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Námětem magisterské práce Daniela Putíka je vystěhovalectví litevských 
Židů na přelomu 19. a 20. století do jižní Afriky. Tato migrace byla součástí 
velké vystěhovalecké vlny, která zasáhla carské Rusko po zavraždění cara 
Alexandra ll. v r. 1881. Četné pogromy, které vládní moc samoděržaví 
tolerovala, přiměly asi 3 miliony východoevropských Židů opustit svoji původní 
domovinu a hledat uplatnění v zámoří. Zatímco do Spojených států mířili Židé 
z relativně průmyslových oblastí Ukrajiny, Běloruska a Besarábie, většina 

litevských Židů si vybrala teritorium jižní Afriky. A této, v české historiografii 
málo známé kapitole novodobých židovských dějin, věnoval Putík svoji 
pozornost. V úvodu předložené magisterské práce definoval její cíle a v hutném 
bibliografickém přehledu charakterizoval základní prameny a relevantní 
literaturu. V následujících čtyřech kapitolách a shrnujícím závěru analyzoval 
specifické postavení litevských Židů a jejich sociální i profesní strukturu. Oproti 
původním představám o převaze podomních obchodníků, doložil většinový 

podíl řemeslníků a potvrdil hospodářské motivy vystěhovalectví. Dále osvětlil 
samotný průběh migrace, vliv litvaků na židovskou komunitu v jižní Africe, a 
věnoval pozornost i jejich politickým aktivitám, reflexi burské a první světové 
války, proměnám vztahu jihoafrické veřejnosti a dalším problémům. V tomto 
ohledu byl pro jižní Afriku charakteristický spor mezi tzv. jidišisty a sionisty o 
vedení židovské komunity, či existence sekulárních organizací. V poslední 
kapitole autor rozebral příčiny, které vedly k vzestupu protižidovských a 
protipřistěhovaleckých nálad v Jihoafrické unii, které posléze ovlivnily i vydání 
zákona o přistěhovaleckých kvótách v r. 1930. Definitivní tečku za 
vystěhovalectvím litevských Židů do jižní Afriky pak učinila sovětská anexe 
Pobaltí v r. 1940. Za druhé světové války nacisté vyvraždili 98% litevské 
populace a ona židovská komunita na jihu Afriky se de facto stala kolektivním 
svědkem někdejší specifické kultury a tradic litevských Židů. 

V souvislosti se zkoumanou problematikou mám na autora následující dotazy: 
a) jak rychle a v jakém rozsahu se proměnila původní přistěhovalecká 

struktura litevských židů? Mohu se mýlit, ale domnívám se, že již ve 
druhé či třetí generaci jihoafričtí Židé náleželi k elitě tamní společnosti. 
Pokud by autor na tomto tématu dále pracoval, bylo by zajímavé srovnat 
výchozí strukturu s následnou proměnou. 

b) levicová a posléze komunistická orientace části židovské komunity byla 
výsledkem politického vývoje v Jihoafrické unii, nebo byli tito lidé 
ovlivněni marxistickým učením ještě v původní domovině? 



V závěru mohu odpovědně konstatovat, že Daniel Putík předložil magisterskou 
práci, která svými parametry - a to jak po odborné tak i po formální stránce -
odpovídá všem požadavkům, které jsou kladeny na finální opus tohoto typu 
univerzitního studia. Proto ji také doporučuji k závěrečné obhajobě před státní 
zkušební komisí a doporučuji známku výborně! 

V Praze, 16. ledna 2008 


