem se přitom myslí rakouské, 

resp. české Slezsko.) Na jednu stranu se snažím prozkoumat židovské institucionální struk-

tury, na druhou stranu také židovské identity. Tyto dvě stránky života židovské společnosti 

přitom nestojí vůči sobě v opozici, nýbrž spolu velmi úzce souvisí. Židovská identita vznikala 

a utvářela se identifikací se společenstvím definovaným židovsky, ať už v náboženském, nebo 

nacionálním smyslu. Takové společenství pak vytvářelo určité mechanismy a pravidla fungo-

vání, až nakonec získalo institucionální podobu. Instituce jsou tedy do značné míry projevem 

určité identity, a proto také považuji jejich výzkum za důležitý.

Identitu a instituce chápu jakou součást téže „ontologické struktury“, o níž pojednává 

Martin Heidegger ve svém díle Bytí a čas. V rámci této struktury lidské bytí ve světě osciluje 

mezi hledáním své autenticity a zklidňujícím identifikováním se s již existujícím kulturním 

porozuměním světu.5 Thomas Bedorf nicméně upozorňuje, že kolektivní identita se vyznačuje 

zásadním paradoxem.  Otázka  „Kdo jsme  my?“  na jednu  stranu  předpokládá  již  existující 

identitu  („my“),  ale  na druhou  stranu  musí  být  tato  identita  teprve  ustavena  („kdo?“).6 

Z tohoto pak Jean-Luc Nancy vyvozuje závěr  „Nikdy identita, vždy identifikace.“,7 aby tak 

vyjádřil inherentní nestálost identity.

Paradox kolektivní  identity  se  projevuje  i v případě  židovských  organizací.  Spolky 

i náboženské obce musely mít ze zákona stanovy, v nichž jejich zakladatelé explicitně vyjád-

řili, jakou identitu (náboženskou, sionistickou aj.) chtějí společně budovat. Určitá identita zde 

není jakýsi realizovaný statický stav, nýbrž jedná se o cíl, kterého chtějí členové organizace 

teprve dosáhnout a s nímž se ve větší či menší míře ztotožňují.  Deklarovaná identita navíc 

postupem času mohla přestat odpovídat očekávání většiny členů. V takovém momentě došlo 

v ideálním případě ke změně stanov, v praxi však organizace ne vždy své stanovy opravdu 

změnily,  neboť jejich představitelé  občas  nebyli  ochotni  podstoupit  úřední  procedury pře-

depsané zákonem. Proto je při zkoumání identity důležitá nejen analýza stanov, nýbrž také 

členstva spolků, neboť členové se identifikovali nejen s idejemi a praktickou činností spolku, 

ale  často (a asi  zejména)  s pospolitým společenstvím,  které  se  na základě stanov utvořilo. 

Určitý  spolek tak mohl mít třeba charakter  sionistického „identitotvorného centra“,  i když 

5 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2008. S. 209–213.
6 BEDORF, Thomas. Verkennende Anerkennung: Über Identität und Politik. Berlin: Suhrkamp, 2010. S. 104–

105.
7 Ibid., s. 117.
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jeho stanovy sice neobsahovaly o sionismu ani slovo, ale jeho představitelé patřili mezi velmi 

aktivní sionisty.

Zároveň  je  třeba  mít  na zřeteli,  že  zákony  o spolčovacím  právu  a o židovské 

náboženské společnosti ukládaly spolkům a náboženským obcím hlásit pouze jména svých 

představitelů, nikoli všech svých členů. Navíc zdaleka ne všechny židovské korporace tuto 

povinnost  svědomitě plnily.  Výzkum „identitotvorných center“ se tak nutně musel  omezit 

v zásadě jen na osoby, které se nejaktivněji podílely na činnosti židovské náboženské obce 

a židovských spolků. Ohledně nábožensko-rituální, kulturní, jazykové, národnostní nebo poli-

tické identity řadových členů židovské společnosti lze sice zejména na základě různých sta-

tistických údajů dojít třeba i k vysoce pravděpodobným hypotézám, stále se však jedná spíše 

o tušení  a odhady,  než  popis  historické  reality.  Na druhou  stranu  osoby,  které  se  činnosti 

„identitotvorných  center“  účastnily  jen  malou  měrou,  se  vlastně  příliš  nepodílely  ani 

na ustavování obsahu židovské identity.

Při zkoumání institucionálních a sociálních struktur židovské společnosti a pátrání po 

různorodých odpovědích na „destabilizovanou identitu emancipovaných“ je tedy třeba stále 

pamatovat na paradoxní, dynamický a mnohoznačný charakter identity, oscilaci mezi autenti-

citou a odcizením i metodologické limity plynoucí z podstatné neúplnosti dochovaných pra-

menů.

S identitou  úzce  souvisí  psaní  slova  žid/Žid.  Jelikož  chci  ve své  práci  mimo  jiné 

ukázat pluralitu židovské společnosti  a židovských identit,  snažím se při popisu historické 

skutečnosti – slovy Víta Strobacha – vyhnout všemu, „co v českém jazyce […] pomáhá navo-

zovat představu o (všech) židech jako národní skupině a implicitně přispívá k marginalizaci  

nenárodních židovských identit.“8 Psaním malého písmene tedy chci prokázat respekt vůči 

identitě  všech  jednotlivých  příslušníků  židovské  společnosti,  kteří  byli  často  národnostně 

indiferentní, nebo se hlásili k jiné než židovské národnosti. Velké písmeno vyhrazuji jen těm 

osobám, které se prokazatelně hlásily k židovské národní identitě anebo které byly proti své 

vůli považovány za Židy nacistickými normami (tj.  osoby židovského původu nehlásící se 

k židovskému  vyznání).  Definice  „žida“  jako  osoby  „židovského  vyznání“  má  navíc  tu 

výhodu, že konfese byla až do poloviny 20. století objektivně zaznamenávanou skutečností, 

deklarovanou zejména v matričních záznamech a při sčítáních lidu. Malé písmeno pak v mé 

práci  vypovídá  jen  a pouze  o této  objektivní  skutečnosti,  nikoli  o subjektivní  motivaci 

k deklarování židovského vyznání a o míře religiozity, etnického či jiného cítění.

8 STROBACH, Vít. Židé: národ, rasa, třída. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. S. 14–15.
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Série mikrostudií
Při výzkumu identity, jež je záležitostí  spolubytí,  pobytu jednotlivce v kolektivu, je 

potřeba  sestoupit  na úroveň  jednotlivých  společenství,  nebo  dokonce  jednotlivců.  Snaha 

vystoupit zpět na vyšší úroveň, skloubit zkoumání institucí a identit v rámci širšího regionu 

a získat syntetizující pohled na institucionální a sociální struktury pak rovněž vyžaduje urči-

tou metodu. Ztotožňuji se se stanoviskem Garyho B. Cohena, že „studium parlamentní poli-

tiky, stanovisek stranických vůdců a polemik nacionálních ideologů nemohou zřejmě samy  

vysvětlit souvislost mezi lidovou etnickou identitou a třídou nebo náboženstvím a rasou“ a že 

vztahy mezi různými identitami „mohou být stopovány pouze v sérii mikrostudií“, a souhla-

sím s jeho důrazem na komparaci, jelikož žádná jednotlivá minoritní skupina  „nemůže být  

považována za reprezentativní“.9 Ve své práci jsem se přitom zaměřil  na tu nejzákladnější 

židovskou  instituci,  která  zastřešovala  celou  židovskou  společnost  v dané  lokalitě,  totiž 

židovskou náboženskou obec,  zatímco židovskému školství  se  věnuji  jen okrajově,  i když 

podobně jako Marsha Rozenblit nebo Hillel J. Kieval zastávám názor, že židovská škola před-

stavovala průsečík, v němž se střetávali zastánci různých židovských identit.

Snaha přetavit „sérii mikrostudií“ do podoby syntézy naráží na vážnou překážku spo-

čívající  v neúplnosti  oné  série.  Po  roce  1890  existovalo  na Moravě  a ve Slezsku  šedesát 

židovských náboženských obcí. Už jen z tohoto důvodu jsem se v této práci omezil na eman-

cipační náboženské obce, i když emancipace měla zásadní dopad také na tradiční (předeman-

cipační)  židovské  náboženské  obce,  neboť emancipační  náboženské  obce  do  značné míry 

vznikaly na úkor těch tradičních. Emancipačních náboženských obcí postupně přibývalo, až 

jich roku 1910 na Moravě sídlilo jedenáct a ve Slezsku devět. Zdaleka ne ke všem dvaceti 

emancipačním  náboženským  obcím  existuje  patřičná  mikrostudie.  První  systematická 

pojednání  o některých  emancipačních  náboženských  obcích  vznikla  po  polovině  20. let 

20. století a většina z nich byla zařazena do sborníku Hugo Golda  Die Juden und Judenge-

meinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Skutečné odborné historické práce se po 

období  nacismu a komunismu mohly  začít  objevovat  až  od počátku  90. let  20. století.  Při 

psaní  této  práce  jsem nicméně  měl  k dispozici  stále  jen  odborné  monografie  věnující  se 

židovské komunitě v Novém Jičíně (Jan Hanák), Olomouci (Jaroslav Klenovský, Miroslav 

Papoušek, Zdeněk Melotík), Opavě (Jan Dvořák) a Valašském Meziříčí (Ladislav Balenka). 

Všechny  tyto  práce  mají  podobnou  strukturu.  V první  části  popisují  demografický  vývoj 

židovské  populace,  ekonomickou,  politickou  a kulturní  aktivitu  židovských  průmyslových 

9 COHEN, Gary B. Němci v Praze 1861–1914. Praha: Karolinum, 2000. S. 13–14.
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a intelektuálních  elit.  Při  popisu  židovských  institucionálních  struktur  se  zmíněné  práce 

zpravidla  omezují  na dějiny  synagogy  a židovského  hřbitova  a prostý  výčet  židovských 

spolků. Ve své druhé části se tyto práce věnují období holokaustu, často jen formou vzpomí-

nek  pamětníků nebo prosopografického obrazu  obětí  holokaustu.  Druhá část  přitom bývá 

často mnohem rozsáhlejší než ta první, což vypovídá přinejmenším o jisté bezradnosti autorů. 

Žádná z monografií tak nedosáhla kvalit monografie o dějinách vídeňských židů, kterou před 

třemi desetiletími sepsal Robert S. Wistrich.10

Tématu emancipačních židovských komunit na Moravě a ve Slezsku se týká rovněž 

množství odborných studií,  ale znovu jen málokterá z nich dává prostor také problematice 

sociálních struktur židovské společnosti a židovské identity.  Biografické studie se většinou 

zaobírají  v podstatě  jen  podnikatelskými  aktivitami  židovských  osobností,  zatímco  jejich 

židovství a činnost v rámci židovské komunity pomíjejí.  Jestliže se ovšem na jednu stranu 

zdůrazní židovská identita určité osoby (byť jen třeba tím, že daná studie vyjde ve sborníku 

nazvaném  Židé a Morava), ale pak se popisuje výhradně její hospodářská činnost, nutně to 

vytváří  mylný  dojem,  že  židovská  identita  úzce  souvisela  s určitým  typem  hospodářské 

činnosti,  čímž se posiluje  stereotyp „židovského kapitalisty“  či  „židovského obchodníka“. 

Autoři většiny biografických studií si totiž ani nekladou otázku, zda a jakou relevanci měla 

židovská identita pro ekonomickou aktivitu dotyčného, zda ovlivňovala jeho chování a soci-

ální interakci a zda má vůbec smysl vyčleňovat židy z určité profesní skupiny.

Historie  jako  věda  by  přitom  podle  mého  názoru  měla  nabízet  diferencovanější 

a kontextualizovaný  pohled  na dějiny  a k zažitým  stereotypům  by  měla  přistupovat 

s vědeckou skepsí, nikoli je nekriticky a nevědomky potvrzovat. Ekonomickou činnost židů 

samozřejmě  nelze  zcela  pominout,  neboť  poskytovala  materiální  zázemí  pro  rozvoj 

židovských institucí. Avšak je důležité si uvědomit, že židé se sice mohli ztotožňovat se sku-

pinou obchodníků, průmyslníků či dělníků, ovšem z takovéto identifikace nepramenilo jejich 

židovství. Způsob obživy mohl být pouze zdrojem identity židů, nikoli židovské identity, která 

stále vznikala a utvářela se ve společenství definovaném židovsky.

Světlou výjimku v historiografii jednotlivých židovských komunit představuje práce 

Davida Grossmanna Obraz brněnské židovské komunity v její spolkové činnosti (náboženství,  

sionismus,  asimilace) a Jany  Kourkové  Židovské  nadace  a spolky  v Jihlavě  (1918–1950). 

Přestože  se  jedná  o diplomové  práce,  nezůstali  jejich  autoři  u prostého  výčtu  židovských 

spolků jako většina zmíněných monografií o židovských komunitách, nýbrž se snaží analy-

10 WISTRICH, Robert S.  The Jews of Vienna in the Age of Franz Joseph. Oxford: Oxford University Press, 
1990.
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zovat  stanovy,  činnost  a členstvo  židovských spolků v Brně  a Jihlavě  a nabídnout  zásadně 

hlubší vhled do struktury lokální židovské společnosti.

Vzhledem k nedostatečnosti dosavadní odborné literatury jsem se při výzkumu morav-

ských  a slezských  emancipačních  židovských  komunit  musel  opřít  především  o studium 

archivního materiálu, abych doposud velmi fragmentární „sérii mikrostudií“ co nejvíce rozší-

řil. Jelikož dochovaný archivní materiál je značně rozsáhlý, nemohl jsem samozřejmě detailně 

analyzovat  všech  dvacet  emancipačních  židovských  komunit.  Proto  jsem se  zaměřil  pře-

devším  na zkoumání  právního  rámce,  který  určoval  podmínky  pro  vznik  a vývoj  eman-

cipačních  židovských  komunit,  a na výzkum  základních  charakteristik  každé  jednotlivé 

židovské  komunity  i důležitých  precedentních  kauz.  Vycházel  jsem  přitom  z materiálů 

uložených v Rakouském státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv), Národním archivu, 

Moravském zemském archivu a Zemském archivu v Opavě. Z jednotlivých komunit jsem se 

detailně zaměřil především na ŽNO Frýdek-Místek a ŽNO Moravská Ostrava, a na židovské 

komunity v Novém Jičíně, Olomouci, Příboře a Uherském Hradišti,  k čemuž mi posloužily 

fondy okresních úřadů, statutárních měst a náboženských obcí, uložené ve státních okresních 

archivech,  městských  archivech  a Archivu  Židovského  muzea  v Praze.  Archivní  prameny 

jsem mohl příležitostně doplnit informacemi z dobového tisku a spíše výjimečně (v případě 

meziválečného  a protektorátního  období)  také  vzpomínkami  pamětníků.  Protože  jsem 

výsledky zkoumání zmíněných jednotlivých komunit publikoval formou monografií a studií 

(viz přehled publikační činnosti) a protože jsem disertační práci nechtěl pojmout jako ency-

klopedii jednotlivých emancipačních židovských komunit, nýbrž jsem chtěl volit syntetičtější 

přístup, snažím se nezatěžovat text této práce opakováním analýz demografických, institucio-

nálních  a sociálních  struktur  jednotlivých  komunit  a místo  toho  si  raději  dovoluji  pouze 

odkazovat na již publikované práce.

Právní rámec
Ve své práci popořadě zkoumám jednotlivé aspekty emancipačních židovských komu-

nit,  přičemž  postupuji  –  zjednodušeně  řešeno  –  od vnějších  projevů  židovské  komunity 

k jejím  vnitřním  záležitostem,  od společných  zastřešujících  institucí  ke strukturám  vytvá-

řeným  jednotlivými  složkami  lokální  židovské  společnosti,  od de  iure jednotné  židovské 

náboženské společnosti k de facto pluralitní židovské společnosti, od institucí k identitě.

V kapitole  Právní a demografické předpoklady pojímám židovské komunity jakožto 

menšinovou skupinu obyvatel usídlenou v určité lokalitě. Nejdříve nastiňuji vývoj židovského 
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osídlení na Moravě a ve Slezsku před zrovnoprávněním židů a zkoumám právní předpoklady 

pro vznik židovského osídlení mimo ghetta. Poté se věnuji zejména procesu občanskoprávní 

emancipace židů v letech 1848–1867, jež židům umožnila svobodně migrovat, zakládat nové 

(emancipační)  židovské  komunity  a rozvinout  svůj  ekonomický  potenciál.  Dále  zkoumám 

nejen demografické a socioekonomické charakteristiky emancipačních židovských komunit 

a vysokou setrvačnost „tradičních židovských činností“, ale také si všímám limitů integrace 

židů do okolní  společnosti,  odporu konzervativních a nacionalizovaných vrstev měšťanské 

společnosti vůči židům, kteří velmi často patřili mezi aktivní německé liberály. Také analyzuji 

demografickou stagnaci většiny emancipačních židovských komunit v meziválečném období 

a proces decimace, koncentrace a zničení emancipačních židovských komunit nacisty. V této 

kapitole jsem se mohl největší měrou opřít o odbornou literaturu, byť i zde ji bylo zapotřebí 

doplnit důkladnou analýzou dobových oficiálních statistik a operátů ze sčítání lidu.

Emancipační židovské komunity nevznikaly jako pouhé shluky příslušníků židovské 

menšiny,  nýbrž  jako  organizovaná  náboženská  společenství.  Tomuto  aspektu,  dobově 

nazývanému  „organizace  židovstva“,  se  věnuji  v kapitole  Formování  emancipačních  

náboženských  obcí,  ve které  vycházím  zejména  z materiálů  uložených  ve fondech  Minis-

terstva kultu a vyučování, Ministerstva školství a národní osvěty a moravského a slezského 

zemského  úřadu.  Již  od druhé  poloviny  18. století  se  na předměstích  královských  měst 

a v menších vrchnostenských městech utvářela drobná, ale často ilegální židovská modlitební 

společenství  (minjany).  Po  uvolnění  migrace  se  tato  společenství  rozrůstala  a usilovala 

o proměnu  v židovské  náboženské  spolky  a náboženské  obce,  ovšem snahy  o vybudování 

emancipačních náboženských obcí narážely na několik zásadních překážek. Především až do 

roku  1890  chyběla  jakákoli  právní  norma,  která  by  vznik  nových  náboženských  obcí 

upravovala, takže emancipační komunity byly odkázány čistě na vůli státních úřadů. Navíc 

tradiční židovské náboženské obce usilovaly o zakonzervování stávajícího stavu, aby předešly 

úbytku  svých  poplatníků,  což  se  na samém  počátku  50. let  19. století  sešlo  s neoabsolu-

tistickými  a konzervativními  tendencemi  vlády,  jež  ve snaze  minimalizovat  migraci  židů 

povolovala  vznik  nových  náboženských  institucí  jen  v těch  lokalitách,  kde  si  to  vynutil 

prudký nárůst židovské populace (zejm. v Brně). Po roce 1859 však tradiční náboženské obce 

v důsledku liberalizace poměrů a obnovení procesu občanskoprávní emancipace židů ztratily 

svého  spojence.  Ministerstvo  kultu  a vyučování  se  zpočátku  ještě  snažilo  udržet  jistou 

rovnováhu  mezi  tradičními  a emancipačními  židovskými  komunitami,  vývoj  migračních 

trendů však ministerstvo nutil provádět stále větší množství „provizorních“ změn ve prospěch 
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emancipačních židovských komunit. Ministerstvo si sice velmi dobře uvědomovalo potřebu 

zásadní reformy, dokud to však bylo možné, snažilo se vystačit si se svými administrativními 

nástroji, byť se stále více ukazovalo, že takový postup odporuje nejen zájmům té rostoucí 

části  židovské  populace,  která  tvořila  emancipační  komunity,  ale  také  stávající  legislativě 

a ústavě.

Teprve  selhání  administrativních  metod,  rozhodnutí  Správního  soudu,  opakované 

návrhy  zemských  místodržitelství  a žádosti  jednotlivých  židovských  komunit  i zemských 

židovských korporací  donutilo  ministerstvo začít  na počátku 80. let  s vážně míněnými pří-

pravami reformy.  Jakmile byl zlomen odpor ministerstva,  vyvstala  snahám emancipačních 

židovských komunit o zrovnoprávnění s tradičními komunitami další zásadní překážka, a to 

v podobě  hlubokého  rozporu  mezi  „neologií“  a ortodoxií,  jenž  se  projevoval  především 

v Haliči.  Ministerstvo  zastávalo  názor,  že  rozdělení  židovských  komunit  na reformní 

a ortodoxní se v Uhrách neosvědčilo, a vydalo se na cestu zdlouhavého hledání řešení. Nako-

nec  i tato  překážka  roku  1890  s dovršením  legislativního  procesu  padla  a emancipační 

židovské komunity konečně získaly možnost dosáhnout rovného postavení s již ustavenými 

židovskými náboženskými obcemi.

Zdlouhavé přípravy zákona o židovské náboženské společnosti  sice na jednu stranu 

byly projevem určité bezradnosti ministerstva, na druhou stranu se během nich vytvořil sys-

tém, který na Moravě a ve Slezsku s několika drobnými úpravami fungoval téměř celá čtyři 

desetiletí.  Teprve  na konci  20. let  20. století  ministerstvo  přistoupilo  k revizi  uspořádání 

náboženských obcí, ovšem přičleňování již prakticky nefunkčních náboženských obcí k těm 

životaschopnějším provádělo pořád jen administrativními prostředky na bázi zákona z roku 

1890.  Z hlediska  potřeb  náboženských  obcí  obsahoval  zákon  o židovské  náboženské 

společnosti jeden podstatný nedostatek, když nedovoloval příslušníkům židovské náboženské 

společnosti  vytvářet  organizace  vyššího řádu než  náboženské  obce.  Ministerstvo  odmítalo 

vyhovět žádostem náboženských obcí o legislativní,  nebo alespoň administrativní povolení 

svazů náboženských obcí kvůli odporu ortodoxních židů, žijících především v Haliči, takže 

tyto svazy mohly vzniknout až po změně státních hranic po první světové válce.  Zemské 

svazy náboženských obcí se zprvu ustavily jen na principu právní analogie k zákonu o uznání 

náboženských  společností  a teprve  zákon  doplňující  organizaci  židovské  náboženské 

společnosti v českých zemích dal svazům roku 1937 legislativní rámec.

Zákon z roku 1937 nicméně nikdy nenabyl účinnosti, neboť židovské náboženské obce 

v pohraničí  zanikly v důsledku německé okupace  a náboženské obce ve vnitrozemí  během 
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jara a léta 1939 paralyzovalo vypálení synagog, zákaz rituální porážky a emigrace jejich funk-

cionářů. Židovské náboženské obce byly nakonec degradovány na pouhé organizace, jež sdru-

žovaly  osoby židovského původu a které  místo  k uspokojování  náboženských  potřeb  židů 

sloužily potřebám okupačních úřadů při realizaci „konečného řešení židovské otázky“.

Autonomie židovských komunit
Následují dvě kratší kapitoly, v nichž opět vycházím především z materiálů uložených 

ve fondech ministerstev a zemských úřadů. V kapitole Autonomie vůči státu, zkoumám vztah 

židovské náboženské společnosti  ke státu a otevírám otázku rovnosti  židovské náboženské 

společnosti s ostatními státem uznanými církvemi, a to zejména na základě analýzy legisla-

tivních norem a judikatury Správního soudu. Ministerstvo kultu a vyučování dlouhou dobu 

odmítalo  vydat  legislativní  normu,  která  by  podobně  jako  v případě  křesťanských  církví 

upravila vztah státu a vyznavačů judaismu a jasně vymezila hranici mezi pravomocemi úřadů 

a autonomií židovské náboženské společnosti. To mělo pro praktikování židovského nábožen-

ství řadu nepříjemných důsledků, protože židovské náboženské organizace byly až do roku 

1890 vystaveny libovůli státních úřadů. Ty zcela dle svého uvážení vydávaly normy pro finan-

cování náboženských obcí, osobovaly si právo schvalovat stanovy židovských náboženských 

obcí,  nutit  je  k zaměstnání  rabína  a rozhodovat  o zakládání  nových  (emancipačních) 

židovských náboženských obcí. Státní intervence se v období právního „provizoria“, trvají-

cího přes čtyřicet let, opíraly jen o právní analogie a názor, zda ta či ona starší právní norma je 

pořád ještě platná. Zásahy státních úřadů tak postrádaly legální podklad, což několikrát kon-

statoval Správní soud a nakonec i ministr kultu a vyučování.

Zákon o židovské náboženské společnosti z roku 1890 měl na židovskou emancipaci 

ambivalentní  vliv.  Stát  tímto  zákonem  na jednu  stranu  konečně  stanovil  míru  autonomie 

židovské náboženské společnosti, na druhou stranu kodifikoval její nerovné postavení, pro-

tože v jejím případě označil za vnější záležitosti i mnohé oblasti, které u jiných církví pova-

žoval za záležitosti vnitřní. Státní úřady tak mohly do záležitostí židovských náboženských 

obcí zasahovat mnohem častěji a razantněji než u jiných církví. Po vzniku Československa 

zůstalo  vymezení  hranice  mezi  vnějšími  a vnitřními  záležitostmi  zachováno,  neboť  zákon 

o židovské náboženské společnosti platil dále v nezměněné podobě, a navíc československý 

stát přestal garantovat ústavní právo všech církví a náboženských společností na autonomii 

ve vnitřních  záležitostech.  Právní  postavení  každé  církve  a náboženské  společnosti  pořád 

určoval speciální zákon, nikoli obecná norma, což už z podstaty bránilo dosažení skutečně 
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rovného přístupu státních úřadů k jednotlivým konfesím. Ale i tak se židovská náboženská 

společnost v meziválečném Československu alespoň přiblížila ideálu rovných práv s ostatními 

církvemi,  když  československá  ústava  zaručila  rovnost  všech  náboženských  vyznání 

a otevřela  možnost  vytvářet  svazy  židovských  náboženských  obcí  a získávat  od státu  pří-

spěvky  na platy  rabínů.  V meziválečném  Československu  tedy  židovská  náboženská 

společnost dosáhla (přinejmenším teoreticky, ale do značné míry i v praxi) rovného postavení 

ve vztahu  k ostatním církvím,  nikoli  však  emancipace  vůči  státu.  Ten  se  totiž  ani  trochu 

nevzdal  rozsáhlých  pravomocí,  takže  míra  autonomie  všech  církví  a náboženských 

společností byla stále mnohem omezenější,  než je tomu v současném právním řádu České 

republiky.

Kapitola  Autonomie  vůči  ostatním  židovským  komunitám se  věnuje  vzájemným 

vztahům mezi různými židovskými náboženskými organizacemi.  Nejdříve zkoumám vztah 

náboženských obcí  k minjanům a náboženským spolkům,  které  vznikaly  buď kvůli  nedo-

stupnosti obecní synagogy pro židovské obyvatele „periferie“, nebo z touhy po konání boho-

služeb v ortodoxním ritu. Poté se věnuji nadkomunitním institucím: moravskému zemskému 

rabinátu, Moravsko-židovské zemské podstatě a zemským svazům náboženských obcí. Vzhle-

dem k tomu, že autonomie židovských náboženských obcí byla garantována zákonem, nedis-

ponovaly židovské zemské instituce vůči jednotlivým náboženským obcím žádnými pravomo-

cemi. Zejména Moravsko-židovská zemská podstata a svazy židovských náboženských obcí 

ovšem hrály velmi důležitou roli jako platforma, na níž mohly všechny židovské náboženské 

obce projednávat nejpalčivější společné problémy.

Fungování židovských komunit
Po popisu právního rámce a základních typů židovských náboženských organizací při-

stupuji  ke zkoumání  jejich  vnitřních  struktur  a fungování.  V kapitole  Základní  pravidla  

náboženských institucí analyzuji  stanovy židovských náboženských spolků a náboženských 

obcí, což dovoluje nejen sledovat postupné prosazování principu povinného členství v eman-

cipačních židovských náboženských obcích a proměňování jejich teritoriální působnosti, ale 

především také zkoumat, jaký měly mít náboženské obce charakter a jaké úkoly měly plnit.

Židovské náboženské spolky a náboženské obce měly zajišťovat konání bohoslužeb, 

výuku náboženství a dobročinnost. Židovský kolektiv nicméně sdílel i jinou než náboženskou 

identitu.  U některých  židů  se  jednalo  jen  o identitu  etnickou  či  kulturní,  ale  od konce 

19. století  mezi  moravskými  a slezskými  židy  postupně  posilovala  také  židovská  národní 
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identita. Emancipace židovské národnosti se podle představ sionistů i řady židovských demo-

kratů  měla  projevit  mj.  utvořením  organizační  struktury,  která  by  reprezentovala  celou 

židovskou  národní  společnost.  Jako  vhodné  řešení  se  zdálo  využít  existence  židovských 

náboženských obcí, do nichž ze zákona patřily všechny osoby židovského vyznání, a přeměnit 

je na „židovské lidové obce“, jež by plnily také kulturní, sociální a nacionální úkoly a posi-

lovaly i jiné složky židovské identity než jen náboženskou.

Tato snaha však z řady důvodů nebyla příliš úspěšná. Především „lidové“ stanovy při-

jala po roce 1918 jen část moravských a slezských emancipačních náboženských obcí. Navíc 

ne vždy se literu „lidových“ stanov podařilo přetavit  ve skutečné ponárodnění náboženské 

obce, která by část svého rozpočtu vydávala na židovské národní a sionistické účely. „Lidové“ 

stanovy náboženských obcí  navíc  úřady schválily  v revoluční  atmosféře vzniku Českoslo-

venska,  aniž  by se rozšíření úkolů náboženských obcí legalizovalo alespoň dodatečně.  Po 

vyprchání revolučního ducha a nastolení vlády práva se projekt „lidových obcí“ stal neudrži-

telným. Emancipační náboženské obce na Moravě a ve Slezsku se nepodařilo plně ponárodnit 

také proto, že v jejich čele velmi často zůstali židovští demokraté, kteří se sionisty sdíleli vnit-

ropolitické, ale již mnohem méně zahraničněpolitické cíle. Hlavně se však k židovské národní 

identitě i přes veškerou snahu sionistů ještě roku 1930 hlásila na Moravě a ve Slezsku při-

bližně jen polovina obyvatel židovského vyznání. Židovské náboženské obce tak i v mezivá-

lečném období hájily židovské zájmy především v náboženské oblasti, zatímco národnostní 

zájmy prosazovaly nejdříve židovské národní rady, na jejichž činnost navazovalo ve 20. letech 

uskupení Sdružené strany židovské a od roku 1929 Židovská strana.

V kapitole  Rozkvět  a úpadek  náboženských  institucí zkoumám  finanční  zázemí 

židovských náboženských spolků a náboženských obcí  a sleduji  (ne)úspěšnost snah zajistit 

tradování židovské víry pomocí hmotných prostředků. Dostávám se tak k zásadnímu rozporu 

mezi autenticitou a odcizením. Vytváření institucí (náboženských obcí a židovských spolků 

všeho druhu) mělo zabezpečit uspokojování vnitřních potřeb, přispět k plnosti života a vnést 

do lidského pobytu ve světě zklidnění. S postupujícím materiálním zajišťováním a institucio-

nálním rozvojem ovšem docházelo k odcizování zbytnělých struktur příslušníkům židovské 

společnosti. Monumentální synagogy se sice nesporně staly symbolem emancipace židovské 

společnosti a vrcholem jejích ekonomických úspěchů v druhé polovině 19. století, nechtěně 

však také symbolem, jenž kontrastoval se stále větší duchovní vyprázdněností a jehož odvrá-

cenou  stranou  byla  naprosto  běžná  exekuce  náboženské  daně.  Pokles  religiozity  se  plně 

projevil  po  vzniku  Československa.  Dokonce  i v synagogách  velkých  emancipačních 
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židovských komunit se jen s velkými obtížemi scházel potřebný počet židovských mužů pře-

depsaný  ke konání  bohoslužby.  O rostoucí  náboženské  lhostejnosti  svědčí  také  obrovský 

nárůst  civilních  židovsko-židovských  sňatků  po  vydání  nového  zákona  o manželství  roku 

1919 i řada vzpomínek pamětníků.

Dynamika židovské společnosti
Kapitolu  Pluralita  židovské  společnosti věnuji  zkoumání  sociálních  struktur  eman-

cipačních  židovských  komunit.  Zaměřuji  se  na existenci  různých  skupin  uvnitř  židovské 

společnosti, jejich vzájemné vztahy, různé odpovědi na otázku, kudy by se měla ubírat „desta-

bilizovaná identita emancipovaných“, dále zkoumám reprezentaci těchto skupin v zastupitel-

ských orgánech, proces odcizování židovské náboženské obce jejím příslušníkům a pluralizaci 

emancipačních židovských komunit.

První  strukturální  proměna nastala  krátce po roce  1860,  kdy se drobné předeman-

cipační komunity vzniklé mimo ghetta rozrostly o relativně velké množství mladých přistě-

hovalců. Doposud se modlitby konaly v soukromých prostorách, což jejich majitele vcelku 

přirozeně  svádělo  k pocitu,  že  mají  právo  suverénně  rozhodovat  o záležitostech  minjanu. 

Mladí  gründeři,  kteří  chtěli  v atraktivních lokalitách svobodně rozvinout svůj ekonomický 

potenciál, odmítali autoritu starousedlíků respektovat a díky své početní převaze brzy získali 

v rozvíjejících  se emancipačních židovských komunitách rozhodující  vliv.  Byli  prodchnuti 

liberálními idejemi rozvoje, pokroku a universalismu, které ovlivnily nejen jejich podnikatel-

ské strategie, ale také je přivedly k úzké spolupráci se svobodomyslnými složkami německé 

společnosti a formovaly i jejich náboženské postoje. Zakladatelé emancipačních židovských 

komunit v převážné většině případů neopouštěli půdu judaismu, naopak jim velmi záleželo 

na budování náboženských institucí, a to v duchu židovského reformního hnutí. Neusilovali 

o splynutí s okolní společností (asimilaci) a nevzdávali se ani své orientální etnické identity, 

kterou se naopak snažili vyjádřit například specifickým architektonickým (maurským) stylem 

nově budovaných synagog. Reformní judaismus, zdůrazňující etický rozměr židovství, se měl 

stát  vzorem při  budování  universalistické společnosti,  v níž  konfesijní  a nacionální rozdíly 

neměly bránit vzájemné spolupráci.

Na odpor  nežidovských  konzervativců  a antisemitů  vůči  konceptu  universalistické 

společnosti reagovaly různé věkové vrstvy židovské společnosti odlišně. Zakladatelé eman-

cipačních židovských komunit, narození přibližně ve 30. letech 19. století, se dále snažili pro-

sazovat liberální ideje navzdory vzniklým potížím, přičemž spoléhali na svou ekonomickou 
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sílu a spojenectví s německými liberály v komunální politice. Zato synové zakladatelů, naro-

zení v 70. letech, během svých studií ve Vídni nabývali odlišných zkušeností s nežidovským 

okolím než jejich otcové. Významná část židovských studentů se po setkání s projevy antise-

mitismu  na vídeňské  univerzitě  a ve vídeňské  komunální  politice  odvrátila  od universalis-

tických  idejí,  přestala  se  spoléhat  na pomoc  nežidovských  liberálů,  jejichž  politický  vliv 

na parlamentní úrovni slábl, a začala hájit práva židovské menšiny v nacionálních kategoriích.

Úsilí  zakladatelské  generace  vyvrcholilo  s transformací  emancipačních  židovských 

náboženských spolků na náboženské obce.  V rámci  institucionální  přeměny se zakladatelé 

pokusili  pojistit  „pokrokový“  charakter  židovských  komunit  před  vlivem  neetablovaných 

mladších, chudších nebo ortodoxních vrstev židovské společnosti, jež by mohly ohrozit spolu-

práci s německými liberály a celý projekt tolerantní společnosti.  Zakladatelská generace se 

navíc pokusila zakonzervovat své mocenské postavení pomocí kuriového volebního systému. 

Emancipační židovské náboženské obce na Moravě a ve Slezsku tak již od konce 19. století 

ztrácely  autenticitu,  neboť  jejich  fungování  a „pokrokový“  charakter  se  udržoval  pomocí 

mocenských prostředků: povinného členství, náboženské daně, nerovného volebního práva. 

V reakci  na tuto  proměnu  začala  v rámci  emancipačních  židovských  komunit  od 90. let 

19. století  vznikat  nová společenství,  někdy jen v touze po obnovení  pospolité  důvěrnosti, 

jindy  však  vyloženě  v opozici  vůči  stávajícím  institucím.  Původně  vcelku  demograficky 

i ideově homogenní  emancipační  židovské komunity se  začaly  na přelomu 19. a 20. století 

pluralizovat.  Religiozní  židé  utvářeli  menší  neformální  minjany  nebo  ortodoxní  spolky, 

sekularizovaní židé se identifikovali s nacionálně definovanými židovskými spolky (sionis-

tickými, českožidovskými, tělovýchovnými) a zejména někteří levicově orientovaní židé ztrá-

celi o židovskou pospolitost zcela zájem a raději  hledali soudruhy v sociální demokracii či 

komunistické straně.

Mezi zmíněnými generacemi, tj. generací zakladatelů a jejich synů, se nacházela ještě 

prostřední věková skupina, narozená přibližně v 50. letech. Její příslušníci zpravidla zůstali 

věrni  liberálním idejím,  aktivně se účastnili  činnosti  německo-liberálních spolků,  nicméně 

na společenský vývoj nahlíželi realističtěji, bez poněkud naivního  gründerského optimismu. 

Když  se  „realističtí  liberálové“  po  vymření  zakladatelské  generace  v prvním  desetiletí 

20. století  dostali  do  samého  čela  židovských  náboženských  obcí,  zaujali  vůči  sionistům 

i ortodoxním židům vstřícnější  postoj,  protože pokusy o převýchovu ortodoxních souvěrců 

a potlačení sionismu se stejně začaly ukazovat jako vcelku marné.
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Po  první  světové  válce  nakonec  i část  židovských  liberálů  rezignovala  na snahu 

o integraci do německé společnosti, když se dokonce i němečtí liberálové v reakci na ztrátu 

předních  pozic  v komunální  politice  začali  otevírat  diskuzím  o „židovské  otázce“.  Ztráta 

dosavadního  spojence  a vznik  národnostně  definovaného  státu  přivedly  židovské  liberály 

blíže  k sionistům.  Židovští  demokraté  se  do značné míry  ztotožnili  s jejich  snahou bránit 

práva židů v nacionálních kategoriích i s jejich projektem „židovských lidových obcí“. Sionis-

tická a židovsko-demokratická interpretace „lidové obce“ se ovšem lišila. Zatímco podle sio-

nistů měla „lidová obec“ mj. podporovat budování židovského národa a židovskou kolonizaci 

Palestiny,  židovští  demokraté  pojali  reformu  náboženské  obce  a odstranění  kuriového 

volebního  systému  jako  prostředek  ke stmelení  židovské  společnosti  a k uspokojení  poža-

davků různých skupin, které se v rámci ní vytvořily. Zatímco sionisté chtěli budovat „národní 

obec“, židovští demokraté kladli v duchu liberálního universalismu důraz na „demokratickou 

obec“, jejíž síla měla spočívat v konsenzu mezi různými složkami židovské společnosti.

Sionisté  prosazovali  personální  i ideovou  revoluci,  ale  největší  část  členů 

náboženských  obcí  při  volbách  do  jejich  zastupitelských  orgánů  vyslovila  důvěru  spíše 

židovským  demokratům,  kteří  nabízeli  reformu  a přizpůsobení  náboženské  obce  novým 

poměrům, ale zároveň garantovali kontinuitu. „Židovské lidové obce“ tak během 20. let měly 

charakter „demokratických obcí“ a sionisté získali pouze podíl na moci, jen v menším počtu 

případu dosáhli na pozici předsedy. Po dvou generačních přelomech – po roce 1860 a okolo 

roku 1905 – tak ten třetí  přišel zpravidla až po roce 1930. Teprve tehdy se sionisté zcela 

emancipovali  od autority  židovských  demokratů  a začali  dokončovat  transformaci 

náboženských obcí na „národní obec“ a začleňovat do jejich rozpočtu vysoké výdaje na sio-

nistické účely. Sionisté se tak odklonili od universalistického pojetí náboženských obcí, pro-

sazovaného  židovskými  demokraty,  a začali  razantně  prosazovat  partikulární  sionistickou 

identitu,  čímž ovšem porušili  dosavadní  konsenzus  a vyvolali  odpor  těch  složek židovské 

společnosti, které se nechtěly nechat sionizovat. V polovině 30. let se tak řada emancipačních 

židovských komunit na Moravě a ve Slezsku dostala do vážné vnitřní krize, jež si vyžádala 

opakované intervence státních úřadů.  Dříve než rozpolcené emancipační  náboženské obce 

dokázaly vyjít z této vnitřní krize, nacisté jejich existenci násilně ukončili.
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