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Anotácia  

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá situáciou židovskej menšiny v prvej 

Československej republike sústrediac sa pritom na Prahu, ako ojedinelý prípad súžitia 

českého, nemeckého a židovského národa. Cieľom výskumu je analyzovať úlohu 

demokratických nemecky písaných periodík v prezentovaní sionizmu a židovstva na 

základe príspevkov židovských i nežidovských autorov, tzv. medzikultúrnych 

sprostredkovateľov, a odpovedať na otázky, do akej miery boli v demokratických 

médiách prezentované idey sionizmu, a akým spôsobom bola v nemecko-jazyčnej 

liberálnej tlači predostieraná otázka židovskej identity. Židia v Prahe väčšinou dokonale 

ovládala nemčinu i češtinu, a tak sa stali prekladateľmi a kultúrnymi sprostredkovateľmi 

medzi týmito dvomi národmi. Ústredným médiom ich kultúrnej sprostredkovateľskej 

činnosti bola periodická tlač. Medzi periodiká, ktoré významnou mierou ovplyvnili 

židovskí spolupracovníci, patrili i nemecky písané denníky Prager Tagblatt a Deutsche 

Zeitung Bohemia. Prager Tagblatt sa snažil o zmiernenie napätia v národnostných 

otázkach a sprostredkovával zmierlivý dialóg medzi Čechmi a Nemcami i medzi Židmi a 

Nežidmi. Deutsche Zeitung Bohemia, nepatril k médiám, ktoré zmierňovali národný 

konflikt medzi Čechmi a Nemcami. Naopak, sústredil sa na obraňovanie nemeckých 

pozícií v Československu. 

 

 

Annotation  

This diploma thesis deals with the situation of the Jewish minority in the first 

Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the coexistence of 

the Czech, German and Jewish people. The aim of the research is to analyze the role of 

democratic German-language periodicals in the presentation of Zionism and Judaism 

based on the contributions of both Jewish and non-Jewish authors, the so-called 

intercultural mediators, and to answer questions about the extent to which the ideas of 

Zionism were presented in the democratic media, and how the question of Jewish identity 

was addressed in the German-language liberal press. The Jews in Prague mostly mastered 

German and Czech perfectly, and thus became translators and cultural mediators between 

the two nations. The central medium of their cultural mediation activities was the 

periodical press. The periodicals, which were significantly influenced by Jewish 

collaborators, included the German-language daily Prager Tagblatt and Deutsche Zeitung 

Bohemia. Prager Tagblatt sought to alleviate tensions in national issues and mediated an 

amicable dialogue between Czechs and Germans as well as between Jews and non-Jews. 

Deutsche Zeitung Bohemia was not one of the media that alleviated the national conflict 

between Czechs and Germans. On the contrary, it focused on defending German positions 

in Czechoslovakia. 
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Úvod  

Prvá Československá republika je pre nás dodnes vzorom modernej demokracie a hoci 

geopoliticky už neexistuje, k jej demokratickému odkazu a humanistickým tradíciám sa 

Česi a Slováci vracajú i po sto rokoch od jej vzniku. Štát postavený na troskách 

mnohonárodnostnej monarchie mal aj svoje chyby, avšak pri pohľade do minulosti 

vyniknú pokrokové princípy individuálneho občianskeho práva ponúkajúce občanom 

Československa široké politické a občianske slobody.  

Demokracia mladej republiky založenej na princípe národného štátu však mala svoje 

obmedzenia týkajúce sa hlavne národnostných menšín žijúcich na jej území. Menšiny sa 

v mnohých ohľadoch cítili diskriminované politicky, jazykovo, kultúrne či ekonomicky. 

Spomedzi znevýhodnených menšín existovali i výnimky, napríklad Židia sa 

v Československu ocitli v omnoho lepších podmienkach, aké im boli poskytnuté 

v Rakúsko-Uhorsku.  

Viac ako tisícročnú existenciu židovskej menšiny v historických krajinách Koruny českej 

vždy ovplyvňovali právne podmienky určené dejinným štátnym usporiadaním. Od 

jozefínskych reforiem býva židovstvo notoricky spojené s nemeckým jazykom 

a kultúrou. So silnejúcim nacionalizmom boli však Židia postupne nútení deklarovať 

svoje „nemectvo“ či „češstvo“.1 Židia v Čechách tak boli tragicky postavení medzi 

súperiace národy Čechov a Nemcov.  

Po prvej svetovej vojne dostali Židia jedinečnú možnosť priamo sa podieľať na 

spoluutváraní politickej reality v Československu a boli oslobodení od povinnosti 

vyjadriť príklon k jednej či druhej strane. Československá vláda oficiálne uznala 

židovskú národnosť. Príslušnosť k židovskej menšine už pre Židov nepredstavovala 

príťaž, naopak, z pohľadu československej vlády sa stala vítanou. Dôležitú rolu v boji 

o uznanie židovských menšinových práv v novom štáte zohralo rozvíjajúce sa sionistické 

hnutie, ktoré v období po prvej svetovej vojne nadobúdalo politický charakter.  

Táto diplomová práca rozoberá zvláštne postavenie sionizmu a sionistov v krajinách 

Koruny českej a neskôr v prvej Československej republike so zreteľom na výnimočnú 

situáciu hlavného mesta Praha, kde bolo súperenie národností nápadne viditeľné. Mesto, 

 
1 SOUKUPOVÁ, Blanka. 2014. Židé v moderní české společnosti: Menšina náboženská, národnostní nebo 

společenství osudu? Většinové pohledy (včetně legislativního) a menšinové sebereflexe (léta 1867–

1939). Acta Universitatis Carolinae Iuridica 2013 (1). Praha: Karolinum: 147-158. Str. 149. 
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v ktorom sa na politickom, kultúrnom i medziľudskom poli pravidelne stretávali 

príslušníci troch národov, dnes predstavuje bohatý pramenný objekt pre skúmanie. 

Primárnym cieľom predkladaného výskumu je analyzovať úlohu demokratických médií 

v prezentovaní sionizmu a židovstva na základe textov židovských i nežidovských 

autorov. Zvolenými médiami sú pražské nemecko-jazyčné denníky Prager Tagblatt 

a Deutsche Zeitung Bohemia, známe svojím demokratickým a liberálnym postojom, 

ktorých význam prekračoval i štátne hranice. Dôvodom voľby konkrétnych tlačovín je 

skutočnosť, že v nich pôsobilo množstvo tzv. medzikultúrnych sprostredkovateľov. Ako 

medzikultúrni sprostredkovatelia boli v predvojnovom a medzi-vojnovom období 

označovaní tí intelektuáli, ktorí sa na základe svojho vzdelania a vedomostí zaslúžili 

o transnacionálnu kultúrnu výmenu.2 

Medzikultúrny transfer je tradične pripisovaný predovšetkým spisovateľom a novinárom 

židovského pôvodu pôsobiacim v Prahe. Mnohí z nich boli aktívnymi členmi, alebo 

prinajmenšom sympatizantmi sionistického hnutia. Táto skupina obyvateľstva sa 

vyznačovala výbornou znalosťou českého i nemeckého jazyka, a tak dokázala prepojiť 

dva národné elementy v priateľskom dialógu. Periodická tlač zohrala ústrednú rolu v ich 

kultúrnej sprostredkovateľskej činnosti. 

Kultúrna výmena je chápaná ako sprostredkovanie medzi českou a nemeckou literatúrou 

a kultúrou. Predkladaná práca sa snaží vysvetliť úlohu Židov v tejto výmene a priniesť 

nový pohľad na problematiku sionizmu a vnímania židovskej národnosti. Jej snahou je 

nájsť odpoveď na otázky, do akej miery boli v demokratických médiách prezentované 

idey sionizmu, a akým spôsobom bola v nemeckojazyčnej liberálnej tlači predostieraná 

otázka židovskej identity.  

 

Metodológia  

Predkladaná diplomová práca sa profiluje ako politicko-historická a kultúrno-historická 

štúdia fenoménu pražského sionizmu a židovstva. Výskumnou metódou zvolenou pri jej 

spracovaní je metóda jedinečnej prípadovej štúdie, spĺňajúcej ciele kvalitatívneho 

výskumu. Časové ohraničenie sa obmedzuje na 20 rokov existencie prvej 

Československej republiky. Teritoriálne je práca zasadená do prostredia hlavného mesta 

 
2 KOELTZSCH, Ines. 2016. Praha rozdělená i sdílená: Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny. Str. 149. 
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Prahy a obsahovo sa sústredí na nemecky hovoriacu židovskú menšinu a jej vzťahy voči 

majoritnému národu Čechoslovákov, či minoritnému národu Nemcov, no i voči sebe 

samotnej. Rámec kvalitatívneho skúmania predstavujú nemecky písané liberálne denníky 

Prager Tagblatt a Deutsche Zeitung Bohemia, vydávané v Prahe. Cieľom práce je, na 

základe vybraných textov židovských i nežidovských spisovateľov a novinárov, 

analyzovať vzťahy týchto médií k židovstvu a sionizmu, ako i vzťahy Židov a Nežidov 

k otázkam národnej identity.  

Denníky Prager Tagblatt a Deutsche Zeitung Bohemia boli zvolené ako primárny zdroj 

na základe ich liberálneho postoja k židovskej menšine. Oba tieto denníky sú dobre 

bádateľsky dostupné v digitálnych archívoch. Prager Tagblatt je prístupný na portáli 

Rakúskej národnej knižnice (Österreichische Nationalbibliothek) ANNO – AustriaN 

Newspapers Online. Všetky čísla denníka Bohemia sú sprístupnené v digitálnej knižnici 

Kramerius Národnej knižnice Českej republiky.  

Pomocou vyhľadávacích nástrojov danej digitálnej knižnice bolo zvolené skúmané 

periodikum a požadované obdobie, ktoré v tomto prípade činilo rozpätie rokov 1918 – 

1938. Následne boli zadávané kľúčové slová do fulltextového vyhľadávača. Zadané 

kľúčové slová s najväčším počtom relevantných výsledkov boli „Zionismus“, 

„Zionisten“, „Judentum“, „Juden“, „Palästina“, „Max Brod“. Z množstva výsledkov, na 

základe kritéria obsahovej relevantnosti, bolo postupne preskúmaných 81 článkov 

a príspevkov z denníka Prager Tagblatt a 21 textov z denníka Bohemia. Jednalo sa ako 

o texty spravodajské, tak i o rozličné anonymné či autorské príspevky a úryvky z diel 

rôznych spisovateľov.  

Samotná analýza zahrňuje celkovo deväť textov, päť z denníka Prager Tagblatt a štyri 

z Bohemie. Skúmané články boli vyberané podľa kritéria obsahovej relevantnosti, to 

znamená, že konkrétny text primárne pojednával o židovstve, sionizme, alebo sa venoval 

otázke národnej identity, pričom totožnosť autora nehrala v tomto prípade rolu. Preto sú 

vo výbere zahrnuté články domácich i zahraničných židovských i nežidovských 

osobností, a taktiež aj anonymné príspevky. V textoch boli vyhľadávané jednotné motívy 

a témy, ktoré spojili rôznych autorov v ich myšlienkovom stanovisku, a ktoré zrkadlili 

vzťahy a postoje liberálnych médií voči danej tematike.  
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Stav doterajšieho bádania 

Teoretický základ tejto práce je postavený na odbornej sekundárnej literatúre, ktorá 

tematicky dopĺňa predkladaný výskum problematiky židovstva a sionizmu. Medzi 

najvýznamnejšie diela zaoberajúce sa zmienenou tematikou v českom prostredí patrí titul 

Historie Židů v Čechách a na Moravě3 Tomáša Pěkného. Kniha podrobne mapuje dejiny 

židovského národa na území historických krajín Koruny českej. Ďalším dôležitým 

dielom, poskytujúcim podrobnejší historický náhľad do histórie židovstva od obdobia 

židovskej emancipácie do konca prvej svetovej vojny, je kniha amerického profesora 

židovských dejín Hillela J. Kievala Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a 

židovská společnost v Čechách 1870–1918.4 V českom prostredí sa výskumu moderných 

židovských dejín 19. a 20. storočia v strednej a východnej Európe venuje Kateřina 

Čapková. Vo svojej knihe Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách, 1918–

19385, ktorú možno vnímať ako pokračovanie Kievalovho výskumu, autorka podáva 

obraz komplikovaného procesu integrácie Židov do českej, respektíve nemeckej 

spoločnosti za prvej republiky, rozoberá jeho politické, sociálne i kultúrne stránky 

a zaoberá sa taktiež problematikou antisemitizmu.  

Zvláštnemu postaveniu sionizmu v Čechách sa vo svojom diele Zweisprachigkeit und 

binationale Idee: Der Prager Zionismus 1900-19306 venuje hebrejský profesor Dimitry 

Shumsky. Podnetné myšlienky o sionizme v medzivojnovom Československu pre túto 

diplomovú prácu poskytuje i kniha Zionists in Interwar Czechoslovakia: Minority 

Nationalism and the Politics of Belonging7 kanadskej profesorky Tatjany Lichtenstein. 

Tieto dve diela sú nápomocné najmä pre uchopenie politického a kultúrneho kontextu 

sionizmu a židovstva v prvých rokoch existencie Československej republiky.  

Jeden z najdôležitejších zdrojov pre túto prácu predstavuje kniha nemeckej historičky 

Ines Koeltzsch s názvom v českom preklade Praha rozdělená i sdílená: Česko-židovsko-

 
3 PĚKNÝ, Tomáš. 2001. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer.  
4 KIEVAL, Hillel J. 2011. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870–1918. Praha: Paseka. 
5 ČAPKOVÁ, Kateřina. 2013. Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Praha: 

Paseka. 
6 SHUMSKY, Dimitry. 2013. Zweisprachigkeit und binationale Idee: Der Prager Zionismus 1900-1930. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
7 LICHTENSTEIN, Tatjana. 2016. Zionists in interwar Czechoslovakia: Minority nationalism and the 

politics of belonging. Bloomington: Indiana University Press.  
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německé vztahy 1918–1938.8 Autorka v nej na základe úradných štatistík, komunálnej 

politiky, intelektuálnej verejnosti a populárnej kultúry skúma pražskú spoločnosť 

medzivojnového obdobia a dokazuje, že konštrukcia národnej identity v meste troch 

národov nebola pevne daná. Toto dielo, spolu so štúdiou Němci v Praze 1861 – 19149 

amerického historika Garyho B. Cohena, tvorí teoretickú základňu pre kultúrno-

historickú časť tejto práce.  

V ďalšej časti práce je využitá literatúra pojednávajúca o dejinách tlače v Čechách. Ako 

príklad možno uviesť knihu od kolektívu autorov Petra Bednaříka, Jana Jiráka a Barbary 

Köpplovej Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti.10 O nemeckých médiách 

v Prahe, a predovšetkým o denníku Prager Tagblatt, následne pojednáva štúdia Tomáš 

G. Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt (1918-1938)11 Pavla Doležala.  

Tieto a mnoho ďalších titulov tvoria teoretický rámec práce a sú základom pre vlastný 

výskum primárnych zdrojov. Napriek tomu, že téma židovstva v Čechách a sionizmu 

v Prahe sa na základe množstva literatúry zdá byť vyčerpanou, predkladaná práca 

a výsledky jej výskumu môžu ponúknuť iný pohľad na túto problematiku a doplniť 

odbornú literatúru o nové poznatky v oblasti historickej periodickej tlače, jedného 

z najvplyvnejších mienkotvorných médií medzivojnového obdobia.  

 

Štruktúra práce  

Predkladaný text je rozdelený na dve časti, ktoré celkovo pozostávajú z ôsmich kapitol. 

Úvodná časť, tvorená prvými štyrmi kapitolami, predstavuje historicko-politický rámec 

skúmaného obdobia a tematiky. Prvá kapitola je stručným úvodom k problematike práv 

národnostných menšín v prvej Československej republike a ich legislatívnemu 

ukotveniu. Nasledujúce tri kapitoly sa venujú konkrétne problému židovstva, židovskej 

národnosti a sionizmu v novovytvorenom štáte, pričom druhá kapitola s názvom „Židia 

v ČSR“ detailnejšie predstavuje židovskú menšinu v Československu zahrňujúc výsledky 

štatistických prieskumov a načrtáva vývoj židovskej identity v historickom kontexte od 

 
8 KOELTZSCH, Ines. 2016. Praha rozdělená i sdílená: Česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny. 
9 COHEN, Gary B. 2000. Němci v Praze 1861–1914. Praha: Karolinum. 
10 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada. 
11 DOLEŽAL, Pavel. 2004. Tomáš G. Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt (1918-1938): Deutsch-

tschechische Annäherung als publizistische Aufgabe. Frankfurt am Main: Lang. 
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obdobia emancipácie až po vznik Československej republiky. Kapitola tretia sa sústredí 

na jeden z aspektov židovskej identity – sionizmus. Tu je opísaný vznik a vývoj 

moderného sionistického hnutia, jeho názorové prúdy, ako aj zvláštne postavenie 

sionizmu v Prahe, kde sa etabloval tzv. „pražský sionizmus“. A napokon sú vo štvrtej 

kapitole pod titulkom „V novom štáte“ zhrnuté aktivity židovskej menšiny na politickom 

poli mladého Československa. 

Druhá časť diplomovej práce má historicko-kultúrny charakter. Od piatej kapitoly sa 

sústredí na nemecky hovoriacich Židov v krajinách Koruny českej a vysvetľuje politické 

a kultúrne dôvody príklonu židovskej menšiny k nemeckému jazyku. Nasledujúce 

podkapitoly sa zameriavajú na pražské nemecké židovstvo, kde je opísaná rola Židov ako 

medzikultúrnych sprostredkovateľov. Tematiku kultúrneho sprostredkovania ďalej 

rozvíja kapitola šiesta, ktorej jadro tvorí prezentácia židovskej a nemeckej periodickej 

tlače v medzivojnovom období.  

Posledné dve kapitoly sú venované charakteristikám denníkov Prager Tagblatt 

a Deutsche Zeitung Bohemia. V nich sa taktiež nachádzajú analýzy vybraných textov 

židovských i nežidovských autorov, na základe ktorých sú v závere zhrnuté 

najdôležitejšie myšlienky a podnety celého výskumu.  
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1. Demokracia prvej Československej republiky a národnostné 

menšiny  

Dňa 28.10.1918 vznikla Československá republika ako nástupnický štát Rakúsko-

Uhorska, snúbiac tak bývalé krajiny Koruny českej a Slovensko, ktoré doposiaľ tvorilo 

súčasť Uhorska a nikdy predtým nebolo územne vymedzené. Vznik nového štátneho 

útvaru po rozpade Rakúsko-Uhorského impéria bol podmienený právom národov na 

sebaurčenie. Jeho územné nároky odkazovali na české štátne právo a v prípade Slovákov 

na etnický princíp vychádzajúci z prirodzeného práva. Podkarpatská Rus pripadla k ČSR 

na základe Versailleskej zmluvy v roku 1919.12  

Ústava z dňa 29. februára 1920 definovala Československo ako parlamentnú demokraciu. 

Zákonodarnú moc v štáte vykonávalo Národné zhromaždenie, dvojkomorový parlament 

skladajúci sa z Poslaneckej snemovne a Senátu.13 Voliť mohli všetci muži a ženy od veku 

21 rokov, ktorí preukázali československé občianstvo. Výkonnou mocou bola poverená 

vláda spolu s prezidentom republiky, ktorý bol volený parlamentom na dobu sedem 

rokov.14  

Prvá Československá republika nebola národne homogénnym štátom. Jej obyvateľmi boli 

nielen Česi a Slováci, ale po rozpade mnohonárodnostnej monarchie republiku obývali 

i Nemci, Maďari, Rusíni, Ukrajinci, Poliaci a Židia. V roku 1930 na jej území žilo takmer 

14,5 miliónov obyvateľov, z toho 7,4 milióna Čechov a 2,3 milióna Slovákov tvorilo 

štátny národ. Najväčšie národnostné skupiny v ČSR predstavovali Nemci (3,2 mil. v roku 

1930) a Maďari (0,7 mil. v 1930), ktorí príslušnosť k novovzniknutej republike ostro 

odmietali.15 

V rámci versailleského mierového systému bolo mladé Československo viazané 

k legislatívnej ochrane práv národnostných menšín vyplývajúcej z medzinárodných 

zmlúv. Hlavným zdrojom československého národného práva bola zmluva zo Saint-

Germain-en-Laye o ochrane menšín. Praha sa podpisom tejto zmluvy zaviazala, že 

„poskytne všem obyvatelům úplnou a naprostou ochranu jejich života a jejich svobody 

 
12 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. 2010. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 

Portál. Str. 28. 
13 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. 2011. Dějiny českých médií: Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada. Str. 155. 
14 KONČELÍK-VEČERA-ORSÁG 2010, str. 29. 
15 JAWORSKI, Rudolf. 1991. Die deutschen Minderheiten in Polen und in der Tschechoslowakei während 

der Zwischenkriegszeit. In: Österreichische Osthefte. 33 (1991), 59-76. Str. 65. 
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bez ohledu na jejich původ, státní občanství, jazyk, rasu nebo náboženství a právo volně 

vyznávat jak veřejně, tak soukromě jakékoliv vyznání, náboženství nebo víru, jejichž 

vykonávání nebude v neshodě s veřejným pořádkem a dobrými mravy.“16 

Povinné práva menšín v Československu, rámcovo definované medzinárodnou 

menšinovou zmluvou, boli obsiahnuté i v samotnej Ústavnej listine Československej 

republiky (§ 128 – 134). Väčšina ustanovení týkajúcich sa menšín bola zhrnutá v hlave 

VI. Ústava garantovala, že „všichni státní občané republiky Československé jsou si před 

zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, 

jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství.“17 V ústavnej listine sa však nenachádza 

konkrétna zmienka o tom, ktoré národnostné menšiny si môžu nárokovať ústavou 

zaistené práva na ochranu.  

Je všeobecne známe, že prvá Československá republika bola v stredovýchodnom 

európskom priestore bezpochyby jedným z najdemokratickejších štátov. Svojim 

občanom, vrátane národnostných a náboženských menšín, poskytovala široké politické 

a občianske slobody.  Štátnosť medzivojnového Československa bola vystavaná na 

vyspelých ústavnoprávnych princípoch s dominantnou pozíciou individuálneho 

občianskeho práva, ktoré bolo nadradené kolektívnemu právu. Podľa Tótha však 

vtedajšia spoločnosť nebola plne pripravená prijať tak moderné a nadčasové vízie. 

„Myšlení společnosti vyrůstající v konzervativním, resp. neokonzervativním politicko-

historickém prostředí rakousko-uherské monarchie se však nemohlo změnit ze dne na den. 

Společnost poznamenaná konkrétní socio-kulturní historií potřebovala nemalý čas pro 

aklimatizaci v novém státoprávním životě.“18  

Jedným z najmarkantnejších výrazov prvorepublikovej demokracie bolo uznanie 

židovskej národnosti. Oficiálne uznanie židovskej národnosti bolo taktiež prejavom 

rešpektu k lojalite židovskej menšiny voči novej republike.19 Československá republika 

tak bola jednou z prvých európskych krajín, ktoré po prvej svetovej vojne Židom 

umožnili pri sčítaní obyvateľstva prihlásiť sa k židovskej národnosti beztoho, aby museli 

 
16 TÓTH, Andrej. 2010. Politika československých vlád vůči národnostním menšinám 1918–1938. Online. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Praha: Projekt RM 04/01/10.  

http://www.mzv.cz/file/637455/NAR_MENS _MONOGR_20_stran.pdf. Str. 6. 
17 § 128 od. 1. Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. 

1920. 
18 TÓTH 2010, str. 20. 
19 SOUKUPOVÁ 2013, str. 156. 
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dokazovať znalosť jedného zo židovských jazykov (jidiš alebo hebrejčiny),20 

a podmienkou nebolo ani členstvo v židovskej náboženskej obci.21 Nasledujúce kapitoly 

bližšie objasnia problematiku židovskej národnosti v Československu a ozrejmia rolu 

predstaviteľov sionistického hnutia, ktorú zohrali pri vytváraní medzikultúrnych vzťahov 

v mnohonárodnostnom štáte.  

 

2. Židia v ČSR  

Židovská komunita v medzivojnovom období v niekdajšom Československu nebola 

homogénnym spoločenstvom veriacich prijímajúcich tradície ortodoxného judaizmu. V 

skutočnosti bola ich situácia zložitejšia a mnohokrát rozmanitejšia.  

Židovské obyvateľstvo Československa bolo z geografického hľadiska v mnohých 

aspektoch nejednotné. Českí Židia (z Čiech, Moravy a Sliezska) patrili prevažne 

k strednej vrstve, boli vysoko asimilovaní a urbanizovaní. Za svoju materinskú reč vo 

väčšine prípadov považovali češtinu, mnohí boli bilingválni. Židia z českých zemí sa 

v porovnaní so Židmi z iných európskych krajín vyznačovali tým, že upustili od ortodoxie 

a prijali reformný judaizmus.22 Tradícia ortodoxie začala v Čechách upadať už od 

polovice 19. storočia. Po prvej svetovej vojne patrila česká židovská komunita k najviac 

sekularizovaným v Európe.23  

Židia žijúci na Slovensku tvorili súčasť maďarského židovstva a väčšinou boli silne 

ortodoxní. Pôvodný jidiš, ako ich materčinu, vytlačil v 19. storočí nemecký a maďarský 

jazyk. Židia na Slovensku patrili k nižšej strednej vrstve a v porovnaní s českými Židmi 

boli zaostalejší.24  

 
20 Na rozdiel od predvojnového zisťovania národnosti na základe „obcovacieho“ jazyka, bola v prvej ČSR 

prijatá definícia národa, podľa ktorej „národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž vnějším 

znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Tým sa mala odstrániť pre české a slovenské etnikum 

znevýhodňujúca definícia národnosti určovanej podľa „obcovacej reči“, ktorá naopak zvýhodňovala 

nemecký jazyk. Priznanie národnosti podľa „kmeňovej príslušnosti“ navyše umožnilo, aby sa k svojej 

národnosti prihlásili i Židia alebo Rómovia, aj keď nehovorili hebrejsky alebo rómsky. (První 

československé sčítání lidu 1921. 2010. Online. Sčítaní lidu, domů a bytů 2011. Praha: Český statistický 

úřad. https://www.czso.cz/csu/sldb/prvni_ceskoslovenske_scitani_lidu_1921.) 
21 DROZENOVÁ, Wendy. 2014. Židovská otázka jako otázka česká a evropská: K myšlenkovému odkazu 

Jindřicha Kohna. Theologická Revue 85 (4). Praha: Husitská teologická fakulta: 551-564. Str. 557. 
22 POJAR, Tomáš. 2016. T.G. Masaryk a židovství. Praha: Academia. Str. 174-175. 
23 ČAPKOVÁ, Kateřina. 2013. Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Praha: 

Paseka. Str. 29-31. 
24 POJAR 2016, str. 175. 
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Židia na Podkarpatskej Rusi prináležali k východoeurópskym Židom. Z hľadiska viery 

boli silne ortodoxní, ovplyvnení haličským chasidizmom.25 Boli menej maďarizovaní ako 

slovenskí Židia, a preto si zachovali jidiš ako materinský jazyk. Živili sa prevažne ako 

robotníci, remeselníci a roľníci a radili sa k najzaostalejším skupinám obyvateľstva 

vtedajšej ČSR.26  

Rozdiely však boli viditeľné nielen medzi obyvateľmi českých zemí, Slovenska 

a zaostalej Podkarpatskej Rusi, ale i v rámci týchto častí niekdajšieho Československa 

žili komunity Židov, ktoré sa od seba líšili z hľadiska sociálneho, náboženského, 

politického či jazykového. Česko-moravskí Židia sa svojím spôsobom života najviac 

približovali Židom rakúskym a v ich komunitách prebiehal intenzívny asimilačný proces 

s českým národom. Sliezski Židia sa nachádzali pod silným poľským vplyvom.27  

2.1. Otázka národnej identity 

Prvé sčítanie obyvateľstva ČSR, keď aj Židia dostali možnosť oficiálne sa prihlásiť i 

k židovskej národnosti, sa uskutočnilo 15. februára 1921. Túto národnosť si vtedy zvolilo 

180 855 Židov. Pri druhom sčítaní v roku 1930 sa k židovskej národnosti prihlásilo 

186 642 obyvateľov vtedajšej ČSR.28  

V roku 1921 žilo v ČSR podľa náboženského vyznania („izraelského“ či „mojžišského“) 

354 342 židov (v roku 1930 to bolo 356 830). 29  

V Čechách sa väčšina obyvateľstva židovského vyznania hlásila k českej národnosti, 

menšia časť k nemeckej. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1921 sa k židovskej národnosti 

v Čechách prihlásilo 11 251 občanov, k židovskému náboženstvu sa však vtedy hlásilo 

79 777 osôb. Zo štatistických údajov o sčítaní vyplýva, že k českej národnosti sa hlásilo 

46,4 % ľudí židovského vierovyznania, k nemeckej 31,3 %.30 Tým sa líšili od 

 
25 Chasidizmus je východoeurópske židovské náboženské hnutie, ktorého cieľom je vnútorné obrodenie 

židovstva. Vzniklo ako reakcia na krízu židovského spoločenstva, ktorá nastala nástupom 18. storočia. 

Stúpenci tohto hnutia požadujú prostú vieru a zbožnosť a zrušenie rozdielu medzi prostými veriacimi 

a rabínmi. (PĚKNÝ, Tomáš. 2001. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer. Str. 230.) 
26 POJAR 2016, str. 175. 
27 Ibd., str. 179. 
28 TÓTH, Andrej, NOVOTNÝ Lukáš, STEHLÍK Michal. 2012. Národnostní menšiny v Československu 

1918–1938: od státu národního ke státu národnostnímu?. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta. Str. 627-629. 
29 POJAR 2016, str. 179. 
30 PAVLÍČEK, Václav. 2002. O české státnosti: Úvahy a polemiky 1: Český stát a Němci. Praha: 

Karolinum. Str. 174. 
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moravskosliezskych, slovenských a podkarpatoruských Židov, ktorí sa v rokoch 1921 

a 1930 vo svojej väčšine (zo 40, resp. z viac ako 50%) hlásili k židovskej národnosti.31 

Spolužitie Čechov, Nemcov a Židov na území dnešnej Českej republiky má dlhú históriu. 

V priebehu 19. a 20. storočia sa Židia v Čechách integrovali buď do českého alebo 

nemeckého prostredia a postupne si osvojovali jazyk jedných či druhých. Otázka 

národnej identity Židov žijúcich v neskoršej novovzniknutej republike je preto 

charakterizovaná značnou komplexnosťou.  

Čo znamená byť Židom? Identita ako taká je tvorená mnohými aspektmi – sociálnymi, 

kultúrnymi, národnostnými, psychologickými, jazykovými a inými. Je preto nestála 

a mení sa v závislosti od vonkajších a vnútorných premien jednotlivca. Identita subjektu 

nie je daná či vrodená, ale neustále sa vyvíja v interakciách s okolím, v dialógu 

s vonkajším svetom. Identitu tak možno chápať ako sociálny konštrukt, ktorý nie je 

závislý len na jednotlivcovi, ale tiež na zmenách v spoločnosti, ktorá ho obklopuje.32 

Pokiaľ je reč o židovskej identite v českom prostredí, je vhodné aspoň v krátkosti 

načrtnúť historický kontext židovskej existencie v Čechách a jej vývoj, aby vynikla 

špecifickosť otázky ich národnej identity.  

2.1.1. Obdobie židovskej emancipácie (1780 – 1870) 

Nástup cisára Jozefa II. (1741 – 1790) na habsburský trón v roku 1780 zahájil sériu 

rozsiahlych sociálnych, ekonomických a kultúrnych reforiem, a tým obdobie priamych 

vládnych zásahov do záležitostí židovskej komunity v monarchii. Tolerančný patent 

vydaný pre české zeme v rokoch 1781/82 potvrdil princíp náboženskej slobody a započal 

štrukturálne zmeny v židovskom hospodárskom a kultúrnom živote. Nemalou mierou tak 

dopomohol k zlepšeniu spoločenského statusu židovského obyvateľstva v krajine. 

Cieľom patentu však nebolo podporiť usadzovanie Židov v zemi, Jozef II. sa snažil učiniť 

zo Židov na území Rakúska „užitočnejších“ občanov. V tomto období tak došlo 

k rozpadu autonómnej židovskej komunity, bol vytvorený sekulárny nemecký židovský 

školský systém, Židia mohli od tejto chvíle študovať na stredných školách a univerzitách 

 
31 KOELTZSCH 2015, str. 62. 
32 PEROUTKOVÁ, Michaela. 2016. Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní. 

Praha: Libri. Str. 18. 
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a venovať sa širšej škále povolaní a remesiel. Postupne dochádzalo k reštrukturalizácii 

pracovných a hospodárskych aktivít židovských obyvateľov.33  

Súčasne s reformami Jozefa II. sa v Európe začína šíriť i nový ideologický 

smer židovského osvietenstva, tzv. haskala, ktoré sa pokúšalo nájsť východisko 

z tradične uzavretého geta a pre jeho obyvateľov chcelo vytvoriť nové miesto 

v meniacom sa svete. Cieľom osvietencov (tzv. maskilim) bolo pretvoriť židovský 

kultúrny a náboženský život v duchu moderných ideí, integrácie do európskej spoločnosti 

a dosiahnuť vzrast miery sekulárneho vzdelania. Haskala sa snažila reagovať na 

liberalizujúce sa pomery, avšak za predpokladu zachovania tých hodnôt judaizmu, ktoré 

sa jej zdali byť trvalé.34 Štátne zásahy do židovských záležitostí sa s ideológiou haskaly 

najviac zhodovali práve v oblasti vzdelávacej politiky. Ako židovskí osvietenci, tak 

aj nežidovské autority uvítali možnosť riadiť rozsah i obsah židovského vzdelávania pre 

budúce generácie, utvárať a ovplyvňovať postoje, názory či lojalitu obyvateľstva, 

vychovávať tak ľud verný panovníkovi a zemi. Židovskí osvietenci videli v Jozefovej 

výzve k vytvoreniu nemeckého židovského školstva príležitosť vytvoriť novú židovskú 

komunitu „vzdelanú v západných vedách a jazykoch, pripravenú rozumovo uvažovať nad 

otázkami hodnôt a pravdy.“35  

Formálnym politickým zrovnoprávnením Židov sa však Jozef II. a následne ani jeho 

nástupca Leopold II. (1747 – 1792) nikdy nezaoberali. Obmedzenia, ktoré sa vzťahovali 

na život židovského obyvateľstva, boli postupne odstraňované až sériou zákonov 

a ústavných dekrétov prijatých v rokoch 1848 – 1867. Plnú rovnoprávnosť a politickú 

samostatnosť získali Židia vytvorením dualistickej monarchie Rakúsko-Uhorska v roku 

1867 za vlády Františka Jozefa (1830 – 1916).36  

Jedným z takýchto opatrení bolo i zrušenie zákazu migrácie v roku 1849. Po tomto roku 

nastali rozsiahle presuny židovského obyvateľstva Čiech a Moravy z vidieka a malých 

miest do priemyselných centier. Okrem Prahy sa v tom období rozvíjali najmä nemecké 

pohraničné mestá na severe a severozápade Čiech, kde neskôr vznikli veľké židovské 

komunity.37 Židia sa teda vďaka týmto zmenám mohli zaradiť do nežidovskej 

 
33 KIEVAL, Hillel J. 2011. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870–1918. Praha: Paseka. Str. 13. 
34 PĚKNÝ 2001, str. 487. 
35 KIEVAL 2011, str. 15. 
36 Ibd., str. 15.  
37 ČAPKOVÁ 2013, str. 76-77. 
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spoločnosti, čo si vyžadovalo okrem iného používať v komunikácii s okolím inú reč ako 

jidiš, ktorý bol do tej doby pre nich tradičný. V dobe rakúsko-uhorskej monarchie bola 

úradnou rečou nemčina a väčšina emancipujúcich sa Židov náležite prijala tento jazyk za 

svoj komunikačný.38 V priebehu nasledujúceho polstoročia sa prepájanie židovskej 

a nemeckej kultúry v Čechách značne urýchľovalo a ovplyvnilo takmer celú židovskú 

spoločnosť v regióne. To však ešte neznamenalo, že sa Židia s Nemcami plne 

identifikovali. 

2.1.2. Asimilácia a židovský nacionalizmus (1870 – 1918) 

Asimilácia, resp. integrácia do okolitej spoločnosti a postupné splynutie s niektorým 

z národov, ktoré sa v priebehu 19. st. začínajú v Európe utvárať, sa Židom pod vplyvom 

haskaly javila ako optimálne riešenie židovskej otázky. Asimilovaní Židia dúfali nielen 

v odstránenie problému antisemitizmu, ktorý v 19. storočí pramenil takmer výlučne 

z náboženských rozdielov, ale v procese asimilácie videli taktiež zlepšenie svojho 

hospodárskeho a sociálneho postavenia i skoncovanie s podradným statusom 

v spoločnosti.  

Úplné splynutie s okolím vnímala značná časť židovského obyvateľstva ako dovŕšenie 

procesu emancipácie. V krajinách Koruny českej však na Židov za bránami geta čakali 

dva národy, medzi ktorými si museli vybrať. V Čechách a na Morave spočiatku vo 

väčšine uprednostnili asimiláciu s nemeckým národom a stali sa nielen pasívnymi 

konzumentmi, ale postupne i aktívnymi užívateľmi nemeckého jazyka a kultúry.39 

Integrácia českých Židov do nemeckého prostredia bola v tomto období založená na 

predpoklade, že práve nemecký jazyk a kultúra sa stanú hlavnými nástrojmi 

spoločenského pokroku a národného zjednotenia.40 Otvorenie cesty k modernej 

vzdelanosti bolo pre mnohých Židov obrovskou príležitosťou zlepšiť si svoju 

hospodársku a sociálnu situáciu. Nemčina sa stala prostriedkom sociálnej mobility 

a ľahšieho vstupu Židov do rakúsko-uhorskej spoločnosti. Tendencia vyberať si nemčinu 

ako komunikačný jazyk sa týkala predovšetkým Židov vo väčších mestách 

a vzdelancov.41 Príklon veľkej časti Židov k nemeckému jazyku a kultúre je preto 

pochopiteľný. Už v tých časoch však muselo byť zrejmé, že pokiaľ sa niekto hlásil 

 
38 PEROUTKOVÁ 2016, str. 19. 
39 PĚKNÝ 2001, str. 488. 
40 KIEVAL 2011, str. 16. 
41 PEROUTKOVÁ 2016, str. 20. 
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k nemčine ako k materinskému jazyku, neidentifikoval sa automaticky taktiež 

s nemeckým nacionalizmom.42  

Boli aj Židia, ktorí si v tomto období za svoj komunikačný jazyk zvolili češtinu. Tí sa 

vyskytovali prevažne na vidieku alebo v menších mestách. Židia z Čiech žijúci mimo 

veľké mestá dokonale ovládali oba jazyky. Ako jazyk bežnej komunikácie pri styku so 

spoluobčanmi volili češtinu. Svoje deti však vychovávali v nemčine a nemčinu 

uprednostňovali i vo svojich inštitúciách.43 V časoch monarchie bola dvojjazyčnosť 

bežnou praxou a prirodzeným dôsledkom historického vývoja v Čechách a na Morave. 

Hranice jednotlivých jazykových oblastí neboli ostro vymedzené. Príklon k jednému či 

druhému jazyku prirodzene závisel od príslušného miesta bydliska.44 

Pod vplyvom nacionalistického hnutia sa na sklonku 19. storočia začali spory medzi 

Čechmi a Nemcami vyostrovať. Jazykové záležitosti boli vnímané mimoriadne citlivo. 

V očiach Čechov i Nemcov znamenala voľba jazyka voľbu jednej či druhej nepriateľskej 

strany.45 Židia tak boli donútení v tejto situácii zaujať stanovisko, hoci sa sami často 

necítili byť príslušníkmi jedného ani druhého tábora. 

Emancipácia spôsobila rýchly rozpad tradičných kultúrnych hodnôt a spoločenských 

väzieb doposiaľ jednoliatej židovskej komunity a postavila jej členov pred nutnosť 

podstúpiť zápas o nájdenie novej identity. Bolo treba nájsť odpoveď na otázku, či Židia, 

rozptýlení po celej Európe a dosiaľ žijúci v homogénnych uzavretých celkoch, tvoria 

samostatný národ alebo len nábožensko-etnickú skupinu. Židia sa v snahe čo najviac 

splynúť s okolím zbavovali vlastných kultúrnych i rodových tradícií a prikláňali sa 

k národným, kultúrnym a často aj náboženským tradíciám krajín, v ktorých žili.46 

Ani asimilácia však nebola samozrejmým riešením. Tá totiž mohla prebehnúť iba za 

predpokladu, že Židia budú do daného kultúrneho spoločenstva plne prijatí. Asimilácia 

Židov, spočiatku vnímaná pozitívne, začala v druhej polovici 19. storočia vzbudzovať 

nevôľu. Tradičná náboženská intolerancia a strach z konkurencie stále zostávali hlavnými 

dôvodmi neznášanlivosti. V poslednej štvrtine 19. storočia však zosilneli antisemitské 

tendencie na základe politických príčin. Rast moderného antisemitizmu, ktorý mal 

 
42 PĚKNÝ 2001, str. 496. 
43 KIEVAL 2011, str. 295-296. 
44 PEROUTKOVÁ 2016, str. 20. 
45 PĚKNÝ 2001, str. 496. 
46 Ibd., str. 487. 
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hospodárske, politické, národnostné a neskôr taktiež rasové dôvody, spochybnil možnosti 

riešenia židovskej otázky cestou asimilácie. Ako reakcia na novodobý antisemitizmus 

vzniká sionizmus – židovské národné hnutie, ktoré sa snažilo získať pre Židov územie, 

kde by si mohli založiť svoj vlastný štát. 47 

Pod vplyvom nacionalizmu vzrastala aj v Židoch potreba národne sa definovať 

a vymedziť, pokiaľ sa nechceli úplne vzdať svojich židovských koreňov. Zároveň sa 

Židia strednej a západnej Európy i naďalej cítili byť Európanmi, občanmi svojej rodnej 

zeme. V tomto vyostrenom nacionalistickom spore Židia hľadali svoje postavenie 

v spoločnosti a snažili sa vyriešiť otázky týkajúce sa ich viery, tradícií a kultúry.48 Od 

prelomu 19. a 20. storočia sa tak v predstavách o budúcnosti židovskej komunity 

stretávajú dve tendencie, a to idea asimilácie a postupne silnejúca idea sionizmu.49 

2.1.3. Československá republika (1918 – 1938) 

Po prvej svetovej vojne, na území novovzniknutého Československa zahrňujúceho 

krajiny Koruny českej, Slovensko a Podkarpatskú Rus, sa v novom politickom zriadení 

vedľa seba ocitli tri národy, ktoré nasledujúcich 30 rokov riešili napäté spory o svoju 

svojbytnosť. V rámci židovskej komunity v Čechách existovalo niekoľko skupín, ktoré 

sa od seba líšili mierou asimilácie, významom a dôrazom na svoje židovstvo, podporou 

českého nacionálneho hnutia a utváraním svojho vlastného židovského nacionalizmu. 

Postupom času sa v Čechách vykryštalizovali tri skupiny židovského obyvateľstva, ktoré 

do určitej miery vymedzovala jazyková príslušnosť a ideologický charakter: česky 

hovoriaci Židia, nemecky hovoriaci Židia a sionisti. Vo všetkých troch skupinách možno 

spozorovať vnútorné spory, pnutie a zmeny, rovnako ako aj podobnosti a určité zhodné 

body. Zároveň ich hranice nie sú zreteľne stanovené, a preto je niekedy náročnejšie medzi 

nimi rozlišovať.50 

Na základe vyššie rozoberaného sa pred prvou svetovou vojnou aj v Čechách vytvorili 

dva hlavné smery židovskej kultúrnej angažovanosti – asimilačný a sionistický (v tejto 

dobe neexistovalo rovnocenné organizované hnutie nemecky hovoriacich Židov)51. 

Asimilovaní Židia sa po prvej svetovej vojne v novovzniknutom štáte integrovali do 

 
47 PĚKNÝ 2001, str. 487-488. 
48 PEROUTKOVÁ 2016, str. 21-23. 
49 PĚKNÝ 2001, str. 488. 
50 PEROUTKOVÁ 2016, str. 24. 
51 ČAPKOVÁ 2013, str. 12. 
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svojho českého či nemeckého (na Slovensku do slovenského alebo maďarského) 

prostredia a v asimilácii videli najlepší spôsob riešenia židovskej otázky. Ako už bolo 

spomenuté, celkovo sa v Čechách viac Židov hlásilo k českej národnosti než k nemeckej. 

Podnecovanie a podpora asimilácie Židov do českého národa a do jeho jazykovej kultúry 

si preto v odbornej literatúre osvojili názov „českožidovské hnutie“. Ako alternatíva stáli 

voči českej či nemeckej asimilácii „pražskí sionisti“ so svojím špecifickým národným 

programom.52 

Ako bolo načrtnuté v predchádzajúcej kapitole, výber národnej príslušnosti v Čechách 

bol pre Židov, na rozdiel od iných európskych krajín, zložitejší a do istej miery jedinečný. 

Mnoho Židov váhalo, ktorú národnosť si po vzniku ČSR zvoliť, niektorí zmenili svoje 

národné preferencie aj viackrát v priebehu svojho života. Niektorí zostali nerozhodnutí, 

iní sa hlásili k viacerým identitám, pretože česká, nemecká i sionistická sociálna sieť sa 

prekrývali.53 Podľa Kateřiny Čapkovej nebol pre židovskú komunitu a národné cítenie jej 

členov v Čechách určujúci konflikt medzi Čechmi a Nemcami, ale práve konflikt 

sionistov a Čechožidov.54 

Niektorí dospeli k názoru, že sú Česi, zatiaľ čo iní si volili židovskú národnosť. Čapková 

vo svojom článku „Czechs, Germans, Jews – Where Is The Difference?“ uvádza tri 

významné dôvody, prečo bol výber štátnej príslušnosti v Čechách pre Židov obťažnejší. 

Podľa Čapkovej „[...] the question of national identity of Bohemian Jews was unique, 

insofar as there were only minor differences between the various choices. Thanks to the 

similarities – such as Bohemian patriotism, secularism and loyalty to Czechoslovakia and 

his president T. G. Masaryk – it was possible to modify the national priority without any 

far-reaching consequences, and it was also possible to have more than one national 

identity at the same time. Neither language nor political program were crucial in the 

decision regarding the preferred nationality. Decisive, rather, were social contacts with 

Jews as well as with non-Jews.“55 

Oba tieto kultúrne prúdy – českožidovské hnutie i sionisti – sa aktívne angažovali 

aj politicky. Hlavný politický cieľ Čechožidov sa naplnil vznikom samostatného 

československého štátu. V ďalšom období sa ich ciele obmedzili na snahu o dosiahnutie 

 
52 KIEVAL 2011, str. 11-12.  
53 ČAPKOVÁ 2013, str. 12. 
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hlbšej kultúrnej integrácie s českou národnou väčšinou. Naproti tomu sa sionisti snažili 

o upevnenie národného cítenia Židov v medzivojnovej strednej Európe, ktoré sa nemalo 

dosiahnuť len predkladanou vidinou emigrácie do Palestíny, ale taktiež priamym 

presadzovaním židovskej národnej kultúry v prostredí diaspóry.56 Do českožidovských či 

sionistických organizácií sa síce zapojila len malá časť židovskej populácie v ČSR, avšak 

vzťahy medzi týmito dvoma skupinami do značnej miery ovplyvnili život všetkých Židov 

v zemi a tiež spôsob, akým na Židov hľadela väčšinová spoločnosť i politici.57 

 

3. Sionistické hnutie  

Sionisti sa významnou mierou pričinili k uznaniu židovskej národnosti v Československu 

a aj týmto sa zaslúžili o dobré meno mladej Československej republiky medzi západnými 

mocnosťami, kde mala povesť pokrokovej demokracie. 

Idey sionizmu sa v Čechách začali šíriť v poslednom desaťročí 19. storočia. Vtedy sa totiž 

ukázalo, že židovskou haskalou zahájený proces asimilácie zlyháva, pretože Židia 

i napriek značnej snahe o splynutie s okolitým národom, či už českým alebo nemeckým, 

neboli väčšinovou spoločnosťou prijatí.58 Židovský nacionalizmus predstavoval hnutie 

vymedzujúce sa voči asimilácii a českým i nemeckým Židom v ČSR ponúkal riešenie 

národnostného konfliktu v podobe spoľahlivej strednej cesty – uznania židovskej 

národnej identity.59 „Kategorie židovské národnosti umožnila německým a českým Židům 

přihlásit se ke své židovské části identity, kterou jinak nemohli vyjádřit. Mohlo jít jak o 

sekulární vnímání židovství s důrazem na kulturní rozměr, tak o náboženské chápání 

židovství s patřičnými rituály.“60  

Podľa Shumskeho si Židia v Čechách zachovali vlastnú židovskú kultúru vďaka svojej 

dvojjazyčnosti a svojmu jedinečnému postaveniu oproti iným európskym krajinám. To 

podporilo rozvoj sionizmu, pretože zabránilo jednostrannej asimilácii a prispelo 

 
56 KIEVAL 2011, str. 275-279. 
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k zachovaniu židovskej príslušnosti u dvojjazyčných Židov.61 Židia, ktorí si zvolili 

židovskú národnosť, tak dávali prednosť svojej kultúrnej identite pred tou jazykovou. 

3.1. Názorové prúdy sionizmu  

Napriek spoločnému cieľu vybudovať židovský štát, sú aj v prístupe k ideológii sionizmu 

badateľné viaceré rozdiely. Taktiež sionistické hnutie sa postupným vývojom rozdelilo 

na niekoľko názorových prúdov. Za zakladateľa sionizmu v dnešnom zmysle slova je 

považovaný, v Budapešti narodený a vo Viedni pôsobiaci, Theodor Herzl (1860 – 1904). 

Svojím dielom „Židovský štát“ (Der Judenstaat, 1896) položil základy tzv. politického 

sionizmu. Politickou činnosťou sa usiloval o vytvorenie židovského štátu – Izraela. 

Najdôležitejším krokom k dosiahnutiu tohto cieľa bolo právne zaistenie patričného 

územia v Palestíne prostredníctvom vyjednávania.62 

Proti politickému sionizmu stál sionizmus revizionistický reprezentovaný Vladimírom 

Žabotinským (1880 – 1940), ktorého úlohou bolo podpora emigrácie Židov do Palestíny 

a aktívna kolonizácia územia. Bola to militantná forma sionizmu, ktorá v Palestíne 

bojovala ako proti Britom, tak proti Arabom. Umiernenejšiu formu revizionistického 

sionizmu tvoril sionizmus nacionalistický. Jeho predstavitelia boli vo svojom 

nacionálnom presvedčení podobne neústupčiví ako zástancovia pravicového 

nacionalizmu. Zároveň však nepopierali právo na vznik paralelného štátu Palestíncov. Za 

najvýznamnejšieho predstaviteľa nacionálneho sionizmu možno považovať Davida Ben 

Guriona (1886 – 1973), ktorý sa stal prvým premiérom štátu Izrael. Opakom pravicového, 

teda nacionalistického sionizmu, bol socialistický sionizmus orientovaný na opačnom 

politickom spektre. Táto forma sionizmu uprednostňovala vznik federatívneho štátu 

Židov a arabského obyvateľstva Palestíny so zárukou rovnakých práv pre všetkých. Za 

takýto štát sa zasadzoval americký reformný judaista Judah Leon Magnes (1877 – 1948). 

I socialistický sionizmus mal svoju extrémnu podobu, a to v hnutí zameranom proti 

založeniu štátu Izrael. Jeho hlavný predstaviteľ, rabín Jakob Stern (1843 – 1911), veril, 

že zavedenie nového spoločenského usporiadania, ktoré by spočívalo v ekonomickej 

a triednej rovnosti, predstaví účinný spôsob boja proti antisemitizmu.63 

 
61 SHUMSKY, Dimitry. 2013. Zweisprachigkeit und binationale Idee: Der Prager Zionismus 1900–1930. 
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Osobitnou formou sionizmu, ktorý spočiatku nemal politické ambície a nepodporoval 

vznik židovského štátu, práve naopak, zameriaval sa predovšetkým na obrodu židovskej 

kultúry a tradícií v diaspóre, bol sionizmus kultúrny. Hlavnými predstaviteľmi boli 

Martin Buber (1878 – 1965), Hugo Bergmann (1883 – 1975) a Chaim Weizmann (1874 

– 1952). Kultúrny sionizmus presadzoval myšlienku súžitia Židov s ostatnými 

národmi za súčasného zachovania si židovskej národnej integrity, ktorá spočívala 

v duchovnej obrode národa.64 Jednalo sa o tzv. „kultúrny nacionalizmus“ v zmysle 

oživenia náboženstva, tradícií, kultúrnych hodnôt a hebrejského jazyka, ktoré sú 

nositeľmi vlastných „národných“ charakteristík.65 

3.2. Sionizmus v Čechách a na Morave 

V rámci kultúrneho sionizmu v Čechách a na Morave vznikla osobitná forma sionizmu 

nazvaného „pražský sionizmus“. Nedá sa jednoznačne tvrdiť, že pražský sionizmus tvoril 

v rámci sionistického hnutia samostatný prúd.66 Nesporné však je, a uvádza to i mnoho 

bádateľov v tejto oblasti, že kultúrny sionizmus v Čechách zaujíma v dejinách sionizmu 

unikátne postavenie.67 Dôvodom je nepochybne charakter hlavného mesta, kde sa pražský 

sionizmus rozvinul, a podľa ktorého nesie svoje pomenovanie. Praha na sklonku 19. 

storočia bola domovom troch rôznych národností, centrom stretávania sa troch 

svojbytných kultúr, miestom, kde dilema asimilácie a sionizmu bola nápadne viditeľná 

a stala sa tak ojedinelým javom v medzivojnovej Európe. 

Spector vo svojom popise pražského sionizmu vysvetľuje, ako nemecko-židovskí pražskí 

intelektuáli na prelome 19. a 20. storočia vyrastali v kultúrne nemeckej enkláve, kde 

generácia ich otcov bola pevne zakotvená v nemeckom jazykovom a kultúrnom prostredí. 

Ich synovia však okolo roku 1900, v súvislosti so silnejúcim vplyvom českých 

nacionalistov a rozvíjajúcou sa českou kultúrou, necítili tak silné kultúrne väzby 

s nemeckou minulosťou, no na druhej strane, nevideli jasne svoje miesto ani v českej 

budúcnosti. Aby unikli tejto duchovno-kultúrnej izolácii, vyvíjali nemecko-židovskí 

intelektuáli čulé kultúrne aktivity nielen v oblasti sionistického hnutia, ale aj literatúry 

 
64 KIEVAL 2011, str. 152, 158-162. 
65 PEROUTKOVÁ 2016, str. 41. 
66 KIEVAL 2011, str. 151. 
67 ČAPKOVÁ, Kateřina. 2013. Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Praha: 

Paseka., KIEVAL, Hillel J. 2011. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost 

v Čechách 1870–1918. Praha: Paseka., SHUMSKY, Dimitry. 2013. Zweisprachigkeit und binationale Idee: 

Der Prager Zionismus 1900–1930. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht., SPECTOR, Scott. 2000. Prague 

territories: National conflict and cultural innovation in Franz Kafka's Fin de Siecle. Berkeley: University 

of California Press. 
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a umenia. Týmito kultúrnymi činnosťami sa snažili medzi Čechmi a Nemcami vytvoriť 

vlastné duchovné teritórium dúfajúc, že nájdu útočište pred realitou moderného 

nacionalizmu.68 

Väčšina predstaviteľov sionistického hnutia v Československu pochádzala a pôsobila 

v Čechách a na Morave – paradoxne v oblastiach s najmenším podielom židovského 

obyvateľstva. Židia z oblastí východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi, kde bolo 

percentuálne zastúpenie obyvateľov židovskej národnosti v rámci ČSR najväčšie, viedli 

tradičný spôsob života v dobrovoľnej izolácii od okolitých etnických a náboženských 

skupín. Práve v týchto východných regiónoch Československa čelili sionisti z Čiech 

najsilnejšiemu odporu voči ich politickým ambíciám. Tradičné komunity kritizovali 

hlavne sekularizmus západných sionistických aktivistov. Na východe krajiny mal 

sionizmus silne náboženský charakter.69 

Kvôli rozdielnym postojom k sionizmu bolo ťažké vytvoriť jednotnú platformu pre 

všetkých československých Židov. Vzniklo tak mnoho sionistických spolkov s rôznymi 

obsahovými programami – od športových, cez kultúrne a hudobné, až po ženské židovské 

spolky.70 Prvou židovskou organizáciou v Čechách, ktorá sa otvorene hlásila k ideám 

sionizmu, bol Jüdischer Volksverein Zion. Vznikol v roku 1899 a bol súčasťou Svetovej 

sionistickej organizácie.71 K najvýznamnejším židovským spolkom patril študentský 

spolok Bar Kochba, ktorého korene siahajú až do roku 1893. Postupom času sa stal 

najvplyvnejším reprezentantom pražského sionizmu.72 

3.2.1. Bar Kochba 

Spolok bol jedným z centier kultúrneho sionizmu v Čechách ešte pred prvou svetovou 

vojnou. Venoval sa prednáškovej, osvetovej a publikačnej činnosti. Členovia spolku boli 

prevažne študenti zo stredných vrstiev, ktorí sa pokúšali o návrat k židovstvu 

 
68 SPECTOR 2000, str. 17-20 a 234-240. 
69 ČAPKOVÁ, Kateřina. 2002. Specific features of zionism in the Czech lands in the interwar 

period. Judaica Bohemiae 38 (1): 106-159. Str. 108-109. 
70 PEROUTKOVÁ 2016, str. 47. 
71 ZITOVÁ, Olga. 2016. Literární příspěvky v týdeníku Selbstwehr do roku 1921. In: Cizí i blízcí: Židé, 

literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. 71-133. Praha: Akropolis. Str. 71. 
72 Spolok Bar Kochba vznikol z  nacionálnej židovskej študentskej spoločnosti Maccabea, ktorá bola 

založená už v roku 1893 študentmi pražskej nemeckej univerzity. V roku 1897 sa premenovala na Verein 

der jüdischen Hochschüler in Prag. V tejto fáze sa spolok vyhýbal oficiálnym spojeniam so sionizmom 

a jeho pôvodný nacionálny charakter sa oslabil. V roku 1899 spolok znova dostal nové meno – Bar Kochba 

s dvojjazyčným podtitulom Verein der jüdischen Hochschüler in Prag – Spolek židovských akademiků 

v Praze a verejne vyjadroval podporu sionistickému hnutiu. (Podrobne k vzniku Bar Kochba: KIEVAL 

2011) 
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prostredníctvom štúdia hebrejčiny, judaizmu, židovskej histórie a kultúry. Študenti 

usporadúvali prednášky a debatné večery na rôzne témy, čo bolo jadrom aktivít spolku.73 

V priebehu jedného desaťročia si spolok vybudoval výnimočné kultúrne postavenie 

a zreteľne určil smer vývoja svojej ideológie.74 Jeho vedenia sa ujali osobnosti, ktoré 

zohrali kľúčovú rolu v rámci formovania sionistického hnutia v celosvetovom meradle. 

Členovia Bar Kochba pod vedením už spomínaného židovského filozofa Huga 

Bergmanna študovali texty popredných kultúrnych sionistov a snažili sa odhaliť korene 

svojho židovstva. Čítali najmä diela Achada Ha’ama (vlastným menom Ašer Ginzberg, 

1856 – 1927) a jeho podnetné články kritické voči „herzlovskému“ politickému 

sionizmu.75 „Barkochbovský“ sionizmus, naopak, zdôrazňoval význam tzv. 

„Gegenwartsarbeit“ – práce v diaspóre, ktorá bola chápaná ako boj za uznanie židovskej 

národnosti, vzdelávanie židovskej mládeže v sionizme a záujem o problémy židovského 

obyvateľstva.76 Pre Bergmanna a pražských sionistov bola veľkou inšpiráciou 

východožidovská kultúra, ktorej literatúru a folklór považovali za autentické a 

„skutočne“ židovské.77 

V roku 1903 sa skupina študentov, nespokojných s výhradne kultúrnym zameraním 

spolku Bar Kochba, rozhodla podľa vzoru nemeckých Burschenschaftov založiť vlastný 

židovský spolok s názvom Barissia. Členovia Barissie si kládli za cieľ spochybňovať 

nemeckú asimiláciu a snažili sa na svoju stranu aktívne získavať i Židov 

z nesionistických kruhov.78 

Neskoršiu fázu existencie spolku Bar Kochba charakterizovala úzka spolupráca so 

známym izraelským filozofom a sociológom Martinom Buberom. Buber sa vo svojej 

ideológii obracal k dielu Friedricha Nietzscheho a dovolával sa opätovného spojenia 

človeka s prírodou.79 V roku 1909 v Prahe predniesol prvú zo svojich „Drei Reden über 

das Judentum“ (Tri reči o židovstve), v ktorých formuloval filozofické a etické zásady 

„duchovného“ alebo „kultúrneho“ sionizmu. Martin Buber sa zaoberal krízou židovskej 

identity, ktorá bola podľa neho spôsobená prílišnou asimiláciou. V snahe obnoviť 

autentickú židovskú identitu hlásal duchovnú obrodu národa. Agitoval za židovskú 

 
73 PĚKNÝ 2001, str. 522. 
74 KIEVAL 2011, str. 152. 
75 ČAPKOVÁ 2002, str. 117. 
76 KIEVAL 2011, str. 156. 
77 ČAPKOVÁ 2002, str. 113-114. 
78 ZITOVÁ 2016, str. 72. 
79 KIEVAL 2011, str. 157. 
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renesanciu, kde sa národ v novej forme vráti k judaizmu, k tradičným kultúrnym 

hodnotám a k hebrejskému jazyku. Buber nebol zástancom politického sionizmu. Skôr 

než vznik samostatného štátu presadzoval myšlienku súžitia s ostatnými národmi za 

súčasného zachovania židovskej národnej integrity. V jeho prípade možno kultúrny 

sionizmus chápať ako „kultúrny nacionalizmus“ v zmysle obrodenia a uvedomenia si 

vlastných „národných“ charakteristík.80 Jeho tri prednášky o podstate židovstva mali 

obrovský vplyv na formovanie sionistického hnutia v Čechách. 

Blízky kontakt medzi Bar Kochba a Martinom Buberom zvýšil vplyv spolku v 

sionistických organizáciách a dopomohol nadviazať úzke vzťahy medzi členmi Bar 

Kochba a Svetovou sionistickou organizáciou v Berlíne. Buber si vďaka svojim verejným 

prednáškam v Prahe získal pre svoj duchovný koncept sionizmu nielen nových oddaných 

nasledovníkov z členov Bar Kochba, ale aj širšie pražské publikum.81 

Spolok Bar Kochba na základe Buberových myšlienok interpretoval kultúrny sionizmus 

ako povznesenie jednotlivca, ktorý sa prostredníctvom osobnej duchovnej revolúcie 

premení zo Žida asimilovaného v Žida národne uvedomelého. Sionizmus pre pražských 

židovských intelektuálov tak nepredstavoval riešenie židovstva v kontexte okolitého 

prostredia, ale sústredil sa na riešenie subjektívnych problémov židovstva a vlastného ja 

každého jednotlivca.82 Bar Kochba sa tak stal centrom duchovného rozvoja pražských 

židovských vzdelancov. 

Aj napriek tomu, že Bar Kochba bol dvojjazyčný spolok, nie všetci členovia hovorili 

plynule česky. V roku 1909 založila skupina židovských študentov pražskej českej 

univerzity českú vetvu spolku s názvom Spolek židovských akademiků Theodor Herzl. 

Spolok mal obdobný program ako Bar Kochba, rokovacím jazykom však bola čeština.83 

Oba spolky spolu úzko spolupracovali až do prvej svetovej vojny a v medzivojnovom 

období. Po roku 1918 Theodor Herzl nahradil Bar Kochba ako najdôležitejšiu sionistickú 

študentskú organizáciu.84 

 
80 PEROUTKOVÁ 2016, str. 41. 
81 ČAPKOVÁ 2002, str. 119. 
82 KIEVAL 2011, str. 161. 
83 PĚKNÝ 2001, str. 523. 
84 ČAPKOVÁ 2002, str. 112. 
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3.2.2. Pražský sionizmus  

Poprední predstavitelia sionizmu z radov Bar Kochba sa neusilovali o vybudovanie 

židovského národného štátu. Svoj sionizmus vnímali na úrovni prívržencov národného 

hnutia, ktorí sa snažia o politickú reprezentáciu svojej národnosti. Týmto spôsobom 

dúfali v naplnenie a uspokojenie sociokultúrnych potrieb židovského ľudu ako národného 

spoločenstva. Súhrn týchto potrieb videli v etablovaní sociokultúrnych vzťahov medzi 

židovskou a nežidovskou spoločnosťou.85 

To, čo odlišuje pražský sionizmus spolku Bar Kochba od ostatných verzií tohto hnutia 

inde vo svete, a čo ho robí spomedzi nich výnimočným je skutočnosť, že reprezentoval 

protiklad k prevládajúcemu prúdu svetového sionizmu, ktorý bol formovaný politickými 

a diplomatickými silami. Pražský sionizmus bol orientovaný kultúrne a duchovne, čo 

z neho robí ukážkový príklad kultúrneho sionizmu v celej histórií tohto hnutia.86 

Mimoriadne postavenie a zvláštny charakter pražského sionizmu možno podľa Vassogne 

pripísať viacerým príčinám: „Zunächst hat der Prager Zionismus eine Gruppe von 

hervorragenden Menschen, wirklich brillante Intellektuelle, Denker, Autoren und 

Aktivisten, vereinen können. Zweitens entwickelte sich der Prager Zionismus, d.h. die 

Version, die für Bar Kochba charakteristisch war, in der Zeit zwischen dem Ableben des 

großen Führers der modernen Bewegung, Theodor Herzl (1860 – 1904), dem Gründer 

und ersten Präsidenten des Zionistischen Weltbundes, und der Balfour Deklaration 

(1917), die inmitten des Ersten Weltkriegs öffentlich dokumentierte, dass Großbritannien 

die Gründung einer Heimatstätte des jüdischen Volkes in Palästina befürwortete.“87 

Uznanie cieľov politického sionizmu a práv židovského národa na vlastný štát zo strany 

mocnosti, akou bola svojho času Veľká Británia, znamenalo zásadný obrat vo 

vnímaní sionizmu a významnú zmenu v histórii židovstva. Na základe podpory 

z Londýna sa ako ďalší krok očakávalo politické uskutočnenie vytýčených cieľov. Z toho 

pohľadu možno pražský sionizmus vnímať ako výnimočnú historickú epizódu, ktorá 

aspoň čiastočne vyplňuje medzeru v historiografii sionizmu.88 

 
85 SHUMSKY 2013, str. 315. 
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Hoci po prvej svetovej vojne vplyv Bar Kochba upadol a do popredia sa dostali iné 

sionistické organizácie, je nespochybniteľným faktom, že spolok určil smerovanie 

sionistickej spoločnosti v Čechách. Členom Bar Kochba sa podarilo významným 

spôsobom rozvíjať a formovať kultúrny sionizmus. Postupom času si organizácia získala 

mnoho významných osobností, medzi nimi aj členov nemeckej židovskej literárnej elity 

v Prahe, ako boli Felix Weltsch (1884 – 1964), Max Brod (1884 – 1968) či Oskar Baum 

(1883 – 1941). Zásluhou generácie nemecky hovoriacich sionistov sa Bar Kochba 

a pražský sionizmus stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. 89 

 

4. V novom štáte 

Idea židovského obrodenia sa v krajinách Koruny českej uchytila pomerne skoro. Počet 

jej aktívnych prívržencov a ich vplyv bol však do konca prvej svetovej vojny relatívne 

malý. Širší ohlas a postupne i viac nasledovníkov získal sionizmus až vznikom 

Československej republiky. Po roku 1918 sa utopické predstavy sionistov o vlastnom 

štáte transformovali v reálny politický koncept.90 Nové štátne usporiadanie znamenalo 

novú éru, ktorá pre Židov predstavovala aktívnu účasť na politickom dianí v republike. 

Na rozdiel od pomerov v habsburskej monarchii, vznikom prvej Československej 

republiky sa vytvorilo prostredie, v ktorom pre Židov na celom území nového štátu platili 

rovnaké zákony. Židia sa mohli tešiť zo všetkých práv a vymožeností fungujúceho 

demokratického štátu. Ich postavenie v novej republike bolo nepochybne najlepším od 

dôb židovskej emancipácie a vyznačovalo sa takmer idylickým súžitím s kresťanmi.91 

Toto harmonické spolunažívanie bolo ukončené až tzv. druhou republikou a vlnou 

nacionalistických a antisemitských vášní, ktorá sa začala nenápadne dvíhať už v priebehu 

30. rokov 20. storočia.92 

Narastajúci počet sympatizantov sionizmu a nové politické úlohy po roku 1918 

predstavovali pre jeho aktivistov veľkú výzvu. Povojnové sionistické hnutie 

 
89 ČAPKOVÁ 2002, str. 106. 
90 PĚKNÝ 2001, str. 524. 
91 Iba krátko po vzniku republiky bola situácia mierne napätá, kedy sa Židia stávali terčom národných 

nepokojov. Boli obviňovaní predovšetkým z protičeského postoja z dôb monarchie či z hospodárskeho 

nedostatku. Situácia sa však veľmi rýchlo upokojila, a to vďaka prezidentovi, ktorý antisemitizmus dôrazne 

odmietal. (POJAR 2016, str. 175.) 
92 ČAPKOVÁ 2013, str. 322. 
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v Československu sa organizačne rozdelilo na rôzne frakcie. Medzi sionistami v rôznych 

častiach republiky vládla značná nekonzistentnosť. 

Názorným príkladom boli krajiny Koruny českej, kde v nemecky hovoriacich 

pohraničných oblastiach trvalo dlhšie, než sa k sionistickým organizáciám pripojilo 

väčšie množstvo Židov. Veľa Židov strednej triedy žijúcich v prevažne nemecky 

hovoriacom prostredí sa obávalo, že sa týmto spôsobom nápadne segregujú od svojich 

nežidovských nemeckých susedov. Naopak, Židia pochádzajúci z českého alebo 

dvojjazyčného prostredia Čiech a Moravy sionizmus prijímali s väčším nadšením. 

Etnický konflikt medzi Čechmi a Nemcami často pôsobil ako katalyzátor pre Židov, ktorí 

dovtedy ignorovali otázku národnej identity, alebo boli presvedčení, že je možné 

asimilovať sa s českým či nemeckým národom.93 

Po vzniku prvej Československej republiky sa však situácia zmenila. Ako reakcia na 

rastúci nemecký nacionalizmus a antisemitizmus sa viac Židov z nemecky hovoriacich 

pohraničných oblastí rozhodlo pre židovskú národnosť a pripojilo sa k sionistickým 

organizáciám. V centre Čiech sa tento proces otočil. Nová generácia Židov necítila 

potrebu pripojiť sa k sionistickým hnutiam, pretože už bola prirodzene integrovaná do 

českej komunity. Počet sionistov z radov česky hovoriacich Židov sa síce neznižoval, ale 

nerástol tak rýchlo ako v Nemcami obývaných územiach Československa.94 

4.1. Politické snahy židovskej menšiny v ČSR 

Vznik novej republiky prijala židovská menšina lojálne. Nové štátne usporiadanie však 

prinieslo významnú zmenu v rovnováhe síl medzi dvoma protichodnými židovskými 

kultúrnymi prúdmi – českožidovským a sionistickým. Kým pred prvou svetovou vojnou 

židovský nacionalizmus nepritiahol významný počet nasledovateľov, židovskej politickej 

scéne dominovalo českožidovské hnutie, ktoré od 70. rokov 19. storočia povzbudzovalo 

kultúrnu a etnickú asimiláciu židovskej populácie k českej väčšine.95 

Po vzniku prvej Československej republiky sa Čechožidia, zdôrazňujúc ich jazykovú a 

kultúrnu vernosť českému národu, domnievali, že ich hnutie prevládne. Snažili sa stať 

hlavným partnerom československej vlády v otázkach týkajúcich sa židovskej populácie 

v krajine. Ako sa však skoro ukázalo, boli to práve sionisti, ktorí boli všeobecne prijímaní 
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českou spoločnosťou a politickou elitou ako zástupcovia židovského obyvateľstva v 

ČSR.96 

Československé Židovstvo netvorilo po vzniku samostatnej republiky len pasívnu zložku 

obyvateľstva. Dosvedčuje to skutočnosť, že už 22. októbra 1918 sa v Prahe ustanovila 

Židovská národná rada, ktorá sa mala stať reprezentantom záujmov národných Židov 

v Československu. Vznik ŽNR iniciovali prevažne sionisti, no členmi boli i nesionistickí 

Židia. Rada sa v prvých mesiacoch existencie nového štátu stala hlavným 

a najdôležitejším politickým orgánom Židov a jej predstavitelia udržiavali intenzívne 

kontakty s československými politikmi.97 

Šesť dní po svojom vzniku – 28. októbra nadviazala ŽNR styk s Národným výborom 

československým. V deň vzniku republiky prišli zástupcovia Židovskej národnej rady 

(Ludvík Singer, Max Brod a Karl Fischl) do sídla Národného výboru v Prahe a predložili 

svoje memorandum. V ňom požadovali uznanie židovskej národnosti štátom, právo pre 

Židov hlásiť sa k židovskej národnosti pri sčítaní obyvateľstva a plnú občiansku 

rovnoprávnosť. Ďalšími požiadavkami boli autonómia v oblasti židovského vzdelávania, 

kultúry a sociálnej starostlivosti. Nemenej dôležitým bodom bola požiadavka 

demokratizácie židovskej náboženskej obce.98 

Politická angažovanosť Židov sa v roku 1919 pretavila do založenia Židovskej strany, 

ktorá sa však, aj napriek početnosti židovského obyvateľstva v ČSR, do parlamentu 

dostala až o desať rokov neskôr. Založenie strany znamenalo dôležitý zlom v úsilí 

židovskej komunity o uznanie ich politických práv. Dôvodmi, prečo až dve volebné 

obdobia zostali Židia bez svojho zastúpenia v parlamente, boli vnútorné rozpory 

i vonkajšie interakcie v rámci československej židovskej komunity. Ich národné a 

náboženské názory boli v rôznych častiach republiky zásadne odlišné. Asimilovaní Židia 

volili strany, ktoré zodpovedali ich národným a politickým presvedčeniam. Ortodoxia 

zasa bojovala proti Židovskej strane, ktorá sa javila ako príliš progresívna a zo strany 

ortodoxných Židov bola preto obviňovaná zo zanedbávania náboženských požiadaviek.99 
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99 LIPSCHER, Ladislav. 1981. Die parteipolitische Struktur der Minderheiten und ihre staatsrechtlichen 

Vorstellungen zur Lösung der Nationalen Frage in der Tschechoslowakei (1918–1930). Bohemia 22 (2): 

342-380. Str. 379. 
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Napokon získala strana vo voľbách v roku 1929 na jednotnej kandidátke s poľskými 

stranami 1,4 % hlasov a štyri mandáty v parlamente.100 V jej vedení mali podstatné 

zastúpenie sionisti. Strana sa aj napriek tomu snažila osloviť židovskú menšinu 

v Československu ako celok. Hlavnými bodmi, ktorými sa jej poslanci zaoberali, boli 

nakoniec problémy Židov na Podkarpatskej Rusi a na východnom Slovensku. Boli to 

predovšetkým otázky hebrejského školstva či československého občianstva pre pôvodne 

rumunských či ukrajinských Židov.101 

4.2. Uznanie židovskej národnosti v ČSR 

Ako už bolo spomenuté, najdôležitejšou požiadavkou ŽNR bolo oficiálne uznanie 

židovskej národnosti zo strany štátu a sloboda jednotlivca sa k nej prihlásiť. Sionisti sa 

hneď od začiatku podieľali na budovaní mýtu Československa ako jedinečného spomedzi 

štátov východnej Európy. Snažili sa o aktívnu spoluprácu, pretože vedeli, že je to jediný 

spôsob, ako upútať pozornosť najvyšších českých politických predstaviteľov, presvedčiť 

ich o potrebe osobitnej ochrany židovských komunít a zabezpečiť rovnosť pre Židov 

v novom štáte. Navyše si boli dobre vedomí toho, že českým politikom záleží na dobrom 

mene novej republiky vo svete. Uvedomovali si, že svetová židovská komunita je v tomto 

smere veľmi vplyvná, a taktiež vedeli o dobrých vzťahoch medzi prvým 

československým prezidentom a svetovými predstaviteľmi sionizmu.102 

Na Parížskej mierovej konferencii v roku 1919 zástupcovia ŽNR podporili snahu Comité 

des délégations juives o medzinárodné uznanie židovskej národnosti, podnietenú tzv. 

Balfourovou deklaráciou z roku 1917, v ktorej britská vláda sľubovala Židom právo na 

národnú domovinu v Palestíne.103 Svoje predstavy o postavení Židov v ČSR konzultovali 

vedúci predstavitelia ŽNR i s vtedajším ministrom zahraničných vecí Edvardom 

Benešom a žiadali začlenenie tzv. židovských článkov do zmluvy podpísanej v októbri 

1919 v Saint-Germain-en-Laye, potvrdzujúcej vznik samostatného Československa. 

Viera v uznanie židovskej národnosti sa zakladala na predpoklade, že T. G. Masaryk 

a jeho spoločníci nebudú Židom upierať to, čo si samotní Česi nadovšetko vážili, a teda 

možnosť národného sebaurčenia. 104 

 
100 PĚKNÝ 2001, str. 526. 
101 ČAPKOVÁ 2013, str. 67. 
102 LICHTENSTEIN, Tatjana. 2016. Zionists in interwar Czechoslovakia: Minority nationalism and the 

politics of belonging. Bloomington: Indiana University Press. Str. 86. 
103 ČAPKOVÁ 2013, str. 37. 
104 KIEVAL 2011,str. 285-286. 
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Českí sionisti taktiež verili, že uznanie židovskej národnosti je aj vo vlastnom politickom 

záujme československej vlády. Pokiaľ by Židia z Čiech, Moravy, zo Slovenska či 

Podkarpatskej Rusi dostali možnosť prihlásiť sa k židovskej národnosti, oslabila by sa tak 

nemecká a maďarská menšina v ČSR.105 Zámerom sionistov bolo presvedčiť českú 

politickú elitu, že osud Židov doma je dôležitý pre blaho Československa v rámci 

zahraničných vzťahov. Po formálnom založení Československa, 10. septembra 1919, T. 

G. Masaryk a Beneš považovali medzinárodný imidž krajiny za jeden z významných 

strategických nástrojov v novom európskom usporiadaní.106 

Aj napriek tomu, že prezident Masaryk mal pre židovskú národnú ideu pochopenie 

a neraz verejne vyjadril sympatie sionistickému hnutiu, a zohral tak dôležitú úlohu 

v zápase o uznanie židovskej národnosti v ČSR, sa židovskej menšine nepodarilo 

dosiahnuť nezávislosť, o ktorej snívala. Beneš i Masaryk nesúhlasili so zaradením 

akejkoľvek konkrétnej zmienky o právach židovskej menšiny do zmluvy zo Saint-

Germain.107 Argumentovali to tým, že začlenenie židovských článkov do zmluvy 

o vzniku Československa (tak, ako to bolo uvedené napr. v zmluve s Poľskom) by mohlo 

naznačovať nedôveru mocností vo veci dodržiavania ľudských práv a práv národných 

menšín v Československu. V saint-germainskej zmluve, bez toho, aby v nej boli Židia 

konkrétne zmienení, tak boli pre všetky „rasové, náboženské a jazykové menšiny“ uznané 

rovnaké práva, ako mal mať štátny národ.108 

Pri bližšom pohľade na jednotlivé výsledky sčítania ľudu je zrejmé, že Židia v žiadnom 

zo správnych obvodov netvorili potrebných 20% z celkového počtu obyvateľstva na to, 

aby boli uznaní jazykovou menšinou. Tak vznikol ojedinelý fenomén týkajúci sa 

židovského obyvateľstva v Československu, že síce v zmysle sčítania obyvateľstva 

tvorili národnú menšinu, avšak podľa jazykového zákona ňou neboli.109 

Niektoré požiadavky sionistov však boli aspoň z časti naplnené. Československá 

republika sa stala prvým štátom, ktorý po vojne uznal židovskú národnosť. Stalo sa tak 

v roku 1920, kedy sa podľa novoprijatej ústavy mohli Židia pri sčítaní obyvateľstva hlásiť 

k židovskej národnosti bez ohľadu na materinský jazyk či príslušnosť k židovskej 

 
105 PĚKNÝ 2001, str. 526. 
106 LICHTENSTEIN 2016, str. 86. 
107 KIEVAL 2011, str. 286. 
108 ČAPKOVÁ 2013, str. 40. 
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náboženskej obci.110 Samotná ústava nedefinovala pojem národnosť ani nevyratúvala 

explicitne národnostné menšiny uznávané štátom. Národnosť špecifikovali až 

dokumenty, ktoré sa k ústave pripájali a spresňovali ju. Tu sa uvádza, že vynechanie 

konkrétnych definícií je úmyselné, aby každý československý občan, ktorý sa chce 

prehlásiť členom židovskej národnostnej skupiny, mohol tak slobodne učiniť.111 Židia 

mali pri určovaní národnosti iné kritéria než ostatní občania ČSR. Zástupcovia väčšiny 

i menšín museli totiž pri sčítaní obyvateľstva udávať svoju národnosť podľa 

materinského jazyka. K židovskej národnosti sa tak mohol teoreticky prihlásiť ktokoľvek, 

kto si prial túto národnosť zvoliť.112 

Toto rozhodnutie nebolo názorom odborníkov, ktorí prízvukovali vykonštruovaný 

charakter kategórie národnosti. Bolo, naopak, výsledkom politicko-pragmatického 

rozhodnutia vtedajšej československej vlády.113 Drozenová k tejto problematike uvádza: 

„Tímto způsobem, respektujícím svobodné rozhodnutí jednotlivce, byla řešena citlivá 

otázka poměru podpory sionistů a ohledu na asimilanty na základě pokynu samotného 

Masaryka, který navrhl vynechat výčet národních minorit, aby v něm nemuseli být Židé 

uvedeni - s ohledem na zájmy asimilantů, kteří se chtěli pokládat za Čechy, - avšak podle 

téhož pokynu důvodová zpráva zajistila, aby se jako Židé mohli přihlásit ti, kdo si to přejí, 

a to bez ohledu na jazyk, který užívají.“114 

4.3. Prijatie sionizmu českou spoločnosťou 

Židovská národná rada sa stala hlavným partnerom československých politických lídrov 

vo veciach týkajúcich sa židovského obyvateľstva. Dôvodom bolo to, že ŽNR bola 

spomedzi židovských organizácií v ČSR jedinou, ktorá bola schopná pohotovo konať 

v novom politickom prostredí. Niektorí poprední politici a česká inteligencia vnímali 

sionizmus až prekvapujúco pozitívne, čo bolo v tom čase v Európe jedinečné.115 V tejto 

súvislosti jednoznačne zohrala dôležitú úlohu osobnosť a autorita prezidenta T. G. 

Masaryka. Sionisti sa Masaryka snažili prezentovať ako obhajcu svojich záujmov a snáh. 

Je známe, že prezident sympatizoval so sionistickým hnutím vo svete i v Československu 

 
110 SOUKUPOVÁ 2014, str. 156. 
111 TÓTH-NOVOTNÝ-STEHLÍK 2012, str. 21. 
112 DROZENOVÁ 2014, str. 557. 
113 KOELTZSCH 2015, str. 78. 
114 DROZENOVÁ 2014, str. 558. 
115 ČAPKOVÁ 2002, str. 123. 
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a naopak, k stúpencom z radov Čechožidov sa staval zdržanlivo, ba príležitostne až 

kriticky.116 

Jedným z najpravdepodobnejších dôvodov pozitívneho prijatia sionizmu českou 

spoločnosťou bolo to, že českí sionisti sa prezentovali veľmi miernym národným 

programom. Vzhľadom na situáciu v novom štáte to nebolo prekvapujúce, pretože Židia 

v Československu neboli konfrontovaní s militantným antisemitizmom. Vďaka prevažnej 

sekularizácii sa taktiež v rámci svojho programu nemuseli obhajovať voči časti 

obyvateľstva kladúcej dôraz na náboženstvo. V zásade ich hlavným cieľom a záujmom 

bolo dosiahnuť možnosť prihlásiť sa k židovskej národnosti pri sčítaní obyvateľstva 

a získať štátnu podporu pre židovské kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ako oficiálne 

uznávaná etnická menšina.117 

V debate o percepcii sionizmu v českej spoločnosti sa nedá opomenúť jedna zo 

špecifických charakteristík židovskej komunity v Čechách, a to úzke kontakty s českými 

i nemeckými spisovateľmi a umelcami. To bol pravdepodobne ďalší z dôvodov 

pozitívneho prijatia židovského nacionalizmu medzi českými intelektuálmi. Vďaka 

sekularizovanému charakteru českej spoločnosti sa diela židovských spisovateľov, často 

sionistov, stali neoddeliteľnou súčasťou českej a nemeckej literatúry písanej v Čechách a 

na Morave. Príkladom je slávny Pražský kruh, kde Max Brod, Oskar Baum a Felix 

Weltsch boli aktívnymi sionistami a Franz Kafka (1883 – 1924) taktiež patril 

k sympatizantom pre sionistickú vec. Najmä Max Brod ako žurnalista, spisovateľ 

a predovšetkým člen ŽNR mohol po prvej svetovej vojne využiť svoje početné kontakty 

v českých, literárnych, umeleckých i politických kruhoch.118 

Títo spomenutí autori, no i mnohí ďalší patrili k skupine nemecko-židovských 

obyvateľov Prahy. Dôležitou charakteristikou nemeckého židovského obyvateľstva bola 

ich príslušnosť k vyššej strednej vrstve a k vrstve intelektuálov. Väčšina z nich dokonale 

ovládala nemčinu i češtinu, a tak sa stali prekladateľmi a kultúrnymi sprostredkovateľmi 

medzi týmito dvomi národmi. Nasledujúce kapitoly bližšie rozoberajú pozíciu 

nemeckého židovského obyvateľstva v krajinách Koruny Českej a neskôr 

v Československej republike. 

 
116 DROZENOVÁ 2014, str. 553. 
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5. Nemeckí Židia v krajinách Koruny Českej 

Túžba uniknúť z chudoby a obmedzení geta predstavovala pre českých Židov obrovský 

impulz, aby prijali hodnoty a životný štýl svetskej, liberálnej meštianskej spoločnosti. 

Aj Židia sa chceli podieľať na verejnom živote rovnako ako ich kresťanskí spoluobčania. 

119 Od polovice 19. storočia prijímala prevažná väčšina Židov z Čiech kultúru nemeckého 

meštianstva.120 Nemeckým Židom sa podarilo veľmi rýchlo integrovať do nemeckých 

stredných vrstiev. Jedinečná bola predovšetkým situácia v Prahe. Tu Židia tvorili zhruba 

polovicu nemeckého obyvateľstva.121 Nebolo preto prekvapujúce, že i oni chceli 

participovať vo verejných záležitostiach spoločenského života. 

Pre nemeckú židovskú komunitu v Čechách, či už v pohraničných priemyslových 

centrách, alebo v Prahe, bolo typické, že vo svojej väčšine patrila k vyšším sociálnym 

vrstvám.122 Vyššie spoločenské vrstvy v Čechách a na Morave vo všeobecnosti 

uprednostňovali nemecké školy pred českými. Prednostné postavenie nemčiny 

a nemecky hovoriacich zamestnancov v štátnej správe, veľkom obchode či vyššom 

vzdelaní v celom vtedajšom Rakúsku spôsobilo, že väčšina Židov z Čiech dávala 

prednosť nemeckému jazyku, nemeckému štúdiu i nemeckým spoločenským vzťahom.123 

Mali tak oveľa viac možností uplatnenia sa v zamestnaní v Čechách, v Nemecku i 

v Rakúsku. 

Príklon židovskej vyššej strednej triedy k nemeckému jazyku nemal len pragmatické 

dôvody, ale súvisel i s ich liberalizmom. Nemeckí liberáli mali v 60-70. rokoch 19. 

storočia v rakúskej časti monarchie vedúce postavenie vo vláde. Židia z vyšších 

sociálnych vrstiev volili liberálne strany, keďže nechceli podporovať strany 

nacionalistické, pochopiteľne, kvôli ich antisemitizmu, no neboli im sympatické ani 

snahy socialistov kvôli ich protiburžoáznej politike. Liberalizmus, ktorý sa zasadzoval za 

rovnosť práv pre všetkých občanov, bol považovaný za elitné a pokrokové politické 

 
119 COHEN, Gary B. 2000. Němci v Praze 1861–1914. Praha: Karolinum. Str. 65. 
120 Viď. kap. 2.1.1 „Obdobie židovskej emancipácie (1780 – 1870)“. 
121 COHEN 2000, str. 82. 
122 ČAPKOVÁ 2013, str. 82. 
123 COHEN 2000, str. 67. 
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hnutie. Prepojenie židovskej buržoázie a nemeckého liberalizmu tak malo vplyv i na 

kultúrnu a jazykovú orientáciu židovskej elity.124 

V 60. a 70. rokoch 19. storočia začal rásť počet Židov, ktorí vstupovali do nemeckých 

spolkov. Boli do nich prijímaní v podstate na rovnakom základe ako nežidovskí 

záujemcovia. Na vstup do nemeckých spolkov Židom stačilo, aby hovorili nemecky, 

podporovali nemeckú liberálnu stranu a nemeckú nacionálnu vec v Rakúsku a náležali 

k buržoázii.125 

Prijímanie Židov v nemeckom verejnom živote bolo tak všestranné, že získavali prístup 

a hodnosti podľa takmer rovnakých sociálnych a ekonomických kritérií ako katolíci 

a protestanti.126 Nemeckí Židia boli natoľko integrovaní do infraštruktúry nemeckej 

komunity, že ani nemali potrebu zakladať svoje vlastné organizácie, pretože svoje záujmy 

mohli presadzovať a hájiť v rámci nemeckých inštitúcií, v ktorých mali taktiež dôležité 

slovo.127 

Výnimočnému postaveniu sa Židia mohli tešiť predovšetkým v Prahe. Ich dobré prijatie 

medzi pražskú nemeckú spoločnosť bolo podmienené tým, že kresťanská časť 

obyvateľstva im nemohla klásť podmienky, za akých ich medzi seba prijme. Nemci, 

naopak, svojich Židov potrebovali, aby mohli spoločne hájiť záujmy nemeckého 

obyvateľstva v hlavnom meste. Ich začlenenie do stredných a vyšších stredných vrstiev 

nemeckej spoločnosti teda nemuselo byť vykúpené stratou židovskej identity, ako napr. 

vo Viedni či iných európskych metropolách, a to aj vďaka sekulárnemu charakteru 

vtedajšej pražskej society.128 

Nemeckí Židia sa postupne dostávali do popredia v nemeckom verejnom živote v Prahe 

beztoho, aby museli preťať zväzky so židovskou náboženskou obcou. Židovskí 

funkcionári v Prahe zastávali v židovských náboženských a charitatívnych inštitúciách 

všeobecne rovnako významné postavenie ako v nemeckých spolkoch a identifikovali sa 

jasne jednak ako Nemci, jednak ako židia. Nemecko-židovská elita si na konci storočia 

udržovala kontrolu nad židovskými náboženskými a charitatívnymi inštitúciami, a to aj 

 
124 ČAPKOVÁ 2013, str. 82-83. 
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127 ČAPKOVÁ 2013, str. 86. 
128 Ibd., str. 84-85. 



 42 

napriek tomu, že mnohí Židia sa postupne vzdávali nemeckej politickej i národnej 

identity a pridávali sa na stranu českožidovského či sionistického hnutia.129 

5.1. Pražské nemecké židovstvo 

Na konci 19. storočia sa v Prahe, rovnako ako v iných európskych veľkomestách, 

vytvorila moderná intelektuálna vrstva. Tvorili ju osobnosti rôznych povolaní, od 

(vysokoškolských) učiteľov, cez právnikov, spisovateľov a novinárov, až po umelcov 

a, samozrejme, študentov. Na základe dosiahnutých vedomostí, ku ktorým často patrila 

i znalosť cudzích jazykov, plnili významnú rolu v procesoch transnacionálnej kultúrnej 

výmeny.130 

Ines Koeltzsch zhrňuje charakteristiky intelektuálnej vrstvy pražských kultúrnych 

sprostredkovateľov nasledovne. „Kulturní prostředkovatelé netvořili homogenní skupinu. 

Patřili sice převážně ke generaci narozených v osmdesátých letech 19. století, měli však 

nejenom odlišný geografický a sociální původ, ale zároveň byli stoupenci rozdílných 

politických, intelektuálních a uměleckých přesvědčení. Většina z nich pocházela ze 

židovských rodin, jejich individuální sepětí s židovským náboženstvím a kulturou bylo 

v konkrétních případech značně různorodé. Téměř všichni velmi dobře ovládali jak český, 

tak německý jazyk, i když jen nemnoho intelektuálů pracovalo stejnou měrou v obou 

jazycích.“131 

V medzivojnovom období patrili nemeckí židovskí intelektuáli v Československu k tej 

najbohatšej a najúspešnejšej elite v rámci židovskej komunity v strednej Európe. 

Nemeckí Židia v ČSR nevytvorili žiadne organizované hnutie podobné českožidovskému 

či sionistickému. Mnohí z nich boli členmi elitnej židovskej organizácie B’nai B’rith,132 

ktorá sa venovala rôznym nadačným a edukačným činnostiam. Charakteristickou črtou 

nemeckej židovskej elity bol jej neobyčajne hlboký vzťah k vede, kultúre a umeniu. Hoci 

sa prevažná časť členov B’nai B’rith prikláňala k nemeckej kultúre, zaujímali sa 

 
129 COHEN 2000, str. 136-137. 
130 KOELTZSCH 2015, str. 149. 
131 Ibd., str. 151. 
132 V prípade B’nai B’riht išlo o elitný rád založený v roku 1843 nemeckými židovskými prisťahovalcami 

v USA. Ich cieľom bolo pomôcť nemeckým Židom pri integrácii do amerického prostredia. Neskôr sa ich 

aktivity rozšírili i na židovských imigrantov z iných krajín. Prvá európska lóža vznikla v roku 1882 

v Berlíne. Krátko na to vzniklo na území Rakúska-Uhorska šesť lóži (v Bielsku, Krakove, Plzni, Prahe, 

Karlových Varoch a Liberci). Pražská lóža Bohemia sa stala sídlom rakúskeho dištriktu (X.), keďže z nich 

bola najbohatšia a mala najviac členov. Po prvej svetovej vojne sa dištrikt rozdelil medzi novovzniknuté 

štáty. (ČAPKOVÁ 2012, str. 90-93.) 
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i o kultúru českú. Mnoho nemeckých Židov, predovšetkým v Prahe, sa stalo 

sprostredkovateľmi českej kultúry pre nemecké publikum.133 

Títo jednotlivci hrali nenahraditeľnú rolu sprostredkovateľov medzi dvoma kultúrami. 

Medzi takéto osobnosti patrili i mnohí členovia B’nai B’rith, napr. známe postavy 

pražskej intelektuálnej elity Max Brod, Oskar Baum, Felix Weltsch či Robert Fuchs (1890 

– 1942), a taktiež významní žurnalisti a prekladatelia českej a nemeckej literatúry ako 

Pavel Eisner (1889 – 1958) a Otokar Fischer (1883 – 1938). Nielen títo spisovatelia 

a prekladatelia, ale i mnohí ďalší literáti a umelci aktívne prispievali k vzájomnému 

poznávaniu českej a nemeckej literatúry a umenia,134 a tým i k vzájomnému 

porozumeniu medzi dvoma súperiacimi národmi. 

Nemeckí Židia v Čechách prejavovali prekvapivý záujem o ideológiu sionizmu. Zvlášť 

pre Prahu bolo typické, že došlo k celkom prirodzenému prepojeniu nemeckej židovskej 

elity so vznikajúcim sionistickým hnutím. Dokazuje to záujem nemeckých Židov 

o prednášky organizované spolkom Bar Kochba, ako i úzka spolupráca spolku 

s organizáciou B’nai B’rith, napr. pri pomoci východožidovským utečencom za prvej 

svetovej vojny.135 

Po roku 1918 sa prepojenie medzi nemeckými Židmi a sionistami ešte väčšmi 

prehlbovalo. Do radov B’nai B’rith v Československu vstupovalo mnoho významných 

sionistických činiteľov, a naopak k sionistickému hnutiu sa pridávalo čoraz viac 

nemeckých Židov. Dôvodom bol, ako už bolo spomenuté, rastúci antisemitizmus 

a nacionalizmus ako zo strany Nemcov, tak i Čechov. 

5.1.1. Z pohľadu štatistiky 

Na prelome storočí žili medzi pražskými Židmi bezpochyby i skupiny, ktoré sa 

národnostne a jazykovo identifikovali buď len ako Nemci, alebo ako Česi. Väčšina Židov 

v Prahe sa však vo svojej každodennej existencii konfrontovala s oboma sociokultúrnymi 

elementmi.136 Nemecké vzdelanie bolo z pohľadu Židov stále považované za tú 

najdôležitejšiu podmienku spoločenského vzostupu, preto väčšina Židov posielala svoje 

deti do nemeckých škôl. Je všeobecne známe, že pražskí Židia zvyčajne ovládali rovnako 

dobre aj češtinu, pretože ju používali ako jazyk bežnej komunikácie. To im uľahčovalo 

 
133 ČAPKOVÁ 2013, str. 95-97. 
134 ČAPKOVÁ 2013, str. 98. 
135 Ibd., str. 108-109. 
136 SHUMSKY 2013, str. 306. 
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integráciu do českej väčšinovej spoločnosti v Prahe.137 Hlavné mesto sa tak stalo centrom 

tzv. „utrakvistov“, teda osôb presadzujúcich dvojjazyčnosť vo verejnom živote.138 

Prelom tisícročí znamenal pre Prahu isté zmeny v demografickej situácii. Na základe 

silnejúceho českého nacionalistického hnutia vzrastal počet českého obyvateľstva 

v meste a na jeho vnútorných predmestiach, zatiaľ čo počet Nemcov – katolíkov, židov, 

či protestantov – poklesol. Úbytok nemeckého obyvateľstva v Prahe bol výsledkom 

mnohostranných procesov migrácie, prirodzeného prírastku, asimilácie 

a vysťahovalectva z mesta. Hlavnou príčinou poklesu podielu nemeckého živlu 

v hlavnom meste, ako to popisuje Cohen, bolo prijatie českej lojality namiesto 

nemeckej.139 

Cohen ďalej uvádza, že proces nemecko-českej asimilácie fungoval selektívne a pôsobil 

na nemeckú maloburžoáziu a robotnícku triedu viac než na vyššie vrstvy. I pre židovské 

obyvateľstvo platí, že k výmene nemeckej lojality za českú došlo najprv medzi 

chudobnejšími príslušníkmi židovskej menšiny. Bohatší Židia sa vďaka svojim 

ekonomickým záujmom, kultúrnym a politickým preferenciám a spoločenským 

konexiám naďalej identifikovali ako Nemci.140 

Koľko Židov a koľko nemeckých Židov teda pobývalo neskôr v medzivojnovej Prahe? 

Zo štatistík po vzniku Československej republiky vyplýva, že v roku 1921, teda v dobe 

prvého sčítania ľudu, Prahu a jej predmestia obývalo 676 657 osôb. Z toho 663 296 

jedincov v dotazníkoch uviedlo československú štátnu príslušnosť, 13 361 bolo 

cudzincov. Z tohto počtu priznalo 30 429 osôb nemeckú národnosť a pre novo zavedenú 

židovskú národnosť sa v tomto roku rozhodlo 5 959 československých občanov. Nemci 

a Židia tvorili v hlavnom meste dve najväčšie skupiny národnostných menšín s podielom 

k domácemu obyvateľstvu 4,6, resp. 0,9%. V čase druhého sčítania o deväť rokov neskôr 

už Praha evidovala 848 823 obyvateľov, z toho bolo 830 590 štátnych príslušníkov 

Československa. Z toho 41 701 osôb udalo nemeckú národnosť a ich podiel k občanom 

československej národnosti oproti poslednému sčítaniu stúpol na 5,0%. V roku 1930 

 
137 KOELTZSCH 2015, str. 63. 
138 SHUMSKY 2013, str. 51-52. 
139 COHEN 2000, str. 71 a 80-81. 
140 Ibd., str. 81-83. 



 45 

v Prahe žilo 6 747 československých občanov židovskej národnosti a s pomerom 0,8% 

k domácemu obyvateľstvu tvorili tretiu najväčšiu národnosť v hlavnom meste.141 

Pre lepšie uchopenie predstavy o židovskom obyvateľstve v Prahe i vo zvyšku republiky 

však kategória „národnosti“ nie je úplne postačujúca. Pri prvom sčítaní v roku 1921 sa 

totiž k izraelskému vyznaniu prihlásilo 31 751 a o deväť rokov neskôr 35 425 Pražanov, 

čo znamená päťkrát, resp. štyrikrát viac, než koľko sa ich v daných rokoch prihlásilo 

k židovskej národnosti. Tvorili tak 4,7 (v roku 1921), resp. 4,2%-ný (1930) podiel na 

celkovom počte pražského obyvateľstva. Z týchto Židov sa zhruba polovica hlásila 

k československej národnosti (51,5% v roku 1921 a 50,9% v roku 1930), takmer štvrtina 

k nemeckej (23,3% a 22,8%) a podobne i k židovskej (18,6% a 22,7%).142 Pražská 

židovská komunita bola čo do počtu jedna z najväčších v celej republike. V porovnaní 

s európskymi veľkomestami však pražská židovská obec patrila k tým početne 

menším.143 

Hoci podľa štatistík sčítania obyvateľstva sa väčšina Židov v Prahe od prelomu storočí 

rozhodla prevažne pre český jazyk, resp. pre českú národnosť, zostala v každodennej 

komunikácii mnohých židovských rodín i naďalej pevne ukotvená nemčina. Predstava 

vyskytujúca sa medzi českým aj nemeckým nežidovským obyvateľstvom, že pražskí 

Židia sú prevažne „nemeckí“, sa preto udržovala i po prvej svetovej vojne. Doklad toho, 

že mnoho židovských rodín žijúcich v Prahe i za prvej republiky aktívne používalo 

nemčinu, poskytujú školské štatistiky. Podľa nich ešte na začiatku tridsiatych rokov 

chodila zhruba polovica detí židovského vyznania na pražské všeobecne vzdelávacie 

i vysoké školy s nemeckým vyučovacím jazykom.144 

V reakcii na politickú a hospodársku krízu tridsiatych rokov vzrástol v pražskej židovskej 

obci tlak, aby sa ako interný komunikačný jazyk presadzovala čeština. Od školského roku 

1932/33 tak začalo židovských žiakov v zariadeniach všeobecného školstva s nemeckým 

jazykom výrazne ubúdať. Podľa Koeltzsch však možno aj napriek tomu predpokladať, že 

časti židovských rodín i naďalej záležalo na bilingválnej výchove mládeže.145 

 

 
141 KOELTZSCH 2015, str. 292. 
142 KOELTZSCH 2015, str. 293. 
143 Ibd., str. 61. 
144 Ibd., str. 64-65. 
145 Ibd., str. 65. 
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6. Medzikultúrne sprostredkovanie 

O medzikultúrne sprostredkovanie v rámci pražskej intelektuálnej verejnosti sa 

v medzivojnovom období skrz literárnu prekladateľskú a sprostredkovateľskú prácu 

snažili prevažne židovskí intelektuáli. Takmer všetci veľmi dobre ovládali nemčinu 

i češtinu, i keď nie všetci pracovali rovnakou mierou v oboch jazykoch. 

Pražská nemecká literatúra bola typologicky ojedinelým prejavom nemeckej textovej 

tvorby na území Čiech. Vyznačovala sa veľkou koncentráciou literárnych talentov 

v rámci relatívne malého časového i demografického rozpätia.146 Nápadným rysom je, že 

podstatná časť osobností, ktoré boli jej súčasťou, bola židovského pôvodu. V prvých 

desaťročiach 20. storočia dosahovala pražská nemecká literatúra svoju vrcholnú fázu. Jej 

rozhodne najznámejšou osobnosťou je prozaik Franz Kafka, ktorého poviedky a romány 

sa radia k základným dielam svetovej literatúry 20. storočia. K jeho najlepším priateľom 

a literárnym druhom patrili všestranne nadaný literát Max Brod, filozof Felix Weltsch 

a slepý básnik Oskar Baum. Pražský kruh rozširovalo mnoho ďalších židovských 

autorov, z ktorých je vhodné spomenúť aspoň niekoľko mien: prozaik a dramatik Leo 

Perutz (1884 – 1957), novinár a prozaik E. E. Kisch, básnici a prekladatelia Otto Pick 

(1887 – 1940) a Rudolf Fuchs, básnik, prozaik a dramatik Franz Werfel (1890 – 1945), 

básnik, prozaik a scenárista Hans Janowitz (1890 – 1954), prozaik a esejista Johannes 

Urzidil (1896 – 1970), a. i.147 

Praha, kedysi známa aj ako „Dreivölkerstadt“, mesto troch národov, predstavovala po 

celé stáročia dôležité miesto stretu českého, nemeckého a židovského živlu. Na konci 19. 

storočia však v Prahe prevládla disharmónia v dôsledku národnostných rozporov medzi 

Čechmi a Nemcami a verejný život oboch národov sa ďalej vyvíjal oddelene. Medzi 

českou a nemeckou kultúrou aspoň navonok neexistovali žiadne priame styky. Boli to 

práve nemeckí židovskí autori, ktorí sa rozhodli vydať cestou zblíženia s Čechmi a v čase, 

keď česko-nemecký konflikt naberal na rozmeroch sa pokúsili o zmiernenie „národného 

antagonizmu.“148 

Nemecko-židovskí spisovatelia, básnici a žurnalisti sa svojou prekladateľskou 

a sprostredkovateľskou činnosťou stali staviteľmi mostov medzi Čechmi a Nemcami. 

 
146 PĚKNÝ 2001, str. 546-548. 
147 PĚKNÝ 2001, str. 546-548. 
148 Ibd., str. 551. 
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Okrem literatúry bola ústredným médiom ich kultúrnej sprostredkovateľskej činnosti 

taktiež periodická tlač. 

6.1. Tlač a legislatíva prvej republiky 

So vznikom republiky zaznamenala i československá mediálna scéna mnoho 

organizačných, legislatívnych, štrukturálnych, technologických či obsahových zmien.149 

V období prvej republiky tlačené média maximalizovali svoju kvantitatívnu expanziu 

a zároveň sa snažili o všestranné skvalitňovanie vydávaných tlačovín. Vývoj periodickej 

tlače dosiahol svoj vrchol v časoch, kedy sa začína rozmáhať silná konkurencia v podobe 

rozhlasového vysielania a filmového spravodajstva. Napriek tomu mala tlač v 20. rokoch 

20. storočia stále rozhodujúci mediálny vplyv na spoločnosť.150 

Napriek tomu, že je dnes politický systém prvej republiky považovaný za vzor 

demokracie, podliehala periodická tlač v tomto období prísnej kontrole a silným 

obmedzeniam. Mediálne pomery v novom štáte ovplyvňovali legislatívne normy 

prevzaté zo starého rakúskeho práva, z ktorých bol pre periodickú tlač smerodajný 

rakúsky tlačový zákon z roku 1867.151 Hoci Ústavná listina prvej Československej 

republiky zaručovala slobodu tlače všetkým občanom a v zásade zakazovala predbežnú 

cenzúru,152 legislatívu upresňovali ďalšie zákony. 

V priebehu rokov 1918 – 1938 vzniklo ďalších 34 noriem, ktoré upravovali pomery 

v mediálnom prostredí.153 Medzi najzásadnejšie opatrenia, ktoré obmedzovali prácu 

novinárov, patril zákon č. 300/1920 „o mimořádných opatřeních“, zákon č. 50/1923 „na 

ochranu republiky“ či zákon č. 124/1924 „o změně příslušnosti trestních soudů a 

odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti.“154 

Na základe legislatív tak Československá republika využívala obsahovú cenzúru 

a v prípade potreby ju realizovala formou konfiškácie nevyhovujúceho obsahu. Pokiaľ sa 

porušenia zákonov opakovali, mohol štát vydávanie inkriminovaného periodika dočasne 

pozastaviť. Cenzúra dopadala predovšetkým na tlačené médiá, ktoré vyjadrovali zásadné 

ideové výhrady k existencii alebo charakteru republiky. Týkalo sa to predovšetkým 

 
149 BEDNAŘÍK-JIRÁK-KÖPPLOVÁ 2011, str. 157. 
150 KONČELÍK-VEČERA-ORSÁG 2010, str. 32. 
151 BEDNAŘÍK-JIRÁK-KÖPPLOVÁ 2011, str. 163-164. 
152 §113 od. 1. Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. 

1920. 
153 KONČELÍK-VEČERA-ORSÁG 2010, str. 33. 
154 BEDNAŘÍK-JIRÁK-KÖPPLOVÁ 2011, str. 164. 
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nemeckých periodík sympatizujúcich s nacizmom, fašistickej, komunistickej či 

militantne-katolíckej tlače.155 

Okrem českých denníkov vychádzal v medzivojnovom Československu celý rad 

cudzojazyčných periodík a mnoho novín a časopisov zameriavajúcich sa na menšiny či 

záujmové skupiny. Praha, ako československá metropola, bola v dvadsiatych 

a tridsiatych rokoch minulého storočia nielen celoštátnym strediskom tlače, ale aj jedným 

z významných centier žurnalistického trhu v strednej a východnej Európe. Okrem 

českých a slovenských periodík, ktorých bola väčšina, sa v hlavnom meste tlačili stovky 

denníkov a týždenníkov v nemčine či v iných jazykoch, hlavne v ruštine a maďarčine. 

Väčšina periodík, ktoré v Prahe vychádzali, stáli v službách politických strán. Tlačené 

média vytvárali platformu pre diskusie medzi Čechmi a Nemcami, Židmi a Nežidmi. 

Česky i nemecky píšuci nežidovskí i židovskí novinári medzi sebou priamo či nepriamo 

komunikovali, sledovali dianie v konkurenčných novinách a časopisoch a svojou 

činnosťou dopomáhali k utváraniu a upevňovaniu národných, kultúrnych i konfesijných 

hraníc mladej republiky.156 

6.2. Židovská tlač v ČSR v medzivojnovom období 

V Prahe mali zastúpenie početné židovské periodiká vydávané buď českožidovským, 

alebo sionistickým hnutím. K tým najdôležitejším českojazyčným patrili sionistické 

Židovské zprávy (1918 – 1939) a tlačový orgán Čechožidov Rozvoj (1904 – 1916 a 1918 

– 1939). Tieto dva listy tvorili základňu pre dialóg medzi sionistami a Židmi 

preferujúcimi asimiláciu.157 

Židovské zprávy boli nástupcom prvého sionistického českého časopisu Židovské listy pro 

Čechy, Moravu a Slezsko, dvojtýždenníka vychádzajúceho od roku 1913 do začiatku 

prvej svetovej vojny. Ako prvý židovsky uvedomelý list písaný česky smeroval k česky 

hovoriacej, nacionálne cítiacej židovskej verejnosti. Kritizoval nemeckých liberálnych 

Židov a podporoval záujmy českého národa i českožidovských asimilantov, pokiaľ podľa 

neho nepredstavovali nebezpečenstvo zániku židovstva.158 

 
155 KONČELÍK-VEČERA-ORSÁG 2010, str. 34-35. 
156 KOELTZSCH 2015, str. 176-177. 
157 PĚKNÝ 2001, str. 533. 
158 FOTTOVÁ, Magdaléna. 2016. Obrazy východních Židů v českožidovských a česky psaných 

sionistických časopisech 1910–1925. In: Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. 

století. 135-183. Praha: Akropolis. Str. 155. 
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Židovské zprávy vznikli na popud sionistického aktivistu Ludwiga Singera ako tlačový 

orgán Židovskej národnej rady. Po prvej svetovej vojne sa stali úspešným náprotivkom 

nemecky písaného sionistického týždenníka Selbstwehr. Hlavným cieľom listu bola na 

prvom mieste propagácia sionizmu. Noviny ponúkali priestor na polemiku s Čechožidmi, 

obranu proti antisemitským útokom a prezentáciu židovstva ako autonómnej kultúry. 

Venovali sa i literatúre, spravodajstvu či športu. V roku 1923 v redakcii vychádzala i 

samostatná príloha Nová Palestina. Medzi najvýznamnejších publicistov patrili František 

Friedmann (1907 – 1941), Hugo Bergmann, Max Brod alebo rabín Gustav Sicher (1880 

– 1960). Židovské zprávy uverejňovali i texty zahraničných sionistov, okrem iného 

Theodora Herzla, Martina Bubera či historika Simona Dubnowa (1860 – 1941).159 

V roku 1920 začala v Prahe vychádzať ročenka Židovský kalendář, obsahujúca okrem 

kalendárnej časti i časť textovú, rozčlenenú na tri tematické oddiely. Prvý bol venovaný 

teoretickým a popularizačným článkom o židovských témach, druhý pojednával 

o Palestíne a tretí tvorili literárne príspevky.160 Vydával ju Spolek židovských akademiků 

Theodor Herzl ako sionistickú alternatívu ku konkurenčnému Kalendáři česko-

židovskému, ktorý bol prvým židovským česky písaným periodikom vydávaným už od 

roku 1871 do roku 1939. Ten sa držal smeru židovského, česko-židovského a česko-

národného a uverejňoval príspevky židovských i nežidovských publicistov.161 

Kalendář česko-židovský spolu s ostatnými neskôr vzniknutými periodikami tvoril druhú 

skupinu židovskej česky písanej tlače, zameranú práve na sympatizantov 

českožidovského hnutia. K tým najdôležitejším a najčítanejším patril týždenník Rozvoj, 

ktorý postupne pohltil i politický, spoločensko-kritický a kultúrny časopis Rozhled (1917 

– 1920 splynul s týždenníkom Rozvoj).162 

Osobité postavenie medzi židovskou česky písanou tlačou zaujímal denník Tribuna. 

Denník bol založený v roku 1919 na popud českožidovských osobností za účelom 

vybudovať silnú česko-jazyčnú konkurenciu časopisu Prager Tagblatt. Postupom času sa 

začal výraznejšie profilovať ako české periodikum a českožidovskému hnutiu sa pomaly 

vzďaľoval.163 Tribuna agitovala v prvom rade za republiku a masarykovský 

 
159 FOTTOVÁ 2016, str. 156-157. 
160 Ibd., str. 157. 
161 PĚKNÝ 2001, str. 533-534. 
162 FOTTOVÁ 2016, str. 153-154. 
163 Ibd., str. 158. 



 50 

„humanistický“ nacionalizmus. Kvôli finančným problémom a politickým 

nezrovnalostiam musela v roku 1928 svoju činnosť ukončiť.164 

Sionistických novín a časopisov v nemčine vychádzalo v Čechách a na Morave omnoho 

viac ako v českom jazyku. Medzi najvýznamnejšie a najčítanejšie možno zaradiť 

týždenník Selbstwehr, ktorý založili a riadili členovia spolku Bar Kochba a Barissia. Ako 

židovský tlačový orgán sympatizujúci so sionistickým hnutím sa snažil prebudiť 

národnostné uvedomenie a udržať záujem o židovskú národnú otázku predovšetkým 

medzi nemecky hovoriacimi asimilovanými Židmi z Čiech. Časopis vychádzal v rokoch 

1907 až 1938, kedy zanikol náhle po vyhlásení Mníchovskej dohody. Do konca roku 1921 

niesol časopis podtitul Unabhängige jüdische Wochenschrift. Po fúzii s moravským 

židovským periodikom Jüdisches Volksblatt sa od nasledujúceho roku objavoval už 

s týmto prebratým podtitulom.165 

Pravidelne doň prispievali vplyvní sionisti, ako napríklad Martin Buber, Max Brod, Felix 

Weltsch či Robert Weltsch (1891 -1982), ktorý Selbstwehr viedol v rokoch 1919 – 1938 

a redigoval jeho ročenku Jüdischer Almanach. Ďalšou prílohou, ktorá v redakcii časopisu 

vychádzala od roku 1925, bol mesačník Blätter für die Jüdische Frau.166 

Selbstwehr, ako už jeho samotný názov napovedá, vyzýval všetkých Židov, aby sa bránili 

hlavnému nepriateľovi – asimilačnému hnutiu, bojovali proti všetkému, čo je v židovstve 

„prehnité, skazené a nedokonalé“, a tým prispeli k vytvoreniu silného a sebavedomého 

židovstva. Týždenník sa navonok prezentoval ako nezávislé a nadstranícke médium, jeho 

ideové smerovanie však už od svojho zrodu vykazovalo otvorene sionistické znaky.167 Za 

svojich čitateľov považoval všetkých Židov z Čiech, no obracal sa predovšetkým na 

nemecky hovoriace publikum. Väčšina článkov bola publikovaná v nemeckom origináli 

alebo preklade. U čitateľa sa však predpokladala aspoň základná znalosť jidiš 

a hebrejčiny, keďže niekedy boli zverejňované beletristické texty v originálnom znení 

i v týchto jazykoch.168 

Týždenník pravidelne informoval o najdôležitejších udalostiach z domova i zo sveta, 

vydával správy o spoločensko-politickom postavení Židov z celého sveta, vyjadroval sa 

 
164 KOELTZSCH 2015, str. 180 a 182. 
165 ZITOVÁ 2016, str. 71 a 76. 
166 PĚKNÝ 2000, str. 534. 
167 ZITOVÁ 2016, str. 75. 
168 Ibd., str. 123. 
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k aktuálnym témam antisemitizmu a asimilácie. Pravidelne taktiež prinášal informácie 

o spoločenskom a kultúrnom dianí v židovskej komunite v Prahe a v Čechách. 

Nechýbala rubrika Fejtón, v ktorej redakcia pravidelne uverejňovala beletristické 

i nebeletristické texty. Selbstwehr taktiež venoval priestor recenziám kníh a časopisov, 

kritikám divadelných hier či programom niektorých nemeckých i českých pražských 

divadiel.169 

Z nemecky písaných sionistických časopisov a novín sa v Čechách objavil ako prvý 

dvojtýždenník pre mládež Jung Juda (1900 – 1935). Moravskosliezski sionisti mali k 

dispozícii týždenník Die Jüdische Volksstimme (1900 – 1934), a tiež revue Zeitschrift für 

die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei (1931 – 1939), vydávané v Brne. 

V Brne vychádzal v rokoch 1932 – 1939 i týždenník sionistických socialistov Der Neue 

Weg. V Prahe zasa vychádzal časopis sionistických revizionistov s názvom Medina Iwrit 

(1934 – 1939).170 

Za zmienku stojí i intelektuálny pacifistický dvojtýždenník, resp. týždenník Die Wahrheit 

(1921 – 1938), ktorý vznikol za prvej republiky ako žurnalistický projekt s cieľom 

prepojiť v dialógu Čechov a Nemcov, Židov a Nežidov. Časopis pravidelne prinášal 

články a komentáre o zahraničnej politike najmä v nemecky hovoriacich krajinách. 

Redakcia časopisu sa živo zaujímala o situáciu Židov v Čechách i v okolitých štátoch, 

publikovala príspevky o kresťansko-židovskom dialógu, o dejinách Židov a židovskej 

kultúre, ako i o antisemitizme a rasizme v strednej a východnej Európe. Prechodne 

fungoval ako tlačový orgán Európskeho colného spolku, pravidelne uverejňoval správy 

o pacifistickom hnutí a o práci na poli medzinárodného zmierenia. Do konca svojho 

pôsobenia podporoval politiku T. G. Masaryka a jeho nástupcu E. Beneša.171 

Časopis sa nikdy verejne neprofiloval ako časopis nemecko-židovský, jeho charakter 

v rozhodujúcej miere definovali nemecko-židovskí žurnalisti.172 Do časopisu prispievalo 

množstvo židovských novinárov, z ktorých boli mnohí zanietení prívrženci sionizmu. 

Časté boli články Maxa Broda, Otta Picka (1887 – 1940) či Georga Mannheimera (1887 

– 1942).173  

 
169 Ibd., str. 76-77. 
170 PĚKNÝ 2001, str. 534-535. 
171 KOELTZSCH 2015, str. 183-184. 
172 Ibd., str. 187. 
173 ČAPKOVÁ 2013, str. 89. 
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Rovnako ako v iných európskych veľkomestách, taktiež i v Československu pôsobili 

Židia až do tridsiatych rokov 19. storočia ako významní publicisti, editori či šéfredaktori 

tiež v nežidovských novinách a nakladateľstvách. Nezriedka tieto inštitúcie dokonca 

vlastnili, pomáhali zakladať a určovali ich smer pôsobenia.174 

6.3. Nemecky písané pražské noviny a časopisy 

Nemci v prvej Československej republike mali k dispozícii celý rad nemecky písaných 

novín a časopisov. V prvých rokoch existencie Československa z celkového počtu 2 026 

v tuzemsku vydávaných novín a časopisov, bolo 1 445 nepolitických a 615 listov malo 

politický charakter. Od roku 1920 v celom Československu vychádzalo 131 politických 

denníkov. Z toho len 44 patrilo Čechom, 5 Slovákom, 11 Maďarom a 4 ostatným 

národnostiam. Podkarpatská Rus nedisponovala žiadnym vlastným periodikom. Väčšinu, 

konkrétne 67 orgánov dennej tlače, vlastnili Nemci. 175 Túto neúmerne vysokú ponuku 

nemeckých politických periodík možno historicky vysvetliť osobitným vývojom 

jednotlivých českých krajín v habsburskej monarchii. Vznik prvej Československej 

republiky so sebou priniesol i zásadné zmeny pre nemeckú tlač, ktorá sa doposiaľ 

zameriavala prevažne na Viedeň. Kým nemecké noviny v krajinách Koruny českej, 

vrátane novín v Prahe, boli doteraz iba inštitúciami regionálneho významu, Deutsche 

Zeitung Bohemia a Prager Tagblatt sa zrazu stali orgánmi hlavného spravodajstva. Tak 

ako kedysi provinčné noviny, i novokonštituovaná nemecká tlač v Československu mala 

rovnakú úlohu týkajúcu sa nemeckého národa. Tá bola jasne určená – publicisticky 

podporovať boj o právo na sebaurčenie. 176 

Nemecký novinový priemysel v Čechách bol značne decentralizovaný. Začiatkom 20. 

rokov vychádzali nemecké noviny na 80 rôznych miestach v Československu. Hlavnými 

vydavateľskými mestami boli Praha a Brno, ktoré disponovali najväčším počtom 

nemeckých novín a časopisov. Ďalšími mestami so silným zastúpením nemecko-

jazyčných listov boli Olomouc, Plzeň a Liberec. Ostatné nemecké tlačové orgány boli 

rozptýlené na 30 rôznych miestach po celej republike.177 

 
174 PĚKNÝ 2001, str. 537. 
175 DOLEŽAL, Pavel. 2004. Tomáš G. Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt (1918–1938): 

Deutsch-tschechische Annäherung als publizistische Aufgabe. Frankfurt am Main: Lang. Str. 27. 
176 LINZ, Norbert. 1970. Der Aufbau der deutschen politischen Presse in der ersten Tschechoslowakischen 

Republik (1918–1925). Bohemia 11 (1): 284-307. Str. 284-287. 
177 Ibd., str. 286. 
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Na vytvorenie Československej republiky a začlenenie Nemcami osídlených oblastí 

Čiech do nového štátu reagovala väčšina nemeckej tlače nesúhlasne.178 Aj napriek 

nespokojnosti českých Nemcov sa snažili nemecké periodiká v Prahe i v prihraničných 

oblastiach ČSR prispôsobiť novej politickej situácii. Onedlho začal počet nemeckých 

periodík v Čechách a na Morave postupne narastať.179 Pri príležitostí prvých volieb do 

Národného zhromaždenia v apríli 1920 vystala pre nemeckojazyčnú tlač 

v Československu potreba väčšieho stranícko-politického profilovania. Tak sa postupne 

väčšina nemeckých denníkov prepájala s nemeckými politickými stranami, pričom sa 

stali buď ich oficiálnym tlačovým orgánom, alebo len nasledovali určitý politický smer 

danej strany beztoho, aby konkrétnej strane podliehali.180 

Medzi oficiálne tlačové orgány nemeckých politických strán patrili v Prahe vydávané 

noviny ako Sozialdemokrat (1921 – 1938) Nemeckej sociálne-demokratickej robotníckej 

strany (die Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei). Hlavným orgánom Nemeckej 

kresťansko-sociálnej strany ľudovej (die Deutsche Christlich-Soziale Volkspartei) sa 

v roku 1925 stalo Deutsche Presse. Liberálno-demokratické idey Nemeckej 

demokratickej strany slobodomyseľnej (die Deutschdemokratische Freiheitspartei) 

prezentoval týždenník Montagsblatt aus Böhmen (1896 – 1939).181 

Z pražských denníkov, ktoré sledovali cieľ „národného porozumenia“, možno menovať 

nemeckojazyčný list Prager Presse (1921 – 1938), financovaný československým 

Ministerstvom zahraničia. Ten bol predovšetkým určený zahraničným čitateľom a vo 

svete mal propagovať pozitívny obraz o mladej republike. Vďaka renomovaným 

novinárom na rozhraní českej a nemeckej kultúry a silnej kultúrnej rubrike si získal 

pozornosť i v domácich intelektuálnych kruhoch.182 Denník vychádzal dvakrát denne, 

avšak v náklade iba do 5 000 exemplárov, ktoré boli distribuované bezplatne prevažne 

v zahraničí.183 Hlavnou úlohou vládneho listu bolo predstaviť zahraničným i domácim 

čitateľom kultúru nového štátu.184 

 
178 V dôsledku toho došlo v roku 1919 k dočasnému pozastaveniu listu Bohemia. (DOLEŽAL 2004, str. 

28.) 
179 DOLEŽAL 2004, str. 28. 
180 LINZ 1970, str. 288-289. 
181 Ibd., str. 296, a 299-300. 
182 KOELTZSCH 2015, str. 177. 
183 LINZ 1970, str. 305. 
184 DOLEŽAL 2004, str. 42. 
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Okrem Prager Presse sledovali cieľ „národného porozumenia“ viac či menej explicitne 

i ďalšie denníky. Dokonca i české denníky ako Tribuna, Lidové noviny, Právo lidu, či 

Národní listy uverejňovali texty nemecky píšucich spisovateľov a novinárov, správy 

z Nemecka a Rakúska, nezriedka i eseje o literatúre a umení z pera československých, 

nemeckých i rakúskych autorov.185 

6.3.1. Demokratické nemecky písané listy v Prahe 

Popri straníckych orgánoch a účelovej tlači existovalo v Československu veľké množstvo 

do značnej miery nezávislých listov. Väčšina z nich vznikla na buržoáznom liberálnom 

základe.186 Do tejto skupiny patrili i najdôležitejšie a najčítanejšie nemecky písané noviny 

v medzivojnovom Československu Prager Tagblatt (1876 – 1939) s jeho večerným 

vydaním Prager Abendzeitung  a, jeden z najstarších denníkov vydávaných v Prahe, 

Bohemia (1828 – 1938). Tieto dva listy vykazovali mnoho spoločných znakov, no 

i podstatných rozdielov. Odhliadnuc od odlišnej dĺžky ich existencie, sa tieto dva denníky 

líšili v rôznorodom spracovaní politických tém i vo forme kultúrnych rubrík. Spoločným 

znakom bolo, že na ich podobe sa významnou mierou podieľali židovskí žurnalisti.187 

 

7. Liberálny, otvorený, pokrokový. Prager Tagblatt 

Najčítanejším nemecky písaným periodikom v Čechách bol denník Prager Tagblatt, 

ktorý vznikol v roku 1875. Pred prvou svetovou vojnou patril k najväčším rakúsko-

nemeckým denníkom mimo Viedne. V medzivojnovom období bol považovaný za 

najlepšie nemecky písané noviny vôbec a tento status si udržal až do svojho zániku 

v marci 1939. Zaslúžili sa o to najmä výnimoční novinári a žurnalisti, medzi nimi i celý 

rad židovských autorov, ako napr. Max Brod, Willy Haas (1891 – 1973), Rudolf Fuchs, 

Egon Erwin Kisch (1885 – 1948), Theodor Lessing (1872 – 1933), Friedrich Torberg 

(1908 – 1979), Joseph Wechsberg (1907 – 1983) a ďalší, ktorí sa za prvej republiky zišli 

v redakcii denníka.188 

Redakcia a tlačiareň denníka sídlili v Panské ulici v Prahe. Prager Tagblatt do marca 

roku 1920 vychádzal dvakrát denne v priemere na 12 stranách a v medzivojnovom 

 
185 KOELTZSCH 2015, str. 177-178. 
186 LINZ 1970, str. 304. 
187 DOLEŽAL 2004, str. 39. 
188 PĚKNÝ 2001, str. 539. 
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období dosahoval denný náklad okolo stotisíc výtlačkov.189 Bol pripravovaný veľmi 

precízne a na vysokej profesionálnej úrovni. Jeho silnou stránkou bola kultúrna 

a hospodárska rubrika. Pravidelne písal o nemeckom i českom politickom a kultúrnom 

dianí v hlavnom meste a uverejňoval v nemčine texty českých autorov, ktorí sa chceli 

nejakým spôsobom prihovoriť nemeckému publiku. Národnostné otázky komentoval 

zmierlivo a tolerantne, čím si získal náklonnosť i českých čitateľov. Vytvoril tak dôležitú 

pomyselnú spojnicu medzi demokraticky zmýšľajúcimi Čechmi a Nemcami. 190 

Prager Tagblatt bol známym a obľúbeným najmä kvôli jeho nezávislosti, nestraníckosti 

a  liberálno-demokratickej orientácii. Zastupoval predovšetkým záujmy nemecky 

hovoriacej buržoázie, čím si získal i široký okruh čitateľov medzi podnikateľmi a 

obchodníkmi v Čechách a na Morave. Denník sa orientoval na túto cieľovú skupinu 

prostredníctvom uverejňovania burzových správ a nestranným referovaním o najnovších 

politických udalostiach. To mu zabezpečilo dlhoročnú popularitu.191 

Od svojho vzniku sa denník profiloval skôr ako list obchodný, než politický. Po roku 

1918 denník ochotne stál v službe povojnového zmierenia a bol pripravený podporiť smer 

zahraničnej politiky československej vlády. V tomto čase, rovnako ako aj predtým, sa 

usiloval o objektívne spravodajstvo. Boli v ňom prezentované vyjadrenia rôznych 

politikov so zvláštnym zreteľom na národné porozumenie. Neskôr v 20. a 30. rokoch 

pokračoval Prager Tagblatt v nastolenej liberálne-demokratickej tradícii obchodného 

listu, ktorého význam siahal i za hranice Československa. Prevzatie moci nacistami 

v roku 1933 a zostrujúca sa nacionálne-socialistická politika Weimarskej republiky mali 

za následok zákaz predávania denníka Prager Tagblatt v Nemecku a neskôr i v Rakúsku. 

I naďalej však zostával verný československému štátu. Doma bola jeho činnosť prerušená 

4. apríla 1939, pričom už 15. marca, teda v deň okupácie Čiech a Moravy Nemeckom, do 

redakcie neprišiel žiaden zo židovských spolupracovníkov.192 

Aj napriek údajnej nestraníckosti bol Prager Tagblatt v medzivojnovom období 

neoficiálne pokladaný za tlačový orgán Nemeckej demokratickej strany slobodomyseľnej 

(die Deutschdemokratische Freiheitspartei). Vďaka liberálnej orientácii sa denník stal 

 
189 LINZ 1970, str. 304. 
190 KOELTZSCH 2015, str. 177. 
191 DOLEŽAL 2004, str. 44. 
192 Ibd., str. 49-52. 
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najobľúbenejším periodikom pražskej nemeckej inteligencie s pokrokovou orientáciou 

a židovského obyvateľstva, často nielen nemeckej národnosti.193 

Pred druhou svetovou vojnou v Československu k denníku Prager Tagblatt v podstate 

neexistovalo žiadne konkurencieschopné česky písané periodikum pre českých Židov. 

Hoci sa väčšina Židov z Čiech hlásila k českej národnosti, a tým i k českému jazyku, táto 

preferencia sa zjavne netýkala tlačených médií. V medzivojnovom období Židia zostávali 

verní nemeckojazyčnej tlači. V domácnostiach sa čítal predovšetkým Prager Tagblatt.194 

Aj napriek tomu, že bol písaný v nemčine, bol Prager Tagblatt najrozšírenejším listom 

medzi českými Židmi. Pravidelne doň prispievalo veľa českých sionistov, a tak sa 

spoločnosť rýchlo dozvedela o všetkých dôležitých podujatiach sionistického hnutia.195 

7.1. Sionizmus ako politické hnutie 

Je všeobecne známe, že redakciu denníka Prager Tagblatt do veľkej miery ovplyvňovali 

jej židovskí spolupracovníci. Tí dávali priestor nielen domácim, ale aj zahraničným 

židovským osobnostiam a uverejňovali články popredných sionistov. Už pred prvou 

svetovou vojnou sa v denníku objavovali početné správy o politickej aktivite 

sionistického hnutia. 31. augusta 1898 bol v rubrike fejtón uverejnený rozsiahly 

príspevok Manassa Neumarka (1875 – 1942), nemeckého liberálneho rabína,196 

k druhému sionistickému kongresu v Bazileji, ktorý sa konal 28. – 30. augusta 1898. 

Neumark vo svojom texte s príznačným názvom „Der Zionismus“ opisuje podstatu 

a pôvod sionizmu. Sionizmus vníma ako tisícky rokov starú vieru v návrat Mesiáša, ktorý 

znovu privedie Židov do zasľúbenej zeme. Moderné židovstvo sa ujalo tejto náboženskej 

myšlienky a dalo jej politický význam. 

„Soll die messianische Verheißung in Erfüllung gehen, so muß es das Judenthum wollen 

und durch geeignete, moderne Mittel herbeiführen.“197 

V texte je ďalej vysvetlený zrod myšlienky kolonizácie Palestíny a vznik kolonizačných 

spolkov v rôznych častiach Európy. Potrebu židovského štátu Neumark považuje za 

 
193 ČAPKOVÁ 2013, str. 86-87. 
194 ČAPKOVÁ, Kateřina. 2009. Mit Tribuna gegen das Prager Tagblatt: Der deutsch-tschechische 

Pressekampf um die jüdische Leser in Prag. In: Grenzdiskurse: Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten 

und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939, 127-139. Essen: Klartext. Str. 127. 
195 ČAPKOVÁ 2009, str. 132. 
196 WIEDNER, Valentina. 2009. Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945. Berlín: De Gruyter. Str. 

455. 
197 Neumark, Manass. 1898. Der Zionismus. Prager Tagblatt. 22 (239): 1-3. 
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dôsledok zlyhania asimilačných snáh a následný antisemitizmus. Myšlienka židovského 

štátu postupom času naberala jasnejšie kontúry, avšak pevný základ a konkrétny politický 

plán týmto ideám dodal až príchod Theodora Herzla, prvého duchovného vodcu 

sionistického hnutia. 

Hoci sa sionistické hnutie v nasledujúcich rokoch ďalej vyvíjalo a postupne sa v rámci 

neho vytvárali rôznorodé prúdy, na bazilejskom kongrese sa aktéri dokázali zjednotiť na 

tzv. „Bazilejskom programe“, ktorý predstavoval výstup celej konferencie. Základný cieľ 

tohto programu bol formulovaný nasledovne: 

„Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk Schaffung einer öffentlich-rechtlich 

gesicherten Heimatstäte in Palästina.“198  

I po prvej svetovej vojne sa Prager Tagblatt vo veľkej miere venoval židovským témam. 

Tradične sa v denníku objavovali príspevky domácich i zahraničných osobností z okruhu 

sionistického hnutia. Denník pravidelne referoval o sionistických kongresoch, 

o aktuálnom vývoji situácie v Palestíne a zverejňoval i reakcie tuzemských aktivistov na 

najnovšie udalosti. Okrem toho, že v redakcii pracovalo množstvo žurnalistov židovského 

pôvodu, radi doň prispievali aj rôzni iní literáti, ktorí využívali príležitosť zviditeľniť 

svoju tvorbu. 

V roku 1929, teda už v novom politickom zriadení, sa v denníku Prager Tagblatt objavil 

článok Stefana Großmanna (1875 – 1935), s titulkom „Theodor Herzl“. Rozsiahly fejtón 

rakúskeho spisovateľa a redaktora židovského pôvodu mal pripomenúť zakladateľa 

moderného sionizmu 25 rokov po jeho smrti. Großmann v ňom spomína na 

charizmatického muža, ktorý svojou vytrvalosťou a neochvejnosťou vyjednal pre Židov 

právo na vlastnú zem a od svojich nasledovníkov si vyslúžil prezývku „Hamelech“ Herzl, 

teda „kráľ“ Herzl.199 

Nielen skutočnosť, že pre Prager Tagblatt pracoval najznámejší český sionista Max Brod, 

ale aj uverejnenie tohto priateľsky ladeného článku na popredných stranách v rubrike 

fejtón značí pozitívny vzťah denníka k problematike sionizmu a jej popredným 

predstaviteľom. Ako už bolo spomenuté, denník patril k najčítanejším periodikám 

v Čechách vôbec. Správy, komentáre, názory a ďalšia textová tvorba rôznych 

prispievateľov sa tak dostávali k širokému publiku – nemeckému, českému, židovskému 

 
198 Neumark, Manass. 1898. Der Zionismus. Prager Tagblatt. 22 (239): 1-3. 
199 Großmann, Stefan. 1929. Theodor Herzl. Prager Tagblatt. 54 (162): 3-4. 
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i nežidovskému. Českí Židia preferujúci asimiláciu si toho boli dobre vedomí, čomu 

nasvedčuje snaha vytvoriť česky písaný denník cielený na židovskú menšinu v Čechách. 

Takýmto pokusom po prvej svetovej vojne bol denník Tribuna, ktorý, ako už bolo 

zmienené, nikdy nedosiahol úspešnosť svojho nemeckého konkurenta.200 

7.2. Nemectvo, či židovstvo? Úvahy o národnosti a nacionalizme 

K židovským otázkam sa často vyjadrovali i nemeckí, rakúski či českí intelektuáli. 

Jedným z nich bol i gróf Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972), rakúsky 

politik a sociológ. Prager Tagblatt 5. decembra 1929 uverejnil úryvok jeho eseje 

s názvom „Antisemitismus nach dem Weltkriege“, ktorá bola súčasťou knihy „Wesen des 

Antisemitismus“ jeho otca, grófa Heinricha von Coudenhove-Kalergi (1859 – 1906). 

Úryvok mladého filozofa, ktorý redakcia nazvala „beachtenswertes Stück“, pojednáva 

o, v tej dobe aktuálnej, židovskej otázke. 

Uverejnená časť eseje referuje o prekonávaní antisemitizmu v Európe. Centrum 

antisemitských prejavov sa po prvej svetovej vojne presunulo z Ruska do Nemecka, 

pričom väčšina vyspelých európskych štátov antisemitizmus dávno prekonala ako niečo 

zastarané a nepokrokové. Iba Nemecko a zopár malých štátov strednej a východnej 

Európy ďalej rozvíjali antisemitské teórie. Antisemitizmus tak nie je svetový fenomén, 

ale obmedzuje sa na určité oblasti. Coudenhove-Kalergi apeluje na Nemcov: 

„Diese Tatsache sollte den deutschen Antisemiten zu denken geben. Sie werden sich dann 

wahrscheinlich nicht sehr wohl fühlen in der Gesellschaft, in der sie sich befinden.“201 

V ďalšej časti úryvku je rozvinutá zaujímavá myšlienka o podobnosti medzi Židmi 

a Nemcami, ktorí po prvej svetovej vojne taktiež pocítili neoprávnenú nenávisť celého 

sveta voči svojmu národu. 

„Beide Völker wurden gehaßt, verfolgt und verleumdet, weniger um ihre Fehler willen, 

als um ihrer Vorzüge. […] Gerade die große deutsche Nation sollte den kleinen 

antisemitischen Nationen vorangehen in der Kritik und Revision der Judenfrage. Die 

Revision der Judenfrage ist darum nicht Sache der Juden, sondern der besten Deutschen. 

 
200 KOELTZSCH 2015, str. 180. 
201 Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus. 1929. Deutschtum – Judentum. Prager Tagblatt. 54 (254): 1. 
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Wer den Antisemitismus bekämpft, hilft nicht nur dem Judentum, sondern auch dem 

Deutschtum“202 

Keďže samotní Nemci sa stali obeťami neprávosti a nenávisti, túžiac po spravodlivosti 

a morálnej rovnoprávnosti, mali by byť prvými, kto prekoná predsudky a tieto hodnoty 

preukáže voči Židom či iným národnostiam. O dôležitosti tohto odkazu svedčí 

i skutočnosť, že tento článok bol v Prager Tagblatt znovu uverejnený 11. apríla 1933. 

Otázka národnosti a nacionalizmu nebola v dobe prvej republiky zriedkavá. Svoje pojatie 

národnosti zverejnil v Prager Tagblatt i významný český biológ a filozof Emanuel Rádl 

(1873 – 1942). Ten vo svojom príspevku „Wesen der Nationalität“ z 12. februára 1930 

odmietol v tej dobe tradičné chápanie národa ako prirodzeného pokračovania rasy 

a kmeňa, kedy sú národ, jazyk a kultúra považované za produkt prírody, dejín či osudu. 

Moderná spoločnosť, naopak, stojí na myšlienke, „daß objektiv gegebene Eigenschaften 

im anständigen Verkehr nicht gesehen werden, nicht gesehen werden dürfen.“ V 

civilizovanej spoločnosti sa kladie dôraz na slobodnú voľbu, a podľa Rádla je i voľba 

národnosti len záležitosťou civilizácie. I k otázke židovstva a židovskej národnosti sa 

stavia podobne: 

„Warum fühlt sich der Jude beleidigt, wenn er als „Jude“ angegriffen wird? Weil ihm 

das Judentum als Eigenschaft, als objektives Merkmal angehängt wird und er das richtige 

Gefühl hat, daß in der anständigen Gesellschaft das Judentum nur als etwas freiwillig 

Gewähltes, das unter Umständen ein jeder wählen könnte, gilt. Sofern das Judentum nur 

Schicksal bedeutet, gehört seine Beachtung nicht in die Gesellschaft.“203 

Tento nadčasový názor uzatvára Rádl myšlienkou, že jediná cesta k pokroku a slobode 

vedie skrz slobodnú voľbu národnosti. 

K podobnému záveru prišiel i nemecký spisovateľ, filozof a novinár Theodor Lessing pri 

svojom pobyte v severských krajinách. V článku s titulkom „Aufnordung“204, ktorý 

redakcia denníka uverejnila 14. októbra 1932, Lessing referuje o svojich stretnutiach 

s najrôznejšími ľuďmi zo severu, od roľníkov až po vzdelancov, a ich súčasnému postoju 

k nemeckému národu, ktorý sa severu kultúrne i ideologicky vzďaľuje. Tak stráca svoj 

 
202 Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus. 1929. Deutschtum – Judentum. Prager Tagblatt. 54 (254): 1. 
203 Rádl, Emanuel. 1930. Das Wesen der Nationalität. Prager Tagblatt. 55 (37): 1. 
204 Aufnordung – v zmysle nie len jazykovej ale i kultúrnej germanizácie. Základný cieľ nacistickej rasovej 

politiky. Nacisti verili, že severské národy sú nositeľmi pravej germánskej krvi. (SCHMITZ-BERNING, 

Cornelia. 2007. Vokabular des Nationalsozialismus. Berlín: De Gruyter. Str. 75-76.)  
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význam i pojem „Aufnordung“. Nemčina spolu s nemeckou kultúrou sa pomaly vytrácajú 

zo severných oblastí Európy a ich obyvatelia sa prikláňajú k anglosaským susedom. 

Dôvodom je práve sa rozmáhajúce nacionálne a imperialistické cítenie Nemcov. 

V severských krajinách ideologicky prevládajú pacifistické, socialistické až marxistické 

idey v rámci sociálne-demokratického zriadenia. 

I prístup k židovskej otázke je v severských krajinách až pozoruhodne osvietenecký. 

V rozhovore s jedným z mála Židov, ktorých Lessing na svojich cestách po Škandinávii 

stretol, profesor trestného práva konštatuje: 

„Es ist noch niemals vorgekommen, daß die Zugehörigkeit zum Judentum als Hindernis 

betrachtet wurde bei Anstellungen, Beförderungen, bürgerlichen Rechten. Im Gegenteil, 

die gebildete Mittelschicht liebt und schätzt das exotische Element als eine interessante, 

belebende und schon um der Seltenheit willen rührende Spielart des Menschlichen.“205 

Stretnutie s profesorom Valentinom z univerzity vo švédskej Uppsale, jediným 

sionistickým vodcom v severských krajinách, bolo pre Lessinga taktiež veľmi podnetné. 

„Professor Valentin in Upsala ist Jude, seine Frau Schwedin und beide Sozialisten. Er ist 

Germanist, lebt und webt in deutscher Kultur und tritt ein für den Zionismus, daß heißt 

für Erhaltung einer jüdischen Nation auf dem Boden Palästinas, aber all diese für unsere 

Politikanten überhaupt nicht faßbaren Synthesen hindern ihn nicht im mindesten daran, 

mit ganzer Seele Schweden als sein Vaterland zu lieben.“206 

Žid, socialista, germanista, sionista a verný občan Švédska. Všetky tieto identity sa bez 

politického či kultúrneho rozporu mohli spájať v jednej osobe. Po analýze tohto 

osvieteného a nadčasového postoja, prichádza Lessing k podobnému záveru ako Rádl 

v predchádzajúcom texte: 

„Die Fragen der Nation würden sich ganz von selber lösen, wenn man nicht versuchte, 

einander zu übermächtigen, sondern einander durch Freundschaft zu gewinnen und 

gemeinsam zu arbeiten an dem Siege der Logik und Ethik, die niemals einem Volke allein 

zugehören.“207 

 
205 Lessing, Theodor. 1932. Aufnordung. Prager Tagblatt. 57 (243): 1. 
206 Lessing, Theodor. 1932. Aufnordung. Prager Tagblatt. 57 (243): 1. 
207 Lessing, Theodor. 1932. Aufnordung. Prager Tagblatt. 57 (243): 1.  



 61 

Z analýzy predošlých textov badať snahu denníka Prager Tagblatt zmierňovať debatu 

o nacionalizme medzi Čechmi a Nemcami, i medzi Židmi a Nežidmi. Denník počas 

celého medzivojnového obdobia zostáva verný ideológii liberalizmu a podsúva svojim 

čitateľom pokrokové myšlienky popredných intelektuálov. Židovskú otázku prezentuje 

ako otázku celoeurópsku v kontexte boja za spravodlivosť a rovnoprávnosť. 

Problematiku národnosti a nacionalizmu predkladá ako slobodnú voľbu jednotlivca 

v civilizovanej spoločnosti. 

 

8. Od kultúry k politike. Deutsche Zeitung Bohemia  

Denník Bohemia vznikol už v roku 1828 ako kultúrna príloha časopisu Prager Zeitung 

(1744 – 1920). Od roku 1835 vychádzal samostatne. Patril tak k najstarším 

nemeckojazyčným denníkom vydávaným v Prahe. Redakcia a administratívne budovy 

Bohemie boli situované v Liliové ulici v Starom meste Prahy a vydavateľstvo i tlačiarne 

boli v rukách rodiny Haasovej. Noviny mali politicko-hospodársky charakter 

a vychádzali v priemere na 20 stranách.208 V tridsiatych rokoch dosahoval náklad 

Bohemie 40 000 výtlačkov denne, čím sa taktiež zaradil k najväčším nemeckým 

denníkom v ČSR. 209  

List v dejinách vystriedal niekoľko názvov. Vznikol ako Unterhaltungsblätter a tento 

názov niesol do roku 1830. Od tohto roku do roku 1832 sa volal Bohemia, oder 

Unterhaltungsblätter für gebildete Stände. V rokoch 1832 – 1845 ho poznali pod názvom 

Bohemia, ein Unterhaltungsblatt. Potom od roku 1846 až do prvej svetovej vojny ako 

Bohemia, a následne od roku 1915 až do jeho zániku v roku 1938 to bol Deutsche Zeitung 

Bohemia. 

Bohemia sa vo svojich začiatkoch profilovala ako kultúrno-literárny list. Vo svojej 

redakcii sa snažila zoskupiť najlepších literárnych, divadelných a muzikálnych kritikov. 

Tejto formy sa redakcia držala do 90. rokov 19. storočia. Následne sa po programovej 

zmene v súvislosti s vyostrovaním etnickej česko-nemeckej rivality v Čechách stal 

z denníka Bohemia politický list nacionálne-liberálneho smerovania.210 Od prelomu 

 
208 DOLEŽAL 2004, str. 40. 
209 PĚKNÝ 2001, str. 538. 
210 DOLEŽAL 2004, str. 41. 
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storočí sa denník snažil profilovať ako nemecko-liberálne periodikum a tento charakter 

sa mu viac-menej podarilo zachovať až do svojho zániku v decembri 1939.211  

Denník tvrdo bojoval za zachovanie starých habsburských tradícií a jeho nacionálny ráz 

sa stupňoval až do konca prvej svetovej vojny. Po vzniku Československa bola jeho 

činnosť kvôli podporovaniu nemecko-českých autonómnych snáh na pár mesiacov 

prerušená. Po opätovnom zahájení tlače demonštroval svoj niekdajší nemecko-

nacionálny smer umiernenejšie.212 Noviny síce odolávali antisemitskej propagande 

svojich nacionalisticky ladených čitateľov z nemeckého pohraničia i Prahy, občas sa však 

vo svojom vyhranenom názore voči českým politickým stranám neubránili nemeckému 

šovinizmu.213  

Po uchopení moci Hitlerom sa Bohemia ocitla v neľahkej situácii voči novému 

nemeckému mocnárovi. Židovskí novinári a žurnalisti totiž tvorili takmer polovicu 

redakcie denníka.214 Medzi známych židovských autorov, ktorí pracovali pre Bohemiu, 

patrili Alfred Klaar (1848 – 1927), E. E. Kisch, Emil Faktor (1876 – 1942) či Georg 

Mannheimer. Ďalší významní prispievatelia boli Max Brod, Ludwig Winder (1889 – 

1946) alebo Friedrich Torberg.215 

Redakcia stála pred rozhodnutím, či prijať alebo odmietnuť nový radikálny smer 

nemeckej politiky. Zároveň chcela predísť možnému zákazu listu v Nemecku, načo bola 

niekoľkokrát skonfiškovaná českými úradmi. V Nemecku bol denník nakoniec zakázaný 

v roku 1934. Po roku 1933 zamestnával i mnoho nemeckých žurnalistov a spisovateľov, 

ktorí v Prahe hľadali útočisko na úteku pred nacistami, a v príspevkoch postupne menil 

svoje stanovisko voči Československej republike. Vyjadrovala sa o nej ako o „poslednom 

ostrove demokracie v strednej Európe.“216 

8.1. Naši alebo cudzí? Postoje k otázke židovskej identity  

Hoci bol denník Bohemia určený prednostne Nemcom žijúcim na území Čiech, bol 

bohatým zdrojom informácií i pre nemecky hovoriacich Židov, ktorí sa zaujímali 

o aktuálne politické dianie v rámci svetovej židovskej a sionistickej komunity. Denník 

 
211 PĚKNÝ 2001, str. 538. 
212 DOLEŽAL 2004, str. 41. 
213 ČAPKOVÁ 2013, str. 87. 
214 DOLEŽAL 2004, str. 41. 
215 PĚKNÝ 2001, str. 538. 
216 DOLEŽAL 2004, str. 41-42. 
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pravidelne a nezaujato informoval o sionistických kongresoch, uverejňoval správy 

o aktuálnej situácii Židov z domova i zo sveta, a neskôr referoval i o pomeroch 

v nacistami okupovanom Nemecku.  

Ako už bolo spomenuté, skoro polovicu osadenstva redakcie novín v medzivojnovom 

období tvorili novinári židovského pôvodu. Preto nie je prekvapujúce, že redakcia 

ochotne poskytovala priestor pre vyjadrenia židovských osobností k rôznym politickým 

i kultúrnym témam. V článku z 24. januára 1931 s názvom „Die Judenfrage“ redakcia 

uvádza:  

„Wir geben den folgenden Zeilen eines in alten Lagern hochangesehenen Mannes gerne 

Raum, weil sie an ein Problem rühren, dessen Erörterung gemeiniglich von einem 

Standpunkte erfolgt, der eine Betrachtung der Dinge gestattet, wie sie wirklich liegen.“217 

Tu dostal anonymný autor, ktorý sa na začiatku predstavuje ako „ein Deutscher jüdischer 

Konfession“, priestor k vyjadreniu svojho postoja k židovskej otázke v strednej Európe. 

Hneď v úvode článku sa autor vymedzuje voči nemeckému pojatiu židovskej identity ako 

„ein Deutschsprechender jüdischer Rasse.“ Z úvodu sa o prispievateľovi taktiež 

dozvedáme, že je v tej dobe už jedným z mála zástancov nemeckého liberalizmu.  

Článok bol publikovaný krátko po zverejnení výsledkov druhého sčítania obyvateľstva 

ČSR a pár mesiacov pred chystaným sionistickým kongresom v Karlových Varoch. Vo 

svetle týchto udalostí sa pisateľ z pozície príslušníka dvoch menšín zároveň vyjadruje 

k židovskej otázke v kontexte spolupráce Židov a Nežidov. Podľa jeho mienenia, 

reagujúc na výsledky sčítania, židovská otázka sa zo strednej Európy postupom času 

úplne vytratí. Autor v texte uvádza a podrobnejšie vysvetľuje dôvody poklesu židovského 

obyvateľstva v Európe, medzi ktoré patria zmiešané manželstvá, keď sa Židia väčšinou 

integrujú do väčšinovej spoločnosti, neochota zakladať mnohopočetné rodiny, či dokonca 

všeobecná neochota uzatvárať manželstvá. Ako posledný dôvod menoval zastavenie 

migračného prúdu Židov z východu.  

Autor príspevku nakoniec zhrňuje, že pokles podielu židovského obyvateľstva v Európe 

je neodvrátiteľný a zániku židovskej identity nemôže pomôcť ani „doping“ v podobe 

židovsko-nacionálneho či sionistického hnutia. Apeluje tak na nemeckých politických 

predstaviteľov v Československu, aby pre svojich židovských spoluobčanov vytvorili 

 
217 Die Judenfrage. 1931. Deutsche Zeitung Bohemia. 104 (21): 1. 
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prostredie, v ktorom sa taktiež môžu politicky angažovať, čo je aj v ich vlastnom záujme. 

Podľa jeho slov:  

„Dadurch würden sich auch jene noch schwach jüdisch empfindenden Elemente hoher 

geistiger Potenz, die sich aus politischem Ehrgeiz heute dem Sozialismus zuwenden, dem 

sie die besten Köpfe geben, wieder dem Bürgertum und damit der deutschen 

Minoritätssache zuwenden, die ohne die Mithilfe der ehrlich deutsch empfindenden Juden 

nur eine schlimme Entwicklung nehmen kann.“218  

Najzaujímavejšia skutočnosť v tomto článku je, že autor sám seba identifikuje ako Nemca 

židovského vierovyznania, považuje sa za integrálnu súčasť nemeckého národa a svoju 

židovskú identitu vníma z náboženského pohľadu, zatiaľ čo Nemci chápali židovskú 

problematiku z rasového hľadiska.  

Podobne i Ludwig Winder vo svojom príspevku z 3. januára 1934 „Der Weg eines 

Dischters“, v ktorom sa lúči so zosnulým nemeckým spisovateľom a novelistom 

židovského pôvodu Jakobom Wassermannom (1873 – 1934), naráža na problém 

židovskej identity. Winder cituje z jeho knihy „Mein Weg als Deutscher und Jude“: 

„Ohne Rücksicht auf die Gewöhnung meines Geistes, sich in Bildern und Figuren zu 

bewegen, will ich mir – gedrängt von innerer Not und Not der Zeit – Rechenschaft 

ablegen über den problematischen Teil meines Lebens, den, der mein Judentum und 

meine Existenz als Jude betrifft, nicht als Jude schlechthin, sondern als deutscher Jude, 

zwei Begriffe, die auch dem unbefangenen Ausblick auf eine Fülle von 

Missverständnissen, Tragik, Widersprüchen, Hader und Leiden eröffnen. Heikel war das 

Thema stets, ob es nun mit Scham, mit Freiheit oder Herausforderung behandelt wurde, 

schönfärbend von der einen, gehässig von der anderen Seite. Heute ist es ein 

Brandherb.“219  

Wassermann rozvádza zložitý a chúlostivý charakter židovskej otázky v nemeckom 

kontexte, keď sa cíti ako Nemec a Žid zároveň, a ocitá sa tak v neriešiteľnej rozpoltenosti, 

ktorá je príznačná pre mnoho európskych Židov. „Die Dual seines Lebens, die 

Unlösbarkeit seines Problems“ Winder ďalej vysvetľuje:  

 
218 Die Judenfrage. 1931. Deutsche Zeitung Bohemia. 104 (21): 1. 
219 Winder, Ludwig. 1934. Der Weg eines Dichters. Deutsche Zeitung Bohemia. 107 (1): 1. 
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„Er liebt die Deutsche Erde, die seine Heimat ist, die deutsche Sprache, ihm vertraut ist, 

als wäre er von Ewigkeit her mit diesem Element verschwistert gewesen, die deutschen 

Menschen, mit denen er sich eins fühlt.“220  

Zdrojom problémov takéhoto bytia je nepochopenie z druhej strany. Rovnako ako v texte 

anonymného autora, i tu autor naznačuje neochotu prijať tento pohľad na svet: „ [...] der 

nicht-jüdische Freund des Dichters läßt sich nicht überzeugen.“ Snaha presvedčiť 

„priateľa Nežida“ a zároveň vyrovnať sa s osobnou rozpoltenosťou sprevádza 

Wassermanna celým životom a stáva sa ústrednou témou jeho prác. Skutočnosť, že sa 

Ludwig Winder vo svojom článku rozhodol tematizovať práve tieto idey, je dôkazom 

problematického vyrovnávania sa s vlastnou identitou v časoch silnejúceho nacionalizmu 

a taktiež dôkazom toho, že v židovskej komunite tento problém nie je ojedinelým javom. 

Pozoruhodné je preto skúmať iný článok Bohemie s názvom „Deutsches und 

tschechisches Kulturleben“, uverejnený 11. marca 1922. Tento text, ktorého autor je opäť 

anonymný, je reakciou a ostrou kritikou vyjadrení českého žurnalistu Josefa St. 

Heveru,221 ktoré boli zverejnené v propagačnom časopise k Pražskému veľtrhu. 

Konkrétne považoval autor článku za obzvlášť urážlivé Heverove tvrdenia o tom, že 

Nemci Československej republiky doposiaľ nemajú žiadnu vlastnú kultúru. Hevera 

vymenoval niekoľko málo nemeckých spisovateľov pochádzajúcich z Čiech, Moravy či 

Sudet – Reiner Maria Rilke, Hans Thummerer, Ferdinand Bernt, Hans Watzlik. Zámerne 

však vynechal nemecky píšucich židovských autorov, ako Leopolda Komperta, Moritza 

Hartmanna, Franza Werfela, Huga Salusa, Maxa Broda, Otta Picka a ďalších, ktorí podľa 

neho „ihre Kraft und Bedeutung in den Dienst des Zionismus zu stellen beginnen.“222 

Brizantná odpoveď autora príspevku znie nasledovne: 

„Herr Hevera scheint nicht zu wissen, daß der Zionismus in seiner heutigen Form eine 

ganz junge Bewegung ist, die im Todesjahr Moritz Hartmanns noch nicht vorhaben war. 

Unter allen jüdischen Dichtern, die hier aufgezählt sind, ist ein einziger Zionist: Max 

Brod. Und auch dieser hat mit einer Offenheit und Klarheit, die man Herrn Hevera 

 
220 Winder, Ludwig. 1934. Der Weg eines Dichters. Deutsche Zeitung Bohemia. 107 (1): 1. 
221 Josef St. Hevera bol český redaktor, v rokoch 1920 – 1932 vydavateľ denníka Československá republika: 

Pražské noviny. 
222 Deutsches und tschechisches Kulturleben. 1922. Deutsche Zeitung Bohemia. 95 (60): 1. 
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wünschen möchte, bekannt, daß er kein Werk geschrieben hätte, wenn er nicht durch die 

Schule der deutschen Kultur gegangen wäre.“223  

Ďalej v texte je Hevera kritizovaný pre jeho nedostatočné znalosti histórie či zámerné 

ignorovanie nemecky píšucich spisovateľov, básnikov a skladateľov pôvodom z českých 

zemí, no i za rozdeľovanie spoločnosti.  

„Nicht die Kunstkritik Herrn Heveras, die im Ignorieren großer Namen besteht, scheint 

uns beachtenswert, sondern die Kunstpolitik, die darauf ausgeht, Juden von Nichtjuden 

zu sondern und deutsche Schriftsteller jüdischer Konfession gewaltsam und fälscherisch 

ins Zionistenlager zu schieben, um den deutschen Besitzstand zu mindern.“224 

Z príspevku nepoznať totožnosť autora, nevedno tak, či bol židovského pôvodu. Je však 

zaujímavé v kontexte boja o národné sebaurčenie sledovať postoje Čechov i Nemcov 

k problematike národnej identity. Zatiaľ čo v predchádzajúcich dvoch príkladoch sa 

Nemci k Židom stavali ako k príslušníkom inej rasy, v tomto texte sú Židia vďaka svojej 

jazykovej orientácii na Nemecko a všeobecnému spoločenskému uznaniu považovaní za 

súčasť nemeckého národa. Naopak, zo strany Čechov sú vnímaní ako samostatné 

etnikum, ktoré okrem jazyka nemá s nemeckou kultúrou nič spoločné. Dôvodom takéhoto 

pojatia v medzivojnovej republike bol zápas o nacionálnu, politickú i kultúrnu prevahu 

v novovzniknutom štáte.  

Opačný už bol názor Paula Kischa (1883 – 1944), ktorý 2. augusta 1923 v Bohemii 

uverejnil svoju kritiku na editorské dielo Otta Picka Deutsche Erzähler aus der 

Tschechoslowakei, publikované v roku 1922. Kisch tu okrem iného zdôrazňuje, že Pick 

medzi nemeckých rozprávačov z Čiech zaradil i autorov, ktorí v žiadnom prípade 

Nemcami nie sú, a ani nechcú byť.  

„Zum zweiten hat Otto Pick viele Erzähler in sein Buch aufgenommen, die keine 

Deutschen sind und keine sein möchten. Diese hat ihre Romantik aus mehr oder minder 

reinen Motiven in den jüdischen Nationalismus verschlagen. Nur einem umweht Hauch 

echten Judentums. Josef Popper-Lynkeus. Aus seinen „Phantasien eines Realisten“, die 

in meisterhaftem Deutsch wuchtige Gedanken mit unerhörter Kraft schleudern, spricht 

der Geist des alten Testaments, der Propheten, des Talmuds. Die „Episode nach der 

Schlacht bei Austerlitz“ ist ein Ruf Ahasvers, der ein Menschenalter in Deutschland 

 
223 Deutsches und tschechisches Kulturleben. 1922. Deutsche Zeitung Bohemia. 95 (60): 1. 
224 Deutsches und tschechisches Kulturleben. 1922. Deutsche Zeitung Bohemia. 95 (60): 1. 
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verträumt hat. Für die anderen ist Judentum äußerer Zufall, wie adelige oder bäuerliche 

Abstammung. Trotzdem wird‘s ihnen zu mystischem Duell; Absonderung vom 

Deutschtum wird Abneigung dagegen. Aber Betätigung in deutscher Sprache und 

deutschfeindlichem Sinne, z. B. im Dienste der tschechischen Regierung, gibt üblen 

Geruch und weit sie aus dem Haufe deutscher Dichtung, in das, zumindestens in dessen 

Schaufenster sie sich drängen. Nationale Ehre und Ueberzeugung, aber schon auch der 

gute Geschmack verlangen hier reinliche Scheidung.“225 

Podľa Paula Kischa do výberu nemeckých interpretov z Československa nepatria práve 

židovskí autori. I tu sa autor konfrontuje s problémom duálneho bytia, keď Žid zvádza 

„mystický duel“ medzi „nemectvom“ a „židovstvom“, medzi svojou jazykovou 

a kultúrnou identitou.  

Tieto príklady dobre reprezentujú zložitosť a rozporuplnosť koncepcie židovskej identity. 

Na jednej strane Židia vnímajúci svoje vlastné židovstvo ako konfesiu, na strane druhej 

Židia s potrebou kultúrne sa vymedziť. A napokon Nemci a Česi využívajúci 

problematiku židovskej identity každý vo svoj prospech, prijímajúci či odmietajúci 

židovských spoluobčanov podľa kultúrnej a politickej situácie a aktuálneho rozpoloženia. 

Deutsche Zeitung Bohemia, na rozdiel od denníka Prager Tagblatt, nesledoval ciele 

národného porozumenia a zmierňovania národnostného konfliktu medzi Čechmi 

a Nemcami. Naopak, silne obraňoval nemecké pozície v Československu, čo je zjavné 

predovšetkým z článku „Deutsches und tschechisches Kulturleben“. Židovskí autori, 

ktorí do denníka prispievali, zvádzali vnútorný boj medzi svojou kultúrnou a jazykovou 

identitou, a zároveň navonok bojovali o svoje uznanie a integráciu s nemeckým národom.  

  

 
225 Kisch, Paul. 1923. Deutsche Erzähler aus der Tschechoslowakei. Deutsche Zeitung Bohemia. 96 (21): 

3-4. 
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Záver  

Prvá Československá republika je vďaka svojej mnohostrannej výnimočnosti dodnes 

objektom záujmu rôznorodých výskumov. Do dnešnej doby vzniklo množstvo štúdií, 

ktoré sa snažia pochopiť mladú demokraciu z každého aspektu. Rovnako je zámerom i 

tejto diplomovej práce pojednať o zvláštnom fenoméne židovstva a sionizmu na území 

medzivojnového Československa. Predkladaná práca sa zaoberá situáciou židovskej 

menšiny v  Československej republike, sústrediac sa pritom na Prahu ako ojedinelý 

prípad súžitia troch národov. V hlavnom zreteli práce sú demokratické médiá, ktoré 

predstavovali najdôležitejší mienkotvorný nástroj tej doby. Prvá časť práce sa snaží 

rámovať politickú situáciu mladej Československej republiky vo vzťahu k židovskej 

menšine. Druhá časť sa zameriava na nemecky hovoriacich Židov žijúcich v Prahe 

a podáva prehľad pražskej židovskej a nemeckej tlače.  

Ústredným cieľom výskumu je analyzovať úlohu demokratických nemecky písaných 

denníkov Prager Tagblatt a Deutsche Zeitung Bohemia v prezentovaní sionizmu 

a židovstva na základe v nich uverejnených príspevkoch židovských i nežidovských 

autorov a odpovedať na otázky, do akej miery boli v demokratických médiách 

prezentované idey sionizmu, a akým spôsobom bola v nemeckojazyčnej liberálnej tlači 

predostieraná otázka židovskej identity.  

Po rozpade mnohonárodnostnej monarchie bol novovzniknutý československý štát 

svojím ústretovým politickým kurzom voči Židom mimoriadnym prípadom v Európe. 

V osobe prezidenta Masaryka mali Židia vo svojich snahách zástancu a protektora. 

Všeobecne známy je predovšetkým jeho pozitívny vzťah k sionizmu. Po prvej svetovej 

vojne to boli práve sionisti, ktorí boli českou politickou elitou všeobecne prijímaní ako 

zástupcovia židovského obyvateľstva v ČSR. K najväčším úspechom československých 

sionistov v medzivojnovom období patrilo oficiálne uznanie židovskej národnosti. 

V Československej republike, a predovšetkým v Prahe, sa snúbilo viacero faktorov, 

vďaka ktorým boli sionisti českou spoločnosťou prijímaní až prekvapivo pozitívne. 

Jedným z dôvodov bolo, že najvýraznejší zástupcovia sionistického hnutia v ČSR patrili 

k vrstve pražských intelektuálov a mali úzke kontakty s českými i nemeckými 

spisovateľmi a umelcami. Vďaka sekularizovanému charakteru českej spoločnosti sa 

diela židovských spisovateľov, často sionistov, stali neoddeliteľnou súčasťou českej a 

nemeckej literatúry písanej v Čechách a na Morave. Mnoho z týchto autorov patrilo 
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k skupine nemecko-židovských obyvateľov Prahy. Nemecké vzdelanie a nemecký jazyk 

boli ešte z dôb monarchie Židmi považované za tú najdôležitejšiu podmienku 

spoločenského vzostupu. Väčšina z nich však dokonale ovládala i češtinu, a tak sa stali 

prekladateľmi a kultúrnymi sprostredkovateľmi medzi týmito dvomi národmi.  

Okrem literatúry bola ústredným médiom ich kultúrnej sprostredkovateľskej činnosti 

periodická tlač. Tlačené média vytvárali v Československu platformu pre diskusie medzi 

Čechmi a Nemcami, Židmi a Nežidmi. V Prahe boli početne zastúpené i židovské 

nemecky či česky písané periodiká. K nemecky písaným listom, ktoré sledovali cieľ 

národného porozumenia, patril denník Die Wahrheit, intelektuálny dvojtýždenník, resp. 

týždenník, ktorý bol výrazne reprezentovaný množstvom židovských novinárov a 

zanietených prívržencov sionizmu.  

Rovnako ako v iných európskych veľkomestách, taktiež i v Prahe pôsobili Židia až do 

tridsiatych rokov 20. storočia ako významní publicisti, editori či šéfredaktori tiež i 

v nežidovských novinách a nakladateľstvách. Do skupiny periodík, ktoré výraznou 

mierou ovplyvnili židovskí spolupracovníci, patrili i najdôležitejšie a najčítanejšie 

nemecky písané noviny v medzivojnovom Československu Prager Tagblatt a jeden 

z najstarších denníkov vydávaných v Prahe Deutsche Zeitung Bohemia. 

Prager Tagblatt bol známym najmä kvôli jeho nezávislosti, nestraníckosti a liberálno-

demokratickej orientácii. Po roku 1918 denník ochotne stál v službe povojnového 

zmierenia a usiloval sa o objektívne spravodajstvo. Vďaka tomu sa stal obľúbeným 

periodikom nielen liberálnej nemeckej inteligencie, ale získal si náklonnosť aj českých 

čitateľov.  

Denník Prager Tagblatt sa vo veľkej miere venoval židovským témam. Tradične sa 

v denníku objavovali príspevky domácich a zahraničných židovských autorov 

a podporovateľov sionizmu. Pred druhou svetovou vojnou v Československu k denníku 

Prager Tagblatt neexistovalo žiadne konkurencieschopné česky písané periodikum pre 

českých Židov. Denník sa tak stal najrozšírenejším listom i medzi českými Židmi, pre 

ktorých predstavoval bohatý zdroj informácií zo svetovej i domácej židovskej komunity.  

Redakcia denníka často uverejňovala vyjadrenia nemeckých, rakúskych či českých 

intelektuálov k aktuálnej židovskej otázke. Prager Tagblatt sa snažil o zmiernenie 

napätia v národnostných otázkach a sprostredkovával zmierlivý dialóg medzi Čechmi 

a Nemcami, i medzi Židmi a Nežidmi. Svojej liberálnej orientácii zostal verný počas 
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celého medzivojnového obdobia a idey národného porozumenia hlásal na základe 

príspevkov popredných vzdelancov. V uverejňovaných textoch prevládala predovšetkým 

pokroková myšlienka, ktorá výber národnosti prezentovala ako slobodnú voľbu 

jednotlivca v civilizovanej spoločnosti.  

Deutsche Zeitung Bohemia sa vo svojich začiatkoch profiloval ako kultúrno-literárny list. 

S vyostrovaním konfliktu v súvislosti s česko-nemeckou národnostnou otázkou sa 

z denníka postupne stával politický list nacionálne-liberálneho smerovania. Denník 

bojoval za zachovanie starých habsburských tradícií a jeho nacionálny ráz sa stupňoval 

až do konca prvej svetovej vojny.  

Rovnako ako v denníku Prager Tagblatt, i v redakcii Bohemie pracovalo množstvo 

známych židovských novinárov. Denník bol bohatým zdrojom informácií pre nemecky 

hovoriacich Židov, ktorí sa zaujímali o aktuálne politické dianie v rámci svetovej 

židovskej a sionistickej komunity. Redakcia ochotne poskytovala priestor pre vyjadrenia 

židovských osobností k rôznym politickým i kultúrnym témam. 

V kontexte boja o národné sebaurčenie je v denníku Bohemia zaujímavé sledovať postoje 

Čechov a Nemcov k problematike národnej identity v súvislosti so židovskou otázkou. 

Nemci sa k nemecky hovoriacim Židom stavali ako k príslušníkom inej rasy. Keď sa však 

jednalo o všeobecné spoločenské uznanie, Židov považovali za súčasť nemeckého 

národa. Naopak, zo strany Čechov boli nemecky hovoriaci Židia vnímaní ako samostatné 

etnikum, ktoré okrem jazyka nemá s nemeckou kultúrou nič spoločné. Tento postoj 

zaujímali Česi a Nemci vo vzájomnom zápase o nacionálnu, politickú a kultúrnu prevahu 

v novovzniknutom československom štáte. Deutsche Zeitung Bohemia, na rozdiel od 

denníka Prager Tagblatt, tak nepatril k médiám, ktoré zmierňovali národný konflikt 

medzi Čechmi a Nemcami. Naopak, sústredil sa na obraňovanie nemeckých pozícií 

v Československu.  

Cieľom predkladanej diplomovej práce je priniesť nový pohľad na problematiku 

sionizmu a vnímania židovskej národnosti v nemeckej demokratickej tlači 

medzivojnového Československa a vyplniť tým medzery doterajšieho poznania. 

Výsledky výskumu dopĺňajú odbornú literatúru o nové poznatky v oblasti historickej 

periodickej tlače a sú prínosné pre prípadné budúce výskumy týkajúce sa 

medzivojnových médií. Výskum je možné rozšíriť o komparatívnu časť pri zohľadnení 

ďalších periodík, iných krajín, autorov či jednotlivých časových období.  
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Summary  

The aim of this diploma thesis is to discuss a peculiar phenomenon of Judaism and 

Zionism in the interwar Czechoslovakia. The thesis addresses the situation of the Jewish 

minority in the Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the 

coexistence of three nations. In the main consideration of the work are the democratic 

media which were the most important opinion-forming tool of the time. The first part of 

the thesis tries to frame the political situation of the young Czechoslovak Republic in 

relation to the Jewish minority. The second part focuses on German-speaking Jews living 

in Prague and provides an overview of Prague's Jewish and German press. 

The central aim of the research is to analyze the role of democratic German-language 

journals in presenting Zionism and Judaism on the basis of the articles of both Jewish and 

non-Jewish authors and to answer the questions: to what extent were Zionistic ideas 

presented in democratic media and how were the ideas of Jewish identity presented in 

liberal German-language journals. 

The group of periodicals, which were strongly influenced by Jewish collaborators, 

included the most important and most read German written newspaper in the interwar 

Czechoslovakia Prager Tagblatt and one of the oldest journals published in Prague 

Deutsche Zeitung Bohemia. 

Prager Tagblatt was known for its independence, impartiality and liberal-democratic 

orientation. After 1918, the newspaper was willing to stand in the post-war reconciliation 

service and sought objective reporting. As a result, it became a popular periodical not 

only among liberal German intelligence, but also among Czech readers. Prager Tagblatt 

sought to alleviate tensions in national issues and mediated an amicable dialogue between 

Czechs and Germans as well as between Jews and non-Jews. It remained faithful to its 

liberal orientation throughout the interwar period and proclaimed ideas of national 

understanding supported by articles from leading scholars. The published texts were 

predominantly progressive, presenting the choice of nationality as the free choice of the 

individual in a civilized society. 

In its beginnings, Deutsche Zeitung Bohemia profiled itself as a cultural-literary 

periodical. With the escalation of the conflict over the Czech-German national question, 

the newspaper gradually became a political letter of the national-liberal direction. Unlike 

Prager Tagblatt, Deutsche Zeitung Bohemia was not one of the media that alleviated the 



 72 

national conflict between Czechs and Germans. On the contrary, it focused on defending 

German positions in Czechoslovakia. 

The aim of this diploma thesis is to bring a new perspective on the issue of Zionism and 

the perception of Jewish nationality in the German democratic press of interwar 

Czechoslovakia and thus fill the gaps of the existing knowledge. The research results 

complement the scientific literature with new knowledge in the field of historical 

periodical press and contribute to possible future research concerning interwar media. 

The research can be extended to include a comparative part, taking into account other 

periodicals, other countries, authors or individual time periods. 
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