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I. ÚVOD 

1. Cíle a struktura práce 

V 80. letech 19. století se začíná psát nová kapitola židovských dějin. Pogromy 

v carském Rusku v reakci na zavraždění cara Alexandra II. roku 1881, tolerované carskými 

úřady, aktivovaly nemohutnější migrační vlnu v židovských dějinách. V následujících čtyřech 

desetiletích opustily asi 3 miliony Židů dosavadní demografické centrum světového Židovstva 

– carské Rusko, východní část c. a k. monarchie a Rumunsko. Založení Rišon Le-Cion, první 

moderní židovské osady v Palestině, roku 1882 členy Chovevej Cion 1
 představuje moment 

symbolického vzniku nového, sionistického jišuvu;2 uznání Palestiny jako „židovské národní 

domoviny“ Balfourovou deklarací roku 1917 a zavedení britské mandátní správy pak 

představují zlom ve vývoji alija,3 zprvu opět zejména z východní Evropy. Mnohem masovější 

však byla migrace na Západ. Přes 2 miliony východoevropských Židů se v letech 1881 – 1924 

vystěhovalo do USA; tento příliv byl zastaven až změnou americké imigrační politiky, 

zpečetěnou vydáním Johnson-Reedova zákona v roce 1924. Důsledkem byla v následujících 

letech intenzivnější migrace do západní Evropy, Kanady, Latinské Ameriky a do Palestiny. 

Totéž platí i pro jižní Afriku.4 V rámci masové východoevropské židovské migrace má 

přitom migrace do Afriky zvláštní postavení: na černý kontinent mířili v klíčovém období 

1881 – 1930 z více než 90 % litvaci (Židé z území středověkého Velkoknížectví litevského), 

a to v drtivé většině lidé pocházející z kovenské gubernie, resp. ze Žmudi (západní Litvy). 

Podobně jako v USA zde  východoevropští přistěhovalci záhy početně vysoce převážili nad 

                                                 
1 Milovníci Sionu. Tato sekulární organizace byla předchůdkyní sionistického hnutí; vznikla roku 1880 

v Rusku. 
2 Hebrejské označení židovského osídlení v Erec Jisra´el. Jako nový jišuv se označuje komunita 

sionistických kolonistů. „Starý jišuv“ je označení pro presionistickou židovskou komunitu v Palestině, jež spolu 
s většinovým arabským obyvatelstvem ve své většině odmítala přistěhovalectví sionistů. Jako alternativní data 
vzniku „nového jišuvu“ se uvádí 60. léta 19. století, kdy se první Židé usazují v Jeruzalémě mimo bran Starého 
města, evt. založení kolonie Petach Tikva v roce 1878. To bylo na rozdíl od Rišon Le-Cion dílem nábožensky 
založených kolonistů. 

3 Hebr. „vzestup“: označení pro židovskou migraci do Erec Jisra´el. Jako jerida (sestup) se pak označuje 
židovské vystěhovalectví ze Svaté země. 

4 O „Jižní Africe“ budu dále hovořit jen v souvislosti s vývojem od vyhlášení Jihoafrické unie roku 1910. 
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v židovské komunitě dosud dominantním německým elementem; jejich cesta k ovládnutí 

židovských institucí však byla zdlouhavá a plná konfliktů. Silný migrační pohyb zejména 

litevských a lotyšských Židů byl na minimum redukován až při povrchním pohledu 

nečekaným vyhlášením zákona o kvótách (Quota Act) roku 1930 právě podle amerického 

vzoru. Alien Act z roku 1936 byl pak zaměřen proti nové vlně židovských přistěhovalců – 

uprchlíkům z nacistického Německa. Faktickým zastavením židovské imigrace bylo prakticky 

dokončeno formování jihoafrické židovské komunity, jež si dodnes udržuje jednoznačně 

litvacký charakter. V Jižní Africe (tak, jako v menší míře v Izraeli a USA) se vzhledem 

k dlouhodobé relativní sociální izolaci udržela svébytná litvacká kultura, v zemi svého vzniku 

prakticky zlikvidována. Z těch Židů, kteří se na Litvě zdržovali v době německé okupace roku 

1941, zahynulo na 98 % - tento podíl je ze všech evropských zemí nejvyšší. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přistěhovalectví litvaků do jižní Afriky je významnou 

kapitolou v dějinách židovské migrace, zároveň však fenoménem do značné míry ojedinělým. 

Tato práce bude analyzovat zásadní aspekty tohoto migrační pohybu. 

II. kapitola („Pozadí migrace“) 5 je rozdělena na tři podkapitoly. V první podkapitole 

pod titulem „Litvaci jako zvláštní skupina v rámci východoevropského Židovstva“ se 

zaměřím na definici litvaků jako specifické skupiny v rámci židovského národa a stručně 

nastíním historický vývoj židovské komunity na Litvě. Druhá podkapitola stručně nastíní 

sociální strukturu židovské komunity na Litvě ve sledovaném období. Ve třetí podkapitole 

(„Počátky masové emigrace litevských Židů“) se zaměřím na motivační faktory v pozadí 

židovské migrace z Litvy od 80. let 19. století s důrazem na zvýšený zájem o oblast jižní 

Afriky. 

Tři podkapitoly obsahuje rovněž kapitola III. („Migrace“). V 1. podkapitole („Počátky 

masové migrace litvaků do jižní Afriky“) se zaměřím i na stinné stránky zkušenosti migrantů, 

                                                 
5 I. kapitolou je úvod. 
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jež se staly předmětem diskuse ve světle dříve marginalizovaných pramenů i novějšího 

historického výzkumu. Ve druhé podkapitole („Na cestě“) přiblížím okolnosti samotné cesty 

z Litvy do jižní Afriky, společné desetitisícům imigrantů, se zřetelem na místo, jež bylo pro 

značnou část z nich „přestupní stanicí“: Provizorní útulek pro chudé židy (Poor Jews’ 

Temporary Shelter), založený roku 1885 v londýnském East Endu. Ve 3. podkapitole 

(„Východoevropský židovský tisk a migrace do jižní Afriky“) se zaměřím na faktor, 

ovlivňující zásadním způsobem vývoj židovského přistěhovalectví. Na jedné straně lze zprávy 

novinářů – sami byli přistěhovalci z Litvy – v zásadě považovat za objektivní, neidealizující 

pohled na sociální realitu židovské komunity v jižní Africe. Na druhé straně představovaly 

pro Židy v carském Rusku zpravidla jedinou informaci; reference o válce, ekonomických 

problémech, antisemitismu či o stavu židovské komunity jako takové měly pro rozhodování 

potenciálních migrantů zásadní význam. Načrtnu i biografie dvou nejvýznamnějších 

litvackých novinářů usazených v jižní Africe, Nechemii Davida Hoffmanna a Meyera Dovida 

Hersche, jež ilustrují proces migrace elit. 

„Vliv migrace“ bude tématem IV. kapitoly. V první podkapitole se zaměřím na „Vliv 

litvacké migrace na židovskou komunitní infrastrukturu“. Zde se zaměřím na židovskou 

komunitu v Johannesburgu a jako na příklad reprezentující situaci v Kapsku pak na židovskou 

obec v Oudtshoornu. Pnutí mezi angložidovským a litvackým elementem je možno sledovat 

i v případě nejstarší jihoafrické židovské komunity v Kapském Městě; některé aspekty 

organizačního vývoje a konfliktu v kapské metropoli přiblížím v kapitolách věnujícím se 

sionismu a rovněž vzniku kapského Board of Deputies. V podkapitole následující („Postoj 

veřejnosti k východoevropským přistěhovalcům v období do vypuknutí jihoafrické války“) si 

budu všímat postojů k židovské imigrantské komunitě mezi jednotlivými etnickými 

skupinami i na jihoafrické politické a mediální scéně. Vzhledem k nedostatku pramenů 

k reakcím neevropského obyvatelstva  je současné poznání do značné míry zkreslené 
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a redukované na vztah židovské menšiny v rámci menšiny bílé, představující pro Židy v jižní 

Africe referenční skupinu. Zásadní význam má téma 3. podkapitoly („Židovský politický 

aktivismus v jižní Africe: sionismus, bundismus, komunismus“). V jižní Africe se od počátku 

masové litvacké imigrace setkáváme s pozoruhodným fenoménem: židovské komunity 

vznikaly do značné míry na bázi sionismu, nikoli náboženství. Sionismus je dodnes hlavním 

pojítkem jihoafrické židovské komunity, nicméně i zde sledovat přenos ideologické 

konfrontace o podobu židovské identity, který na přelomu 19. a 20. století ma Litvě vzplál 

mezi sionisty a jidišisty. „Otázka židovského přistěhovalectví, 1900 – 1914“ je tématem 4. 

podkapitoly. Antisemitismus a (neúspěšné) snahy o omezení židovské imigrace v Kapské 

kolonii vedly ke vzniku první sekulární reprezentativní organizace Židů na jihu Afriky. Na ten 

se zaměřím v 5. podkapitole, „Boards of Deputies a přistěhovalecká otázka“. Kapský 

židovský výbor se prosadil proti kritikům z řad angložidovského náboženského 

establishmentu a spolu s obdobným výborem působícím v Transvaalu a Natalu se stal 

základem pro vznik Jihoafrického židovského výboru (South African Jewish Board of 

Deputies, SAJBoD) roku 1912 (po založení Jihoafrické unie). Následující podkapitola 

(„Jihoafrická válka, Velká válka a židovští přistěhovci“) tematizuje vliv obou velkých 

konfliktů na pozici židovské komunity i její litvacké většiny v jihoafrické společnosti.  

Vzhledem k přelomové roli Velké války věnuji posledním dvěma dekádám masové 

migrace litvaků do Jižní Afriky celou V. kapitolu pod titulem „Migrace od roku 1918“. V 1. 

podkapitole („Migrace litvaků a jihoafrická židovská komunita, 1918 – 1930“) nastíním 

fundamentální změny životních poměrů v Pobaltí během válečných let 1914 – 1920. Ve 20. 

letech přišla valná většina židovských imigrantů do Jižní Afriky z Litvy a Lotyšska, nyní 

malých nezávislých republik, kde byli vystaveni hospodářské i politické nestabilitě 

a antisemitismu. Protižidovské a protipřistěhovalecké nálady v Jižní Africe přitom značně 

zesílily v důsledku bolševického převratu v Rusku a povstání na Randu roku 1922. Ve druhé 
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podkapitole, „Quota Act z roku 1930“ se budu zabývat sociopolitickým pozadím i důsledky 

restriktivního imigračního zákona, jenž podle amerického vzoru fakticky zabránil migraci ze 

zemí východní a jihovýchodní Evropy. Litvacká migrace v podstatně menším rozsahu pak 

trvala až do vypuknutí války a sovětské okupace baltských zemí roku 1940. 

 

2. Prameny a literatura 

Prameny k židovským dějinám jsou soustředěny především ve třech archivech na území 

JAR. Nejcennější jsou archivní sbírky SAJBoD se sídlem v Johannesburgu-Raedene. Pro 

období, jímž se zabývá tato práce, jsou zde dostupné sbírky jak SAJBoD, fungující od roku 

1912 jako střešní (sekulární) organizace jihoafrických židovských komunit, tak i organizací 

regionálních, především Židovské reprezentace pro Transvaal a Natal (Jewish Board of 

Deputies for the Transvaal and Natal, JBoDTN, od 1903), Židovské reprezentace pro 

Kapskou kolonii (Cape Jewish Board of Deputies, CJBoD, od 1904) a jednotlivých 

židovských obcí s přidruženými organizacemi. Archiv obsahuje i rozsáhlé sbírky zejména 

židovských tiskovin jihoafrické i cizí provenience a antisemitik. Za ochotnou pomoc při 

orientaci v archivních sbírkách patří můj velký dík archivářce Naomi Musiker. 

Část sbírek SAJBoD je v kopiích dostupná i v Rukopisné a archivní sbírce Univerzity 

v Kapském Městě (Manuscripts and Archives, University of Cape Town/UCT). Ta obsahuje 

i písemnosti významných jihoafrických židovských osobností, mj. Sammyho Markse či 

Morrise Alexandera. 

Jihoafrický národní archiv (National Archives of South Africa, NASA) v Pretorii 

obsahuje pro období před I. světovou válkou k židovským dějinám jen roztroušenou evidenci; 

zajímavější jsou statistické ročenky, jež jsou dostupné pro dobu meziválečnou, a na jejichž 

základě je možno utvořit si ucelenou představu o litvacké migraci v tomto období. 
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Litevskožidovský historik Salomonas Atamukas je autorem syntetického zpracování 

dějin Židů na Litvě, jež vyšlo i v německém překladu.6 Otázce velké migrace od 80. let 19. 

století se věnuje jen ve stručnosti. Práce izraelského historika litevského původu Dova Levina 

The Litvaks 7 věnuje větší prostor nejen litevskožidovské emigraci, ale i vývoji sociální 

struktury židovské komunity na území dnešní Litvy. 

Cenné statistické informace přináší i programatický spis Lea Rosenberga Die Juden in 

Litauen vydaný během německé okupace Litvy v období I. světové války.8 

Z publikací dostupných v češtině k dějinám Židů v carském Rusku je nejkvalitnější 

překlad práce Heika Haumanna pod titulem Dějiny východních Židů.9 Vynikající 

syntézou dějin pobaltských zemí je práce Luboše Švece.10 

Prvním syntetickým zpracováním jihoafrických židovských dějin je práce Louise 

Herrmana z roku 1930, vydaná v upravené podobě o pět let později.11 Práce se koncentruje 

v první řadě na obchodní kontakty od dob portugalských a nizozemských námořních výprav 

na jih Afriky, resp. na dějiny komunity anglických a anglifikovaných německých Židů 

především v Kapsku. Migrace východoevropských Židů je vzhledem k časovému vymezení 

práce při vší její podrobnosti zmiňována jen okrajově. 

Zatím nejdetailnější zpracování dějin prvního století jihoafrické židovské komunity je 

publikace The Jews in South Africa. A History 12 vydaná v roce 1955. Příspěvky ve sborníku 

se zabývají v zásadě obdobím do vzniku Jihoafrické unie v roce 1910, evt. do vypuknutí I. 

světové války. Problematice židovské – tedy převážně litvacké – migrace do jižní Afriky 

                                                 
6 Atamuk, Solomon: Juden in Litauen. Ein geschichtlicher Überblick vom 14. bis 20. Jahrhundert, 

Konstanz 2000. 
7 Levin, Dov: The Litvaks. A Short History of the Jews in Lithuania, Jerusalem 2000. 
8 Rosenberg, Leo: Die Juden in Litauen. Geschichte – Bevölkerung und Wirtschaft – Politische 

Forderungen, Berlin – München 1918. 
9 Haumann, Heiko: Dějiny východních Židů, Praha 1997 (z německého originálu Geschichte der Ostjuden 

přeložila Hana Linhartová). 
10 Švec, Luboš: Dějiny pobaltských zemí, Praha 2001. 
11 Herrman, Louis: A History of The Jews in South Africa from the earliest times to 1895. South African 

Edition, Cape Town 1935. 
12 Saron, Gustav – Hotz, Louis (ed.): The Jews in South Africa. A History, Cape Town -  London – New 

York 1955. 
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v letech 1880 - 1913 se ve své studii 13 věnuje Gustav Saron, syn litevských přistěhovalců a  

v letech 1936 – 74 generální tajemník SAJBoD. Saron se zaměřuje zejména na právní, 

politický a sociální rámec migrace. Pohled pamětníka přináší ve svém příspěvku Chaim 

Gershater.14 Syn význačného rabína z litevské Krekenavy přišel do Jižní Afriky roku 1926. 

Od roku 1943 do své smrti v roce 1959 byl editorem časopisu The Zionist Record.15 Další 

časově relevantní studie jsou zejména lokálního, resp. regionálního charakteru.16 Saron se 

věnuje i vytváření centrální židovské organizace pro Kapsko a později pro Jihoafrickou unii;17 

druhý z editorů, Louis Hotz, analyzuje, jak Židé přispěli k rozvoji jihoafrické ekonomiky.18  

Historický vývoj v letech 1910 – 55 (s množstvím tabulek) ve stručnosti shrnuje Saron 

ve svém epilogu.19 Příspěvky ve sborníku nejsou doplněny poznámkovým aparátem. 

Významnou publikací ke kulturním dějinám jihoafrické židovské komunity je kniha 

Josepha Abrahama Polivy z roku 1961 20, přibližující vývoj židovského tisku a literatury na 

jihoafrickém teritoriu. Jedná se v zásadě o velmi kvalitně zpracovanou komentovanou 

bibliografii. 

Významným příspěvkem k dějinám židovského tisku v Jižní Africe je publikace The 

Writings of Meyer Dovid Hersch,21 věnovaná významnému židovskému novináři litevského 

původu. Práce obsahuje edici Herschových článků o jihoafrickém Židovstvu publikovaných 

ve východoevropském hebrejském a jidiš tisku i studie věnované Herschovi a jeho 

příbuzným, patřícím k intelektuálním elitám Jižní Afriky, Palestiny i Švýcarska. 

                                                 
13 Saron, G.: Jewish Immigration, 1880 – 1913. 
14 Gershater, Chaim: From Lithuania to South Africa. 
15 Melamed, Leib: The Late Chaim Gershater. In: Jewish Affairs, November, 1959, s. 52. 
16 Abrahams, Israel: Western Province Jewry, 1870 – 1902; Geffen, Max: Cape Town Jewry, 1902 – 10; 

Aschman, George: Oudtshoorn in the early days; Rochlin, S.A.: The early Gold-fields; Sowden, Dora L.: In the 
Transvaal till 1899; Táž: Transvaal Jewry, 1902 – 10; Adleson, Abraham: In the Eastern Province; Pencharz, 
Myer - Sowden, Dora L.: In the Orange Free State; Abelson, Deborah: In Natal. 

17 Saron, G.: The Long Road to Unity. 
18 Hotz, L.: Contributions to Economic Development. 
19 Saron, G.: Epilogue, 1910 – 1955. 
20 Poliva (YATZKANI), Joseph Abraham: A Short History of the Jewish Press and Literature of South 

Africa from its Earliest Days until the Present Time, Johannesburg 1961. 
21 Levy, Joshua I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch (1858-1933). Rand Pioneer and Historian 

of Jewish Life in early Johannesburg, Johannesburg 2005. 
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Pozadím židovské migrace a jeho vlivem na židovskou komunitu v Transvaalu se ve své 

kvalitní, ale nepublikované bakalářské práci, obhájené roku 1960 na Witwatersrandské 

univerzitě, zabývá Gideon Simonovitz.22 Rolí sionismu při vytváření jihoafrické židovské 

pospolitosti se týž autor zaobírá ve své obsáhlé práci publikované roku 1980.23 

Zásadní význam mají práce prof. Miltona Shaina, současného ředitele The Isaac & 

Jessie Kaplan Centre for Jewish Studies and Research při UCT. Jeho disertační práce 

vydaná roku 1983 24 se věnuje vývoji židovské komunity v Kapsku mezi jihoafrickou válkou 

a vznikem SAJBoD v roce 1912. Otázka židovské migrace vedla podle Shaina k vytvoření 

Židovské reprezentace pro Kapskou kolonii v roce 1904. Shain rozebírá příčiny konfliktu 

mezi zakladateli centrální sekulární židovské organizace a náboženským establishmentem 

v Kapském Městě. Kromě boje mezi anglo-židovskými elitami a východoevropskými 

přistěhovalci o vedení židovské pospolitosti si Shain všímá i vývoje imigrační legislativy na 

pozadí politického vývoje v kolonii, resp. kroků Londýna, a reakce společnosti, včetně 

projevů antisemitismu. Kořeny jihoafrického antisemitismu v kampani proti 

východoevropským imigrantům i agitaci protikapitalistické hledá Shain ve své vynikající 

studii z roku 1994.25 

Spolu s Richardem Mendelsohnem vydal Shain roku 2000 sborník Memories, Realities 

and Dreams 26 s příspěvky věnovanými dříve opomíjeným či cíleně tabuizovaným kapitolám 

jihoafrické židovské zkušenosti. Mendelsohn se zaměřuje na roli „búrské“ i „Velké“ války při 

                                                 
22 Simonovitz, Gideon: The Background to Jewish Immigration to South Africa and the Development of 

the Jewish Community in the South African Republic, between 1890 and 1902. B.A. (Hons) diss., University of 
the Witwatersrand, 1960. 

23 Shimoni, Gideon: Jews and Zionism: The South African Experience, Cape Town 1980. Jméno Šimoni 
přijal Simonovitz po své alija. 

24 Shain, Milton: Jewry and Cape society: the origins and activities of the Jewish Board of Deputies for 
the Cape Colony, Cape Town 1983. 

25 Týž: The Roots of Antisemitism in South Africa, Charlottesville – London 1994. 
26 Shain, Milton - Mendelsohn, Richard (ed.): Memories, Realities and Dreams. Aspects of the South 

African Jewish Experience, Johannesburg – Cape Town 2000. 
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utváření židovských loajalit v jihoafrickém prostředí.27 Joseph Sherman analyzuje příčiny 

úpadku a pádu jidiš literatury v Jižní Africe.28 Významným tématem vlivu židovské migrace 

na vytváření jihoafrické levice v předválečném období se zabývá James T. Campbell.29  

Představu o vývoji jihoafrického Židovstva doplňuje řada lokálněhistorických prací. 

Jedním z největších edičních počinů k dějinám jihoafrických Židů je sborník Founders and 

Followers, věnovaný historii johannesburské židovské pospolitosti v prvních třech dekádách 

její existence.30 Oba editoři se v úvodním příspěvku 31 v základních bodech věnují 

demografickému a institucionálnímu vývoji komunity. Tíž autoři se věnují i vývoji 

johannesburské Chevra kadiša 32 jako organizace přesahující svou charitativní činností daleko 

běžnou funkci pohřebního bratrstva.33 Rolí Židů v různých oblastech johannesburského 

hospodářského, společenského a kulturního života se zabývají tři příspěvky.34 Studie Miltona 

Shaina 35 je věnována postojům okolí k Židům v raném Johannesburgu; zásadní otázkou 

školství se pak zabývají opět Marian Robertson a Mendel Kaplan.36  

Židovské komunitě v Johannesburgu v období 1900 – 1914 se věnuje i Riva Krut ve své 

nepublikované disertaci obhájené na londýnské univerzitě roku 1985.37 Zaměřuje se na vývoj 

židovských institucí (včetně vzniku Transvaalské židovské reprezentace roku 1903), ale i na 

                                                 
27 Mendelsohn, Richard: The Boer War, The Great War and the Shaping of South African Jewish 

Loyalties. 
28 Herman, Joseph: Between Ideology and Indifference: The destruction of Yiddish in South Africa. 
29 Campbell, James T.: Beyond the Pale. Jewish Immigration and the South African Left. 
30 Kaplan, Mendel – Robertson, Marian (eds.): Founders and Followers. Johannesburg Jewry 1887 – 

1915, Cape Town 1991. 
31 Robertson, Marian - Kaplan, Mendel: The formation of the Johannesburg Jewish Community 1887 – 

1915: An overview. 
32 Aramejsky: posvátné bratrstvo. Označení pro (mužské) společenství starající se v rámci židovské 

komunity o pohřbívání a hřbitovy. 
33 Robertson, Marian - Kaplan, Mendel: The Chevra Kadisha – Jewish Helping Hand and Burial Society. 

Johannesburg´s first organised social welfare work. 
34 Robertson, Marian: Investing talent in the Witwatersrand: Jewish traders, craftsmen and small 

enterpreneurs; Robertson, Marian – Diamond, Dennis: Chemists, doctors and lawyers – some early Jewish 
professional men in Johannesburg; Fletcher, Jill: Johannesburg at leisure: Luscombe Searelle and Harry Stodel.  

35 Shain, Milton: Images of the Jew in Johannesburg 1887 – 1915. 
36 Robertson, Marian - Kaplan, Mendel: The care and education of the Jewish children of Johannesburg. 
37 Krut, Riva: Building a Community: Jews in Johannesburg, 1910 – 1914. Thesis (PhD.), University of 

London 1985. 
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negativní aspekty sociálního vývoje židovské komunity, ve starších pracích jihoafrické 

provenience nezřídka zamlčované. 

Zajímavým a dosud málo probádaným tématem dějin jidiš divadla v Jižní Africe se 

zabývá Veronica Sue-Belling z University of Cape Town ve své nepublikované disertaci.38 

Zabývat se detailněji dějinami jidiš divadla není bohužel na tomto omezeném prostoru možné. 

Spíše esejistickou formou jsou dějiny johannesburských Židů podány v knize Morrise 

Abrahamse.39 Autor, náležející k anglo-židovskému okruhu, nijak nezakrývá svůj přezíravý 

postoj k litevskožidovským imigrantům. 

Krátké dějiny židovské komunity v Pretorii (autor neuveden) do roku 1930 vyšly 

v reedici roku 1987.40 Monografii věnovanou dějinám židovské obce v transvaalském 

Germistonu publikoval roku 1949 Alfred Stanley Bernstein.41  

Prvních sto let organizované židovské pospolitosti v Kapském Městě mapuje ve své 

práci Louis Herman.42 Dějinám Židů v Západním Kapsku do ukončení jihoafrické války je 

věnována práce Isaaca Abrahamse z roku 1955.43 

Ke stému výročí durbanské židovské obce vyšlo roku 1984 shrnutí její historie z pera 

Rose Richter.44 

Dříve marginalizovanému aspektu dějin jihoafrických Židů – vývoji venkovských 

komunit - se věnuje monumentální dvojsvazková publikace Jewish Life in South African 

                                                 
38 Belling, Veronica Sue: The History of Yiddish Theatre in South Africa from the late Nineteenth Century 

to 1960. Department of Hebrew and Jewish Studies, Faculty of Humanities, University of Cape Town 2003. 
39 Abrahams, Morris: The Jews of Johannesburg 1886 – 1901, Johannesburg 2001. 
40 The Story of the Pretoria Jewish Community up to 1930, Pretoria 1987. 
41 Bernstein, Alfred Stanley: Germiston Jewry. A Communal History, Germiston 1949. 
42 Herrman, Louis: Kehile kdojše Tikvas Jisroel. The Cape Town Hebrew Congregation 1841 – 1941. A 

Centenary History, Cape Town 1941. 
43 Abrahams, Isaac: The Birth of a Community. A History of Western Province Jewry from Earliest Times 

to the end of the South African War, 1902. Volume I, Cape Town 1955. 
44 Richter, Rose: The Durban United Hebrew Congregation Centenary1884 – 1984. 100 Years , Durban 

1984. 
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Country Communities.45 Jednotlivé příspěvky jsou věnovány vývoji desítek mnohdy 

geograficky odlehlých komunit; doplněny jsou statistickými přehledy. 

Základním aspektům dějin jihoafrických Židů se věnují stručné příspěvky ve sborníku 

South African Jewry z roku 1984.46 Příznačné pro historiografii z období nesvobody je 

záměrná zúžení tematického záběru; práce je koncipovaná do značné míry v duchu sionistické 

ideologie. 

Pro výzkum židovské migrace do jižní Afriky zásadnímu tématu se věnují Aubrey 

Newman, Nicholas Evans, Graham Smith a Saul Issroff ve své dosud nevydané vynikající  

práci o Provizorním útulku pro chudé židy (Poor Jews’ Temporary Shelter).47 Za možnost 

seznámit se s rukopisem patří můj dík prof. Miltonu Shainovi. 

Mezi vzpomínkovou literaturou je nutno vyzdvihnout paměti Nehemiah Dova 

Hoffmanna, vydané v anglickém překladu roku 1996.48 Originál vytiskl autor roku 1916 na 

vlastním tiskařském lisu v Kapském Městě pod titulem Sefer Hazichrojnes jako první jidiš 

knihu vydanou v Jižní Africe. 

Od roku 1941 vydává SAJBoD měsíčník Jewish Affairs. Časopis přináší mimo aktualit 

ze židovského světa i příspěvky k dějinám jihoafrických Židů. Od počátku přispívali do 

časopisu nejlepší jihoafričtí historikové, až od počátku 90. let jsou však příspěvky vybaveny 

poznámkovým aparátem. V souvislosti s přechodem k demokracii se zároveň výrazně rozšířil 

tematický záběr – objevují se příspěvky na dříve marginalizovaná a tabuizovaná témata. 

                                                 
45 Kollenberg, Adrienne – Norwich, Rose – Gentin, Joan – Jowell, Phyllis: Jewish Life in the South 

African Country Communities. Volume I: The Northern Great Escarpment – The Lowveld – The Northern 
Highveld – The Bushveld, Johannesburg 2002. Kollenberg, Adrienne – Norwich, Rose – Gentin, Joan – Jowell, 
Phyllis  - Saks, David: Jewish Life in the South African Country Communities. Volume II: Boland – 
Bushmanland – Central Karoo – Fairest Cape – Griqualand West – Kalahari – Koup – Namaqualand – 
Swartland – West Coast, Johannesburg 2004. 

46 Arkin, Marcus (ed.): South African Jewry. A Contemporary Survey, Cape Town 1984. 
47 Newman, A. N. - Evans, N. – Smith, J. G – Issroff, S. W.: Jewish Migration to South Africa: The 

Records of the Poor Jews’ Temporary Shelter, 1885-1914. 
48 Hoffmann, N.D.: Book of Memoirs. Reminiscences of South African Jewry, Cape Town 1996. Z jidiš 

přeložily Lilian Dubb a Sheila Barkusky. 
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Ze studií o evropské migraci do jižní Afriky je inspirativní práce finského historika Eera 

Kuparinena o přistěhovalcích ze Skandinávie, 49 méně pak starší kniha Waltera Schmidta-

Pretoria o imigraci německé.50 

Základní českou syntézou dějin Jižní Afriky od pravěku po 90. léta 20. století je práce 

Otakara Hudce.51 

Pro orientaci v jihoafrické židovské historiografii je nedocenitelnou pomůckou 

bibliografie sestavená Veronicou Belling.52 

 

II. POZADÍ MIGRACE 

1. Litvaci jako zvláštní skupina v rámci východoevropského Židovstva 

Identita litvaků jako jedné z hlavních skupin v rámci židovského etnika – a skupiny 

dominantní v židovské komunitě na jihu Afriky – se opírá o původ na teritoriu středověkého 

Velkoknížectví litevského. Jako litvaci se tak označují Židé, jejichž předkové žili na území 

dnešní Litvy, Běloruska, Livonska (dnešní Lotyšsko) a oblasti Suwałek v dnešním Polsku. 

Litvacká identita se dodnes v Izraeli i v zemích diaspory projevuje specifickou formou 

aškenázské liturgie a užíváním severovýchodního dialektu jidiš. Ač litvaci v 19. století tvořili 

menšinu proti polským a ukrajinským Židům, hovořícím středo-, resp. jihovýchodními 

dialekty jidiš, byla to právě varianta severovýchodní, jež měla v tomto období určující vliv při 

vzniku spisovné, tzv. klal-jidiš. Souviselo to s prestižním postavením litvaků; i přes jejich 

malou oblibu v obecném povědomí mezi početně silnějšími polskými Židy byla jejich vlast 

považována za duchovní centrum aškenázské diaspory a Vilno (jid.: Vilne, lit.: Vilnius) pak 

za „litevský Jeruzalém“.  

                                                 
49 Kuparinen, Eero: An African Alternative: Nordic Migration to South Africa, 1815 – 1914, Helsinki – 

Turku 1991. 
50 Schmidt-Pretoria, Werner: Deutsche Wanderung nach Südafrika im 19. Jahrhundert, Berlin (West) 

1955. 
51 Hudec, Otakar: Dějiny Jižní Afriky, Praha 1996. 
52 Belling, Veronica: Bibliography of South African Jewry, Cape Town 1997. 
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Na území, kde v první polovině 13. stol. vzniklo Velkoknížectví litevské pod vládou 

Mindaugasovou 53, se aškenázští Židé jako obchodníci usazovali nejspíše již ve století 

dvanáctém. Přicházeli z oblasti Kyjevské Rusi; příliv židovského obyvatelstva z jihu zesílil 

v první polovině 14. století, kdy na území Volyně, Polesí a Podolí směřovala expanze 

litevského státu, regionálního mocenského hegemona. Na Litvu prchali zejména Židé 

z Německa, vystavení pronásledování a pogromům, jejichž intenzita byla nejvyšší v období 

po „černé smrti“.54 Právním základem židovské komunální organizace ve 

středověkém litevském státě byla privilegia udělená roku 1388 brestským Židům velkým 

knížetem Vytautasem (Vitoldem).55 Po návratu z vyhnanství za velkoknížete Alexandra 

v letech 1495 – 1503 se komunita na litevském území – spojeném od roku 1569 v lublinské 

unii s Polskem – vyvinula v jednu z největších v Evropě.  

Zlatý věk litvaků nastává s působením „Gaona vilenského“ (vl. jm. Elijahu ben Šlomo, 

1720 – 97), jednoho z největších židovských učenců novověku a nesmiřitelného odpůrce 

chasidismu. Vznik tohoto lidového mystického hnutí je spojen se jménem Bešta (Ba´al-šem-

tov 56, vl. jm. Jisra´el ben Eliezer, asi 1700 – 1760), působícího na území dnešní Ukrajiny. 

S Beštovým žákem a nástupcem, Magidem 57 z Mezeryče (1710 – 72) expandovoval 

chasidismus na východ Velkoknížectví litevského (tj. na území dnes patřící Bělorusku a 

Lotyšsku). Byla to především osobní autorita Gaona z Vilna, jež zabránila další expanzi 

chasidského hnutí. Židé v oblasti Vilna a Kovna (lit.: Kaunas) – na území dnešní Litvy – 

                                                 
53 V polských pramenech označovaný jako Mendog, v německých jako Mindowe. Roku 1251 přijal 

Mindaugas od chelminského biskupa křest, o dva roky později byl v Novogrudku (dnešní Bělorusko) korunován 
na krále. První litevský král (druhý – Vilém z Urachu, hrabě württemberský – byl jako Mindaugas II. zvolen 
v červenci 1918; do dějin vstoupil jako stodenní král) se později křesťanské víry zřekl. Až do křtu Jogaily 
(Jagella, Jagiełła; jako polský král Vladislav II.) roku 1386 zůstávala velká knížata pohany, zatímco velkou 
většinu jejich poddaných představovali východní Slované pravoslavného vyznání. 

54 Levin, D.: The Litvaks, s. 43. 
55 Mindaugasův bratranec Vytautas – rovněž původně pohan – byl velkoknížetem v letech 1392 – 1430. 

Jeho vláda je spojena s největší územní expanzí litevského státu – ten sahal až na pobřeží Černého moře (roku 
1397 porazil Vytautas vojsko Zlaté hordy). Roku 1410 rozprášilo polsko-litevské vojsko řádové síly 
u Grunwaldu (lit.: Žalgiris). V letech 1421-1422 obdržel Vitold nabídku husitské Prahy, aby přijal českou 
korunu. Vitold váhal a poslal do Čech svého synovce Zikmunda Korybutoviče; později husitský návrh odmítl. 

56 Hebr.: mistr dobrého jména. Obecně: označení rabínů – lidových léčitelů, rozšířené v aškenázské 
diaspoře v raném novověku. 

57 Hebr.: kazatel. 
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následovali svého duchovního vůdce, který přívržence chasidismu exkomunikoval. Pro 

stoupence Gaona vilenského se ujalo označení mitnagdim (odpůrci). V prostředí oponentů 

chasidismu se důraz na tradiční rabínskou vzdělanost pojil s hlubokou zbožností. Mravní 

čistotu bránil proti nebezpečí v podobě haskaly – židovského osvícenství – rabi Jisra´el Lipkin 

(Salanter), který roku 1842 založil náboženské hnutí Musar. Salanter je považován za 

nejvýznamnější rabínskou osobnost na Litvě v 19. století. Jeho následovníci dnes 

vedle chasidim tvoří druhou skupinu aškenázských charedim – ultraortodoxních Židů, a to jak 

v Izraeli, tak i v USA. 

Trojí dělení Polska znamenalo připojení téměř celého území historické Litvy k Rusku; 

jen levý břeh Němenu anektovalo při třetím dělení roku 1795 Prusko.58 Připojením rozsáhlých 

území na Rzeczipospolité i Osmanské říši byla carská vláda poprvé v historii konfrontována s 

masovým židovským osídlením. K zamezení židovské migrace stanovila vláda Kateřiny II. 

roku 1791 židovské pásmo osídlení (čertu naselenia), mimo něž byl Židům pobyt zakázán. Po 

vyhnání Napoleonovy armády (francouzská okupace znamenala i krátkodobé obnovení 

litevského velkoknížectví) bylo Suvalsko, součást historického litevského území, připojena ke 

Kongresovce. Po likvidaci Kongresovky v důsledku porážky polského povstání roku 1831 

směli Židé obývat 24 gubernií na západě říše. Z území historického velkoknížectví sem patřila 

gubernie kovenská, vilenská (na dnešním litevském a běloruském území), suvalská (oblast 

dnes rozdělená mezi Polsko a Litvu), vitebská (část Běloruska a dnes lotyšské Latgalsko), 

hrodenská, minská a mohilevská (v dnešním Bělorusku).59 

Litva se svým duchovním centrem – Vilnem – byla nejen východoevropským centrem 

haskaly, ale i rodištěm moderní sekulární židovské identity. Její rozdílné pojetí 
                                                 

58 Při prvním dělení roku 1772 anektovali Rusové Latgalsko (dnes patřící Lotyšsku) a běloruská území až 
k linii Západní Dvina – Dněpr. Aukštaitsko a Žmuď (většina území dnešní Litvy, jakož i část dnešního 
Běloruska), se součástí carské říše staly při třetím dělení polsko-litevského státu. Podle: Švec, L.: Dějiny 
pobaltských zemí, s. 107 – 111. Oblast Klaipėdy (Memelu) byla od středověku spojena s Pruskem a od vyhnání 
Židů v roce 1567 byla až do 19. stol bez židovského osídlení. Litevský stát připojil mezinárodní území, jež 
z pověření Společnosti národů spravovala Francie, až roku 1923, aby je o šestnáct let později odevzdal Třetí říši. 
Součástí Litvy se s konečnou platností stalo až roku 1945. 

59 Haumann, H.: Dějiny východních Židů, s. 72. 
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vykrystalizovalo na přelomu 19. a 20. století v konflikt mezi sionisty a jidišisty, jejichž 

politickou platformou byl Všeobecný židovský dělnický svaz v Rusku, na Litvě a v Polsku 

(Algemejner jidišer arbeter bund in Rusland, Lite un Pojln, krátce Bund), založený roku 1897 

ve Vilně. Tento spor nepolevil až do úplného vyhlazení židovské komunity na Litvě za II. 

světové války a ve specifické podobě byl přenesen i na jih Afriky. Litevští Židé byli roku 

1878 mezi zakladateli prvních zemědělských kolonií v Palestině. Z Lužek v dnešním 

Bělorusku pocházel zakladatel moderní hebrejštiny Eliezer ben Jehuda (vl. jm. Eliezer Jicchak 

Perlmann, 1858 – 1922), který se roku 1881 usadil v Jeruzalémě. Tisíce litvaků se do 

Palestiny vystěhovalo především po tragických pogromech v carském Rusku roku 1881 

(židovští vystěhovalci z Litvy však až do 20. let směřovali nejčastěji do USA a na druhém 

místě pak do jižní Afriky). Vedle Všeobecných sionistů, kteří zastávali centristické pozice, 

bylo silné marxistické křídlo. Levicová sionistická strana Poalej Cion (Dělníci Sionu) vznikla 

roku 1903 v USA, v carském Rusku vznikaly stranické buňky od roku 1906. Počátkem 20. let 

se odštěpila Poalej Cion – levice, podporující bolševickou revoluci. Ta byla zlikvidována 

roku 1928 jako poslední strana v Sovětském svazu mimo VKS (b). Pravicová Poalej Cion 

byla sociálnědemokratickou stranou, mezi její vůdce patřil i David Ben Gurion (první 

předseda vlády Izraele). Jidiš měla podle programu Poalej Cion sloužit jako druhá úřední řeč 

židovského státu vedle hebrejštiny. Vilno bylo však i baštou náboženského sionismu: roku 

1901 zde bylo založeno dodnes fungující hnutí Mizrachi.60 Roku 1905 vznikla ve Vilně 

ústředna Sionistické organizace v Rusku.61 

Tak, jako bylo Vilno „litevským Jeruzalémem“ – jedním z hlavních duchovních center 

židovské diaspory, bylo i protipólem moderního, sekulárního Jeruzaléma. Velký židovský 

historik Šimon Dubnov poukázal na paralelu mezi vznikem Hebrejské univerzity 

v Jeruzalémě v roce 1925 a založením Židovského vědeckého institutu (Jidišer visnšaftlecher 

                                                 
60 Atamuk, S.: Juden in Litauen, s. 64. 
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institut, YIVO) ve Vilně téhož roku. Po připojení Litvy k SSSR v roce 1940 se institut YIVO 

přesunul do New Yorku, kde sídlí dodnes.    

Třetí alternativní koncepci židovské národní identity vedle sionismu a jidišismu 

představovalo nesionistické nábožensko-ortodoxní hnutí Agudas Jisroel, založené ve Vilně 

roku 1912, reprezentující chasidské kruhy. 

 

2. Sociální struktura litevskožidovské populace 

Připojení Litvy k Rusku znamenalo pro židovské obyvatelstvo citelný pokles 

společenského postavení. Až do konce carské nadvlády byli Židé nejvíce zneprávněnou 

a pronásledovanou etnickou skupinou na území říše. Situaci dále komplikoval prudký nárůst 

židovské populace, pozorovatelný od poloviny 19. století. Na území kovenské gubernie 

(zabírala většinu území dnešní Litvy; právě z této oblasti přišla většina židovských 

přistěhovalců do jižní Afriky) žilo roku 1847 pouhých 81500 Židů. Do roku 1897 jejich počet 

stoupl na 212600: to představuje nárůst o 160,86 %.62 Litva byla přitom ve druhé polovině 

sledovaného období výrazně zasažena židovskou emigrací – kovenskou gubernii opustilo 

v letech 1881 – 1897 přes 50000 Židů.63 Ve vilenské gubernii vzrostl počet Židů ve stejném 

období ze 68400 na 204700 (o 199,27 %), v hrodenské pak z 98200 na 280500 (o 185,64 

%).64 Podíl Židů na celkové populaci kovenské gubernie vzrostl v letech 1857 – 1897 z 9,4 % 

na 13,8 % (podíl Litevců klesl ve stejném období ze 79,6 % na 66,6 %, u Poláků stoupl ze 3,1 

% na 9 %).65 Na území dnešní Litvy tvořili Židé 13,1 % populace.66 Židé tvořili 41,5 % 

obyvatel Vilna, historické metropole Litvy.67  

                                                 
62 Tamtéž, s. 77. 
63 Tamtéž, s. 82. 
64 Tamtéž, s. 77. 
65 Tamtéž, s. 80. 
66 Atamuk, S.: Juden in Litauen, s. 53. 
67 Rosenberg, L.: Die Juden in Litauen, s. 19. 
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Podle sčítání lidu z roku 1897 byla u Židů v kovenské gubernii jak porodnost, tak 

i úmrtnost nižší než u nežidovského obyvatelstva (3,08 % proti 3,6 %, resp. 1,66 % proti 2,33 

%), přírůstek židovského obyvatelstva činil 1,42 % proti pouhým 1,27 % u nežidů.68 

Podle stejného censu bylo v kovenské gubernii oficiálně zaměstnáno 66132 z výše 

zmiňovaných 212666 Židů (47285 mužů a 18847 žen), tedy 31,1 % (u Litevců 28 %).69 33,3 

% z nich se zabývalo řemesly a průmyslem (u Litevců to bylo jen 7,6 %), 26 % obchodem 

a finančnictvím (0,6 % u Litevců), 11,1 % službami (11,5 %), 4,9 % zemědělstvím (73 %), 

4,6 % svobodnými povoláními (1 %), 4 % se věnovalo dopravě (0,5 %); s vojskem pak bylo 

spjato povolání 3,4 % Židů, resp. 0,2 % Litevců. 9,3 % Židů a 3 % Litevců bylo 

nezaměstnaných.70 

55,2 % Židů v gubernii žilo v městečkách – štetlech (v těchto sídlech pak představovali 

56 % celkové populace), 29,2 % ve městech (43,4 %) a 15,6 % na venkově (2,8 %).71 

 

3. Počátky masové emigrace litevských Židů 

Epidemie cholery v kovenské a suvalské gubernii v roce 1868 vyvolala první větší vlnu 

židovské migrace z Litvy. Ta směřovala téměř výhradně do sousedního Pruska.72 

Masovou emigraci však aktivovaly až pogromy, které vypukly po zavraždění cara 

Alexandra II. roku 1881. Krvavé útoky proti židovskému obyvatelstvu tolerované carskou 

policií, běžné v následujícím čtvrt století na Ukrajině a v Besarábii, se sice Litvě vyhnuly, 

nicméně i zde docházelo ke žhářským útokům, mj. v Kovně, Panevėžysu a Žagarė. Tyto 

události vyvolaly mezi Židy paniku. Prohlášení ministra vnitra knížete Nikolaje Pavloviče 

Ignatěva, že „západní hranice Ruska je pro Židy otevřena“, pak vyvolalo exodus, směřující 

v následujících třech desetiletích ze židovské oblasti osídlení v Rusku – hlavního 
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demografického centra židovského národa – především do Severní Ameriky, v menší míře 

pak do západní Evropy, Palestiny, Latinské Ameriky, jižní Afriky a Austrálie.  

Roku 1882 se v Petrohradě pod patronací barona Guinsberga konala konfrence za účasti 

40 delegátů včetně knížete Ignatěva i vrchního rabína Litvy Jicchaka Elchanana Spektora; 

zatímco rusko-židovští magnáti se vyslovili proti organizované židovské emigraci z carského 

Ruska, změnil ministr vnitra rétoriku z předchozích let a hovořil o „nedostatku vlastenectví“ 

mezi Židy, jejichž emigraci dříve přitakával.73 

Mimo strachu z rozšíření pogromů na litevské území působila zejména cílená politika 

státního antisemitismu spojená s vládou Alexandra III. Zvláště nepříjemný byl pro Židy zákaz 

usazovat se na venkově a vlastnit půdu mimo města z roku 1882. Téhož roku rozhodla vláda 

o zákazu obchodu o nedělích a křesťanských svátcích. Tato tzv. „dočasná opatření“ platila až 

do pádu carismu. Dalšími administrativními zásahy ztěžujícími život Židů v carském Rusku 

a akcelerujícími jejich vystěhovalectví byl zákon z roku 1886, podle nějž musela každá 

židovská rodina, jejíž člen se vyhnul vojenské službě (ta vedla ve většině případů ke křtu), 

odevzdat 300 rublů, desetiprocentní numerus clausus, jehož zavedení bylo vyšším školám 

umožněno roku 1887 a zákaz Židům volit v místních volbách z roku 1892.74 

Vysvětlovat masovou emigraci Židů z carského Ruska pouze pogromy a státním 

antisemitismem by však bylo nepřípustným zjednodušením: litevským židovským komunitám 

se ostatně větší pogromy vyhnuly. Faktorem srovnatelného významu byl hladomor, který na 

Litvě vypukl roku 1880.75 Ekonomickou interpretaci masové migrace Židů z Litvy navrhla 

roku 1958 historička Ida Hersch: „[h]ostince byly uzavřeny, protože vláda převzala monopol 

na prodej tvrdého alkoholu. Ustal obchod se lnem a lněným semenem, jenž byl dosud v rukou 

Židů, kteří kupovali suroviny od statkářů a vyváželi je. Důvodem bylo, že výrobci textilu 

                                                 
73 Gershater, C.: From Lithuania to South Africa, s. 67. 
74 Levin, D.: The Litvaks, s. 74. 
75 Simonovitz, G.: The Background to Jewish Immigration to South Africa and the Development of the 

Jewish Community in the South African Republic, between 1890 and 1902, s. 26. 
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v Německu začali vysílat agenty přímo k rolníkům. Výrobci střešních tašek usazení 

v Livonsku byli vyhnáni zpět do [židovského] pásma osídlení a přišli tak o způsob obživy.“76 

Paměti mnoha litvackých přistěhovalců do jižní Afriky dokazují, že jejich záměrem 

bylo vydělat si na obživu a vrátit se zpět. H. M. Jacobson vzpomínal po 62 letech na cestu do 

jižní Afriky, již podnikl jako šestnáctiletý v listopadu 1902: „Navždy! To však nebylo 

záměrem mým ani více než devadesáti procent přistěhovalců mé generace. Zejména mnozí 

přistěhovalci měli představu, že si vydělají (naše představy nebyly vysoké – bylo by nám 

stačilo dvě stě nebo tři sta liber, což odpovídalo dvěma, třem tisícům rublů) a vrátí se 

,domů´.“77 Je příznačné, že až do první dekády 20. století tvořili muži velkou většinu 

litvackých přistěhovalců do jižní Afriky (stále však v podstatně menší míře než u imigrantů 

indických a čínských); až po jihoafrické válce stoupá podíl žen na židovské imigraci z Litvy 

(většinou se jednalo o manželky s dětmi v Africe již žijících mužů) a demografický obraz 

jihoafrické židovské komunity se tak postupně normalizuje. Vlivem zhoršující se situace 

v Rusku (sílící a státem tolerovaný antisemitismus i hospodářské potíže) i postupné 

konsolidace hospodářských i politických poměrů na jihu Afriky viděli nyní Židé na černém 

kontinentu i svou budoucnost. 

 

III. MIGRACE 

1. Počátky masové migrace litvaků do jižní Afriky 

Masové evropské přistěhovalectví vyvolalo zejména objevení diamantů poblíž 

Hopetownu na řece Orange v Kapsku v roce 1867. V následujících letech došlo k rychlému 

rozmachu těžby v povodí Orange na rozhraní Kapska s Oranžskem.78 Těžba do oblasti záhy 

přilákala tisíce kolonistů z celého světa a z Kapska učinila jednu z nejlákavějších částí 

britského impéria. 
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Většina území dnešní Jihoafrické republiky byla v tomto období pod britskou koloniální 

správou. Původně nizozemskou kolonii Kapsko okupovali Britové poprvé roku 1795 a znovu 

pak po krátkém období pod správou Batavské republiky (1803 – 06); britskou nadvládu 

potvrdil Vídeňský kongres roku 1815. Roku 1843 anektovali Britové Natal. „Velký trek“ 

v letech 1835 – 38 přivedl tisíce kapských Búrů na vnitrozemskou náhorní plošinu severně 

a východně od Dračích hor. V následujících letech búrští voortrekkeři ustavili dvě nezávislé 

republiky. Jihoafrickou republiku (Zuid-Afrikaansche Republiek, v obecné řeči Transvaal) 

uznali Britové úmluvou ze Sandrivieru 17. ledna 1852, Oranžský svobodný stát pak dohodou 

v jeho hlavním městě Bloemfonteinu 23. února 1854.79  

Prvním litevským Židem, který se rozhodl zkusit štěstí na jihu Afriky, byl Šmuel 

(„Sammy“) Marx ze Žemaičių Naumiestis. Za epidemie cholery roku 1868 odešel jako 

pětadvacetiletý do anglického Sheffieldu.80 Již dalšího roku se vydal do Kimberley v Kapsku, 

kde byla krátce předtím objevena diamantová ložiska. S bratrancem Isaakem Lewisem, který 

jej do Kapska záhy následoval, uzavřel obchodní partnerství. Zpočátku si na skromné živobytí 

vydělávali jako dodavatelé v oblasti kapských diamantových dolů, později přešli k obchodu 

s drahokamy. Roku 1874 vstoupili do židovské komunity v Kapském Městě. Roku 1881 se 

Sammy Marks stěhuje do Pretorie a navazuje úzké přátelství s prezidentem a obnovitelem 

nezávislosti Jihoafrické republiky Paulem Ohmem Krugerem. Marksovy obchodní kontakty 

umožnily Krugerově vládě realizovat ambiciózní projekt železnice z Pretorie do hlavního 

města portugalského Mosambiku, Lourenço Marques. V metropoli Transvaalu financoval 

Marks Krugerovu sochu, jež dodnes patří k nejznámějším památkám města. Po objevení zlata 

na Witwatersrandu rozvinuli Lewis & Marks obchodní aktivity i v tomto novém 

hospodářském centru Transvaalu: ty zahrnovali lihovarnictví a produkci skla, keramiky a 

stavebních materiálů. Založili rovněž uhelné doly u Viljoensdrifu či společnost Vereeniging 
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Estates Ltd., jež se podílela na kultivaci zemědělské půdy v okolí řeky Vaal. Ve věku čtyřiceti 

let se Marks v Sheffieldu oženil s o devatenáct let mladší Berthou Guttmann, s níž měl celkem 

devět dětí.81 Roku 1897 obdržel jako jeden z mála východoevropských Židů transvaalské 

občanství.82 

Marks významně přispěl ke stavbě synagógy v Pretorii, otevřené roku 1898 samotným 

prezidentem Krugerem. Finančně značně pomohl nejen k rozvoji jihoafrických židovských 

komunit; jeho finanční příspěvek umožnil stavbu nové synagógy v Žemaičių Naumiestis. 

Nebylo lepšího důkazu o prosperitě, jíž mohl Žid z chudých poměrů dosáhnout; zpráva o 

Marksových úspěších se záhy rozšířila po celé Litvě a byla významným faktorem 

stimulujícím migraci na jih Afriky. V blízkosti Pretorie nechal Marks postavit viktoriánské 

sídlo Zwartkoppies Hall. Během jihoafrické války visela nad budovou bílá vlajka. Neutrální 

stanovisko ostatně během „búrské války“ zastávala většina litevských Židů v Transvaalu (viz 

podkapitola IV./6.). Marks hrál významnou roli v mírových jednáních, jež vedla k mírové 

smlouvě z Vereenigingu z 31. května 1902.http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Smtickey2.jpg 

Roku 1910 se Marks stal členem prvního jihoafrického Senátu; v horní komoře 

parlamentu Unie seděl až do svého úmrtí v Johannesburgu 18. února 1920.83 

Zavedení železničního spojení mezi Kovnem a Libavou (Liepāja v dnešním Lotyšsku) 

roku 1882 výrazně usnadnilo možnost emigrace do zámoří. Plavba do Anglie z Libavy byla 

při vší strastiplnosti levnější než cesta napříč evropským kontinentem. Jihoafrický historik 

Chaim Gershater (sám byl imigrantem z Litvy) připomíná, že mnozí emigranti byli převaděči 

zavedeni na území nikoho mezi Ruskem a Německem, kde byli oloupeni a nezbylo jim než 

vrátit se zpět na Litvu.84 Výhodou libavského přístavu pro vystěhovalce byl i fakt, že zde 
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nebyli podrobeni lékařské prohlídce.85 Chaim Gershater připomíná, že mnozí Židé opouštějící 

carskou říši byli v libavském přístavu vystaveni brutalitě ze strany policie.86 

Zvýšený zájem východoevropských Židů o jih Afriky neunikl britským námořním 

dopravcům. Donald Currie, ředitel dopravní společnosti Castle Mail Packet Company (dále: 

Castle Line; spojení s Kapským Městem zajišťovala od roku 1857) potřeboval v 90. letech 

náhradu za pasažéry 3. třídy - převážně cornwallské horníky, jejichž zájem o práci v dolech na 

měděné rudy v Kapsku opadl. Společnost zahájila prostřednictvím svých agentů masivní 

reklamní kampaň zejména mezi židovským obyvatelstvem Litvy. Castle Company 

i konkurenční Union Shipping Company (dále Union Line; založena byla roku 1853, na trase 

do jižní Afriky operovala od roku 1872) snížily roku 1895 výrazně ceny za dopravu do 

Kapského Města.87 Roku 1900 se oba dopravci spojili ve společnost Union Castle Mail 

Steamship Company Limited (dále Union-Castle Line).88  

Britský historik Aubrey Newman poukazuje na zásadní roli židovských agentů dopravních 

společností působících v carském Rusku  pro intensifikaci židovské migrace na jih afrického 

kontinentu. Byli to právě oni, kdo emigrantům obstarával cestovní pasy. Tyto aktivity značně 

zrychlovaly proceduru vystěhování, zároveň však často vedly k situaci, kdy „rodinný“ pas 

sdílely osoby, jež se navzájem neznaly. Postupně si agenti získali kontakty na úřadech a 

v policii. Nejvýznamnější roli hrála společnost Knie and Company se sídlem v Libavě a sítí 

„podagentů“ na Litvě. Koncem století byla kolem johannesburské filiálky společnosti 

vytvořena primitivní bankovní organizace, umožňující i transfer podpory příbuzným na 

Litvě.89 
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2. Na cestě 

Loučení lidí opouštějících rodnou obec mělo ritualizovanou podobu. Po rozloučení se 

všemi příbuznými a přáteli se muž vypravil v doprovodu matky či manželky, zůstávala-li na 

Litvě, na hřbitov. U hrobu každého význačného člena rodiny řekla matka či choť: „Drahý 

strýčku x, tady je můj syn y, který se s tebou chce rozloučit. Předstup před Svatý trůn a modli 

se za něj, aby ho nepotkalo nic zlého, ať už bude překračovat hranice nebo se plavit po širém 

moři. Modli se za něj, aby na nás nezapomněl, aby si připomínal náš smutek a žal.“ 

Bezprostředně před odjezdem dostal emigrant požehnání od rabína; v synagóze byl vyvolán 

ke čtení z Tóry a celá obec se pomodlila za jeho šťastnou cestu. 

Z Libavy do Southhamptonu přepravovaly emigranty zpravidla dobytčí lodě kodaňské 

společnosti Det Forenede Dampskibs-Selskab. Britský Merchant Shipping Act z roku 1894 

zakazoval přepravovu lidí a dobytka v týchž prostorách. I přesto byl způsob přepravy na 

dánských lodích nehygienický a nedůstojný. Cesta trvala čtyři až pět dnů; otevření Kielského 

kanálu roku 1895 ji pak zkrátilo zhruba o den.  

Počet osob (většinou Židů), které odjely z Libavy do Londýna, stoupl ze zhruba 1000 

roku 1896 na více než 5000 v roce 1900.90 

Jiní vystěhovalci na jih Afriky dali přednost suchozemské cestě do Hamburku a odtud 

loděmi Castle Line do Southhamptonu, kde přestupovali před dalekou cestou do Kapského 

Města. Jiní cestovali z Hamburku do Anglie plavidly společností White Star Line a Shaw, 

Savill & Albion Line; byli i tací, kteří zvolili mnohem delší plavbu z Hamburku na jih Afriky 

lodí Německé východoafrické linie (Deutsche Ost-Afrika-Linie).91 Pro většinu emigrantů však 
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představoval významnou zastávku Provizorní útulek pro chudé židy (Poor Jews’ Temporary 

Shelter), založený roku 1885 v londýnském East Endu.92  

Po příjezdu lodi do Gravesendu navštívil pasažéry celní úředník a lékařský inspektor 

ze Zdravotní správy londýnského přístavu (Port of London Port Sanitary Authority). Poté, co 

loď v Tilbury opustili pasažéři cestující 1. a 2. třídou, byli cestující z nejnižší přepravní třídy 

podrobeni základní lékařské prohlídce (v případě cestujících dobytčími loděmi na palubě, 

u osobních lodí v jídelně nebo kuřárně). Osoby, u nichž byla zjištěna „choroba podléhající 

ohlášení“ (např. cholera, tyfus, žlutá zimnice či pravé neštovice) byly izolovány v nemocnici 

Zdravotní správy. Ti, kteří byli prohlášeni za zdravé, vystoupili pak zpravidla v Millwallu či 

na nábřeží Temže v St. Katharine's Steam Packet Wharf, Customs Wharf, Hays Wharf či na 

Irongate Stairs. Tam se dezorientovaní lidé bez znalosti jazyka často stávali obětí podvodníků, 

mnohdy hovořících jidiš. Ti mnohé naivní přistěhovalce přiměli zaplatit velké částky za cesty 

na smyšlená místa či za ubytování a směňovali peníze podle nevýhodných kurzů. Dívky 

nezřídka padly do rukou kuplířů. Proti podobným případům hyenismu bojovaly židovské 

organizace jako Provizorní útulek pro chudé židy či Židovská společnost na ochranu dívek, 

žen a dětí, jejichž spolupracovníci se přistěhovalců snažili ujímat již na přístavním molu. Ve 

třetí výroční zprávě Provizorního útulku pro chudé židy (za rok 1887/88) se říká: „Nebyl-li by 

pro ně dostupný Útulek, dostali by se tito nešťastníci nevyhnutelně do spárů oněch žraloků, 

kteří čekají na příjezd takových chudých cizích přistěhovalců, berou je do svých doupat, jimž 

říkají ubytovny, kde je drží, dokud [tito přistěhovalci] nevyčerpají své skromné prostředky, 

aby je pak vyhodili na ulici bez známostí a bez peněz.“ Neradostnou situaci stále většího 

počtu uprchlíků přicházejících do Londýna vyjadřovala již první zpráva útulku vydaná roku 

1886: „cizí útlak [...] vedl k neustávající záplavě londýnského East Endu našimi chudými 

cizími souvěrci. Byli ubytováni v ubohých chatrčích svých skromní bratří a přes noc dokonce 
                                                 

92 Sídlil původně na adrese 12 Garden Street, po roce se pak přestěhoval do 84 Leman Street a roku 1906 
pak do vedlejší budovy, 82 Leman Street. Podle: Newman, A. N. - Evans, N. – Smith, J. G – Issroff, S. W.: 
Jewish Migration to South Africa, s. 21. 
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plnili omšelé modlitebny místních chevrot 93“.94 Nemálo osob žijících v blízkosti Útulku si 

přivydělávalo prodejem lodních lístků do jižní Afriky a výměnou peněz.95 

O emigrantech s „Afrikou“ jako cílem se jako první zmiňuje výroční zpráva Útulku pro 

rok 1892/93 (pokud takoví Útulkem prošli v letech dřívějších, byli zařazeni do rubriky 

„ostatní“). Počet přechodných obyvatel Útulku mířících do Afriky činil 525 v roce 1893 a 467 

roku 1894; následoval prudký vzestup, vedoucí k hodnotám 1221 a 2136 ve dvou letech 

následujících. V letech 1897 – 1901 se pohyboval mezi 666 a 1327 ročně, aby dosáhl vrcholu 

v období po jihoafrické válce: 2155 roku 1902, resp. 2969 v roce 1903. Následující léta 

znamenala úpadek; nový vzestup přišel až roku 1910. Ve čtyřech letech předcházejících I. 

světové válce se počty pohybovaly mezi 1088 a 1326. Za období 1892 – 1913 registroval 

Útulek 21837 židovských pasažérů na cestě na jih afrického kontinentu: drtivou většinu z nich 

tvořili litvaci. Obyvatelé Útulku tvořili ve zmiňovaném období 17,45 % nebritských imigrantů 

do jižní Afriky. Vrcholu dosáhl jejich podíl roku 1899 (29,95 %) a pak roku 1910 (37,45 %) 

s mírně klesající tendencí v letech následujících.96 Údaje o obyvatelích Útulku lze tedy 

považovat za do značné míry reprezentativní pro východoevropské židovské imigranty do 

jižní Afriky. 

Nedatovaná statistika původu židovských obyvatel Útulku mířících do Afriky (všichni 

přišli z carské říše) potvrzuje specificky litvacký charakter židovské migrace na jih černého 

kontinentu. Ze 13730 migrantů se plných 83,53 % narodilo v kovenské gubernii, přičemž i 

ostatní byli vesměs litvaky, především z Kuronska a gubernií minské a vitebské.  

 

 

                                                 
93 Chevra (sg.): bratrstvo, zde menší náboženská pospolitost. 
94 Newman, A. N. - Evans, N. – Smith, J. G – Issroff, S. W.: Jewish Migration to South Africa, s. 17 – 20. 
95 Tamtéž, s. 33. 
96 Tamtéž, s. 26. 
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Tab. 1.97 

Místo narození Počet migrantů % 

Kovenská 

gubernie 11468 

 

83,53 

Minská gub. 304 2,21 

Vitebská gub. 232 1,69 

Kuronsko 547 3,98 

Dvinská gub. 73 0,53 

Hrodenská 

gub. 70 

 

0,51 

Suvalská gub. 53 0,39 

Lodž 40 0,29 

Jiné 943 6,87 

Celkem 13730 100 

 

Profesní strukturu 14853 židovských transmigrantů přebývajících v Útulku na cestě do 

Afriky přibližuje tab. 2. 

Tab. 2.98 

Povolání Počet % 

Obchodník 4190 28,73 

Krejčí 1113 7,63 

Švec 1008 6,91 

Truhlář 448 3,07 

                                                 
97 Tamtéž, s. 12. 
98 Tamtéž, s. 14. 
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Řezník 334 2,29 

Zedník 161 1,1 

Hodinář 155 1,06 

Malíř 147 1,01 

Zemědělská 

povolání 133 

 

0,91 

Obchodní 

cestující 100 

 

0,69 

Úředník 100 0,69 

Kovář 94 0,64 

Kameník 87 0,6 

Žádné 6064 41,58 

Neuvedeno 449 3,08 

Celkem 14583 100 

 

Z výše uvedených údajů lze dovodit, že největší část transmigrantů tvořili mladí, 

nevyučení lidé. 28,73 % z obyvatel Útulku směřujících do Afriky tvořili obchodníci, 24,32 % 

pak řemeslníci.99 

Jak se židovští přistěhovalci do jižní Afriky odlišovali od těch, kteří za svou vlast zvolili 

mýty neméně opředenou Ameriku? Ve své době nejrozšířenější názor přibližuje článek E. B. 

Schneidera, litvackého usedlíka z oázy Beaufort West v Západním Kapsku, pro petrohradský 

hebrejský časopis Ha-melic (Advokát): „zatímco ti, kdo odešli do Ameriky, byli hnáni nouzí, 

do jižní Afriky přicházejí osoby, které si vydělaly doma a zde hledají bohatství“.100 

                                                 
99 Tamtéž, s. 14. 
100 Simonovitz, G.: The Background to Jewish Immigration to South Africa and the Development of the 

Jewish Community in the South African Republic, between 1890 and 1902, s. 30. 
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Specificky litvacký charakter židovské migrace předznamenával skutečně i zcela 

zvláštní sociální strukturu přistěhovalecké židovské komunity na jihu Afriky. Jak vyplývá 

z tab. 1. a 2., chyběl mezi Židy příchozími do jižní Afriky před I. světovou válkou 

průmyslový proletariát, tvořící koncem 19. století již velmi významnou část židovského 

obyvatelstva takových center, jakými byla Lodž, Varšava, Riga nebo Oděsa, na rozdíl od 

předindustriální Litvy. Typický litvak odchozí do Afriky byl svobodný mladý muž ze štetlu 

v kovenské gubernii s dovednostmi v oblasti řemesel nebo podomního obchodu, nikoliv 

dělník, který hledal štěstí spíše v metropolitních centrech Severní Ameriky. 

Představa, že do Afriky směřovali lidé, kteří mohli budovat na prosperitě dosažené již 

doma na Litvě, však jistě neodpovídá skutečnosti. Náklady na cestu spojené s mnoha 

vedlejšími výdaji - často způsobenými hyenismem těch, kteří se přiživovali na bezbranných 

přistěhovalcích – učinily relativní prosperitu dosaženou na Litvě zpravidla zcela irelevantní 

veličinou. Lidé museli začít „od nuly“. Zajímavý vhled do otázky sociálních poměrů mezi 

přechodnými obyvateli Útulku v East Endu přináší přitom redaktor londýnského Jewish 

Chronicle ze 12. února 1904: „Jeden starý muž si mě vzal stranou, rozhlédl se, aby zjistil, že 

nás nikdo nesleduje, a pak si vyhrnul kalhoty a ukázal mi nemalý obnos, který skrýval 

v punčochách. Chceme zjistit i cíl pasažérů; tuto informaci však poskytují ještě zdráhavěji než 

o bohatství, jež převážejí. Židovští přistěhovalci jsou velmi nesdílní a nerozumí plně 

důvodům našeho zkoumání; uznávám, že právem, vzhledem k tomu, že přicházejí ze zemí, 

kde je s nimi tak špatně zacházeno. [...] Je zábavné sledovat, jak úporně tvrdí, že hodlají 

setrvat v Londýně, i když všechny doklady jako dopisy a adresy směřují do ciziny.“101 

Gideon Simonovitz definoval pět ústředních motivů stojících za přechodem litvacké 

migrace do jižní Afriky do masové fáze. Prvním byly zprávy o mimořádných úspěších 

židovských krajanů, jež se donesly na Litvu. To platilo nejen pro zázračnou kariéru Sammyho 

                                                 
101 SAJBoD, ARCH 209.31, Jewish Chronicle, 12. 2. 1904. 
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Markse, ale i ku příkladu pro Wolfa Cohena, litvaka usazeného v Johannesburgu a zpočátku 

drobného obchodníka. Když mohutná dynamitová exploze 19. února 1896 poničila 

johannesburskou čtvrť Ferreirastown, navrhl landsman 102 Cohenovi, aby začal obchodovat se 

sklem. Zpráva, že si prostý krajan vydělal pět liber za den (částku odpovídající padesáti 

ruským rublům), zapůsobila na Litvě ohromujícím dojmem. Dalším faktorem byl zvláštní 

přístup Búrů k Židům, kdy se oba národy považovaly za „vyvolené“. Třetím z motivačních 

faktorů identifikovaných Simonovitzem byly citové vazby na emigrovavší příbuzné. Ze 

sociální struktury východoevropského židovského obyvatelstva vychází čtvrtý ze 

Simonovitzových argumentů: zatímco litevští Židé inklinovali k obchodu, pro který se jim 

skýtaly poměrně široké možnosti v Africe, byli polští Židé, mezi nimiž byl již silně rozšířen 

průmyslový proletariát, magnetizováni industriálními centry Severní Ameriky. Roli hrála 

konečně i jazyková blízkost jidiš a nizozemštiny.103 Nedostatkem Simonovitzovy analýzy je, 

že nezohledňuje roli agentů loďařských společnsotí působících na Litvě.     

Novější výzkum vedl k revizi „základního mýtu“ jihoafrické židovské komunity. 

Historička Gwynne Robins upozorňuje na představu litevskožidovského přistěhovalce jako 

podomního obchodníka, rozšířenou v memoárech jihoafrických Židů i v historiografii. Ty 

mnohdy sugerují, že litvaci v Africe začínali těmi nejpodřadnějšími pracemi, ale nejméně 

v následující generaci se vypracovali mezi společenské elity. Židovský podomní obchodník – 

smous 104 - je rozšířenou figurou v jihoafrické literatuře, statistiky profesí židovských 

přistěhovalců však naznačují, že nešlo nikterak o typ reprezentativní. Obraz židovského 

přistěhovalce jako smouse v jihoafrickém kulturním povědomí ignoruje na jedné straně 

výraznou kontinuitu mezi profesemi vykonávanými ve východní Evropě a v novém domově. 
                                                 

102 Plurál: landslajt; jid.: krajan. 
103 Simonovitz, G.: The Background to Jewish Immigration to South Africa and the Development of the 

Jewish Community in the South African Republic, between 1890 and 1902, s. 32 nn. 
104 Původ dodnes užívaného afrikánského termínu je nejasný. Milton Shain uvádí dva rozšířené 

etymologické výklady: podle prvního je odvozen ze jména „Moses“, druhý hledá jeho původ ve 
starším německém „schmussen“, resp. jidiš „šmuesen“ (povídat). Podle Shain, M.: Roots of Antisemitism in 
South Africa, s. 157. Z druhého výrazu vychází i pojem „shmooze“, jeden z nejrozšířenějších jidišismů 
v americké angličtině.   
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Právě mezi litevskými Židy byl podíl řemeslníků nadproporční. Na druhé straně zakrývá 

takové mytizující zobrazení vysoké sociální mobility zcela reálnou bídu širokých vrstev 

židovského obyvatelstva. Raná jihoafrická židovská historie rozhodně není jen výčtem 

„success stories“ o úspěšné společenské integraci; patří k ní i sociální marginalizace, 

kriminalita, ghettoizace, pohrdavý postoj starších židovských elit vůči chudým imigrantům, 

antisemitismus a v důsledku toho tisíce nešťastných lidských osudů. 

 

3. Východoevropský židovský tisk a migrace do jižní Afriky 

Jediný relativně objektivní zdroj informací o vzdálené jižní Africe představoval pro 

Židy v carské říši hebrejský a jidiš tisk, který měl v terénu vysoce informované přispěvatele. 

Židovští reportéři korigovali mytickou představu o „zlaté zemi“ (goldene medine), 

spoluutvářenou agenty dopravních společností, a upozorňovali na hospodářské, sociální 

a politické změny a jejich důsledky, jakými byla v určitých obdobích vysoká nezaměstnanost 

a zpřísnění imigrační politiky. 

Jedním z nejvýraznějších jihoafrických dopisovatelů východoevropských židovských 

novin byl Nehemiah David Hoffmann. Narodil se 1860 v kovenské gubernii; k žurnalistice se 

dostal během studií ve Vilně, roku 1879 byl pak pozván do Královce, kde pak působil jako 

šéfredaktor týdeníku Hakol (Vše; v hebrejštině) a Kol le-am (Vše pro národ; v jidiš). Po 

návratu do Vilna napsal během několika měsíců na 20 krátkých románů. Poté odcestoval do 

New Yorku, kde působil v týdenících Jidiše gazetn a Tageblat. Po devíti měsících se vrátil za 

rodinou na Litvu, kde vydával list Ha-magid (Kazatel).105 Švagr Barnet Millin jej přesvědčil 

k emigraci do Afriky; 1. srpna 1889 odjel lodí Drummond Castle z Londýna a 26. srpna 

dorazil do Kapského Města. Po Vysokých svátcích se pak vydal za švagrem Nathanem 

Millinem do Johannesburgu.106 V Johannesburgu vydával Hoffmann roku 1890 po dobu šesti 

                                                 
105 Hoffmann, N.D.: Book of Memoirs, s. III. 
106 Tamtéž, s. 1. 
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měsíců týdeník Der Afrikaner Israelit.107 Koncem roku se vrátil do Kapského Města, aby 

spolu se svým druhým švagrem  Nathanem Millinem zahájil obchod s oblečením. S vozem a 

dvěma koni cestovali v následujících dvou letech po celé zemi. Poté Hoffmann zahájil 

obchodní partnerství s mladším bratrem Sholemem, který krátce předtím dorazil z Litvy. 

Spolu otevřeli obchod smíšeným zbožím v Hottentotskloofu v Západním Kapsku, kam 

Hoffmann z Litvy přivedl i svou rodinu.108 Po návratu do Kapského Města zkoušel od dubna 

1895 do července 1897 štěstí s dalším jidiš týdeníkem Ha-or (Světlo) s hebrejskou přílohou 

Ha-ohev (Milovník).109 V letech 1897/98 vydával spolu s londýnským spisovatelem Isaacem 

Stonem již třetí týdeník, tentokrát pod názvem Der jidiše herald. Po Stoneově návratu do 

Anglie přiměli Hoffmanna noví obchodní partneři Eigel, Kaplanski and David Goldblatt 

změnit titul na Der Afrikaner Telegraf. Ani tato spolupráce se nesetkala s úspěchem; 

Hoffmann pak spolu s rabínem Yehudou Leibem Schrirem a varšavským Židem M. 

Mathusonem začal publikovat týdeník Di jidiše Folkscajtung. Když Hoffmann po měsíci 

neúspěšné spolupráce usoudil, že jidiš týdeník nemá šanci uspět, začal vydávat literární a 

vědecký měsíčník Der Afrikaner.110 

Hoffmann přispíval zejména do varšavského hebrejského listu Ha-cfira (Siréna). Ten 

založil 1862 Chajim-Zelig Slonimski jako vědecko-technický magazín; od 1876 začal do 

časopisu přispívat sionistický vůdce Nachum Sokolov, který jej změnil v populární, zejména 

politický žurnál. Později se Sokolov stal šéfredaktorem i autorem většiny příspěvků.111 

24. dubna 1891 se Hoffmann vracel k předchozímu příspěvku, v němž hovořil 

o Johannesburgu jako o prosperujícím městě: 

                                                 
107 Abrahams, I.: Western Province Jewry, s. 43. 
108 Hoffmann, N.D.: Book of Memoirs, s. 54. 
109 Poliva, J.A.: A Short History of the Jewish Press and Literature of South Africa from its Earliest Days 

until the Present Time, s. 12 n. 
110 Hoffmann, N.D.: Book of Memoirs, s. 54 n. 
111 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 49 n. 
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„Od té doby došlo k drastické proměně. Zásoby v [zlatých] dolech docházejí, nastal 

velký exodus. Podílová bublina splaskla a tisíce lidí ztratily peníze. Bylo mezi nimi mnoho 

Židů, kteří museli opustit Johannesburg a hledat útočiště v ostatních koloniích v jižní Africe, 

Natalu, Kapské kolonii a na domorodých územích. Loni, za časů prosperity, tvořilo židovskou 

populaci okolo 4000 lidí. Tento počet se mezitím snížil o polovinu.“112 

O něco později vyjádřil Hoffmann šok nad sekularizací židovské přistěhovalecké 

komunity na jihu Afriky: 

„Duchovní stav Židů v Jižní Africe je [...] velmi špatný. Jsem pln studu, musím-li 

veřejně oznámit, že se z našich bratří stali volnomyšlenkáři. Zapomněli na skálu, z níž byli 

vytesáni, na svůj lid, své náboženství a jazyk. Jejich děti vyrůstají bez škol, kde by získaly 

židovské vzdělání, a když vyrostou, budou tedy zcela neznalé svého lidu a své víry. Nikdo se 

však o jejich budoucnost či duševní zdraví nestará. Ani ti nemnozí rabíni, kteří zastávají 

pozice v několika městech, neberou na tento problém ohled a nedělají nic pro zlepšení 

postavení svých dětí.“113 

V článku pro Ha-melic o sedm let později byl již Hoffmann optimističtější: „[d]uch 

židovství je v naší zemi velmi slabý [...] když [však] pozorně zhodnotíme situaci [...] dnes 

a před několika lety, přesvědčíme se, že židovství udělalo velký krok vpřed“.114 

Argumenty nabádající ke skepsi vůči bezbožnému prostředí se objevovaly i ve vztahu 

k USA; v dosud vysoce tradiční litevskožidovské komunitě musely mít vysokou rezonanci. 

Ani sociální poměry nelíčil Hoffmann v růžových barvách: 

„V poslední době dorazilo mnoho židovských přistěhovalců. Téměř s každou lodí 

z Evropy přicházejí stovky Židů. [...] Tito přistěhovalci přicházejí v žalostných poměrech, 

zcela bez majetku, a místní charitativní organizace nejsou schopny zajistit jim prostředky, aby 

                                                 
112 SAJBoD, ARCH 204, Hatzefirah, No. 84, Vol. 18, Letter No. 5, 24. 4. 1891. 
113 SAJBoD, ARCH 204, Hatzefirah, No. 195, Vol. 18, 1891. 
114 SAJBoD, ARCH 204, Hamelitz, No. 70, 23. 5. 1898. 
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se postavili na nohy. Mnozí putovali do Transvaalu, jiní do Natalu; většina nosí na ramenou 

raneček bezcenného zboží“.115 

Chazan 116 a šochet 117 z Beaufort West Elijah Baruch Schneider píše roku 1892 

o poznání ostřeji do petrohradského listu Ha-melic: „Varování: Nejezděte do Jižní Afriky; 

velká chudoba a nouze mezi lidmi přicházejícími do Beaufort West z Kapského Města. 

I Transvaal zavřel brány [pro migraci]. Dobré časy jsou pryč; mnozí hladovějí.“118 

Velmi pozitivně hodnotí Hoffmann přístup búrského obyvatelstva k Židům. Roku 1891 

píše do Ha-cfira: „Jihoafričtí farmáři Žida obecně velmi respektují a vychvalují jej nad 

všechny národy pod sluncem. Židé jsou ceněni a obdivováni; jsou označováni za ,vyvolený 

národ´, ,nejnadanější z národů´ [...] Navštíví-li je Žid, přijímají jej velmi srdečně, rychle 

dovedou jeho koně do stáje a nakrmí jej. Židovský host je pozván do domu, je mu nabídnuto 

jídlo a pití a smí zadarmo přespat. Zmije antisemitismu dosud v této zemi nenakladla svá 

jedovatá vejce“.119 

Jiným významným intelektuálem, který přispíval do Ha-cfira, byl Meyer Dovid Hersch. 

Narodil se 20. ijaru 5618 (1858) u Joniškisu.120 Roku 1884 založil v Joniškisu buňku 

Chovevej Cion; v týž den se mu narodil druhý syn Ben-Cion.121 Roku 1891 odchází Meyer 

Dovid Hersch bez synů (jeho žena Hanna-Dvora, roz. Blumbergová, zemřela 1890) do 

                                                 
115 SAJBoD, ARCH 204, Hatzefirah, No. 253, Vol. 18, 1891. 
116 Synagogální kantor. 
117 Rituální řezník. 
118 SAJBoD, ARCH 204, Hamelitz, No. 67, Vol. 32, 23. 3. 1892. Podtženo v originálu. 
119 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 65. 
120 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 9. 
121 Ben-Zion Hersch (1884 Joniškis – 1936 Kfar Witkin, Palestina), později jeden z nejvýznamnějších 

sionistických aktivistů v Jižní Africe. Nejstarší syn Meyera Dovida Hersche Pesach Liebmann se narodil roku 
1882 na Litvě. Po emigraci roku 1904 se stal profesorem sociologie a demografie v Ženevě a autorem více než 
100 publikací ve francouzštině, němčině, polštině, angličtině a jidiš, mj. práce o židovské migraci Le Juif errant 
d´aujourd´hui (1913), přeloženo do jidiš jako Di jidiše emigracie (1914). Jako předák Bundu ve Švýcarsku byl 
účastníkem zimmerwaldské konference v roce 1915, po II. světové válce pak zástupcem Bundu v Socialistické 
internacionále, od roku 1954 byl předsedou Mezinárodní konference OSN pro demografii a statistiku. Umírá 
v roce 1955 v Ženevě. Podle: Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 219 - 223 Nejmladší syn 
Isaac John Hersch byl známým představitelem  revizionistického sionismu. Podle: Levy, J. I. (ed.): The Writings 
of Meyer Dovid Hersch, s. 20. 
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Transvaalu.122 Usazuje se u Elandsfonteinu (dnešní Germiston), kde si zpočátku vydělává 

jako podomní obchodník. Roku 1892 založil spolu s bratrem Avrahamem v oblasti Primrose 

první minjan.123 Z příspěvků na synagógu posílali Herschovi část na školu Talmud Tora 

v Šavlích a Joniškisu. Roku 1893 sepsal text „Naši židovští bratři v Jižní Africe“, který 

v letech 1895/96 postupně otiskla Ha-cfira. Na přelomu let 1894/95 se Meyer Dovid Hersch 

vrací do Šavlí. Roku 1895 si tam bere Itu (roz. Melamedovou) a společně se pak stěhují do 

Varšavy, kde se jim o rok později narodí dcera Amélie (Malka-Rivka). V Polsku se Hersch 

neúspěšně pokouší o obchod s pštrosími pery; roku 1902 se vrací na jih Afriky a záhy se stává 

místopředsedou Sionistického výboru v Kapském Městě (Cape Town Zionist Committee).124 

14. července 1903 se Hersch stává britským občanem; téhož roku se usazuje v Elsburgu jižně 

od Germistonu. Roku 1904 za ním přijíždí manželka se dvěma dcerami a snad i oba nejmladší 

synové.125 Roku 1917 se konečně rodina stěhuje do johannesbuského „štetlu“ – 

Doornfonteinu.126 V Johannesburgu pak roku 1933 – po několika letech úplné slepoty – 

umírá.127 

Hersch se ve svých článcích věnuje jednotlivým etnickým skupinám obývajícím 

Transvaal a jejich vztahům k židovským imigrantům. Roku 1896 píše, že mezi Búry není „ani 

stopy po nenávisti vůči jakémukoli náboženství, Židům dávají přednost před ostatními, 

projevují k nim lásku a respekt do té míry, že svým dcerám dovolují brát si Židy i tehdy, 

opustí-li svou víru a přidají se k židovskému náboženství. [...] Mnozí se ve společnosti Židů 

chlubí, že jejich předkové byli židovského původu a považují to za čest.“128 Méně lichotivé je 

již jeho hodnocení Angličanů: příslušníci „nižších vrstev jsou většinou zpupní; opijí-li se, 

                                                 
122 Tamtéž, s. 23. 
123 Počet deseti židovských mužů, potřebný pro čtení z Tóry; obecně též označení pro synagogální 

pospolitost. 
124 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 28 – 33. 
125 Tamtéž, s. 35 n. 
126 Veronica-Sue Belling uvádí i další, částečně žertovná označení Doornfonteinu: Ormfontein (slovní 

hříčka, orem – jid.: chudý), Schnorrerfontein (šnorer – jid. žebrák, tulák), Yiddel Fontein, Little Lithuania. 
Podle: Belling, V.-S.: The History of Yiddish Theatre in South Africa, s. 72 

127 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 39. 
128 Tamtéž, s. 63. 
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urážejí každého, včetně Židů. [...] učí kafry mluvit [o Židech] arogantně a zneužívat je. Někdy 

je popouzejí k plundrování židovských obchodů [...] Díky úřadům [...] byli štváči a lupiči 

tvrdě potrestáni.“129 Připomněl také, že „mezi těmi, kdo pomlouvají rusko-polské 

přistěhovalce, byli i někteří angličtí Židé“.130 O uitlanders 131 říká Hersch: „ztloustli, zesilněni 

a jsou drzejší, odkopli zemi, která je živila, a když ji vysáli až do morku kostí, povstali, aby 

vládu pokořili“.132 Naráží zde na neúspěšný pokus svrhnout Krugerovu vládu, tzv. Jameson 

Raid z ledna 1896. 480 příslušníků policie Jihoafricko-britské společnosti pod vedením 

správce společnosti pro Jižní Rhodesii Leandera Starra Jamesona vtrhlo tehdy na transvaalské 

území, i vzhledem k selhání uitlanderského povstání na území Jihoafrické republiky byla však 

skupina útočníků záhy rozprášena.133 

O postoji většinového domorodého obyvatelstva Hersch říká: „[s]e Židy žijí [...] v 

souladu, protože je považují za Angličany, znají totiž jen svou vlastní zemi, zemi zlata, a jiný 

svět za vodami zvaný Anglie“.134 Celkové Herschovo hodnocení „kafrů“ plně odpovídá 

viktoriánské rasistické povýšenosti. Roku 1896 píše do Ha-cfira: „[j]ejich způsob života je 

téměř stejný jako u opic, stejně jako první člověk Adam, chodí po světě nazí a nestydí se.“135 

Z konkurence na pracovním trhu vyplývala Herschova neláska ke kuliům: „Nejhorší 

z cizinců jsou Číňané, kteří jsou nekonečně hrabiví a ničí obchod svými odpudivými 

obchodními praktikami“. 

Počínaje rokem 1897 sleduje Hersch se zděšením rostoucí antisemitismus. O 

antisemitském incidentu v Johannesburgu píše: „Tyto události a tento bolestivý a smutný jev 

nejsou žádnou novinkou. Pocházejí od anglických misionářů, kteří vedle náboženství a milosti 

kážou černým i nenávist vůči židovskému národu.“ K jednomu z případů obvinění Židů 
                                                 

129 Tamtéž, s. 65. 
130 Tamtéž, s. 60. 
131 Bílí obyvatelé Transvaalu nebúrského původu; tvořili většinu evropského obyvatelstva, v Jihoafrické 

republice však neměli volební právo. 
132 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 66. 
133 Hulec, O.: Dějiny Jižní Afriky, s. 148. 
134 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 58 nn. 
135 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 85. 
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z prodeje alkoholu domorodcům – oblíbenému motivu protižidovské agitace - poznamenává: 

„Soudce odložil projednávání na další den s tím, že ,obžalovaný ze sebe musí smýt ruskou 

židovskou špínu, než se přede mne postaví´. Není nutno dodávat, že tyto poznámky velmi 

potěšily mnohé antisemity a anglické noviny dokonce vládě doporučovaly vymezit pro Židy 

zvláštní oblasti.“136 

Hersch, obdobně jako většina východoevropských Židů v Transvaalu, byl loajálním 

stoupencem Krugerovy vlády. Za své mluví příspěvky v židovském tisku z časů jihoafrické 

války (1899 – 1902). Podpora Búrů za války proti koloniální velmoci byla snad jediným 

bodem, na němž se mohl shodnout antisemitské černosotněnské tiskoviny a židovské listy 

v carském Rusku.137 Přispěvatel Ha-melic napsal: „Den, kdy padla Pretoria, byl jako den, kdy 

Jeruzalém padl do rukou nepřítele.“138 Ač měly vojenské operace trvat ještě po dva roky, cítil 

svět, že se dobytím transvaalské metropole Brity naplnila jedna epocha. Sol Davis 

z Johannesburgu složil pro londýnskou Jewish Chronicle Krugerově republice poklonu: „Po 

více než dvaceti letech zkušeností s Búry považuji za spravedlivé říci, že Židé mezi nimi vždy 

požívali plných a přirozených práv.“139  

 

IV. VLIV MIGRACE 

1. Vliv litvacké migrace na židovskou komunitní infrastrukturu  

Podle Israela Abrahamse činil počet Židů v Kapsku roku 1875 celkem 538 osob, 

převážně anglického a německého původu – tvořili tak 0,23 % bílého obyvatelstva v Kapské 

kolonii.140 Počet Židů v Natalu a v búrských republikách byl dosud marginální. Roku 1880 na 

území pozdější Jižní Afriky žily 4000 Židů, v roce 1904 to bylo – zejména vlivem migrace 

                                                 
136 Levy, J. I. (ed.): The Writings of Meyer Dovid Hersch, s. 58 nn. 
137 Foxcroft, E.: The Divided Jewish Loyalties in the South African War, s. 71. 
138 Saron, G.: The Jews in Kruger´s Republic, s. 20. 
139 Tamtéž s. 19. 
140 Abrahams, I.: Western Province Jewry, s. 44. 
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z Litvy – již 38101 osob židovského původu. Další vývoj stavu židovského obyvatelstva 

v Jižní Africe je uveden v tabulce 3. 

Tab. 3.141 

Rok 

Počet 

židovských 

obyvatel 

Podíl na 

evropské 

populaci 

(%) 

1911 46926 3,7 

1918 58741 - 

1921 62103 4,1 

1926 71816 4,3 

1936 90645 4,5 

1946 103435 4,4 

Až do konce 19. století se židovská migrace do jižní Afriky soustředila do několika 

hospodářsky významnějších center. Před rokem 1895 fungovaly synagógy jen v Kapském 

Městě, Kimberley, Port Elizabeth (v Kapské kolonii), Durbanu (Natal) a ekonomické 

metropoli Jihoafrické republiky, Johannesburgu.142 Neexistovaly organizační struktury 

přesahující rámec jednotlivých židovských obcí. 

Až do založení Johannesburgu roku 1886 bylo Kapské Město jednoznačně největším 

židovským centrem v subsaharské Africe. Židovskou obec zde roku 1841 založili Židé 

angličtí a němečtí; i druhá skupina prošla silnou anglifikací. 

Ještě před vypuknutím války v roce 1899 se však metropolí jihoafrických Židů stal 

mladý Johannesburg. Pro historické vědomí johannesburské židovské komunity i její 

                                                 
141 Saron, G.: Epilogue, 1910 – 1945, s. 371. 
142 Herrman, L.: A History of The Jews in South Africa from the earliest times to 1895. South African 

Edition, s. 273. 
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postavení mezi ostatními etnickými skupinami má význam v židovské diaspoře vzácný jev – 

Židé se aktivně podíleli na založení města a od samého počátku byli silně zapojeni do jeho 

společenského života. Na vnitřní vývoj židovských komunit se zaměřím kromě 

Johannesburgu i na příkladu Oudtshoornu jako významné obce v Kapské kolonii. 

Problematice vývoje specifické komunity v Kapském Městě se budu v základních bodech 

věnovat zejména v souvislosti se vznikem kapského Board of Deputies (viz podkapitola 

IV./5.).143 

Na Vysoké svátky roku 1886 se v soukromých prostorách konaly první židovské 

bohoslužby v Johannesburgu. Na schůzce 10. července 1887 v obchodě B. Weinsteina byla 

ustavena první židovská komunita na Witwatersrandu, The Witwatersrand Goldfields Jewish 

Association (později známa pod jménem Witwatersrand Old Hebrew Congregation). 

Předsedou byl zvolen německý Žid, Emanuel Mendelssohn. Po několika dnech získala 

komunita duchovního v osobě Joela Rabinowitze, pocházejícího z Polska a dříve působícího 

v Kapském Městě. Ten se však záhy odtrhl; jeho kongregace se k Mendelssohnově vrátila 

o dva roky později. Mezitím byla zahájena stavba první johannesburské synagógy; její 

základní kámen položil Mendelssohn 11. listopadu 1888 na President Street. Jednalo se 

o jednu z prvních cihlových staveb ve městě.144 

                                                 
143 Srv. Herrmann, Louis: Kehile kdojše Tikvas Jisroel. The Cape Town Hebrew Congregation 1841 – 

1941. A Centenary History, Cape Town 1941; Geffen, Max: Cape Town Jewry, 1902 – 10. I n: Saron, Gustav – 
Hotz, Louis (ed.): The Jews in South Africa. A History, Cape Town -  London – New York 1955. K vývoji 
dalších významných komunit viz Abrahams, Isaac: The Birth of a Community. A History of Western Province 
Jewry from Earliest Times to the end of the South African War, 1902. Volume I, Cape Town 1955; Bernstein, 
Alfred Stanley: Germiston Jewry. A Communal History, Germiston 1949; Richter, Rose: The Durban United 
Hebrew Congregation Centenary1884 – 1984. 100 Years , Durban 1984; Kollenberg, Adrienne – Norwich, Rose 
– Gentin, Joan – Jowell, Phyllis: Jewish Life in the South African Country Communities. Volume I: The 
Northern Great Escarpment – The Lowveld – The Northern Highveld – The Bushveld, Johannesburg 2002; 
Kollenberg, Adrienne – Norwich, Rose – Gentin, Joan – Jowell, Phyllis  - Saks, David: Jewish Life in the South 
African Country Communities. Volume II: Boland – Bushmanland – Central Karoo – Fairest Cape – Griqualand 
West – Kalahari – Koup – Namaqualand – Swartland – West Coast, Johannesburg 2004 a dále příspěvky 
Abelson, Deborah: In Natal; Abrahams, Israel: Western Province Jewry, 1870 – 1902; Adleson, Abraham: In the 
Eastern Province; Pencharz, Myer - Sowden, Dora L.: In the Orange Free State; Rabinowitz, Louis I.: The 
Transvaal Congregations; Sowden, Dora: In the Transvaal till 1899; Táž: Transvaal Jewry, 1902 – 10. Vše in: 
Saron, Gustav – Hotz, Louis (ed.): The Jews in South Africa. A History, Cape Town -  London – New York 
1955 

144 Rochlin, S.A.: Johannesburg Jewry´s First Years, s. 10 nn. 
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Mezi židovskými zakladateli Johannesburgu převažovali angličtí a anglifikovaní 

němečtí Židé; záhy je však početně překonali východoevropští, tedy zejména litevští souvěrci. 

I východoevropští Židé v Johannesburgu inklinovali většinou k angličtině spíše než 

k nizozemštině; to, že ve fragmentované bílé komunitě považovali za referenční skupinu 

anglický element, však nijak nerušilo jejich loajalitu ke Krugerově vládě. 

Roku 1887 žilo ve městě kolem 100 obyvatel mojžíšského vyznání, o rok později již na 

500.145 V červenci 1896 žilo v Johannesburgu 102078 obyvatel, z toho 50857 bílých.146 Mezi 

nimi bylo na 6000 Židů, kteří tak tvořili přes 12 % Evropanů.147 Počet Židů ve městě těsně 

před vypuknutím jihoafrické války bývá přitom odhadován na 10 – 12000.148 Žila zde tedy 

většina ze zhruba 15000 transvaalských Židů (v Pretorii kolem 2000); celkový počet Židů 

v jihoafrických provinciích koncem 19. století odhadoval rabín Witwatersrand Old Hebrew 

Congregation Joseph Herman Hertz 149 na 25000, tj. asi 3 % z 850000 bílých obyvatel.150 

 První východoevropský Žid však získal významnou funkci v židovské komunitě až 

těsně před válkou, když byl Bension Aaron (narozen roku 1866 v Šavlích) 16. ledna 1899 

zvolen předsedou Chevra kadiša. Aaron byl od roku 1892 předsedou finančního podvýboru 

při Krugerově volební kampani v Johannesburgu.151 Lze přitom konstatovat, že někteří 

z anglifikovaných Židů, kteří ovládali židovské instituce, patřili k nejaktivnějším a 

nejexponovanějším Krugerovým protivníkům z řad uitlanderů. Jako skupině jim byla se 

zvláštní intenzitou připisována neloajalita k zákonné Krugerově vládě, hrabivost 

                                                 
145 Saron, G.: The Jews in Kruger´s Republic, s. 15. 
146 Robertson, M. - Kaplan, M.: The formation of the Johannesburg Jewish Community 1887 – 1915, s. 

22. 
147 Saron, G.: Boers, Uitlanders, Jews, s. 181. 
148 Týž: The Jews in Kruger´s Republic, s. 15. 
149 Narodil se roku 1872 v Rebríne u Michaloviec. Roku 1884 se rodina vystěhovala do New Yorku, kde 

Hertz vystudoval Columbia University a jako první absolvoval konzervativní Jewish Theological Seminary of 
America. V letech 1894 – 98 působil jako rabín v Syracuse (stát New York), poté do roku 1911 ve 
Witwatersrand Old Hebrew Congregation, následující dva roky pak v Orach Chayim Congregation v New 
Yorku. Od roku 1913 až do své smrti v roce 1946 byl vrchním rabínem Britského impéria; silně podporoval 
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150 Podle: Simonovitz, G.: The Background to Jewish Immigration to South Africa and the Development 
of the Jewish Community in the South African Republic, between 1890 and 1902, s. 39. 

151 Robertson, Marian - Kaplan, Mendel: The Chevra Kadisha, s. 100. 
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a imperialismus uitlanderských politických kruhů, vnímané jako hlavní příčiny Jamesonovy 

expedice i války, která přinesla konec Jihoafrické republiky. Tato představa výrazně přispěla 

k vyvolání protižidovských nálad i mezi levicovými a pacifistickými kruhy v samotné Anglii. 

Propast mezi anglifikovanou menšinou a východoevropskou většinou v rámci židovské 

komunity měla pochopitelně i svou náboženskou dimenzi. Ti nábožensky založení 

přistěhovalci, kteří se odmítali smířit s formou liturgie Witwatersrand Old Hebrew 

Congregation, vytvořili „ruskou“ židovskou komunitu. Její první schůze pod vedením šocheta 

Isaaca Kupera se konala roku 1891.152 Následujícího roku vzniká první provizorní „ruská“ 

modlitebna, v únoru 1893 byla pak ve Fox Street otevřena synagóga Johannesburg Orthodox 

Congregation, běžně označovaná „grine šul“.153  

Anonymní přispěvatel listu Ha-kochav 154  - sympatizant Bundu – shrnul problematiku 

integrace východoevropských přistěhovalců do angložidovským elementem dosud ovládané 

komunity následovně: „[r]uští Židé jsou zvyklí nahlížet na anglické Židy jako na starší bratry, 

kteří jsou povinni starat se o ně v časech nouze. Nelze říci, že by [angličtí Židé] k ruským 

bratřím necítili žádné sympatie, mezi oběma skupinami však panuje jistý chlad.“ 

Typické stanovisko akulturovaných Židů k „ruským“ Židům v letech před jihoafrickou 

válkou vyjádřil Morris Abrahams: „V Rusku jim byla upřena všechna práva a privilegia, a tak 

se očekávalo, že bude jednoduché je přesvědčovat a vést. Ti, kdo se s nimi dostali do 

důvěrnějšího kontaktu, však vědí své. Jsou to puntičkáři a extremisté, kdykoli považují za své 

,právo´ učinit synagógu místem na dostaveníčko; když se jim nedostalo toho, co zrovna chtěli, 

okamžitě se oddělili od mateřské kongregace. Při jejich nespoutanosti, pokud jde o bydlení, je 

zvláštní, že se shlukovali v určitých městských částech, kde vytvářeli ghetta, zatímco měli 

                                                 
152 Rochlin, S.A.: Johannesburg Jewry´s First Years, s. 13. 
153 Simonovitz, G.: The Background to Jewish Immigration to South Africa and the Development of the 

Jewish Community in the South African Republic, between 1890 and 1902, s. 42. Grin – v jidiš „zelený“; griner, 
pl. grine – v jidiš „zelenáč“, v jižní Africe běžné označení nově příchozích východoevropských židovských 
imigrantů. Šul – v jidiš: synagóga. 

154 Hebr.: hvězda. 
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možnost usazovat se zcela svobodně kdekoli chtěli. Bejt ha-midraš 155 byl ve středu 

pozornosti [...] Židovští pozorovatelé 156 se kolem tohto centra shlukovali jako včely kolem 

úlu, je však třeba přiznat, že trubců mezi nimi nebylo. [...] Židovské vzdělání pro své děti 

zanedbávali.“157 

V levicové, jidišistické tradici se přitom ještě dlouho držel nekompromisní postoj 

k anglo-židovské skupině. Historik Leibl Feldman napsal roku 1956: „Postoj 

západoevropských Židů byl antisociální; je beze sporu, že mělo zhoubný kulturní vliv, když 

vůdci skupiny zesměšňovali rodnou řeč velké většiny svého národa [...] až do anglo-búrské 

války války nám západoevropské Židovstvo nezanechalo žádné kulturní dědictví.“158 

Zcela specifickou komunitu v kontextu jihoafrické židovské historie představuje 

Oudtshoorn, „africký Jeruzalém“. První větší sídlo v polopouštích Malého Karoo (Klein 

Karoo) v Západním Kapsku vzniklo okolo kostela nizozemské reformované církve z roku 

1839 a od 70. let se stalo centrem kvetoucího obchodu s pštrosími pery. Zatímco roku 1870 

byla z Oudtshoornu vyvezena pera v hodnotě 87074 ₤, o deset let později šlo již o export 

v hodnotě 883632 ₤; roku 1882 to bylo již milion liber šterlinků.  

Vidina zisku sem pak přilákala nejednoho židovského přistěhovalce. Roku 1883 vznikla 

židovská obec, o šest let později byla pak otevřena první synagóga na Queen´s Street. 

I v Oudtshoornu se litvacká většina po několika letech odtrhla od kongregace s dominantním 

angložidovským vlivem; roku 1896 byla na St. John´s Street otevřena ortodoxní synagóga. 

Obě navzájem si konkurující kongregace byly vedeny charismatickými osobnostmi: zatímco 

reverend Myers Woolfsohn stál po bezmála půl století v čele kongregace na Queen´s Street, 

ortodoxní komunitu vedl až do své smrti roku 1913 reverend Emmanuel Lipkin, syn 

                                                 
155 Bejt ha-midraš: hebr.: dům studia; synagóga se studovnou. 
156 V originálu: Yiddisher observers.  
157 Abrahams, M.: The Jews of Johannesburg 1886 – 1901, s. 11 n. 
158 Feldman, L.: „English“ and „Russian“ Jews – A Reply, s. 40. 
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východoevropských přistěhovalců z anglického Liverpoolu.159 Roku 1904 byla již židovská 

pospolitost dostatečně velká, aby mohla zřídit vlastní základní školu (Hebrew Primary 

School).160 

Boom obchodu s pery obnovil po depresi, trvající od roku 1885, a válce židovský 

přistěhovalec z Litvy, Max Rose (1873 – 1951). Chudý rodák ze Šavlí přišel do Oudsthoornu 

roku 1890 a za léta staromládeneckého života se pílí a prozíravostí vypracoval na 

opravdového „pštrosího krále“.161 Roku 1901 napsal redaktor londýského Jewish Chronicle, 

že obchod pštrosími pery je v Oudtshoornu „téměř plně v rukou Židů. Nákupčí per jsou téměř 

výhradně ruští Židé, kteří do této země přijeli jako chudí lidé, ale svou pílí a skromností 

i obchodnickým důvtipem se stali bohatými a uznávanými muži v obci židů a křesťanů.“162 

V letech 1902 – 13 byla z Oudtshoornu vyvezena pera v hodnotě 20000000 ₤.163 Úpadek 

přišel se Světovou válkou; tou dobou „africký Jeruzalém“ obývala půldruhatisícová židovská 

komunita.164 

 

2. Postoj veřejnosti k východoevropským přistěhovalcům v období do vypuknutí 

jihoafrické války 

Masová imigrace východoevropských Židů konfrontovala obyvatelstvo jižní Afriky, 

beztak rozdělené etnickými přehradami, s novým fenoménem. Spíše než jejich židovská víra 

či národnost vzbuzoval údiv způsob života přistěhovalců z civilizačně zpožděného carského 

Ruska. Tendence sdružovat se v „ghettech“, náboženská rigidita a často malá ochota učit se 

angličtině byly ostatně trnem v oku i pro anglifikované Židy v Kapsku. V Transvaalu pak 

měly spory mezi angložidovskou a litvackou komunitou i jednoznačně politickou dimenzi – 

                                                 
159 Aschman, Georgie: Oudtshoorn in the early days, s. 123 n. 
160 Tamtéž, s. 128. 
161 Tamtéž, s. 131. 
162 Tamtéž, s. 135. 
163 Tamtéž, s. 132. 
164 Tamtéž, s. 127. 
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zatímco východoevropská většina se ke Krugerově vládě stavěla loajálně, resp. neutrálně 

(aniž by požívali občanských práv), byla část angložidovských elit bezprostředně zapojena do 

aktivit směřujících k likvidaci Jihoafrické republiky. 

Vstřícnost k východoevropským přistěhovalcům, projevovaná v počátečních letech 

búrským obyvatelstvem, měla především náboženský původ, jak správně informovali 

přispěvatelé židovských tiskovin. Mezi anglosaským obyvatelstvem byly pozitivní reakce 

mnohem vzácnější. Je faktem, že reakce na první velké pogromy roku 1881 byla velmi rychlá 

– již v červnu vznikl v Kapském Městě Fond pro pomoc ruským Židům (Russo-Jewish Relief 

Fund), v čele jeho výboru pak stanul sám starosta William Fleming.165 K příspěvkům do 

fondu vyzývali i duchovní většiny církví.166 

Je přitom příznačné, že projevy sympatií k obětem pogromů v „barbarském“ Rusku 

ustupovaly úměrně s jejich přílivem do jižní Afriky samotné. Generální ředitel Kapské 

Standard Bank Lewis Michell se roku 1882 vyjádřil k prvním východoevropským 

imigrantům: „Odchod polských a litevských Židů se zahnutými nosy, jejichž zavilé výrazy 

jsou dnes k vidění v každé hospodě a kuřárně, by byl pro společenství velkým ziskem [...] z 

jejich darebných tváří lze snadno pochopit hloubku nenávisti k nim v Rusku a jinde.“167 

Převažující reakce na přistěhovalce, jak je vyjadřoval anglický tisk v Kapsku 

i Transvaalu, byly zdrženlivé až odmítavé. Podle Miltona Shaina lze tento přístup v letech 

před jihoafrickou válkou subsumovat pod kategorii „antialienismu“. Agitace proti 

přistěhovalcům s „podřadným“ rasovým, resp. kulturním zázemím, se v nemenší míře týkala 

početných imigrantů zejména z Itálie a Řecka. Obdobný „rasový“ přístup vůči přistěhovalcům 

z jižní a východní Evropy sílil i v USA, kde pak roku 1924 pronikl i f nové, tvrdě restriktivní 

imigrační legislativy.168 Ideologie antisemitismu se prosazovala až během poslední dekády 

                                                 
165 Rochlin, S. A.: South African Sympathy with Pogrom Victims, s. 28. 
166 Abrahams, I.: Western Province Jewry, s. 30. 
167 Shain, Milton: The Roots of Antisemitism in South Africa, s. 13. 
168 Johnson-Reedův zákon. 
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19. století; antisemitské stereotypy se přitom – podobně jako v Evropě – vytvářely ve dvou 

rovinách. Role Židů jako bezskrupulózních kapitalistických vykořisťovatelů a zrádců 

Krugerovy republiky se nevylučovala s jejich prezentací jako odpadu společnosti, jejíž kořeny 

lze nalézt ve starších projevech „antialienismu“. 

    Redaktor johannesburského listu „The Critic“ v článku ze 3. března 1893 vyjádřil 

přístup k ruským Židům, běžný v tomto období v uitlanderském tisku: „Pokud by byl čistý, 

přátelský a dobře stavěný, byl by izraelita, který jako své rodiště uvádí Rusko, vítán 

s potěšením a bylo by pro něj i místo na pracovním trhu. Jelikož je však špatně vyvinutý, 

ušmudlaný, neoholený, nemytý a působí jako zraněný vyděděnec, který odmítá všechny a je 

také všemi odmítán, je tento lidský druh neoblíbený a neoblíbeným zůstane. Není to jeho 

vina; to kvůli jeho nešťastnému osudu by ho čistí a slušní lidé viděli raději za plotem tak, jako 

Číňana“.169 

Ostřejším tónem hovořil tisk v Kapsku. Německé Südafrikanische Zeitung, vycházející 

v Kapském Městě, vyzývaly roku 1893 „špinavý proletariát od polsko-ruských hranic“, aby se 

„vyhnul naší zemi.“170 

Na přelomu století se ustálilo pejorativní označení chudých židovských přistěhovalců  - 

„Peruvian“ (doslova: Peruánec). Jeho původ je nejasný: podle Miltona Shaina může vycházet 

ze zkratky Polish and Russian Union (Polský a ruský svaz), židovského klubu v Kimberley. 

Za méně pravděpodobný považuje Shain původ označení v představě, že masu židovských 

přistěhovalců tvoří „Hebrejci z Peru a Argentiny“, jak se vyjádřil J. E. Corbett v satirickém 

časopise The Owl z 8. února 1901, či v řídkém latinském označení pro Polsko – Peruvia.171 

Poprvé se výraz „Peruvian“ objevuje v Johannesburg Times z 1. dubna 1896. Autor v něm 

tvrdil: „veřejnosti se [„Peruvian“] jeví jako vtělení špinavého, nečesaného a nemytého [...] 

bludného Žida. Jako vývěsní štít nosí na pravé paži košík s vejci, zatímco peníze svírá pevně 

                                                 
169 Podle: Shain, M.: Images of the Jew in Johannesburg 1887 – 1915, s. 275. 
170 Týž: The Roots of Antisemitism in South Africa, s. 32. 
171 Tamtéž, s. 163 n. 



 48 

v levé 172 ruce. Ponožky nenosí. Je páriou mezi svými lidmi i mezi nežidy. Nebude-li nijak 

omezena činnost těchto nemytých tuláků, bude nutno zvážit zákonná opatření k izolaci onoho 

živočišného druhu a na ochranu těch Angličanů i Nizozemců, kteří si na chléb vydělávají 

nejméně zdravým způsobem, totiž v potu tváře“.173  

Ve zmíněném článku v Johannesburg Times rezonuje stále častější představa o 

nečestných obchodních praktikách východoevropských Židů. Terčem kritiky byl zejména 

obchod s lihovinami, jímž si mnozí přistěhovalci vydělávali již ve své vlasti. Důlní inspektor 

transvaalské vlády J. H. Munnik konstatoval roku 1894 demoralizující vliv židovských 

hostinských na domorodé horníky: „polští Židé, kteří [hostince] spravují, [...] nemají ani 

ponětí o tom, co je to mravnost a slušnost; svět nikdy neobývala zkaženější lidská rasa.“174 

Mnohé židovské obchodníky existenčně poškodil zákaz prodeje lihovin domorodcům, 

vydaný transvaalskou vládou s platností od 1. ledna 1897. Ten pochopitelně vyvolal explozi 

černého trhu s alkoholem, na němž se do značné míry podílely židovské gangy. Roku 1899 

vyvolala rozhořčení vražda paní Appelbeové, podezírané z donášení na překupníky 

s kořalkou. Tisk si vraždu spojoval se Židy. V Transvaal League ze 2. května 1899 stálo: „Jak 

dlouho bude ještě naše společenství posedlé těmito stvůrami, NATHANSONY, KATZENY, 

LEDIKERY a SCHLOSSBERGY [...] krev nevinné ženy má na rukou zločinecká organizace 

KANTORŮ z Fordsburgu [...] Podřadní Židé [špiní jméno] čestných Židů.“ Transvaal Leader 

se nezdráhal zvýraznit židovská jména spojovaná se zločinem, pro uitlanderský tisk zcela 

příznačně však rozlišoval mezi „Peruvians“ a „čestnými“ – tj. anglifikovanými – Židy. Pro 

anglické noviny v Transvaalu bylo rovněž typické, že z údajně špatného charakteru 

přistěhovalců vinili vládu carského Ruska, na které shlížely s neskrývaným opovržením. 

                                                 
172 V originálu: „sinister“, tedy „levý“, ale i „nekalý“.  
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Transvaal Leader tvrdil: „Kvůli Peruvians páchne dnes jméno bílého muže všem lidem; jsou 

mravními párii. To je zčásti vinou ruské vlády, jež Peruvians po staletí pronásledovala.“175 

Oblíbeným tématem byla především pro anglojazyčný tisk údajná nehygieničnost 

životních podmínek přistěhovalců. Autor článku v Transvaal Critic ze 12. listopadu 1897 

tvrdil, že mu nevadí, když „Peruvians“ prodávají staré šaty či „pochybné zázvorové pivo 

a ředěnou limonádu potulným domorodcům“, nepřijatelné však pro něj bylo, že mléko 

prodávané „Peruvians“ bylo „silně ředěné, prodávané ve špinavých lahvích a zdraví 

nebezpečné“.176 

V Kapsku se židovská imigrace i přes svůj oproti Transvaalu malý rozsah stala 

významným politickým tématem; to pak platí v ještě silnější míře pro období po jihoafrické 

válce (viz podkapitola IV./4.). Roku 1894 interpeloval poslanec kapského Shromáždění 

(House of Assembly) Venter vládu v otázce „velkého přílivu polských, ruských a jiných 

přistěhovalců, kteří přijíždějí parníky každý týden a jsou zřejmě v mnoha případech uprchlíky 

pro politické přečiny“. Ministr financí sir John Gordon Sprigg odpověděl: „[n]eozývá se 

soustavně volání po větší bílé populaci? [...] Nebyli snad v této zemi, ba i v tomto 

Shromáždění, muži, kteří zde našli útočiště před politickou a náboženskou perzekucí?“ 

V koloniální společnosti Kapska se však ozývaly i hlasy nabádající k toleranci vůči 

východoevropským Židům a apelující na jejich společenskou prospěšnost. Nejvýznamnější 

hlasatelkou filosemitismu byla mezi anglicky mluvícími elitami proslulá spisovatelka Olive 

Schreiner. Roku 1906 vydala v Kapském Městě brožuru „A Letter on the Jew“. Autorka 

připomněla, že „mnohý ruský židovský uprchlík bude chudý, velmi chudý“, přesto však 

každého židovského přistěhovalce vítala, a to „nejen z lítosti, nýbrž i s pocitem pýchy, že 

mezi námi může nalézt útočiště a domov kterýkoli příslušník tohto velkého a nesmírně 
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trpícího národa.“177 29. května se spisovatelka vyslovila v liberálním kapském listu Standard 

and Diggers News: „Opovrhovaný a utlačovaný ruský Žid [...] může být předchůdcem 

Spinozů a Maimonidů budoucí slavné Jižní Afriky, kteří povedou světovou filosofii 

a myšlení.“178 

V Jihoafrické republice pronikla otázka imigrantů do vrcholných politických debat 

později; v červenci 1896 přijal transvaalský parlament (Volksraad) memorandum, jež 

stanovovalo, že přistěhovalec musí disponovat certifikátem o „dobré pověsti“ a disponovat 

nejméně 100 ₤ v hotovosti či být obchodníkem s kontraktem v Transvaalu. Právní úprava 

vstoupila v platnost v lednu 1897, již v květnu však byla revokována kvůli tlaku sousedního 

Oranžského svobodného státu, který v jejím důsledku zažil příval chudých imigrantů. 

V reakci na zrušení transvaalského memoranda o přistěhovalcích zrušil i Oranžský svobodný 

stát svůj dosavadní přísný přistěhovalecký zákon.179 

Většina východoevropských Židů byla do značné míry lhostejna k aktivitám 

angložidovských elit, jež v Krugerově republice horovaly za udělení politických a občanských 

práv. Podle transvaalské ústavy (Grondwet) z roku 1864 směli být členy parlamentu 

(Volksraad), jakož i přislušníky státní správy, pouze protestanti. Prezident Kruger sice 

naznačoval ochotu zrušit článek 31 Grondwet a umožnit tak přijímání katolíků a židů do státní 

správy, vzhledem k vypuknutí jihoafrické války však tato snaha nedošla naplnění. 

26. července 1899 se přitom rabi Hertz na půdě Uitlander Council vyslovil pro 

„odstranění všech znevýhodnění na základě náboženského přesvědčení“.180 
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3. Židovský politický aktivismus v jižní Africe: sionismus, bundismus, 

komunismus 

První spolek Chovevej Cion 181 v jižní Africe založil roku 1896 v Johannesburgu Moshe 

Weiner, přistěhovalec z litevského Ukmergė. Koncem roku měla místní organizace kolem 100 

platících členů a udržovala styky s jádrem Chovevej Cion v Rusku. Jejím prvním předsedou 

byl představitel anglických Židů Morris Abrahams. Koncem roku 1897 vzniká sionistický 

spolek Bnej Cion 182 v Kapském Městě.  

10. dubna 1898 se pak v Johannesburgu pod předsednictvím předsedy Johannesburg 

Hebrew Congregation Hymana Morrise konala zakládající schůze Transvaalského 

sionistického svazu (Transvaal Zionist Association). V říjnu měl svaz již 5000 členů. Ve 

vedení přitom zpočátku hráli prim angličtí Židé; roku 1899 byl pak předsedou zvolen Leopold 

Kessler, původem z Horního Slezska. 11. prosince 1898 se konal zakládající kongres 

Jihoafrické sionistické federace (South African Zionist Federation, SAZF). Mezi 21 členy 

výkonného výboru nové střesšní sionistické organizace byli pouze 2 litvaci – Chaim Yankel 

Kark a Jacob Turbowitz. Předsedou se stal anglický Žid Samuel Bebro; až za jihoafrické 

války byl tento podporovatel protistátního uitlanderského hnutí nahrazen německým Židem 

Samuelem Goldreichem, který do Johannesburgu přišel z Anglie o pouhé dva roky dříve.183 

Angličtí, resp. původně němečtí Židé dominovali i v dalších významných sionistických 

spolcích, jako byl Johannesburský sionistický svaz (Johannesburg Zionist Association), 

Herzlova sionistická společnost (Herzl Zionist Society; v jejím čele stál anglický Žid Mark 

Abrahams, v letech 1911 – 31 předseda SAZF) či Doršej Cion 184 (Dorshei Zion Association), 

fungujícím v Kapském Městě. Litvaci naopak ovádali Klub Židovského národního fondu 185 

(Jewish National Fund Club, JNFC): v jeho čele stanul roku 1904 Benzion Hersch. Ten do 

                                                 
181 V anglickém přepisu: Hovevei Zion. 
182 Hebr.: synové Sionu. V anglickém přepisu: Bne Zion. 
183 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 19 – 22. 
184 Hebr.: „Hledači Sionu“. 
185 Židovský národní fond (Keren kajemet le-Jisrael), vznikl roku 1901. 



 52 

jižní Afriky přišel z Litvy roku 1902 společně s otcem Meyerem Dovidem Herschem, který se 

stal předsedou Sionistického výboru v Kapském Městě (viz str. 37). Pokladníkem JNFC se 

stal Joseph Janower, který se z Litvy přistěhoval v roce 1899. Roku 1934 se Janower jako 

první rodák z Litvy stal předsedou SAZF. Nahradil tak Lazara Braudo, narozeného litvackým 

rodičům v Africe.186 Po Janowerově i Herschově alija v roce 1934 stanul v čele SAZF další 

rodák z Litvy, Nicolas Kirschner.187 

Nejvýznamnějším jihoafrickým sionistickým periodikem je South African Jewish 

Chronicle. Lionel Goldsmid ji začal vydávat v únoru 1902 po vzoru londýnské Jewish 

Chronicle.188 The Zionist Record začal vycházet v říjnu 1908 jako měsíčník, od roku 1924 

vycházel jednou za dva týdny, počínaje rokem 1926 pak jako týdeník; jeho zakladatelem 

vydavatelem byl Hyman Morris.189 Od července 1936 vychází jako týdeník South African 

Jewish Times (v angličtině s jednou hebrejskou stránkou).190 

Roku 1906 poctil jžní Afriku návštěvou předseda Sionistické organizace (Zionist 

Organization, ZO) David Wolffsohn.191 Dalšími předsedy ZO, kteří zavítali do Jihoafrické 

unie, byli Chaim Weizmann (1932 192) a Nachum Sokolow (1934).193 

Je pozoruhodné, že při sionistické orientaci většiny jihoafrických Židů bylo v Palestině 

roku 1937 pouhých 300 původem jihoafrických Židů; většina z nich se přitom narozedila na 

Litvě.194 

I na jih Afriky se přenesl spor o formu židovské sekulární národní identity mezi sionisty 

a jidišisty reprezentovanými Bundem. Buňky „Všeobecného židovského dělnického svazu 
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v Rusku, na Litvě a v Polsku“ vznikly v Kapském Městě a poté i v Johannesburgu roku 

1900.195 V souvislostí s revolucí v roce 1905 iniciovali mladí bundisté v jižní Africe vznik 

„Společnosti přátel ruské svobody“ (Society of Friends of Russian Liberty). Na zakládající 

schůzi se projevila ideologická polarizace mezi židovskou mládeží: zatímco stoupenci Bundu 

vybavení povinnými rudými kapesníky zpívali sborově Marseillaisu, zvolila přítomná skupina 

sionistů (s módními doplňky v modré barvě) Hatikvu. V prosinci 1905 se pak vytvořil 

sionistický „Klub sebeobrany“ (Self-Defence Club), rovněž agitující proti teroru ze strany 

carského režimu.196 

Židovské národní odbory vznikly v jihoafrické historii pouze v Kapském Městě. Od 

roku 1903 se na bázi Bundu organizovali krejčí, nábytkáři, pekaři či zaměstnanci v tabákovém 

průmyslu. Do roku 1910 všechny židovské odborové organizace zanikly; zpravidla byly 

pohlceny odbory labouristickými.197 

Vzhledem ke svému malému politickému vlivu v prostředí dominovaném sionisty se 

bundisté zaměřili především na oblast kultury. V říjnu 1912 byl v Johannesburgu založen 

Bundu blízký Jidiš literární spolek (Jidišer literarišer farband).198 Počet jeho členů se 

pohyboval nejvýše kolem 250, o velké popularitě jidiš kultury však svědčily přeplněné sály  

při jím organizovaných koncertech, divadelních představeních a literárních pásmech: 

nejúspěšnější akcí za dvě desetiletí existence spolku byla návštěva Perece Hirschbeina 199 

v roce 1922. Ve druhé polovině roku 1916 vydával Jidiš literární spolek časopis Dos naje vort 

(Nové slovo), v letech 1922/23 a 1928 – 31 pak další, nazvaný Dorem-Afrike (Jižní Afrika). 

V červnu 1932 spolek zanikl.200 
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Značná část Židů východoevropského původu odmítalo účast Jižní Afriky na 

„imperialistické“ válce po boku carského Ruska (viz podkapitola IV./6.). Mnoho z nich se 

podílelo na činnosti „Společnosti pro vyhlášení války válce“ (War on War League) i 

Mezinárodní socialistické společnosti (International Socialist League, ISL). Ta se roku 1915 

odtrhla od LP, jejíž vedení podporovalo účast Unie ve Světové válce.201 Letáky ISL byly 

vydávány v angličtině, nizozemštině i jidiš. Nechuť mnoha Židů vůči válce byla zdrojem 

antisemitských nálad. Tomu se snažila čelit SAJBoD, jejichž zástupci se v červnu 1917 na 

shromáždění ISL v johannesburském Ferreirastownu snažili apelovat na vlasteneckou 

povinnost židovských Jihoafričanů.202  

V srpnu 1917 vzniká při ISL Jidiš skupina (Yiddish-Speaking Group) v čele s Yeshayou 

Israelstamem. Rodák z litevského Vaksne přišel do Jižní Afriky roku 1900 z USA; roku 1905 

byl jedním z organizátorů „Společnosti přátel ruské svobody“.203 Jidiš skupina se po vzoru 

bolševiků odklání od bundismu: odmítla mj. účast na vzpomínkové akci pořádané Jidiš 

literárním spolkem na památku klasika jidiš literatury Mendele Mojcher Sforim,204 nechtěla 

totiž „mít nic společného s jidiš buržoazní literaturou“. 

Roku 1919 „dezertovala“ část skupiny k Poalej Cion; 20. léta byla pro jidišistickou 

krajní levici ve znamení úpadku. Až roku 1929 byl v Johannesburgu založen Židovský 

dělnický klub (Jidišer arbeter klub), který vydával časopis Di proletariše štime. Klub, který 

měl několik set podporovatelů, byl velmi aktivní v boji proti „velkému sionistickému 

podvodu“. K podpoře komunismu se na přelomu 20. a 30. let posunulo i dříve se sionismem 

sympatizující hnutí jidiš lidových škol (folkšul).205 Jidišistické prosovětské kruhy v Jižní 

Africe podporovaly politiku židovské zemědělské kolonizace v dálněvýchodní oblasti 
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Birobidžanu, jíž chtěla sovětská vláda konkurovat sionismu. Roku 1932 společnost Afrikaner 

Gezerd jako pobočka Společnost pro usídlení židovských pracujících na venkově (Gezelšaft 

far ajnordenung af erd arbetndike jidn in FSSRR, Gezerd, resp. Obščestvo po zemjeľnomu 

ustrojstvu jevrejskich trudaščichsja, OZET) - v teorii nestátní organizace, jejímž úkolem bylo 

propagovat projekt kolonizace Birobidžanu v zahraničí. Pobočky Gezerd existovaly v celkem 

24 zemích světa.206 Afrikaner Gezerd měla i vlastní mládežnickou organizaci (Junger 

Gezerd); do září 1935 vydávala list Gezerdvort. Skomírající aktivity prosovětských 

jidišistických kruhů oživil příchod Itzhaka Charlashe z Litvy roku 1936. Charlash obnovil 

v Jižní Africe odpolední jidiš folkšuln a vydával měsíčník Farojs (Vpřed, do února 1940). 

Jidišer arbeter klub zanikl roku 1948. Gideon Shimoni poznamenává, že v té době bylo 

mezi jeho členy mnoho dobře postavených zaměstnavatelů, jejich potomci pak byli často 

aktivní v sionistických mládežnických organizacích – Hašomer ha-cair (Mladý strážce; 

jihoafrická pobočka byla založena roku 1936) či Ha-bonim (Stavitelé). Projevem smíření se 

sionismem bylo i zavedení výuky hebrejštiny na folkšuln roku 1947.207 

Jak jidišisté, tak Poalej Cijon (marxističtí sionisté) vystupovali aktivně proti rasové 

diskriminaci. Nejvýraznější židovskou osobností v prvotní fázi boje za občanská práva v jižní 

Africe byl litvak původem z Východního Pruska Hermann Kallenbach. Po studiu architektury 

v Německu přišel roku 1896 do Transvaalu. Tam se spřátelil s Mohandasem Gándhím, který 

u Kallenbacha v Johannesburgu bydlel. Roku 1910 koupil Kallenbach statek u Vereenigingu 

a proměnil jej na „Tolstoy Farm“ – domov pro vládou pronásledované aktivisty sátjagráhy.208 

Roku 1913 byl Kallenbach vězněn; o rok později spolu s Gándhím odešel do Anglie, kde byl 

během I. světové války internován jako německý občan; po válce se vrátil do Jižní Afriky, 
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kde roku 1945 zemřel na malárii.209 Pohřben byl na půdě nejstaršího kibucu v Palestině –

Deganija.210 

Ben Weinbren, který na jih Afriky přišel pravděpodobně roku 1900 z Rigy, se stal 

předákem železničních odborů; roku 1928 inicioval vznik „Neevropské odborové federace“ 

(Federation of Non-European Trade Unions). Jiným významným odborovým 

a komunistickým předákem byl Emil (Solly) Sachs, který se do Jižní Afriky přistěhoval v roce 

1914. Mladý muž s ortodoxně-židovskou výchovou se ještě během války zapojil do činnosti 

ISL; roku 1922 spoluzakládal Společnost mladých komunistů (Young Communist League), na 

přelomu 20. a 30. let proslul jako generální tajemník Transvaalského odborového svazu 

oděvního průmyslu (Transvaal Garment Workers Union). Roku 1931 byl pro „nekonformní 

postoje“ vyloučen ze SACP.211 Syn Sollyho Sachse Albie (1935) patří k nejvýznamnějším 

jihoafrickým bojovníkům proti rasové diskriminaci. V roce 1955 se účastnil Lidového 

kongresu (Congress of the People), který přijal Chartu svobody (Freedom Charter).212 V roce 

1966 již jako dostudovaný právník emigroval; po následujících 24 let působil v exilu ve Velké 

Británii a Mosambiku. Roku 1988 se Sachse v mosambickém Maputu pokusila zavraždit 

jihoafrická tajná policie: při výbuchu bomby nastražené v autě přišel Sachs o pravou ruku 

a oslepl na jedno oko. Z exilu se vrací v roce 1990; roku 1994 jej prezident Nelson Mandela 

jmenoval do Ústavního soudu, kde působí dodnes.213  
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Jiným významným levicovým aktivistou byl Hyman Basner (původním jménem 

Hermann Mayer). Narodil se roku 1905 ve Dvinsku (dnešní lotyšský Daugavpils), jeho rodina 

se do Afriky odstěhovala v roce 1912 a původně žila v johannesburském „štetlu“, čtvrti 

Doornfontein. Roku 1929 jako mladý právník zakládá společnost „Přátelé Sovětského svazu“ 

(Friends of the Soviet Union). Roku 1933 vstupuje do SACP, kterou však v reakci na uzavření 

sovětsko-německého paktu opouští. V roce 1942 byl Basner zvolen jako jeden z pěti bílých 

senátorů, kteří zastupovali většinové africké obyvatelstvo („native senators“). Roku 1943 

založil Africkou demokratickou stranu, prosazující občanskou rovnoprávnost. Roku 1960 byl 

donucen Jižní Afriku opoustit a žil v exilu v USA, Švýcarsku, Ghaně, Lesothu a v Londýně, 

kde roku 1976 umírá. V letech 1962 – 66 působil jako poradce ghanského prezidenta Kwame 

Nkrumaha; během svého působení v Akkře změnil vlastní jméno na Hugh.214  

Působení Joe Slova – nejvýznamnějšího bílého aktivisty v boji proti apartheidnímu 

režimu – přesahuje již časové vymezení této práce. Narodil se jako Josel Slovo roku 1926 

v litevském Obeliai a o tři roky později se s rodiči odstěhoval do johannesburského 

Doornfonteinu, kde jeho otec Wolf pracoval jako řidič. V šestnácti letech vstoupil Joe do 

SACP; v roce 1944 vstoupil jako dobrovolník do armády a byl nasazen v Itálii, nikoli však 

v přímých bojových operacích. Během studií práv na Witwatersrandské univerzitě se roku 

1949 oženil s Ruth First, dcerou pokladníka SACP a litevského Žida Julia Firsta. Joe i Ruth 

měli od roku 1954 na základě zákona pro potlačení komunismu (Suppression of Communism 

Act) zákaz veřejné činnosti. O rok později se účastnili Lidového kongresu. Roku 1956 byl Joe 

zatčen a po dva měsíce vězněn během Treason Trial – politického procesu, vedeného vládou 

J.H. Strijdoma proti prakticky celému vedení Lidového kongresu. Po zákazu SACP v roce 

1960 byl po šest měsíců opět vězněn. Roku 1961 byl spoluzakladatelem a později náčelníkem 

štábu Umkontho we Sizwe (Kopí národa, MK), polovojenského křídla ANC. Od roku 1963 
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působil v exilu ve Velké Británii (kde dostudoval), Angole, Mosambiku a Zambii. Roku 1982 

byla Ruth First v Maputu zavražděna výbušninou zaslanou jihoafrickou tajnou policií. Joe byl 

v mosambické metropoli roku 1984 zvolen generálním tajemníkem SACP. Do JAR se směl 

vrátit roku 1990; při jednáních s politickou reprezentací patřil k zastáncům tvrdé linie. 

Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu opustil v prosinci 1991 post generálního tajemníka, 

na němž jej nahradil Chris Hani. Až do své smrti na leukémii 6. ledna 1995 byl Joe Slovo 

předsedou SACP; roku 1994 převzal ve vládě národní jednoty prezidenta Mandely 

zodpovědný post ministra výstavby. V rámci strany platil za významného teoretika; v práci 

„Has Socialism Failed?“ (Zklamal socialismus?) z roku 1989 se pod vlivem Gorbačovovy 

glasnosti vyrovnal se stalinismem.215 

Mezi jihoafrickými židovskými aktivisty vynikl i Jack Flior. Narodil se roku 1915 

v Daugavpilsu. V Lotyšsku byl jako šestnáctiletý uvězněn pro komunistické aktivity; roku 

1932 se vystěhoval za rodiči do Jižní Afriky, kde byl hlavních organizátorů Klubu židovských 

dělníků (Jewish Workers Club), blízkého SACP. Jako jediný Jihoafričan bojoval 

v Interbrigádách. Jack Flior zemřel v roce 1996.216 

 

4. Otázka židovského přistěhovalectví, 1900 – 1914 

S ukončením válečných operací došlo k obnovení východoevropské židovské migrace 

na jih Afriky. Na počátku nového století se však židovská pospolitost musela vyrovnat 

s podstatně silnějšími protiimigračními náladami než dříve. Zvláště palčivá byla tato otázka 

v Kapské kolonii, jež během jihoafrické války zažila mohutný příliv židovských uprchlíků 

z boji zasaženého Transvaalu. V následujících letech bylo pak zřetelně patrné, že židovská 
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otázka hraje v Kapsku mnohem významnější politickou roli než v Transvaalu s větší 

židovskou populací. 

Nepřátelský postoj k východoevropským Židům, kteří Kapsko během války zaplavili, 

pronikl až do nejvyšších společenských vrstev. Tak se lady Cecil (později provdaná lady 

Milner) vyjádřila o přistěhovalcích: 

„nejhorší z nich byli Židé, kteří do Jižní Afriky přišli z ghett východní Evropy (byli 

známí jako Peruvians), přijali britské občanství a rozhodli se živit svým umem. Zůstali 

těžkým břemenem po celou dobu války - podivní lidé, oblečení v hadrech, s celým majetkem 

zabaleným v ranci; mnozí přitom byli dosti zámožní.“217 

Předsudky byli řízeni i lékaři, kteří se vyslovovali k životním podmínkám židovských 

přistěhovalců. Profesor W. J. Simpson, ve své době největší světový odborník na mor 

s mnohaletými zkušenostmi především z Indie, vinil Židy z morové epidemie, jež postihla 

Kapsko v roce 1901.218 

Ekonomicky motivované přistěhovalectví se od války stalo zásadní politickou otázkou. 

13. prosince 1901 napsal Sprigg, jenž od června 1900 zastával již počtvrté úřad kapského 

ministerského předsedy, guvernérovi siru Walteru Francisi Hely-Hutchinsonovi, že britský 

kabinet „má silné námitky vůči polským Židům a Asiatům“. 30. ledna 1902 objasnil Hely-

Hutchinsonovi v odpovědi na guvernérův předchozí telegram požadavky britského kabinetu 

sám ministr kolonií sir Joseph Chamberlain: „při vydávání povolenek Indům, u nichž jsou 

pochybnosti o schopnostech obživy, by měla panovat náležitá opatrnost, vzhledem k tomu, že 

jejich přítomnost v Kapské kolonii je [...] předmětem kritiky tamních úřadů. Rada Jeho 

Veličenstva v Rize byl v souladu s Vaším telegramem č. 1 ze 6. prosince vyrozuměn ve 

stejném smyslu.“ Podmínky pro žadatele o vstup do Kapské kolonie podle stále trvajícího 

stanného práva oznámil Sprigg Hely-Hutchinsonovi 11. března 1902: zájemce musel dokázat, 
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že vlastní nejméně 100 ₤, resp. že disponuje prostředky k obživě. Povolení tak podle 

kapského premiéra mohli „snadno získat polští Židé či jiné osoby s pochybným postojem vůči 

britským zájmům v Jižní Africe“.219  

Kontrola imigrace do Transvaalu a Kolonie řeky Orange podléhala od války kontrole 

Koloniální rady (Inter-Colonial Council). Nařízení pro udržení míru (Peace Preservation 

Ordinance) dávalo v oblasti kontroly přistěhovalectví do nově získaných kolonií velké 

pravomoci vysokému komisaři pro Transvaal a Kolonii řeky Orange baronu Alfredu 

Milnerovi, bývalému kapskému guvernérovi.220 

19. června 1902 napsal Chamberlain Milnerovi ve věci přistěhovalectví „zvláště 

polských Židů“: „Domníváte se, že by bylo účelné, s ohledem na naléhavou nutnost repatriace 

válečných zajatců a nejméně 15000 uprchlíků, zastavit přistěhovalectví cizinců [...]?“221 26. 

června 1902 psal baron Milner ministru kolonií, že „veškeré přistěhovalectví [cizinců] by 

mělo být zastaveno“. Milner se odvolával na nutnost anglosaské kolonizace transvaalského 

a oranžského venkova, jež patřila k hlavním prostředkům jeho nekompromisní imperiální 

politiky na dobytých územích.  

Britská vláda se rozhodla intervenovat i přímo „v terénu“. V dopise z června 1902 se 

tázala vicekonzula v Libavě, proč vydává tolik povolenek ke vstupu na imperiální půdu. 

Vicekonzul odpověděl, že většinu z nich obdrželi ruskožidovští řemeslníci s příbuznými 

v Jižní Africe, kteří dokázali, že jsou schopni se v zemi uživit a disponovali doporučujícími 

dopisy, a částečně manželky dřívějších přistěhovalců s dětmi. Sir Chamberlain pak žádal 

Foreign Office o výrazné omezení počtu vydaných povolení.222 

Premiér Sprigg zastával v imigrační politice zcela odlišné stanovisko. 15. srpna 1902 

napsal guvernéru Hely-Hutchinsonovi:  

                                                 
219 Týž: Jewry and Cape Society, s. 22. 
220 Saron, G.: Jewish Immigration, 1880 – 1913, s. 91. 
221 Tj. osob ze zemí mimo Britské impérium. 
222 Shain, M.: Jewry and Cape Society, s. 23. 
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„zákonodárství, jehož cílem je odepření vstupu do kolonie osobám politicky 

nežádoucím, je v zásadním rozporu s  představami i praxí dosud převažujícími ve všech 

oblastech Britského impéria disponujících reprezentativní vládou. Z praktického hlediska 

nevidí ministři způsob, jak skupinu [takových] osob definovat, nebude-li uveden seznam 

jednotlivců, a ten dosud nebyl sestaven.“223 

Kapský parlament nicméně v průběhu roku 1902 schválil návrh zákona o omezení 

přistěhovalectví (Cape Immigration Restriction Act). Ten s platností od 30. ledna 1903 

zaváděl kategorii „nežádoucího přistěhovalce“ (prohibited immigrant). Mohla tak být 

definována osoba, jež nebyla schopna vyplnit přihlášku k pobytu v evropském jazyce, resp. 

osoba viditelně nedisponující prostředky či taková, jež by se „pravděpodobně stala zátěží pro 

společnost“. Za minimální obnos bylo považováno 5 ₤.224 

Takové omezení vstupu na území Kapska zasáhlo i ty, kteří směřovali do nových 

kolonií, což byl případ většiny Židů mířících na jih Afriky. Jen menší část z nich přitom na 

jihoafrickou půdu vstupovala v Durbanu. 

Protest proti nové imigrační politice adresovalo kapské vládě šest přepravních 

společností. Stěžovaly si, že o změně imigrační politiky nebyly uvědoměny včas a umožnily 

tak nalodění mnoha lidem, kteří spadali pod novou kategorii „nežádoucích přistěhovalců“. 

Protestovala i Britsko-indická společnost; indický místokrál George Nathaniel Curzon žádal, 

aby byla nová politika aplikována až od 1. února 1903, tj. aby všem osobám, jež se nalodily 

před tímto datem, byl umožněn vstup na kapskou půdu.225 

Během měsíce před implementací nového zákona vstoupilo na jihoafrickou půdu na 

tisíc Židů, ve srovnání s předchozími třemi lety, kdy se jednalo o pouhých 3500 osob.226 
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Je patrné, že restriktivní imigrační legislativa nebyla primárně zaměřena proti Židům. 

Požadavek na gramotnost v evropském jazyce diskvalifikovala zejména migranty z Indie 

a Číny. Číňanům – kromě diplomatických zástupců, vojáků či námořníků ozbrojených sil 

Jeho Veličenstva, resp. bývalých obyvatel Kapska se zvláštním povolením – byl pak vstup do 

kolonie zakázán podle zákona o vyloučení Číňanů (Chinese Exclusion Act) z roku 1904.227 

Immigration Restriction Bill z roku 1902 byl tedy jednoznačně motivován snahou o zvýšení 

podílu Evropanů na jihoafrické populaci, bez ohledu na příslušnost Indů k Britskému impériu.  

Ve vztahu k východoevropským Židům však hodnocení jejich „gramotnosti“ záviselo 

na interpretaci jidiš – jejich mateřštiny a jediného jazyka, jímž mnozí (zvláště ženy) 

v písemné podobě vládli – jako evropského jazyka. Nebezpečí ve slovech „evropský jazyk“ 

pro přistěhovalce s jidiš jako mateřštinou odhalil jako první novinář z Kapského Města David  

Goldblatt. Ten navštívil korunního žalobce pro Kapskou kolonii T. L. Grahama, který mu 

slíbil, že jidiš bude považována za evropský jazyk. Kampaň za uznání jidiš jako evropského 

jazyka pak převzal do svých rukou člen parlamentu za Západní provincii J. Garlick.228 

Obavy židovské veřejnosti z nového imigračního zákona uvedly na pravou míru 

londýnské The Times z 10. února 1903, tedy záhy po jeho vstoupení v platnost:  

„Žádný přistěhovalec nebyl dosud odmítnut; asi 200 z nich je dočasně zadrženo a čeká 

na osvědčení. Zákon podmiňuje jeho vydání vlastnictvím nejméně 5 šilinků na den po dobu 

šesti měsíců. Ruští a polští Židé, kteří tvoří většinu nežádoucích přistěhovalců, obcházejí 

pravidla pro prostředky k obživě půjčkami od místních Židů, kteří během několika hodin 

vybrali 6000 ₤ .“229 
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Zmiňovanou výběrovou akci organizoval reverend Bender; Židovská společnost (Jewish 

Association) v Kapském Městě vydávala přistěhovalcům záruky zaměstnání.230 

I v Natalu byl roku 1903 přijat nový restriktivní imigrační zákon vycházející z 

kapského, následovaný ujištěním, že jidiš bude považována za evropskou řeč. I zde byla nová 

legislativa zaměřena proti indickým a čínským přistěhovalcům, kteří na jihoafrickou půdu 

vstupovali v drtivé většině právě v Natalu. Zmínku The Times o tom, že východoevropští Židé 

tvořili většinu „nežádoucích“ imigrantů, je nutno brát s rezervou: pouze 87 z 962 

přistěhovalců, označených do konce roku 1903 kapskými úřady za „nežádoucí“, bylo 

židovského vyznání.231 Celkově přibylo od února do prosince 1903 na jihoafrická území 4265 

imigrantů z Ruska, v drtivé většině Židů.232 

V prosinci 1903 napsal ministerský předseda Sprigg kapskému generálnímu agentovi 233 

v Londýně, aby společně s Board of Deputies of British Jews 234 v židovském tisku v Rusku 

upozornil na rostoucí nezaměstnanost na jihoafrických územích a zájemce o imigraci varoval, 

aby do Afriky nejezdili, nemají-li zajištěnu práci. V únoru 1904 pak kapská vláda zvýšila 

obnos na jednotlivce požadovaný při vstupu na půdu kolonie z 5 na 20 ₤.235 

Na půdě kapského parlamentu byla přistěhovalecká otázka předmětem žhavých debat, 

v kampani před volbami do Zákonodárné rady (horní komory parlamentu) v říjnu 1903 měla 

však jen omezený význam.236 Ve volbách do Zákonodárného shromáždění v únoru 1904 byla 

již zmiňována častěji: mnozí kandidáti hlavní opoziční strany – progresistů - volali po 

omezení přílivu „nežádoucích“ cizinců. Poslanec opozičního Afrikaner Bondu J. A. C. Graaff 

tvrdil, že mnozí přistěhovalci jsou parazité vyhnaní z vlastní země. Přistěhovalecká otázka  

byla však zejména doménou labouristů. Ti argumentovali i humanitárními ohledy: tajemník 
                                                 

230 Tamtéž, s. 28 nn. 
231 Saron, G.: Jewish Immigration, 1880 – 1913, s. 94. 
232 Tamtéž, s. 96. 
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Sociální a demokratické federace pro Kapské Město a okolí (Cape Town and District Social 

and Democratic Federation) J. E. Erasmus volal koncem května 1904 po omezení 

přistěhovalectví, jelikož velká část „nežádoucích“ přistěhovalců se nacházela pod hranicí 

hladovění.237 Lídr progresistů sir Leander Starr Jameson (hlavní aktér událostí z roku 1896) 

však kapským židovským představitelům slíbil, že se po jeho zvolení nezmění praxe, podle 

níž bylo na jidiš nahlíženo jako na evropský jazyk, a jako premiér v letech 1904 – 08 svůj slib 

i dodržel. 

 Milton Shain tvrdí, že „[v]liv přistěhovalecké otázky na volební vítězství progresistů 

v únoru 1904 byl s největší pravděpodobností minimální; měla-li jakýkoli význam, byl jistě 

omezen na obvody na Kapském poloostrově, zatímco rozsah dovozu [do Kapska] ovlivnil 

výsledky ve zbytku kolonie.“ Roku 1904 žilo v Kapském Městě 8114 z celkem 19537 Židů 

v Kapské kolonii (tvořili 3,37 % bílého obyvatelstva), předměstí pak obývalo dalších 2568 

příslušníků židovské pospolitosti.238  

Pravidla pro získání občanství Kapské kolonie byla stanovena zákonem o naturalizaci 

cizinců (Aliens Naturalization Act) z roku 1883, resp. dodatků z roku 1889. Naturalizace tak  

závisela na „dobré povaze“ a čistém trestním rejstříku imigranta. To v případě Židů 

z východní Evropy obecně nepředstavovalo větší problém. V prosinci 1902 upřesnil premiér 

Sprigg guvernérovi siru Hely-Hutchinsonovi, že zákon nestanoví minimální dobu pobytu 

nutnou pro naturalizaci, za lhůtu opravňující k naturalizaci se však považuje jeden rok. Od 

poloviny roku 1900 do konce roku 1902 bylo v kolonii naturalizováno 1572 „Rusů“ 

a „Poláků“, z nichž téměř všichni měli židovská jména. Mezi osobami naturalizovanými 

během 18 měsíců od prosince 1901 tvořili Židé plných 89  %; z naturalizovaných v období 

1902 – 04 mělo pak podle Miltona Shaina židovská jména 67 %. Goverment Gazette (vládní 

věstník pro Kapskou kolonii) ze 6. října 1903 pak oznamoval, že Spriggova vláda lhůtu 
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počínaje 28. zářím prodlužuje na 2 roky. Důsledkem byl pokles případů naturalizace ve 

druhém pololetí roku 1903 o 33 % oproti pololetí předchozímu; 70 % z nově 

naturalizovaných osob byli Židé. Podle návrhu novely zákona z roku 1883 (Bill to Further 

Amend the Aliens Naturalization Act) z května 1904 měli žadatelé o naturalizaci dokazovat, 

že pozbyli dosavadního občanství podle práva země, již opustili. Návrh, zaměřený 

jednoznačně proti Židům z carského Ruska, prošel do druhého čtení, nebyl však nakonec 

projednáván.239 

 

5. Boards of Deputies a přistěhovalecká otázka 

Ukončení hlavních válečných operací roku 1900 umožnilo repatriaci židovských 

uprchlíků z Transvaalu do Kapska. Úkolu se iniciativně zhostila Jihoafrická sionistická 

federace (SAZF). Její předseda Samuel Goldreich byl v září 1900 jmenován předsedou 

Zvláštního výboru, který během několika měsíců zorganizoval repatriaci asi 13000 

židovských uprchlíků, zdržujících se v Kapsku, zpět do Transvaalu.240 

Tisíce repatriantů se ocitly ve svízelné sociální situaci. Stovky z nich přišly o zdroj 

obživy, jen malá část lidí trpících nouzí měla přitom nárok na příspěvky z Imperiálního 

dobročinného fondu (Imperial Charitable funds). Zásadní roli v řešení jejich situace tak měla 

johannesburská Chevra kadiša. 

Za těchto okolností vznikla mezi židovskými elitami shoda o nutnosti vytvořit vzniku 

silnou centrální židovskou sekulární organizaci jako partnera pro vládu po vzoru Board of 

Deputies of British Jews. Na schůzi židovských obchodních, politických i náboženských 

špiček v Johannesburgu 22. března 1903 navrhl jeden z nejbohatších magnátů na Randu Max 

Langermann vytvořit za účelem pomoci tisícům převážně východoevropských Židů 

i v Transvaalu pobočku Anglo-Jewish Association. Rabín Hertz, který se vrátil k 
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Witwatersrand Old Hebrew Congregation, navrhl vytvořit organizaci nezávislou na Londýnu. 

Z jeho návrhu se zrodila představa Board of Deputies. Ve formativním období narazila 

reprezentace na opozici jen mezi částí východoevropských Židů, kteří kritizovali její údajně 

nedostatečnou vazbu na sionismus; za touto kritikou byly však spíše ambice východoevropské 

většiny, jejíž početní převaha se dosud neodrazila ve vedení sionistických organizací. 

Nová organizace se konstituovala 13. června 1903 v Johannesburgu jako „the Jewish 

Board of Deputies of the Transvaal and Natal“ (BoD). Předsedou byl zvolen Max 

Langermann, místopředsedy pak Samuel Bebro a H. Freeman-Cohen. Je příznačné, že všichni 

tři nejvyšší představitelé BoD byli angličtí, resp. anglifikovaní němečtí Židé. Ze 22 členů 

zastupovalo šest SAZF, po čtyřech Witwatersrand Old Hebrew Congregation, Johannesburg 

Hebrew Congregation, johannesburskou Chevra kadiša, po dvou Orthodox Hebrew 

Congregation a po jednom Durban Hebrew Congregation a Durbanskou sionistickou 

společnost (Durban Zionist Association). Během roku 1903 se reprezentace rozšířila o dva 

zástupce židovské komunity v Pretorii a o pět zástupců komunit v Boksburgu, Heidelbergu, 

Jeppestownu, Klerksdorpu a Potchefstroomu. Podle stanov měla právo člena reprezentace 

delegovat každá židovská organizace v Transvaalu a Natalu mimo Witwatersrand, Pretorii 

a Durban. 

První veřejnou schůzi BoD 28. července 1903 navštívilo až 2500 hostů včetně 

transvaalského guvernéra lorda Milnera. Rabín Hertz proklamoval „apolitičnost“ nové 

reprezentace. Lord Milner projevil vděčnost Goldreichovi a dalším jihoafrickým sionistům za 

jejich pomoc při repatriaci uprchlíků. Navrhl rovněž, aby Board působil jako instituce, jež by 

nové přistěhovalce seznamovala s právy a povinnostmi vycházejícími z občanských práv, jež 

jim byla v carském Rusku i v Krugerově republice upírána. K otázce loajality organizace 

dominované sionisty k vládě se vyjádřil jednoznačně: „[t]ato velká pospolitost má svou 
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vlastní víru; má své vlastní rasové tradice a rasovou loajalitu. Není na tom nic neslučitelného 

s nejhlubším britským patriotismem“.241 

I v židovské komunitě v Kapsku se vzhledem k politické instrumentalizaci otázky 

přistěhovalectví a naturalizace ozývaly stále silnější hlasy po vzniku vlastního Board of 

Deputies. Výsledkem několikaměsíčních jednání bylo založení Jewish Board of Deputies for 

the Cape Colony (BoD) na schůzi 4. září 1904 v Kapském Městě.242 Předsedou se stal 

nezávislý židovský aktivista, v Polsku narozený advokát z Kapského Města Morris Alexander 

(1877 – 1946), který měl být po čtyři desetiletí nejviditelnějším židovským bojovníkem za 

občanská práva v Jižní Africe.  

I přes neutuchající útoky židovské obce v Kapském Městě v čele s reverendem 

Benderem a Hymanem Libermanem (starostou Kapského Města v letech 1904 – 1907 243) se 

nové organizaci pod Alexanderovým vedením podařilo vydobýt respekt. S nadšením přijal 

Alexander návrh Colonial Office ke spolupráci při naturalizaci židovských přistěhovalců. 

Zvláště intenzivní byla Alexanderova komunikace s podtajemníkem pro kolonie 

Noelem Janischem. V dopise z 19. února 1905 připomněl Alexander Janischovi předchozí 

dopis, z něhož židovský představitel vyvozoval, že zprávy BoD budou považovány za 

konečné a zkoumané osoby nebudou již vyslýchány policií, nerozhodne-li tajemník pro 

kolonie 244 jinak. Jen do února 1905 BoD vyšetřila a vrátila 351 žádostí o naturalizaci, 399 

bylo stále v jednání.245  
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28. července 1905 oznámila Jamesonova vláda, že od 31. července bude naturalizační 

lhůta prodloužena ze dvou na pět let. Toto rozhodnutí odráželo snahu Londýna sjednotit 

naturalizační politiku na jihoafrických územích.246 

Roku 1906 byly konečně prosazeny dodatky ke kapskému přistěhovaleckému zákonu, 

jež explicitně označily jidiš za evropský jazyk.247 

Svou aktivní spoluprací při „kádrování“ židovských žadatelů o naturalizaci si BoD 

vydobyla jednoznačnou podporu kapské vlády i Colonial Office; na soustavný odpor však 

narážela ze strany židovské komunity v Kapském Městě. Reverend Bender se v boji o prestiž 

s Alexanderem kasal údajnou „tolerancí“ kapské společnosti vůči Židům; ti podle duchovního 

původem z Irska představovali etablovanou součást společnosti, jakoukoli židovskou 

organizaci na sekulární bázi považoval za výraz uzavírání se do ghetta. Tento přístup, podle 

něhož bylo židovskou pospolitost možno definovat jen v náboženských termínech, vyjadřoval 

pochopitelně i odpor k silnému sionistickému hnutí. V pozadí ideologického sporu o podobu 

židovské identity stála ovšem rivalita starých angložidovských elit vůči východoevropským 

Židům, kteří postupně pronikali do vedoucích pozic v židovských komunálních strukturách. 

Je nutno dodat, že mocenský boj existoval na pozadí sporu mezi sionisty východoevropského 

původu a asimilovanými anglickými Židy jen ve „staré kolonii“ Kapsku; v Transvaalu se 

silnější židovskou komunitou měl angložidovský element se svou „protistátní“ uitlanderskou 

identitou zpočátku rozhodující slovo v sionistickém hnutí. V Kapsku z litvackých 

přistěhovalců sionismus odmítala jen malá část ortodoxních kruhů, zatímco Beth Hamedrash 

HaChodesh,248 založený roku 1908 přistěhovalcem z Litvy r. Moshe Chaimem Mirvishem,249 
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byl baštous sionismu. Shoda na odmítnutí sionismu mezi anglifikovanými Židy a částí 

ortodoxní komunity byla pozoruhodná. Zatímco první židovský starosta Kapského Města 

v letech 1904 – 07 Hyman Liberman (litvak ze Suwałek, do Kapska se přistěhoval roku 1872 

či 1873 250) vystupoval jako blízký přítel reverenda Bendera proti uznání jidiš jako 

evropského jazyka a tedy za omezení přistěhovalectví i lepší integraci Židů do koloniální 

anglosaské společnosti, trvala antisionistická část ortodoxní komunity na výuce v jidiš. Pod 

vedením r. Turtledovea roku 1905 vznikl ortodoxní cheder 251 na Constitution Street, kam své 

děti posílali odpůrci sionisticky zaměřené školy Talmud Torah při New Hebrew Synagogue, 

jejímž ředitelem byl Joseph Geffen. Až roku 1912 se škola na Constitution Street spojila 

s Talmud Torah a přistoupila tak na výuku na základě novohebrejštiny (ivrit be-ivrit).252 

Až do roku 1912 stály mimo BoD i komunity v Port Elizabeth a Kimberley.253 

Benderem založená Cape Town Hebrew Congregation k pozdějšímu SAJBoD přistoupila až 

v roce 1919.254 

Benderovo zdůrazňování „tolerance“ koloniální společnosti mělo tragikomické rysy. 

První roky po skončení jihoafrické války byly poznamenány zcela reálným nárůstem 

antisemitismu. Protižidovské sentimenty odráží dobový anglicky psaný koloniální tisk; 

šiřitelem nepokrytého rasového antisemitismu se stal především list The Owl. 

Převážně ekonomické faktory se skutečně negativně odrazily na židovské imigraci do 

jižní Afriky. Roku 1904 přibylo jen 2465 Židů, tedy o 42,3 % méně než v předchozích 

jedenácti měsících. I v následujících letech trvala klesající tendence: roku roku 1905 se 

přistěhovalo 2004 Židů, roku 1906 jich bylo 1931, v následujícím roce 1102 a roku 1908 

pouhých 909 (v období 1903 – 08 tedy celkem 12676 osob), v období 1909 - 12 se jednalo 

                                                 
250 UCT, BC 763, A 7, Form of Application for Letters of Naturalization under Act No. 2 of 1883. 

(Hyman Liberman). 
251 Ortodoxní základní škola. 
252 Geffen, M.: Cape Town Jewry, s. 51. 
253 Sowden, Dora L.: In the Early Days, s. 15. 
254 Saron, G.: Long Road to Unity, s. 265. 
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o celkem zhruba 3000 židovských imigrantů. Až v posledním mírovém roce pak roční 

židovská imigrace činila 1804 osoby.255 Roku 1914 přibylo 872 židovských přistěhovalců, 

v následujících třech válečných letech pak 193, 122, resp. 41 osob.256 

V období mezi jihoafrickou a Světovou válkou se tedy do Jižní Afriky přistěhovalo 

přibližně 23000 Židů (v drtivé většině litvaků) oproti asi 20000 v předchozích dvou dekádách. 

Sčítání lidu z roku 1911 zjistilo v Jihoafrické unii 257 celkem 46919 osob židovského vyznání, 

jejich počet v době vypuknutí Světové války lze tedy stanovit na zhruba 50000. Podle censu z 

roku 1904 žilo na stejném území 38101 židů. 

O charakteru imigrace v období mezi jihoafrickou a Světovou válkou mnohé vypovídá 

statistika o počtu příchozích židovských mužů a žen. Zatímco v roce 1904 žilo na území 

pozdější Unie 25864 židovských mužů (68 % židovské populace) a 12237 žen, o sedm let 

později činil podíl mužů (27820 osob) 59 % oproti 19099 ženám. Počet mužů tedy za dané 

období stoupl o 7,6 %, počet žen však o celých 56,1 %. Podle údajů o přistěhovalcích z Ruska 

(vesměs se jednalo o Židy) pro rok 1906 přitom muži tvořili 58 % židovských přistěhovalců. 

Zejména v několika letech před Světovou válkou tedy výraznou většinu Židů příchozích do 

Jižní Afriky tvořily manželky s dětmi mužů příchozích v předchozích letech. I vzhledem k pro 

Židy stále nepřátelštejšímu prostředí v carském Rusku změnilo přistěhovalectví litvaků do 

Jižní Afriky, zpočátku převážně migrace mladých mužů za prací, svůj charakter: celé rodiny 

nyní opouštěly svou vlast jednou pro vždy. 

Zajímavé je srovnání předchozích údajů se Zprávou o imigraci z roku 1907, podle níž 

byla mezi příchozími Asiaty 258 pouhá tři procenta žen.259 Indická migrace měla nadále 

v zásadě pracovní charakter. 

                                                 
255 Týž: Jewish Immigration, 1880 – 1913, s. 99 n. 
256 Týž: Epilogue, 1910 – 1945, s. 377 
257 Vznikla roku 1910. 
258 V zásadě se jednalo pouze o Indy. 
259 Saron, G.: Jewish Immigration, 1880 – 1913, s. 100 
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Vznik Jihoafrické unie v roce 1910 si vyžadoval regulaci imigračních pravidel na 

federální bázi. První návrh imigračního zákona (Immigrants´ Restriction Bill) z roku 1911 

vycházel z modifikované verze zákona australského. „Nežádoucí přistěhovalec“ (prohibited 

immigrant) byl podle návrhu definován jako osoba, jež není schopna napsat text o délce 

nejméně padeasáti slov v jazyce dle výběru imigračního úředníka. Ministr vnitra, obrany 

a důlního průmyslu gen. Jan Smuts se vyjádřil, že taková zkouška má smysl jen v případě, 

má-li úředník „dobrý důvod nevpouštět danou osobu do země“. Návrh byl zamítnut, obdobně 

jako jeho obměněná verze z prosince 1912. 

Jednotného imigračního zákonodárství se tak Unie dočkala až v podobě zákona č. 22 

(Immigrants´ Regulation Act) z roku 1913. Ten podle kanadského vzoru definoval „nežádoucí 

přistěhovalce“ na základě „ekonomických důvodů či způsobu života“. Zachována byla 

jazyková zkouška, ta však mohla proběhnout v jazyce dle výběru přistěhovalce; zákon 

explicitně zmiňoval jidiš. Odmítnutý žadatel se směl odvolat k Přistěhovalecké komisi 

(Immigration Board).260 

Hlasy po jednotné židovské reprezentaci pro všechny jihoafrické kolonie se ozývaly 

ještě před vznikem Jihoafrické unie. Malá židovská obec v Oranžském svobodném státě (1901 

– 1910: Kolonie řeky Orange) neměla centrální organizaci do roku 1912, kapský Board of 

Deputies nadále odmítaly komunity v Port Elizabeth a Kimberley i stoupenci nesmiřitelného 

odpůrce sionismu, reverenda Bendera v Kapském Městě. Jednání mezi jednotlivými 

židovskými institucemi nakonec vedla k založení Jihoafrického židovského výboru (South 

African Jewish Board of Deputies, SAJBoD) na schůzi svolené v srpnu 1912 do 

Bloemfonteinu předsedou tamní židovské komunity Wolfem Ehrlichem. Výbor se skládal 

z předsedy (prvním byl zvolen Ehrlich), čtyř místopředsedů zastupujících jednotlivé provincie 

a 25 dalších členů: třináct za Transvaal, osm za Kapsko a po dvou za Oranžský svobodný stát 

                                                 
260 SAJBoD, ARCH 209.31, Immigrants´ Regulation Act, No. 22 of 1913 – Indian Relief Act, No. 22 of 

1914 and Regulations under Immigrants´ Regulation Act, No. 22 of 1913, Pretoria 1920. 
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a Natal. Za ústředí byl zvolen Johannesburg; v rámci SAJBoD vznikly také čtyři provinciální 

výbory.261 

 

6. Jihoafrická válka, Velká válka a židovští přistěhovalci 

Migraci do jižní Afriky přerušilo vyhlášení války Velké Británii Krugerovou vládou 11. 

října 1899. Po počátečních úspěších transvaalsko-oranžských vojsk převzaly iniciativu britské 

síly doplněné půlmilionovými posilami. Drtivá většina židovského obyvatelstva Transvaalu 

uprchla před válečnými operacemi do Kapska. Podle odhadů zůstalo z 10-12000 Židů v 

Johannesburgu pouhých 1500.262 Rabín Hertz byl trnem v oku transvaalským úřadům. Po 

vypuknutí bojů byl duchovní vyzván, aby odvolal své dřívější výroky namířené proti 

Krugerově vládě a omluvil se za ně ve vládním tisku nebo republiku do 48 hodin opustil; 

Hertz poté odešel do Kapska.263 Kapský guvernér sir Alfred Milner dal přitom počátkem 

války deportovat 600 Židů (z toho 350 „cizích“) do Anglie. 2. února 1900 dorazila skupina 

vypovězených do Southhamptonu.264 

Podle odhadů r. Hertze bojovalo celkově na britské straně na 2800 Židů (většinou 

britských), z nichž 125 padlo. Na straně Búrů vláčilo podle něj asi 300 mužů židovského 

vyznání.265 Podle jidiš válečného denníku Der krigs-štafet vydávaného Davidem Goldblattem 

v Kapském Městě sloužilo k 27. říjnu 1899 v britském vojsku 700 židovských vojáků a 144 

důstojníků.266 David Saks odhaduje počet Židů v búrských komandech na 250; mezi asi 2100 

evropských dobrovolníků byl podle něj asi tucet Židů. Byl mezi nimi i Leopold Lewe, syn 

bohatých rodičů z Kovna, který v ruském jezdectvu zastával pro Židy neobvyklý post 

                                                 
261 Sowden, Dora L.: In the Early Days, s. 15 n. 
262 Rabinowitz, Louis I.: The Transvaal Congregations, s. 175. 
263 Saron, G.: Boers, Uitlanders, Jews, s. 207. 
264 Krut, R.: Building a Community, s. 175. 
265 Saron, G.: Boers, Uitlanders, Jews, s. 207 n. 
266 SAJBoD, ARCH 208, Der krigs-štafet, 8. 11. 1899. 
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poručíka. Po válce se usadil v Kapském Městě a věnoval se obchodu s diamanty.267 Největší 

slávy ze židovských příslušníků búrských komand dosáhl čtyřiadvacetiletý absolvent slavné 

ješivy Slobodka u Kovna Chaim David Judelewitz, známý jako „ruský rebel“. Účastnil se 

bitev proti Britům na západní frontě, po útěku ze zajetí byl jedním z iniciátorů rebelie 

v Prieska. Podařilo se mu zajmout sedm skotských vojáků; v květnu 1900 byla však jeho 

skupina překvapena na ostrově Cannon Island na řece Orange a Judelewitz sám zahynul.  

V táborech pro transvaalské a oranžské válečné zajatce v Kapském Městě, Natalu, ale 

i na Svaté Heleně, na Bermudách, na Cejlonu a v Indii se ke konci války nacházelo na 

osmdesát Židů, tři z nich v zajetí zemřeli. Litevští Židé byli i mezi bittereinders, kteří kladli 

Britům odpor až do „hořkého konce“, totiž do vereenigingské kapitulace ze 31. května 

1902.268     

Ač stovky Židů bojovaly na obou stranách jihoafrické války, většina židovského 

obyvatelstva, obývající Transvaal, zůstala neutrální. Sammy Marks jako nejznámější 

představitel východoevropských Židů hrál zásadní roli v mírových jednáních mezi Brity 

a búrskými partyzánskými jednotkami. 

Postoje Židů na transvaalském venkově (i mezi nimi byla většina východoevropského 

původu) byly bezprostředně ovlivněny Kitchenerovou bezohlednou politikou „spálené 

země“.269 Ve své studii o vlivu dvou válek – jihoafrické a  I. světové – na sebeidentifikaci 

jihoafrických Židů upozorňuje Richard Mendelsohn, že na rozdíl od „Velké války“ nebyl 

neutrální přístup nebyl u Židů považován za znamení zbabělosti či licoměrnosti, byl naopak 

přijímán se samozřejmostí. 

Sympatie většiny Židů v Jižní Africe během I. světové války - zejména těch, kteří měli 

zkušenosti s carským vládním systémem – však rozhodně nebyly na straně Ruska jakožto 

                                                 
267 http://www.jewishgen.org/Safrica/commando.htm , 14. prosince 2007. 
268 Tamtéž, s. 26 nn. 
269 Mendelsohn, Richard: The Boer War, The Great War and the Shaping of South African Jewish 

Loyalties, s. 52. 
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dohodového spojence. Laxní a mnohdy vyloženě negativní přístup k jihoafrické účasti ve 

Světové válce měl zcela zásadní dopad na percepci židovské menšiny v rámci bělošské 

komunity. Před rokem 1914 byly protižidovské nálady silnější mezi anglosaskou 

komunitou; mezi Búry pak existovalo nepřátelství zejména vůči anglickým a anglifikovaným 

Židům, stále mnohdy považovaných za zrádce v souvislosti s jejich postojem k vládě 

nezávislého Transvaalu (velká většina litvaků se ke Krugerově režimu stavěla loajálně). 

Patriotismus anglických Židů za světového konfliktu prokázal pak jejich integraci do měnící 

se bílé společnosti, zatímco ambivalentní postoje „ruských“ Židů – pochopitelné při jejich 

původu – se staly zárodkem nových protižidovských postojů. 

Postoje k Židům v okolí zlatých dolů v Krugersdorpu během války dokumentuje zpráva 

policejního inspektora A.L.C. Bartropa z 25. srpna 1916. 

„Na Západním Randu vznikla […] antisemitská nálada, [jejíž příčinou byla] skutečnost, 

že Židé nijak nereagovali na výzvu generála Smutse k odvodům, a představa[, že] zatímco 

ostatní bojují za existenci Impéria, jsou tito lidé schopni za každých okolností na válce 

vydělat. 

Ve městě Krugersdorp se podle mého pečlivého šetření nechalo odvést pět Židů, všichni 

anglického původu. 

Není nijak přehnané, řekneme-li, že v tomto okrese je přinejmenším 100 vojenské 

služby schopných [židovských] mužů, v převážné většině ruského původu. 

[Negativní postoje] vůči těmto lidem jsou ještě intensifikovaly výroky osob, jež mezi 

nimi zastávají prominentní postavení, a které se snaží ospravedlnit jejich počínání […] 

v Krugersdorpu se 40 až 50 těchto vojenské služby schopných [židovských] mužů účastnilo 

hodin tance, pořádaných o pracovních dnech a o nedělích. Poblíž žije žena vojáka, který padl 

v Německé Východní Africe. Vdova proti chování těchto lidí protestovala, dva z nich na to 

odsekli, že jim jedno, kdo ve Válce [sic] vyhraje, a pokud její manžel padl, pak byl blázen, [že 
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se nechal odvést]. Když byla věc vyšetřována, prohlásil jeden z vyslýchaných členů výboru 

[pořádajícího akci], že si sál pronajali a mohou jej využívat, jak chtějí, [jeho přístup byl] 

povýšený a drzý [...] 

Je dost dobře možné, že se splní to, čeho se obáváme, bylo by totiž zbytečné popírat, že 

i bez ohledu na postoj, který Židé k Válce zaujali, roste na Západním Randu nelibost 

a nenávist vůči Židům. Není tolik zaměřena proti anglickému Židovi [sic], ale spíše proti 

ruskému elementu. Zatímco anglický Žid se zabývá více či méně čestným obchodem, působí 

druhý jmenovaný jako přístupný 270 každé ohavnosti.“271 

Sám starosta a Johannesburgu a šéf Odvodního výboru J.W. O´Hare sdělil roku 1917  

editorovi South African Jewish Chronicle svou obavu, že „nálady proti ruským Židům [...] 

mohou kdykoli vybuchnout“ ve formě násilných útoků.272 

S vědomím akutního nebezpečí antisemitismu apelovaly židovské tiskoviny na vědomí 

povinnosti vůči vlasti. Editor South African Jewish Chronicle Lionel Goldsmid se ve svém 

článku „The Call to the Jew“ ze 16. března 1917 vyjádřil ke zdrženlivému stanovisku Židů 

východoevropského původu k válce po boku do nedávna carského Ruska: „[v]šem se snadno 

říká: ,Šel bych, nebylo-li by spojencem Rusko.´ To je výmluva muže, jemuž schází odvaha 

mít vlastní názor. Ať řekne upřímně: ,Bojím se´“.273 

 

V. MIGRACE OD ROKU 1918 

1. Migrace z Litevské republiky a jihoafrická židovská komunita, 1918 - 1930 

I. světová válka i následující občanský konflikt a válka polsko-ruská přinesly 

obyvatelstvu Litvu nesmírné utrpení. Během ofenziv v srpnu a září 1915 obsadila německá 

                                                 
270 V originálu: „would seem to be a facile princeps“. 
271 NASA, Vol. SAP 88, SAP2/294/16 (War Recruiting: Attitude of Jews towrds Anti-semitic 

Disturbances feared. 
272 Shain, M.: The Roots of Antisemitism in South Africa, s. 81. 
273 Mendelsohn, R.: The Boer War, The Great War and the Shaping of South African Jewish Loyalties, s. 

57. 
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armáda Litvu a jih dnešního Lotyšska; na okupovaných územích byla zavedena vojenská 

správa Ober-Ost v čele s gen. Erichem von Ludendorff. V létě 1917 německé velení 

souhlasilo s vytvořením litevského vrcholného politického orgánu jako poradního sboru 

okupační správy. Ve dnech 18. – 23. září 1917 se ve Vilně sešlo 214 delegátů, aby zvolili 

dvacetičlennou Litevskou radu (Lietuvos Taryba). Po berlínském projevu předsedy Taryby 

Antanase Smetony 13. listopadu 1917, v němž se vyslovil pro obnovení litevského státu 

v etnických hranicích v těsném svazku s Německem, podpořil myšlenku litevské nezávislosti 

i říšský kancléř hrabě Georg von Hertling. 11. prosince pak Taryba vyhlásila obnovení 

litevského státu s Vilnem jako hlavním městem. Jako k datu faktického vyhlášení nezávislosti 

se však litevský stát právem hlásí k 16. únoru 1918, kdy se Taryba vyslovila pro 

demokratické zřízení a zrušení všech svazků, jež zemi v minulosti poutaly k cizím státům. 

Míněno bylo vedle Ruska a Polska i Německo, s nímž měla být Litva podle prosincové 

deklarace spjata hospodářskou a měnovou unií. Teprve po ujištění Taryby, že ctí prosincové 

závazky, uznal litevský stát dekretem ze 23. března 1918 i císař Vilém II. Ten počítal 

s personální unií; Wilhelmstrasse odmítla volbu württemberského knížete Viléma z Urachu 

Tarybou za litevského krále jako Mindaugase II.274 V říjnu 1918 nařídil kancléř Max 

Bádenský vojenské správě předat pravomoce litevským orgánům. 2. listopadu Taryba 

odvolala Urachovu kandidaturu a pohřbila tím myšlenku na monarchii; o tři dny později 

pověřila profesora historie Augustinase Voldemarase sestavením vlády. Prezidentem se stal 

předseda Taryby Antanas Smetona.275 

Malé republice mezi mlýnskými kameny revolučního Ruska a Německa i Polska, kde 

sílily anekcionistické nálady, nebyl dopřán mír až do roku 1920. Samotnou metropoli Vilno 

musela vláda Mykolase Sleževičiuse 276 spolu s německými jednotkami 277 vyklidit v prvních 

                                                 
274 Volbu podporovala katolická strana Centrum, z níž vzešel i kancléř von Hertling. 
275 Švec, L.: Dějiny pobaltských zemí, s. 151 – 156. 
276 Voldemarase nahradil 26. prosince 1918, ve funkci setrval do 12. března 1919. 
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dnech roku 1919. Město převzali místní polští zástupci, 5. ledna však bylo Vilno dobyt Rudou 

armádou. Stalo se pak hlavním městem litevsko-běloruské sovětské republiky (Litbel). 19. 

dubna 1919 obsadily Vilno polské jednotky. 

Mírovou smlouvou s vládou Kazyse Griniuse 278 z 12. července 1920 přiznalo sovětské 

Rusko Litvě etnicky smíšenou oblast Vilenska. O pouhé tři dny později Vilno padlo do rukou 

Rudé armády během protipolské ofenzivy; koncem srpna bylo předáno do litevských rukou 

a stalo se tak faktickým hlavním městem republiky. S tímto uspořádáním se sice Piłsudského 

vláda naoko smířila, již 9. října 1920 však město ve vládou neautorizované akci obsadily 

jednotky gen. Lucjana Żeligowského. Na etnicky smíšeném území Vilenska 279 byl vyhlášen 

stát Střední Litva, k Polsku formálně připojený 20. února 1922.280 Ztrátu východní části země 

včetně hlavního města Kaunas 281 akceptoval, když přistoupil na polské ultimátum ze 17. 

března 1938, jímž si Varšava vynutila navázání diplomatických styků.282 Pod správu 

litevského nezávislého státu se Vilensko (na několik měsíců) dostalo až na základě tajného 

protokolu sovětsko-německé smlouvy o neútočení z 23. srpna 1939.283 Území kontrolované 

                                                                                                                                                         
277 Jejich ponechání v Pobaltí jako nárazníku proti bolševismu umožnily podmínky příměří v Compiègne 

z 11. listopadu 1918. Zejména v Lotyšsku hrály pak jednotky pod velením gen. Rüdigera von der Goltze (velitele 
německého sboru, bojujícího proti bolševikům za finské občanské války) zásadní roli v pohnutém období 
občanské války. Až 13. června 1919 vyhlásila Nejvyšší rada Spojenců, že všichni říšští vojáci musí Pobaltí 
opustit. 

278 Liberální demokrat Grinius stál v čele vlády od 19. června 1920 do  2. února 1922. 
279 Podle censu z roku 1916 bylo z obyvatel města Vilna 50,15 % Poláků, 43,5 % Židů (mnozí byli 

uprchlíky ze Žmudi) a pouhých 2,6 % Litevců. Podle: Švec, L.: Dějiny pobaltských zemí, s. 169. 
280 Švec, L.: Dějiny pobaltských zemí, s. 170 n. 
281 Kaunas (Kovno) byl de facto hlavním městem litevského státu až do jeho připojení k SSSR v roce 

1940. 
282 Švec, L.: Dějiny pobaltských zemí, s. 205. 
283 Protokol předával Litvu do německé sféry vlivu, signatáři přitom konstatovali, že „uznávají zájem 

Litvy na Vilně a okolí“. Smlouva o uspořádání hranic a o přátelství mezi Německem a SSSR z 28. září 1939 pak 
Litvu přesunula do sféry sovětské, výměnou za provincie Varšava a Lublin. Sověti pak oblast Vilenska 28. října 
předali Litevcům; sídlo vlády setrvalo i nadále v Kovně, nehledě na ústavu z ledna 1938, podle níž zůstávalo 
hlavním městem Vilno. Okolnosti předávání metropole shrnovalo trpké dobové rčení: „Vilnius mūsų , Lietuva 
rusų“ (Vilno naše, Litva ruská). 10. října 1939 byla Litva, podobně jako Estonsko již 28. září a Lotyšsko 5. října, 
donucena k podpisu smlouvy o vzájemné pomoci se SSSR. V zemi bylo umístěno 20000 (v Estonsko a Lotyšsku 
po 25000) sovětských vojáků. Umístění dalších jednotek na Litvě si SSSR vynutil 14. června 1940 (v Lotyšsku 
a Estonsku o dva dny později). Prezident Smetona (v úřadě od státního převratu v roce 1926) emigroval do USA, 
náměstek lidového komisaře zahraničních věci Vladimir Georgijevič Děkanosov jako Stalinův pověřenec pak 
dosadil vládu pod vedením bezpartijního novináře Justase Paleckise. Analogický byl vývoj v Lotyšsku 
(organizátorem „socialistické revoluce“ zde byl náměstek předsedy rady lidových komisařů Andrej Januarjevič 
Vyšinskij, do funkce premiéra dosadil přírodovědce a předsedu Společnosti lotyšsko-sovětského přátelství 
Augustse Kirhenšteinse) a Estonsku: režisérem sovětského převzetí v nejsevernější baltské republice byl 
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litevským státem v letech 1920 – 39 se (s výjimkou oblasti Klaipėdy) prakticky krylo 

s kovenskou gubernií v rámci carské říše. Právě z tohoto území se až do převzetí moci 

Hitlerem v Německu roku 1933 rekrutovala valná většina židovských imigrantů do Jižní 

Afriky. Kromě Litevské republiky bylo dalším rezervoárem litvacké imigrace do Afriky 

Lotyšsko, a to v podstatně větší míře než Polskem okupovaná oblast Vilenska. Obdobně jako 

na Litvě vzrostla židovská emigrace do Jižní Afriky i v této zemi po zablokování cesty do 

USA roku 1924. V obou zemích byly důvody masové židovské emigrace primárně 

ekonomické: antisemitismus hrál ve veřejném životě v Lotyšsku malou roli. Na převážně 

katolické agrární Litvě byla jeho role podstatně větší, přesto však byla Litevská republika 

útočištěm pro tisíce Židů z území pod kontrolou Polska. Podpora litevských národních 

aspirací většinou židovského obyvatelstva byla jen dalším z argumentů pro antisemitskou 

endecju. Pobaltské země – byť v nich vládly autoritativní režimy (Smetonův na Litvě od roku 

1926, Pätsův v Estonsku a Ulmanisův v Lotyšsku od roku 1934) – se staly útočištěm pro 

židovské uprchlíky před nacistickým režimem v Německu, ale i v Rakousku a Sudetech po 

roce 1938 a v Protektorátu Čechy a Morava roku 1939.284 V polovině června 1941 byly 

                                                                                                                                                         
předseda leningradské stranické organizace Alexej Alexandrovič Ždanov, který ministerským předsedou učinil 
lékaře a básníka Johannese Varese („Barbarus“). 14.-15. července se konaly volby s jednotnou kandidátkou 
a povinnou volební účastí. 21. července požádaly zglajchšaltované parlamenty o přijetí do Sovětského svazu. 
„Vůli lidu“ bylo vyhověno 3. srpna v případě Litvy, 5. srpna v Lotyšsku a 6. srpna i v Estonsku. Za německé 
okupace (1941 – 1944, v některých oblastech Litvy a Lotyšska trvala až do posledního válečného roku) byla na 
území všech baltských zemí postupně zavedena německá civilní správa. Říšskému ministerstvu pro obsazená 
východní území (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) podléhal Říšský komisariát Ostland 
(Reichskommissariat Ostland) se sídlem v Rize; ten se dělil na generální kraje, jejichž území prakticky 
odpovídala Litevské, Lotyšské, Estonské a Běloruské SSR. Národnostně smíšenou oblast Klaipėdy (Memelu) 
musela Litva odevzdat Třetí říši již 22. března 1939, součástí Litevské SSR se stala až roku 1945. Podle: Švec, 
L.: Dějiny pobaltských zemí, s. 205, 212 – 222, 231. Západní státy (s výjimkou Nizozemska, Norska, Švédska, 
Finska a Austrálie v letech 1974 – 75), stejně jako Jugoslávie a obě čínské vlády sovětskou okupaci Pobaltí 
nikdy neuznaly, v USA fungovala diplomatická zastoupení všech  tří republik až do mezinárodního uznání jejich 
nezávislosti v létě 1991. Podle: Meissner, Boris: Die staatliche Kontinuität und die völkerrechtliche Stellung der 
baltischen Länder, s. 199, 206; Hough, William J.H.: The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the 
Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory, s. 434, 437, 441 nn. 

284 K postavení židovské menšiny v meziválečném litevském státě viz Levin, D.: The Litvaks. A Short 
History of the Jews in Lithuania, Jerusalem 2000; Atamuk, Solomon: Juden in Litauen. Ein geschichtlicher 
Überblick vom 14. bis 20. Jahrhundert, Konstanz 2000; k Židům v Lotyšsku Dribins, Leo  - Gūtmanis, Armands 
– Vestermanis, Marģers: Latvia's Jewish Community : History, Tragedy, Revival, Riga 2001; Latvija. Sinagogas 
un rabīni 1918 – 1940 - Latvija. Sinagogi i rabbini 1918 – 1940 - Latvia. Synagogues and Rabbis 1918 – 1940 - 
Latvija. Batej kneset ve rabonim 1918 – 1940, Rīga 2004/5765; Kuchenbecker, Antje: Juden und Judenfeinschaft 
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desetitisíce obyvatel baltských zemí poslány do sibiřského a středoasijského vyhnanství. Židé 

byli postiženi procentuálně silněji než ostatní (na Litvě byl podíl deportovaných občanů 

židovského původu zhruba 1,5-krát, v Lotyšsku třikrát, v Estonsku dokonce desetkrát vyšší 

než u většinového obyvatelstva). Navzdory této skutečnosti se propagandě nacistického 

Německa, jehož vojska na území baltských republik vtrhla pouhý týden po osudných 

deportacích na Sibiř, podařilo mnoho Litevců, Lotyšů i Estonců přesvědčit, že právě Židé byli 

strůjci stalinského teroru v Pobaltí. To usnadnilo realizaci německých záměrů využít místního 

obyvatelstva při fyzické likvidaci židovské menšiny, jež byla v Pobaltí realizována s jinde 

nevídanou rychlostí, efektivitou i brutalitou.285 

Zavedení restriktivní imigrační legislativy v USA mělo zcela zásadní význam pro další 

migrační historii až do období II. světové války. Podle přistěhovaleckého zákona z roku 1924 

(do dějin vstoupil jako Johnson-Reedův zákon; platil v zásadě do roku 1965) mohl být 

z každé země ročně přijat nejvýše počet přistěhovalců odpovídající 2 % počtu obyvatel USA 

v roce 1890 s původem v dané zemi; zároveň zcela zastavil přistěhovalectví z asijských 

zemí.286 V případě litevských Židů znamenalo faktické znemožnění imigrace do Spojených 

států posílení významu dvou dalších hlavních přistěhovaleckých destinací – Jižní Afriky 

a Palestiny. Fakt, že rozsah legální židovské migrace z Litvy byl po změně přistěhovaleckých 

zákonů v těchto dvou zemích roku 1930, resp. 1939 omezen na minimum, spolupůsobil 

v tragédii litevských Židů. 

                                                                                                                                                         
in Lettland; Dribins, Leo: Die „Judenfrage“ in der lettischen Presse in den Jahren 1880 bis 1940. Dvě posledně 
jmenované studie in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 5 (1996). 

285 K holocaustu na Litvě viz příspěvky ve sbornících: Benz, Wolfgang – Neiss, Marion (ed.): Judenmord 
in Litauen. Studien und Dokumente, Berlin 1999; Bartusevičius, Vincas – Tauber, Joachim – Wette, Wolfram 
(ed.): Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941, Köln – Weimar – Wien 2003 
a dále mj.práce: Arad, Yitzhak: Ghetto in Flames, The Struggle and Destruction of the Jews in Vilna during the 
Holocaust, Jerusalem 1980; Eidintas, Alfonsas: Jews, Lithuanians, and the Holocaust, Vilnius 2003. 
K holocaustu v Lotyšsku je dosud nepřekonananá práce lotyšsko-amerického historika Andrewa Ezergailise: The 
Holocaust in Latvia, Riga 1996. K Estonsku je základní práce izraelského historika původem z Litvy Marka 
Dworzeckého: Machanot ha-jehudim b´Estonia, Jerušalajim 5730/1970, v angličtině Gurin Loov, Eugenia: Eesti 
juutide katastroof 1941 – Holocaust of Estonian Jews 1941, Tallinn 1994, v češtině Putík, Daniel: Holocaust v 
Estonsku, 1941-1944: tragédie o dvou dějstvích. In: Juvenilia Territorialia (sborník prací absolventů 
bakalářského studia IMS UK FSV), Praha 2006. 

286 http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_Act_of_1924 , 14. prosince 2007. 
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Sčítání lidu 4. května 1926 žilo na území Unie 71816 osob židovského vyznání. Většina 

z nich - 43214 osob - ovládala oba úřední jazyky – angličtinu i afrikánštinu; 26420 

jihoafrických židů hovořilo z obou jazyků jen anglicky, 656 jen afrikánsky (typicky lidé 

usazení na venkově), jen 1480 z nich pak žádnou z obou řečí.  „Hebrejského původu“ 287 bylo 

podle téhož průzkumu 72169 Jihoafričanů; tvořili tak 4,3 % bílého obyvatelstva. Ve městech 

žilo 67191 z nich, tedy plných 93,1 %. Absolutně i relativně největší židovskou populaci 

vykazoval Transvaal; 38953 Židů tvořilo 6,4 % zdejších bílých obyvatel a 53,97 % všech 

Židů v Jižní Africe. V transvaalských městech žilo 36756 Židů -  tvořili tak 9,9 % tamních 

Evropanů. Dalších 2197 transvaalských Židů žilo na venkově; tvořili tak 0,9 % venkovského 

bílého obyvatelstva. Druhou největší židovskou komunitu mělo Kapsko: 24130 obyvatel 

židovského původu představovalo 3,4 % tamních Evropanů, resp. 33,44 % jihoafrických 

Židů. 22462 z nich žilo ve městech (5,5 % bílých), 1668 na venkově (0,6 %). Pro Oranžský 

svobodný stát jsou údaje následující: 5751 Židů (2,8 % obyvatelstva evropského původu, 

7,97% židovského obyvatelstva v Jihoafrické unii), z toho 4954 ve městech (5,8 % bělochů) 

a 797 na venkově (0,7 %). Nejmenší byla židovská pospolitost v Natalu. Tamních 3335 Židů 

tvořilo jen 2,1 % bílých a 4,62 % židovských Jihoafričanů; ve městech to bylo 2,7 % (3019 

Židů), na venkově 0,7 % (316 Židů).288 

Tabulka 4. uvádí počty židovských přistěhovalců z Litvy, Lotyšska a Německa v letech 

1924 až 1948 s procentuálními podíly jednotlivých zemí na roční židovské imigraci. 

 

 

 

                                                 
287 Hebrew parentage. 
288 NASA, AMPT PUBS/GI 203/U-638-1292 
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Tab. 4.289 

Rok Litva 

 

Lotyšsko 

 

Německo 

Celkem 

Židé 

1924 

458 

(59,2) 

51 (6,6) 12 (1,5) 773 

1925 

853 

(63) 

70 (5,1)   21 (1,5) 1353 

1926 

995 

(63,8) 

99 (6,6)   9 (0,6)   1479 

1927 

1068 

(60,9) 

159 (9) 6 (0,3) 1752 

1928 

1309 

(57) 

272 (11,8) 3 (0,1) 2293 

1929 

1379 

(49,1) 

409 (14,6) 13 (0,4) 2788 

1930 

947 

(50,3) 

251 (13,3) 9 (0,4) 1881 

1931 

452 

(51) 

111 (12,5) 4 (0,4) 885 

1932 

293 

(43,3) 

81 (11,9) 5 (0,7) 676 

1933 237 52 (6,9) 204 745 

                                                 
289 SAJBoD, 135 A/ 351 – 352, Eighth World Congress of Jewish Studies, The Hebrew University, 

Jerusalem, August 1981: A Profile of Jewish Immigration to South Africa Between 1924 – 1948 and its Impact 
upon the Local Community. By Stuart Buxbaum. 
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(31,8) (27,3) 

1934 

299 

(26,6) 

95 (8,4) 452 

(40,2) 

1123 

1935 

259 

(24,4) 

91 (8,5) 410 

(38,7) 

1059 

1936 

267 

(8) 

72 (2,1) 2549 

(76,5) 

3330 

1937 147 

(15,4) 

56 (5,8) 481 

(50,4) 

954 

1938 91 

(16) 

43 (7,5) 236 

(41,6) 

566 

1939 77 

(5,9) 

10 (0,7) 1005 

(77,7) 

1293 

1940 7 

(3,2) 

9 (4,1) 123 

(56,4) 

218 

1941 - 9 (11,7) 4 (11,7) 34 

1942 - - 3 (25) 12 

1943 - 2 (20) - 10 

1944 2 

(9,5) 

- 5 (23,8) 21 

1945 5 

(10,2) 

- 9 (18,3) 49 

1946 13 

(6,3) 

4 (1,9) 24 (11,7) 205 

1947 27 19 (2,7) - 688 
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(3,9) 

1948 52 

(7,9) 

10 (1,5) 37 (5,6) 658 

1924 
- 
1948 

9187 

(36,9) 

1970 (7,9) 5624 

(22,6) 

24845 

 

Celkově se tedy v daném období přistěhovalo 9187 Židů z Litvy a 1970 z Lotyšska. 

Počítáme-li s litvackým původem části přistěhovalců z Polska, Ruska, Velké Británie 

a dalších zemí, můžeme počet litvaků příchozích během čtvrt století od roku 1924 odhadnout 

na 11500, což představuje necelou polovinu celkového počtu židovských imigrantů. 

Celkový počet židovských přistěhovalců v období 1924 – 1937 udává tabulka 5. 

Tab. 5.290 

Rok Celkem 

1924 5265 

1925 5428 

1926   6575 

1927 6598 

1928 7050 

1929 7895 

1930 5904 

1931 4140 

1932 3098 

1933 3031 

1934 4702 

                                                 
290 NASA, AMPT PUBS 6/296/U 636 – 1938. 
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1935 6500 

1936 10840 

1937 7927 

1924 - 1937 84953 

 

Podíl litvaků na evropské imigraci v letech 1924 – 1937 činil tedy přibližně 14 %. 

Nejvyšší byl její podíl v letech 1926 – 1930: roku 1926 asi 17 %, v roce následujícím cca. 

19%, v letech 1928 a 1929 asi 23 %, v roce 1930 pak okolo 21 %. 

Na rozdíl od posledních let předcházejících Světové válce tvořili ve 20. letech výraznou 

většinu litvackých přistěhovalců muži; to opět svědčí o primárně ekonomické motivaci 

většiny migrantů. Po roce 1930 převažují ženy, což odpovídá stavu po vydání restriktivního 

přistěhovaleckého zákona; z pobaltských zemí se pak do Jižní Afriky mohly v praxi stěhovat 

jen partnerky již emigrovavších mužů s dětmi. Tabulka 6. udává pro období 1924 – 1932 (kdy 

výraznou většinu židovských přistěhovalců tvořili litvaci) procentuální podíl mužů a žen na 

židovské imigraci. Údaje jsou k dispozici i pro období do roku 1937, údaje jsou však pro 

studium litvacké imigrace – od roku 1933 – irelevantní. 

Tab. 6.291 

Rok 

% 

muži 

% 

ženy 

1924 52,5 47,5 

1925 64,9 35,1 

1926 65,4 34,6 

1927 65 35 

                                                 
291 SAJBoD, 135 A/ 351 – 352, Eighth World Congress of Jewish Studies, The Hebrew University, 

Jerusalem, August 1981: A Profile of Jewish Immigration to South Africa Between 1924 – 1948 and its Impact 
upon the Local Community. By Stuart Buxbaum. 
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1928 62,8 37,2 

1929 55 45 

1930 59,8 40,2 

1931 66 34 

1932 32,4 67,6 

  

Tabulka 7. udává pro stejné období podíl svobodných mužů i žen na celkové židovské 

imigraci. 

Tab. 7.292 

Rok 

Svobodní 

muži (%) 

Svobodné 

ženy (%) 

1924 74 62 

1925 71 57 

1926 70 56 

1927 67 57 

1928 64 54 

1929 61 54 

1930 65 59 

1931 93 48 

1932 93 54 

 

Je patrné, že většinu imigrantů tvořili mladí svobodní muži; podíl svobodných žen je 

sice nižší, svědčí však o postupující emancipaci, v období před I. světovou válkou se jen málo 

neprovdaných dívek odvážilo na cestu do zámoří. Příčinou vysokého podílu svobodných 

                                                 
292 Tamtéž. 
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mužů v období po vydání Quota Act z roku 1930 (viz násl. podkapitola) je fakt, že většinu 

mužských přistěhovalců tvořili nezletilí synové mužů, kteří pobaltské země opustili již dříve. 

Statistiku o profesní struktuře imigrantů máme k dispozici jen pro období 1926 – 1927. 

Tabulka 8. obsahuje procentuální údaje o mužských imigrantech ze zemí s převážně 

židovskými imigranty. 

 

Tab. 8.293 

Profese 

Litva 

(%) 

 

 

 

Lotyšsko 

(%) 

 

 

 

Přistěhovalci 

celkem (%) 

Rybářství, 

zemědělství 21,5 

 

1,5 

 

14,5 

Horníci - 

 

- 

 

2 

Průmysl, 

řemesla 28 

 

33 

 

26 

Doprava, 

spoje - 

 

- 

 

2 

Obchod 41 

 

33 

 

21 

Kvalifikovaní 

pracovníci 2,5 

 

7,5 

 

9 

                                                 
293 Tamtéž. 



 87 

Osobní 

služby 1 

 

1,5 

 

2 

Samostatní  0,5 

 

- 

 

1,5 

Ostatní, 

neuvedeno 0,5 

 

- 

 

2 

Rodinní 

příslušníci 24 

 

23,5 

 

20 

Statistika nerozlišuje mezi pracujícími v průmyslu a v řemeslných provozech. Právě 

k posledně jmenované kategorii inklinovali litvaci v Jižní Africe nejvíce. 

Roku 1936 bylo 46,69 % ze židovských obyvatel narozeno v zemi; u žen činil tento 

podíl 50 %.294 O mizejícím imigrantském charakteru židovské komunity svědčí i údaje 

o počtu osob s jidiš mateřštinou: roku 1936 se jednalo o 17861 lidí (19,7 % židovské 

populace), o desetiletí později již o pouhých 14044 osob (13,58 %).295 

 

2. „Quota Act“ 

Konec I. světové války a zavedení restriktivní imigrační politiky v USA Johnson-

Reedovým zákonem z roku 1924 vyvolaly novou vlnu litvacké imigrace do Jižní Afriky. 

Současně – jistě však nikoli úměrně růstu přistěhovalectví jako takovému – představuje 

období po roce 1918 novou kapitolu v dějinách protipřistěhovalecké agitace, využívající 

mimo obvinění z neloajality během Světové války nyní v zesílené míře rovněž 

antimarxistické rétoriky. I v Jižní Africe se bolševická revoluce odrazila na postoji veřejnosti 

vůči Židům; stereotypní obraz narušitelů starých pořádků získal ostatně na intenzitě nejen 

v zemích střední a východní Evropy, ale i ve vnitropolitické debatě v USA, kde se vedle 

                                                 
294 Saron, G.: Epilogue, 1910 – 1945, s. 372. 
295 Tamtéž, s. 390. 
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sílícího vlivu rasových teorií a obav z nezaměstnanosti stal jedním ze zdrojů nové imigrační 

politiky. 

Po I. světové válce začali imigrační úředníci na židovské imigranty paušálně aplikovat 

odstavec IV./1 (a) imigračního zákona z roku 1913.296 Podle něj směl imigrační úředník 

přistěhovalci nařídit „podepsat prohlášení v předepsané podobě.“297 V tom se nyní 

dotazovaný musel přihlásit k evropské, hebrejské, asijské či africké rase. Nový rasový přístup 

k židovské imigraci prosadil ministr vnitra Patrick Duncan; v roce 1913 přitom sám bojoval 

proti zneužívání jednotlivých ustanovení přistěhovaleckého zákona v neprospěch Židů.298 

Podle Duncana tak mohly být eliminovány potenciálně neloajální levicové živly. Ještě 

před koncem I. světové války dosáhla tedy i k jihoafrickým břehům antikomunistická hysterie 

obdobná „red scar“ v USA; veřejnost i významná část politické scény i úřednického aparátu 

v Jižní Africe byla podobně jako ve Spojených státech náchylná k antisemitské interpretaci 

původu „rudého nebezpečí“.  

I v Jižní Africe jsme skutečně svědky počátečního nadproporčně silného – a značně 

zveličovaného – vlivu Židů ve vedení zde zpočátku striktně rasově exkluzivního 

komunistického hnutí. Jihoafrická komunistická strana (South African Communist Party, 

SACP), založená roku 1921, hrála ústřední roli při nepokojích na Randu, jež se roku 1922 

staly tvrdou zkouškou pro vládu gen. Jana Christiana Smutse (roku 1919 nahradil v čele 

kabinetu gen. Bothu). Stávkové hnutí reagovalo na snahu uzavřít více než dvacet (tedy 

většinu) zlatonosných dolů pro jejich neefektivnost: existenčně tím bylo ohroženo přes 80000 

černých a více než 10000 bílých horníků. V lednu 1922 kulminovala vzpoura vznikem 

bělošských komand vzdorujících ústřední moci a vyhlášením krátkodeché Nezávislé 

transvaalské republiky vzbouřenci. Po vyhlášení generální stávky 8. března vyhlásil Smuts na 

Randu stanné právo. V následujících chaotických a krvavých bojích se stoupenci bílých 
                                                 

296 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 88. 
297 SAJBoD, ARCH 135 A, Union of South Africa Immigrants´ Regulation Act No. 22 of 1913. 
298 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 90. 
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odborů (v nichž již výraznou roli hrála SACP) střetli nejen s vládním vojskem, ale 

i s domorodými konkurenty; heslem jihoafrických komunistických internacionalistů bylo 

„Proletáři všech zemí, spojte se v boji za bílou jižní Afriku“. Až roku 1924 se SACP (jako 

první strana v Jižní Africe) otevřela všem rasám; černí dělníci v jejích řadách záhy převážili, 

dodnes však bílí (zejména židovští) politici hrají v KS významnou roli (viz podkapitola 

IV./3.). 

Podíl části východoevropských Židů na stávkovém hnutí se negativně odrazil na 

postojích širší společnosti k židovské menšině. Dr. Fehrsen z Benoni v dopise listu Cape 

Times popsal dělníky, jejichž zatýkání při potlačování stávky byl svědkem: „duševně 

méněcenná, odpuzující lotrovská cháska, mezi ními ruský Žid, který do Jižní Afriky přišel 

před třemi týdny z Kovna. Nerozuměl ani slovo v angličtině.“299 Autor článku ve témže listu 

z 18. března 1922 z toho vyvozoval: „[n]ejen odhalení spoluviny cizinců na randské revoluci, 

ale téměř každá část našeho národního života poukazuje na nutnost revidovat přistěhovalecké 

zákony Unie. Zvyky a myšlenky ras neschopných a neochotných podřídit své vnímání vlastní 

rasy 300 jihoafrickému občanství, o které usilují, zanechávají své stopy po celé zemi [...] Jak 

dlouho ještě budeme bolševickým agitátorům povolovat propagaci velezrady a revoluce 

v našich ulicích [?] Vzdělanostní průzkumy 301 musí být zpřísněny, s výjimkou ras schopných 

přizpůsobení našemu národnímu životu.“302 

Smutsova vláda sice vzpouru potlačila, její autorita však byla oslabena a parlamentní 

volby 19. června 1924 přinesly vítězství koalici afrikánských nacionalistů z Národní strany 

(National Party, NP) a labouristů (Labour Party, LP), kteří získali 63, resp. 18 parlamentních 

křesel oproti 53 zástupcům Jihoafrické strany (South African Party, SAP); jeden poslanec byl 

                                                 
299 Shain, M. The Roots of Antisemitism in South Africa, s. 98. 
300 V orig. „their distinctive racialism“. 
301 Tyýkající se přistěhovalců. 
302 Shain, M. The Roots of Antisemitism in South Africa, s. 100. 
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zvolen jako nezávislý. Nacionalisty podpořila i většina židovských voličů. Generál James 

Barry Munnik Hertzog vytvořil koaliční vládu známou jako „vláda paktu“. 

První Hertzogova vláda prosazovala během svého pětiletého funkčního období 

afrikánsko-nacionalistickou politickou agendu. Roku 1925 se druhým jazykem vedle 

angličtiny stala místo nizozemštiny afrikaans. Druhá polovina dvacátých let byla rovněž ve 

znamení prohlubování dřívějších segregacionistických opatření, jehož hlavním protagonistou 

byl ministr vnitra Daniel François Malan, později jako ministerský předseda architekt politiky 

apartheidu. Např. zákon o zastoupení černošského obyvatelstva v parlamentu zbavoval 

kapské Afričany práva volit své bílé poslance; od nynějška zastupovalo černochy ze všech 

čtyř provincií v parlamentu sedm poslanců, kteří však hlasovali jen v otázkách, týkajících se 

černého obyvatelstva. Populistická politika spolu s volebním inženýrstvím umožnila 

nacionalistům roku 1929 ovládnout parlament. Ve volbách 14. června získali 78 mandátů 

oproti 61 zástupcům SAP a osmi labouristům, zvolen byl opět i jeden nezávislý poslanec.303 

Většina židovských voličů podpořila nacionalistické kandidáty. Bylo to logickým 

důsledkem politiky vlády, jež verbálně podporovala židovské přistěhovalectví. Malan se po 

nástupu do funkce ministra vnitra vyjádřil, že nezamýšlí měnit praxi svých předchůdců. 

Vládní nacionalisté nešetřili projevy sympatií k židovské komunitě a sionistickému hnutí. 

Kabinentní rezoluce ze září 1926 vyjádřila podporu „úsilí Sionistické organizace vytvořit 

v Palestině národní domovinu pro židovský lid“.304 Ještě v červenci 1929 tvrdil ministerský 

předseda Hertzog na banketu organizovaném židovskou komunitou v johannesburském hotelu 

Carlton: „Byla-li kdy část [populace], na niž Afrikánci pohlíželi jako na spoluafrikánce,305 

byla to část židovská. Šlo-li o nacionalismus, lásku k lidu, nenávist k útisku, stáli Žid a 

Afrikánec vždy bok po boku.“306 

                                                 
303 Hulec, O.: Dějiny Jižní Afriky, s. 176 – 179. 
304 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 93. 
305 Fellow Afrikaners. 
306 SAJBoD, ARCH 117, Box 8A, Gus Saron: Notes for Book/3 Quota Act (1930). 
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Kritika liberální přistěhovalecké politiky zaznívala spíše z opozičních lavic. I mezi 

afrikánskými nacionalisty však ve 20. letech sílil odpor k židovskému přistěhovalectví. Manie 

Maritz, vůdce proněmecké búrské revolty z roku 1914, vyjádřil svůj postoj v prosinci 1924 

během vzpomínkové akce na 17 búrských obětí z doby revolty počátkem Světové války v 

Mcquassie na hranicích s Jihozápadní Afrikou: „Nedávno jsme se dověděli mnohé o bídě 

našich lidí v Severním Kapsku a Namaqualandu. Kdo je za to zodpovědný? Naši úhlavní 

nepřátelé, Židé, kteří do této země přijdou s ranečkem na zádech a vždy dokáží nahromadit 

značné sumy peněz. Afrikánci v těchto oblastech se stali prakticky sluhy Židů. A podobně 

tomu bylo i v jiných částech Jižní Afriky.“307 Na shromáždění před afrikánskými horníky 

v Lichtenburgu v listopadu 1926 hovořil Maritz o Židech jako o „největších upírech na světě“ 

a o „nejničemnější a nejnižší věci v této zemi“.308 Hendrik François Viljoen („Brutus”) vydal 

v listopadu 1926 pamflet, v němž vinil „extremisty, zejména skotského a židovského původu“ 

ze „šíření socialistické a bolševické propagandy“. Je příznačné, že Brutus diferencuje mezi 

židovskými „starousedlíky“ a „novějšími přistěhovalci“, jež viní ze „lhostejnosti či 

nepřátelství během Velké války. „[T]akový přístup“ podle Viljoena „nápadně kontrastoval 

s přístupem mnoha starých židovských rodin“.309 

Šokem pro židovskou komunitu byla nicméně zdánlivě náhlá zásadní změna imigrační 

politiky nacionalistickou vládou, jež se projevila „zákonem o kvótách“. Změnu postoje vlády 

k problematice východoevropské židovské imigrace signalizoval již nacionalistický stranický 

sjezd v Bloemfonteinu v říjnu 1929. Závěrečné prohlášení obsahovalo varovná slova: 

„nadešel čas, abychom stanovili imigrační kvótu na základě obdobném tomu užívanému ve 

Spojených státech“.  
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Labouristický poslanec Morris Kentridge 310 správně analyzoval hrozící nebezpečí: 

v obrysech naznačená nová imigrační politika byla podle něj „zaměřena v podstatě na 

židovskou rasu“.311 Po celé zemi organizovaly sionistické organizace protestní shromáždění; 

jihoafrická Sionistická organizace vydala rezoluci, vyzývající k přijímání imigrantů na 

základě „individuální kvalifikace, charakteru a chování, nikoli země původu“. 

Snahou o uklidnění židovské veřejnosti byl projev ministra spravedlnosti Oswalda 

Pirowa na mítinku před doplňovacími volbami ve východotransvaalském Bethalu, kde žila 

velká komunita židovských statkářů. Pirowovo ujištění, že vládní strana neplánuje změnu 

imigrační politiky, přispělo k porážce nacionalistů v Bethalu.312 

Podle návrhu zákona o kvótách (Quota Bill), předloženého vládou 29. ledna 1930, měl 

být počet přistěhovalců ze zemí podléhajících kvótám 313 omezen na 50 za rok. Rada pro 

přistěhovalectví (Immigration Board) mohla povolit vstup až 1000 imigrantům 

z diskriminovaných zemí (non-Quota lands) ročně, bylo-li „pravděpodobné, že se asimilují 

mezi obyvateli Unie“. 

Zásady, z nichž nová imigrační politika vycházela, objasnil ministr vnitra Malan: 

„[p]rvním principem […] je snaha každého národa na světě udržet svůj vývoj na základě 

původního složení[, proto] jsme ve svých přistěhovaleckých zákonech nemohli vynechat 

země, jako je Holandsko, Francie, Britské společenství či Německo […] Druhým principem,  

                                                 
310 Imigrant z Litvy, původním jménem Kantorovič. Narodil se roku 1881, studoval na univerzitách 

v Sunderlandu a St. Andrew´s; do jižní Afriky přišel v roce 1901. Původně člen SAP, roku 1912 vstoupil do LP, 
za niž byl v roce 1914 zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách v Durbanu. Stal se tak prvním litvakem 
v jihoafrickém zákonodárném sboru. V roce 1910 bylo zvoleno pět židovských poslanců – ve všech případech se 
jednalo o Židy anglického, resp. německého původu. Jako jediný židovský senátor byl zvolen litvak Sammy 
Marks. Kentridge byl vězněn pro své aktivity během randské vzpoury v roce 1922; o dva roky byl znovu zvolen 
do parlamentu. V roce 1929 kandidoval za Národní radu práce (National Council of Labour), jež se odtrhla od 
LP; v roce 1932 se vrátil do řad SAP. Za ni a později za UP seděl v parlamentu do roku 1958. Podle: De Saxe, 
Morris – Goodman, I.M. (eds.): The South African Jewish Year Book Directory of Jewish Organisations and 
Who´s Who in South African Jewry 1929, 5689 – 90, s. 341; Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 70, 72, 88. 

311 SAJBoD, ARCH 117, Box 8A, Gus Saron: Notes for Book/3 Quota Act (1930). 
312 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 105. 
313 Jednalo se o státy s výjimkou zemí Commonwealthu, Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Německa, 

Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Španělska, Švédska a Švýcarska. SAJBoD, ARCH 135/1930, Act 
No. 8 To place certain restriction on immigration, s. 56. Zákon byl primárně zaměřen proti židovským 
přistěhovalcům z východní Evropy a imigrantům z balkánských zemí, zvláště pak Řecka, vycházel tedy 
z obdobného přístupu, jako Johnson-Reedův zákon v USA, který měl zvýšit podíl „nordické“ krve na populaci. 
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na který je nutno upozornit, je nepřizpůsobivost. […] Národy se snaží udržet svou 

homogenitu, protože každý národ má svou duši, a žádný národ samozřejmě nechce žít s duší 

rozdělenou. Každý národ považuje za svou slabost, existuje-li v něm nestrávená a 

neabsorbovaná menšina; to vždy vyvolává nejrůznější obtíže. V Jižní Africe máme vlastní 

rasové problémy a myslím, že se všichni shodneme na tom, že Jižní Afrika nemůže přidávat 

další rasové problémy k těm, které již máme.“ Vedle rasistických argumentů operoval Malan 

jako svým „[t]řetím základním principem […] snahou každého národa udržet svůj svébytný 

typ civilizace“.314 „Východoevropská civilizace“ byla pak podle ministra vnitra „do velmi 

značné míry odlišná od civilizace západní Evropy“. Lživým obviněním a demagogii se řečník 

nevyhýbal při výkladu sociálních aspektů židovské imigrace: osmdesát procent ze židovských 

přistěhovalců mělo podle něj taková povolání, že na ně museli pracovat ostatní obyvatelé. S 

ohledem na imigrační politiku USA se přitom Malan obával, že migrační „příliv může na naše 

břehy narazit s dvojnásobnou silou.“315 

I premiér Hertzog, donedávna nešetřící přátelskými prohlášeními na adresu židovské 

komunity, mohl nyní hovořit z pozic rasového antisemitismu: „Nejsme u nás připraveni na to, 

že by další silný [rasový] element, jenž se stane prakticky pátým, 316 rozbil na kusy a omezil 

náš národní charakter a naši národní jednotu. Máme již domorodce, Indy, barevné a 

Evropany, tedy čtyři velké národní třídy, jež všechny žijí odděleně“. 

Stejně jako o tři desetiletí dříve využívali zastánci restriktivní imigrační politiky 

demagogicky argumentu, že zastavení imigrace je z hlediska jejich sociálního postavení i 

zájmem jihoafrických Židů. Podle Malana byl zákon o kvótách „v zájmu židovské komunity 

v Jižní Africe více […] než koho jiného“.317 
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Počátkem 30. let, stejně jako na počátku století, byly v židovské komunitě skutečně  

elementy ochotné přistoupit na představu ohrožení židovské pospolitosti novými imigranty. 

Jak dokládá článek anonyma („Jihoafrický Žid“) v listu The Zionist Record z 25. října 1929, 

přicházely výzvy k omezení židovské imigrace z východní Evropy i od židovských 

jednotlivců. Autor v článku „Hlasy proti východoevropské imigraci“ 318 připomíná, že „před 

několika týdny […] předal Witwatersrandský krejčovský svaz 319 ministrovi práce petici 

požadující učinit opatření zamezující přistěhovalectví krejčích z východní Evropy“. Další 

notoricky židovský svaz, Svaz nábytkářů,320 po ministerstvu vnitra žádal kontrolu „přílivu 

řemeslníků z východní Evropy do tohoto odvětví.“ Vzhledem k nemalému počtu členů obou 

svazů bylo podle autora možno „přinejmenším“ konstatovat, že „máme v této zemi  udivující 

plejádu židovských přistěhovalců žádajících vládu Unie zabránit vstup do země svým 

židovským bližním ze stejné společenské třídy, přicházejícím z jejich země,321 svým vlastním 

krajanům.322“323  

Místopředseda SAJBoD Charles Spiro tlumočil postoj této ústřední židovské instituce 

v Jižní Africe: „Devadesát pět procent Židů v Jižní Africe má původ v těchto zemích. Lze 

tedy dovodit, že devadesát pět procent židovských obyvatel této země jsou bezcennými 

občany Unie. Necháme si líbit takovou urážku?“. 

Na kampaň SAJBoD a sionistických institucí proti novému zákonu reagovali vládní 

představitelé nepokrytým vyhrožováním. Jak se Daniel Malan 2. listopadu 1931 vyjádřil pro 

afrikánský list Die Burger, bylo „velmi jednoduché vyvolat nenávist vůči Židům […] chtějí-li 

nás udeřit, nechť vědí, že úder vrátíme“. Vedení SAJBoD reagovalo na Malanovy výroky  

                                                 
318 The Outcry Against East European Immigration. 
319 „Witwatersrand Tailors´ Association or Union“ (sic). 
320 Furniture Workers´ Union. 
321 Tj. Litvy. 
322 V originálu: „landsleit“. 
323 SAJBoD, ARCH 135 A, The Zionist Record, 25.10. 1929, s. 39. Prezident Americké federace práce 

(American Federation of Labor, AFL) Samuel Gompers – sám židovský přistěhovalec – byl rovněž výrazným 
stoupencem rasistického imigračního zákona z roku 1924, zaměřeného proti židovským imigrantům z východní 
Evropy. Podle: http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_Act_of_1924 , 14. prosince 2007. 
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nótou, v níž kritizovalo „diskriminaci židovských přistěhovalců“, jež představovala „stigma“, 

které Židé „ve svobodné zemi“ nehodlali „tiše trpět“. Ministrovy výroky byly podle SAJBoD 

„pokusem – snad neúmyslným (!) – donutit Židy buď vstoupit do jeho politické strany, nebo 

být zticha“.324 

Podle listu Sunday Times se návrh zákona zaměřoval „na země s dominující 

bolševickou imigrací.“ Jiný byl argument vyslovený v listu Star: „[n]ení pochyb o tom, že 

značná část veřejného mínění bude v této věci na straně vlády, a to nikoli kvůli osobní či 

rasové nenávisti vůči přistěhovalcům [,] ale prostě proto, že celý osud této země se 

pravděpodobně poměrně záhy změní, bude-li nadále povolen nekontrolovaný příliv imigrantů 

určitého typu v současném rozsahu.“325 

Vlivný poslanec SAP Jan Hendrik Hofmeyr (Malanův nástupce v úřadě v letech 1933 – 

36) poukázal na rostoucí antisemitismus, na nějž vláda novým zákonem reagovala: „[t]i z nás, 

kteří navštívili mnoho částí této země, si v posledních letech všimli změny postoje naší 

nežidovské populace k populaci židovské.“ Postoj opozice k novému zákonu shrnul 

následovně: „[v] současném počtu židovských přistěhovalců nevidím nijak významné 

nebezpečí, bude-li v rovnováze s [počtem] imigrant[ů] z kmene, z něhož jsme vzešli.“326 

Hofmeyrův stranický kolega C. P. Robinson obvinil z antisemitismu samotnou vládu. 10. 

února 1930 řekl v parlamentu: „[n]etvrďte mi, že toto je pouze návrh zákona k vyloučení 

litevských Židů. [Židovské imigraci do Jižní Afriky] zvoní umíráček. Dnes je to chudý 

litvak,327 zítra to může být Žid z Německa nebo Francie, kdo nebude smět vstoupit.“328 

                                                 
324 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 106 nn. 
325 Citováno podle: SAJBoD, ARCH 135 A, The Zionist Record, 7.2. 1930, s. 19. 
326 SAJBoD, ARCH 117, Box 8A, Gus Saron: Notes for Book/3 Quota Act (1930). 
327 Lithuanian. 
328 Shain, M. The Roots of Antisemitism in South Africa, s. 140 n. 
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Robinson netušil, jak prorocká měla být jeho slova. Roku 1936 Hertzogova vláda 

prosadila Aliens Bill, namířený proti Židům prchajícím z nacistického Německa.329 22. 

listopadu 1936 přednesl Malan, tehdy již vůdce opoziční Očištěné národní strany 

(Gesuiwerde Nasionale Party, GNP),330 na stranickém mítinku v Riverside návrh nového 

imigračního zákona, jenž se opíral zejména o následující principy: „do země by měli být 

vpouštěni jen lidé, kteří se jí mohou přizpůsobit […] jidiš by ve věci imigračního 

zákonodárství neměla být považována za evropský jazyk […] nikdo by neměl mít právo 

používat v obchodě jména, jehož nepoužíval před svým příchodem do Jižní Afriky“.331 Co 

„očištění“ nacionalisté chápali jako osoby „schopné se přizpůsobit“, dali najevo v návrhu 

zákona, který v lednu 1939 parlamentu předložil poslanec Eric Louw (v letech 1955 – 64 

ministr zahraničních věcí). „[Ž]adatel židovského původu“ neměl být podle Louwa 

„považován za schopného přizpůsobit se“. „Židovského původu“ byla podle Louwa „osoba, 

jejíž otec a matka jsou či byli úplně nebo částečně Židy, bez ohledu na to, zda vyznávali 

židovské náboženství“.332 Přijetím principů Norimberských zákonů s jejich „árijskými 

paragrafy“ si nacionalisté – pozdější vládní strana v apartheidní Jižní Africe – dále 

ideologicky přiblížili svému nacistickému vzoru. V kontextu masové emigrace Židů 

z nacistického Německa mohl Malan veřejně vyhlásit, že mu jde o úplné zastavení židovské 

                                                 
329 Navrhovatelem zákona byl ministr vnitra Richard Stuttaford. Immigration Selection Board rozhodoval 

podle něj o „aliens“ (tedy přistěhovalcích ze zemí Britského společenství a Irsko i po jeho vystoupení 
z Commonwealthu roku 1937) individuálně na základě jejich „dobrého charakteru“ a „přizpůsobivosti“; 
posuzovat měl i to, nehrozí-li ze strany imigranta ohrožení blahobytu země, resp. nehodlá-li se ucházet o 
„vytížené“ zaměstnání. Druhá ze zmiňovaných vlastností byla židovským uprchlíkům z nacistického Německa 
upírána. Po schválení parlamentem vstoupil „Aliens Act“ 1. února 1937 v platnost. Podle: Hotz, L.: Restrictions 
on Immigration, s. 17. Roku 1935 se přistěhovalo 173, v následujícím roce 1936 a roku 1937 pak ještě 154 Židů 
z Německa. Podle: Wetzel, Juliane: Auswanderung aus Deutschland, s. 498. 

330 Malan stranu založil roku 1934 odštěpením z NP, jež se spojila se SAP a utvořila Jednotnou stranu 
(United Party, UP). Před parlamentními volbami roku 1933 se obě hlavní strany dohodly na společné koaliční 
vládě. V jejím čele stanul Hertzog, jehož NP si se 75 mandáty udržela většinu (19 z nacionalistických poslanců 
se později připojilo k Malanovi); Smuts, jehož SAP získala 61 křesel, se stal ministrem spravedlnosti. Opozici 
tvořili labouristé (2 mandáty); zvoleno bylo i 10 nezávislých poslanců. Srv. Hulec, O.: Dějiny Jižní Afriky, s. 
182 n.; http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_general_election,_1933 , 26. listopadu 2007. 

331 SAJBoD, ARCH 117, Box 8A, Gus Saron: Notes for Book/3 Quota Act (1930). 
332 Podle: Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 126. 
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imigrace a o sociální separaci Židů v rámci jihoafrické (bílé) společnosti.333 V parlamentu 

vůdce GNP a pozdější architekt apartheidu v červnu 1936 navrhl rezoluci k „urychleným a 

adekvátním krokům k zamezení dalšího přílivu židovských přistěhovalců“. V zemi bylo podle 

něj „příliš mnoho Židů […] z hlediska Jižní Afriky […] i Židů samotných.“ Je příznačné, že 

Malan, který v době svého působení ve vládě 334 vyjadřoval úctu k sionistickému hnutí, 

dominantnímu v jihoafrické židovské komunitě, se nyní rétoricky ptal: „[c]o je [sionismus] 

jiného, než přiznání, že se  [Židé] v různých zemích světa nedovedou přizpůsobit?“.335 

Návrh zákona byl parlamentem schválen 12. února (ruku pro něj zvedlo 116 poslanců, 

proti jich bylo pouhých 11, včetně bývalého premiéra gen. Smutse); v platnost vstoupil 

počínaje 1. květnem 1930.336 Během února vstoupil v platnost dodatek k zákonu o kvótách, 

regulující imigraci manželek a nezletilých dětí jihoafrických občanů přišedších 

z diskriminovaných zemí. Rozhodčí výbor (Selection Board) měl podle tohto dodatku 

preferovat příslušníky nejužší rodiny – ročně se jich smělo přistěhovat maximálně 750, tento 

počet byl přitom zahrnut do zákonem stanovené roční kvóty 1000 přistěhovalců z každé 

postižené země. Zvýhodnění se vztahovalo jen na manželství uzavřená před vstupem zákona 

v platnost, tj. před 1. květnem 1930.337 

Stovky žadatelů o vystěhování do Jižní Afriky zaplnilo úřadovny židovské humanitární 

organizace HICEM 338 v Kovně, Rize, Vilně a Varšavě. Na žádost pařížského zástupce HIAS 

Melanadeho snížila Union-Castle Line ceny za jízdenky pro 2. třídu, aby umožnila zpravidla 

nemajetným emigrantům na poslední chvíli vycestovat. Situaci dále komplikovalo rozhodnutí 

jihoafrické vlády, tlumočené Union-Castle Line vysokým komisařem pro Jižní Afriku 

Augustem Alexanderem Georgem Cambridgem, vévodou z Athlone, počátkem dubna 1930. 

                                                 
333 Hotz, L.: Restrictions on Immigration, s. 16. 
334 V letech 1924 – 33 jako ministr vnitra, resp. 1948 – 54 jako ministerský předseda. 
335 Shimoni, G.: Jews and Zionism, s. 120 n. 
336 Tamtéž, s. 102 
337 SAJBoD, ARCH 135 A, The South African Jewish Chronicle, 28.2. 1930. 
338 Akronym vycházející ze jmen tří zakládajících organizací, HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), 

ICA (Jewish Colonization Association) a Emigdirect. 
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Přistěhovalci ze zemí podléhajících kvótám (včetně příchozích před 1. květnem 1930), resp. 

jejich příbuzní, museli od nynějška složit zálohu 100 ₤, aby byli vpuštěni na jihoafrickou 

půdu. Londýnská židovská komunita ve spolupráci se SAJBoD (zvláště s Morrisem 

Alexanderem), ale i šéfy hlavních politických stran, premiérem Hertzogem a gen. Smutsem, 

pomohla stovkám lidí, kteří se nalodili, aniž by věděli o nové regulaci: stovky telegramů byly 

poslány jejich příbuzným v Jižní Africe, a potřebné finanční prostředky tak byly zajištěny.339 

 

ZÁVĚR 

Masová emigrace litevských Židů na jih Afriky je pozoruhodným historickým 

fenoménem. Za půl století se na 50000 osob vydalo na strastiplnou cestu přes Baltské moře, 

Londýn a Atlantský oceán; málo z nich tušilo, že za několik let bude čtvrtmilionová komunita 

na Litvě téměř kompletně vyvražděna a staletá kultura v zemi, s níž byla spjata, prakticky 

vyhlazena. Litvacká kultura přežila prakticky pouze mimo evropský kontinent. Na rozdíl od 

Izraele a USA, kde litvaci (s výjimkou ortodoxní menšiny) splynuli s většinovou židovskou 

pospolitostí, získala židovská komunita v Jižní Africe, původně omezená na malou skupinu 

anglických a anglifikovaných německých Židů v Kapském Městě, záhy jednoznačně litvacký 

charakter; dodnes tvoří litvaci na 90 % jihoafrických Židů. 

Litvacká migrace do Afriky je jen jednou z kapitol migračního pohybu, v jehož rámci se  

v období od roku 1881 do II. světové války na 3 miliony východoevropských Židů 

vystěhovalo do USA a v menší míře do západní Evropy, Kanady, Latinské Ameriky, 

Austrálie i nové „židovské národní domoviny“ v Palestině. Pogromy, jež vypukly v reakci na 

zavraždění cara Alexandra II., byly dozajista aktivátorem masového židovského 

vystěhovalectví. Migrace Židů z Litvy, jíž se velké pogromy carské éry vyhnuly (docházelo 

k nim zejména na Ukrajině a v Besarábii), byla však v první řadě migrací ekonomickou. 

                                                 
339 SAJBoD, ARCH 209.31, Jews´ Temporary Shelter, 82, Leman Street, Whitechapel, East End. Thirty-

Fourth Report for the Two Years Ending October 31st, 1924, London 1925, s. 9 n. 
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Fenomenální úspěchy, jichž v mytické „zlaté zemi“ dosáhl Sammy Marks z městečka 

Žemaičių Naumiestis, který do Afriky přišel roku 1868, se záhy roznesly po Litvě. Cestu do 

daleké Afriky propagovala mezi litevskými Židy dobře organizovaná síť agentů britských 

dopravních společností. Překvapivě silná popularita jižní Afriky mezi Židy souvisela i se 

sociální strukturou litevské židovské komunity. Zatímco Židé z oblastí carské říše 

s rozvinutějším průmyslem vyhledávali nejvíce průmyslové oblasti Severní Ameriky, litevští 

Židé – převážně řemeslníci – inklinovali k zemi s dosud rovněž prakticky neexistujícím 

průmyslem. Profesní struktura přistěhovalecké generace se vyznačuje poměrně silnou 

kontinuitou; tento fakt akcentuje novější výzkum oproti literaturou a často i rodinnou tradicí 

šířené legendě o  židovských přistěhovalcích jako podomních obchodnících, jejichž potomci 

dokázali proniknout mezi sociální elity. O primárně hospodářských motivech v pozadí 

migrace svědčí počáteční výrazná převaha mužů mezi židovskými přistěhovalci do jižní 

Afriky. Až v posledních letech před I. světovou válkou se demografický obraz židovské 

komunity normalizuje: rostoucí antisemitismus v carské říši a naopak hospodářská i politická 

konsolidace na jihu Afriky v letech po jihoafrické válce vedla u mnoha rodin k rozhodnutí 

usadit se v Africe natrvalo. Představa, že v Africe zůstanou navždy, byla přitom první 

generaci emigrantů značně vzdálena. 

Zásadním faktorem v historii židovské migrace do jižní Afriky byl východoevropský 

židovský tisk. Jeho jihoafričtí korespondenti – sami přistěhovalci z Litvy – přinášeli 

realistický obraz často drsných životních podmínek na jihu černého kontinentu. Vliv, jaký na 

dynamiku migrace měly články reflektující hospodářské i politické problémy v jižní Africe 

včetně antisemitismu a změn v imigrační politice, ale i vývoj židovské komunity samotné 

(zejména nedostatek religiozity a židovské výchovy), je dnes sotva docenitelný. 

Od 90. let 19. století – a v zesílené míře pak po jihoafrické válce – se především 

politická a mediální scéna koloniálního Kapska stává tribunou pro protipřistěhovaleckou 
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agitaci, jejímž terčem byli zejména litevští Židé. Snaha některých politických kruhů zastavit 

jejich příliv nebyla však vždy výrazem antisemitismu; antialienismus vycházející z rasových 

principů byl zaměřen i proti Indům, čínským kuliům, Italům či Řekům. 

Rasově fragmentované prostředí jižní Afriky umožňovalo nově definovat židovskou 

komunitu v etnických pojmech. Vědomí židovské jednoty přesahující rámec náboženské 

komunity vyjadřovalo vytvoření ústředních sekulárních židovských reprezentativních orgánů 

– Boards of Deputies (BoD) – počátkem 20. století v Kapské kolonii i Transvaalu po vzoru 

Board of Deputies of British Jews. V Kapsku bylo vytvoření BoD reakcí na sílící 

protipřistěhovaleckou agitaci; zároveň představovalo rozhodující krok v boji o vedení 

židovské komunity. Až do konce 10. let trval v nejstarší jihoafrické židovské komunitě 

v Kapském Městě boj starého angložidovského náboženského establishmentu proti centrální 

sekulární organizaci, v němž dominovali sionisté příchozí z východní Evropy. Tou se po 

vzniku Jihoafrické unie stal Jihoafrický židovský výbor (South African Jewish Board of 

Deputies, SAJBoD), založený roku 1912. 

V Transvaalu (v Natalu a Oranžském svobodném státě 340 byly židovské komunity 

relativně malé) byly výchozí podmínky odlišné: k přílivu Židů dochází až po začátku masové 

židovské migrace z východní Evropy. Litvaci, angličtí, němečtí i nizozemští Židé patřili roku 

1886 k zakladatelům Johannesburgu, jenž se měl záhy stát hlavním centrem židovského 

života v subsaharské Africe. Obdobně jako v Kapsku byla i pro litvacké imigranty 

v Krugerově republice (kromě relativně malé menšiny, jež se usadila na venkově) referenční 

skupinou zpravidla anglosaská komunita. To, že v první Jihoafrické republice neměli jakožto 

uitlanders občanská práva, nebránilo většině z litvaků projevovat ke státu loajalitu. To 

zvyšovalo jejich popularitu mezi (i v rámci bělošské skupiny menšinovým) búrským 

obyvatelstvem, jejíž kořeny byly ve sdílené náboženské představě vyvolenosti. Podíl části 

                                                 
340 V letech 1901 – 10: Kolonie řeky Orange. 
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britských a německých židovských obchodních kruhů na vlastizrádných aktivitách 

podrývajících v zájmu britské imperiální politiky svrchovanost búrské republiky vzbuzovaly 

naopak nenávist nejen mezi Búry, ale i mezi protiválečnou levicí v Británii samotné. 

Během jihoafrické války Židé bojovali na obou stranách, většina židovského 

obyvatelstva Transvaalu však před válečnými opeacemi uprchla do Kapska. Většina litvaků 

zastávala neutrální stanovisko, jejich nejznámější představitel Sammy Marks, tehdy již jeden 

z nejbohatších těžebních magnátů v Transvaalu, pak hrál významnou zprostředkovatelskou 

roli v britsko-búrských mírových jednáních. Neutrální postoj nebyl přitom kritizován ani 

jednou z válčících stran. To svědčí na jedné straně o jisté sociální vyčleněnosti židovské 

komunity i o pragmatismu jejího sionistického vedení, na straně druhé o dosud relativně 

malém vlivu antisemitských stereotypů. 

Na rozdíl od Kapska neprobíhal boj litvaků o vliv v židovské komunitě v Transvaalu na 

pozadí ideologické konfrontace mezi sionisty a těmi, kteří židovskou komunitu definovali v 

čistě náboženských termínech. Angložidovská menšina v Transvaalu dlouho hrála zásadní roli 

v sionistickém hnutí. 

Jihoafrická židovská komunita „zdědila“ po židovské pospolitosti na Litvě nejen 

poměrně homogenní sociální strukturu, ale i konflikt o pojetí židovské identity. Ve sporu mezi 

sionisty a jidišisty, kteří v carském Rusku pro židovský národ požadovali kulturní autonomii 

a jejichž politickou platformou byl roku 1897 založený Bund (Všeobecný židovský dělnický 

svaz v Rusku, na Litvě a v Polsku), však v jižní Africe jednoznačně zvítězili sionisté. 

Zejména v Transvaalu se pak setkáváme s fenoménem v diaspoře unikátním – komunity 

přistěhovalců se zde formovaly do značné míry nikoli na základě náboženství, ale právě 

sionismu. Podmínky pro rozvoj sionismu byly v jižní Africe ideální – s výjimkou koloniální 

společnosti Kapského Města se stále viditelným angložidovským elementem nemohlo být 

o asimilaci ani řeči. Tento trend pak ještě zesílil po nástupu apartheidního režimu roku 1948. 
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Jidišisté nepředstavovali pro sionisty vážnou konkurenci v boji o vedení židovské 

komunity. Měli však zásadní vliv v kulturní sféře. Až do 50. let v Jižní Africe vzkvétala jidiš 

kultura, především divadlo, asociované mnohdy právě s levicovými antisionistickými kruhy. 

Podobně jako ve východní Evropě vedly události I. světové války část Židů i v Jižní 

Africe k příklonu k radikální levici. Je příznačné, že stejně jako na Litvě 341 ani v Jižní Africe 

v období mezi světovými válkami Bund neexistoval a jidišistické kruhy (zde ovšem již 

podstatně slabší) se daly cestou krajní levice. Mnoho židovských aktivistů vstoupilo do 

Jihoafrické komunistické strany (SACP), založené v roce 1921. Koncem 20. let vzniká 

společnost Afrikaner Gezerd, propagující mezi jihoafrickými Židy ideu sovětskožidovské 

zemědělské kolonizace v dálněvýchodním Birobidžanu. Spor mezi dominantními sionisty 

a v židovské komunitě menšinovou antisystémovou levicí definoval ambivalentní postoj 

jihoafrických Židů, patřících k privilegované bílé menšině, k systému založenému na rasové 

diskriminaci a tím i jejich postavení v rámci jihoafrické společnosti. Zatímco sionisty řízené 

sekulární židovské reprezentativní orgány se úzkostlivě držely linie apolitičnosti, hráli 

židovští disidenti zcela zásadní roli v boji proti nerovnosti sociální a rasové i proti 

teroristickému režimu apartheidu v letech 1948 – 1994. Zároveň byli židovští aktivisté proti 

apartheidu (převážně komunisté) nekompromisními odpůrci sionismu. 

Na rozdíl od jihoafrické války v letech 1899 – 1902 představuje Velká válka cesuru 

v jihoafrické židovské historii; na rozdíl od „búrské války“, kdy byly neutrální postoje značné 

části Židů považovány za přirozené, byla neloajalita části židovské komunity s kořeny 

v carském Rusku během I. světové války velkou částí bílé společnosti považována za 

vlastizrádnou. To mělo v souvislosti s růstem antisemitismu a antimarxismu (zejména po 

povstání bílých horníků na Randu roku 1922) zásadní dopad na proměnu společenského 

                                                 
341 V tomto kontextu: na území pod litevskou správou v letech 1920 – 39, kryjícím se s výjimkou oblasti 

Klaipėdy s územím kovenské gubernie, jež byla do roku 1914 zdaleka nejdůležitějším zdrojem litvacké migrace 
na jih Afriky. Vilensko, jež bylo až do roku 1939 pod polskou správou, bylo až do praktického vyhlazení 
tamního židovského obyvatelstva hlavní baštou Bundu. 
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postavení Židů východoevropského původu a v konečných důsledcích i na změnu imigrační 

politiky Unie. 

K té došlo po druhém volebním vítězství Národní strany premiéra J.B.M. Hertzoga 

v roce 1929. Ministerský předseda i ministr vnitra Daniel François Malan (v letech 1948 – 

1954 byl jako předseda vlády architektem politiky apartheidu) prosazením zákona o kvótách 

(Quota Act) roku 1930 negovali dosavadní vstřícnou politiku vůči židovským přistěhovalcům. 

Ta vedla po změně imigrační legislativy v USA k ještě silnějšímu židovskému 

přistěhovalectví z Litvy a Lotyšska, nacionalistům pak v letech 1924 a 1929 přinesla přízeň 

většiny židovských voličů. Malan se netajil svou inspirací v USA, kde nová imigrační politika 

vycházela z rasistických základů. Quota Act omezil na minimum povolený počet 

přistěhovalců z východní Evropy (zde se jednalo zejména o litevské a lotyšské Židy), ale 

i z Evropy jihovýchodní a jižní. V následujícím desetiletí byla imigrace umožněna zejména 

manželkám a dětem mužů, kteří do Jižní Afriky přišli do roku 1930. Definitivně se cesta do 

„litevské kolonie“ na jihu Afriky uzavřela se sovětskou okupací baltských zemí roku 1940. Po 

II. světové válce přišli do Jižní Afriky již jen jednotlivci z řad přeživších nacistické genocidy. 

Té padlo za oběť 98 % ze Židů, kteří se na Litvě zdržovali na počátku německé okupace v létě 

1941; tento podíl je ze všech evropských zemí nejvyšší. 

Ve 30. letech končí období formování jihoafrické židovské komunity. Na jedné straně 

bylo zastaveno masové přistěhovalectví z baltských zemí, na druhé se východoevropským 

přistěhovalcům a jejich potomkům definitivně podařilo ovládnout vedení židovských institucí 

v zemi. Poslední vlnou židovské imigrace do Jihoafrické unie byl příliv židovských uprchlíků 

z nacistického Německa. Ten byl roku 1937 zastaven tzv. Aliens Law: Hertzogova vláda 

projevila svou imigrační politikou vůči lidem prchajícím před Hitlerovou tyranií obdobnou 

míru sobectví a pokrytectví jako většina demokratických zemí a je tak spoluviníkem tragédie 

evropských Židů za II. světové války. Židovští přistěhovalci v období po II. světové válce 
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(zprvu se jednalo o nevelký počet přeživších holocaustu, zejména sefardští Židé z Rhodu, ale 

i z Litvy a Československa;342 po roce 1960 přicházeli i Židé z nově nezávislých zemí 

subsaharské Afriky, ohrožených politickou nestabilitou, především z bývalého Belgického 

Konga) již charakter židovské komunity podstatně neovlivnili. Specificky litvacké jihoafrické 

komunity vznikly naopak zejména v Austrálii, jež se od počátku 90. let stala hlavním cílem 

migrace desetitisíců židovských obyvatel JAR. Méně přistěhovalců z Jihoafrické republiky 

přitáhl Izrael. Dovršen tím byl paradox jihoafrických židovských dějin: komunitu v diaspoře, 

vzniklou na základě sionistické ideologie a sionisty po více než století ovládanou, lidé 

vyměňují za život v dalších zemích diaspory. 

 

 

SUMMARY 

My thesis on the ,Litvak 343 Migration to Southern Africa, 1881 to 1940´ aims to 

analyze some of the aspects of one of the major currents in the East European Jewish 

migration. The pogroms tolerated by the Tsarist authorities following the assasination of the 

Imperator Alexander II. in 1881 initiated a wawe of migration to the Americas, western 

Europe, southern Africa and Australia as well as pioneer Zionist colonisation in Palestine. 

Even today, 90 per cent of the South African Jews are Litvaks, a vast majority of them with 

roots in the area of the Kaunas gubernia of Tsarist Russia (since 1918, the Lithuanian 

republic) and present-day Latvia. 

During the 1920s and 1930s, states throughout the world began to apply more restrictive 

immmigration policies, creating a major factor in the history of destruction of European 

                                                 
342 Rozhovory s přeživšími holocaustu žijícími v Kapském Městě vyšly jako Schrire, Gwynne (ed.): In 

Sacred Memory. Recollections of the Holocaust Survivors living in Cape Town, Cape Town 1995 
343 ,Litvak´ is a term used for a Jewish person with origins on the territory of the pre-1772 Lithuanian 

state, encompassing the present-day territory of Lithuania (except for the region of Klaipėda), Belarus and the 
region of Suwałki in Poland as well as the Latgale region in Latvia. Today, most Litvaks live in the United States 
of America, in South Africa, Israel, England and Australia. 
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Jewry. The passing of the Quota Bill by the South African Parliament in 1930 curtailed the 

East European Jewish migration while the Aliens Law (effective since 1937) marked the end 

of the influx of refugees from Nazi Germany. However, the Litvak migration continued on 

a limited scale until the end of existence of the Baltic states in 1940. 

The second chapter 344 (,Background of the Migration´) gives a short account of the 

history of Litvaks as a distinct group within the East European Jewry. It focuses on the 

ideological polarization within the Litvak community as well as the social structure of 

Lithuanian Jewry. The motivation of mass Litvak migration appears to have been primarily 

economic, even though the pogroms in the Ukraine since the 1880s were a major incentive 

also for the Jews in Lithuania, an area not affected by the major outbursts of anti-Jewish 

violence. 

The central topic of the third chapter (,The Migration´) is the organisational framework 

of the migration, particularly the British shipping companies, the Castle Mail Packet 

Company and the Union Shipping Company (both merged in 1900 as the Union Castle Mail 

Steamship Company, Ltd.) and the Poor Jews’ Temporary Shelter in London´s East End. 

A significant portion of the Litvak immigrants passed through the Shelter; the data available 

about its inhabitants provide a deeper insight into the social structure of the migration. The 

Jewish press in Tsarist Russia was another major factor in the migratory process. Articles by 

Nehemiah David Hoffmann and Meyer Dovid Hersch – both immigrants from Lithuania – 

reflected the economic, social and political situation in southern Africa as well as the 

development of the Jewish community and its social relations and the issue of antisemitism. 

Their articles were often the only available source of informations about the distant country. 

The critical views prevented many potentional migrants from leaving for Africa when the 

                                                 
344 The first chapter is introductory. 
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conditions were deteriorating. At the same time, they are historical documents of first class 

significance. 

The fourth chapter (,The Impact of the Migration´) investigates various aspects of the 

influx of Litvak immigration on the Jewish community in southern Africa as well as the 

society at large. The cases of Johannesburg (Africa´s largest Jewish community) and 

Oudtshoorn (known as the ,African Jerusalem´) document the role of the Litvak migration in 

the development of Jewish communal infrastructure. The relation of society, media and 

political parties in southern Africa to the Jewish immigrant community is another topic of the 

study. One of the central points in the history of South African Jewry is its ideological profile. 

Since the beginning of Litvak migration, the Jewish community of southern Africa poses 

a unique phenomenon in the history of the Jewish diaspora: it was largely formed on the basis 

of Zionism, rather than religion, and Zionism has been the spine of the South African Jewish 

Community ever since. It is remarkable that prior to the Second World War, only 350 Jews 

from South Africa – the majority of them born in Lithuania – made aliyah 345 while the total 

Jewish population was about 90,000. Since the State of Israel was established in 1948, some 

25,000 South African Jews only made aliyah. Since 1994, however, about one third of the 

Jewish population left the country mostly for other diaspora countries, particularly Australia.  

 The ferocious conflict between the Zionists and Yiddishists in Lithuania continued 

even in South Africa. The Zionists have clearly become the leading political force in South 

African Jewry while the Yiddishists played a significant role in promoting secular Jewish 

culture in South Africa throughout the 1st half of the 20th century. Similarly to the Lithuanian 

republic, the Bund did not survive the World War I in South Africa. Instead, many Yiddishists 

became associated with the revolutionary left and played an important part in the South 

African Communist Party, founded in 1921. The conflict between the dominant Zionists and 

                                                 
345 In Hebrew: ,ascent´. A term used for Jewish migration to Eretz Yisrael. 
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the radical left fringe of the Jewish community defined the ambivalent attitude of the South 

African Jews – a part of the privileged white minority – to the system based on racial 

discrimination and the position of Jews in the South African society in general. The Zionist-

dominated central Jewish institutions maintained an „apolitical“ stance throughout the era of 

racial segregation while Jewish dissidents played a decisive role in the fight against apartheid, 

being extremely critical of the Jewish communal leadership in particular and Zionism in 

general. 

In 1903, the Jewish Board of Deputies of the Transvaal and Natal (BoD) was formed as 

the first central secular representative institution of Jews in southern Africa. The Board was 

originally founded in order to ease the integration of mostly Lithuanian Jews who were denied 

civil liberties both in Russia and Kruger´s South African Republic; most of them escaped to 

the Cape during the South African War. The political discussion on the immigration issue 

became increasingly significant in the Cape Colony. As Professor Milton Shain argues, the 

negative attitude of a large section of the colonial society to the East European Jews in this 

period should be subsumed under the category of antialienism (of which Indians, coolies or 

Greeks were other targets) rather than antisemitism. The present paper gives an account of the 

discussion on the issue of immigration laws in the Cape as well as their major outcome, the 

formation of the Cape Jewish Board of Deputies. After the Union of South Africa in 1910, the 

South African Jewish Board of Deputies (SAJBoD) was formed two years later. The Cape 

BoD´s struggle for power against the staunchly anti-Zionist Cape Town Jewish community 

dominated by the English and German Jews (earlier immigrants and their descendants) lasted 

until the 1920s. In the Transvaal where both the Litvak majority and the Anglo-Jewish 

element were overwhelmingly Zionist, the English Jews were popularly percieved as traitors 

serving the British imperial interests while the Litvak immigrants remained loyal to the 

government although the English-speaking uitlander community (without enjoying civil 
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liberties) was clearly the positive reference group. The above-mentioned distinction formed 

the ethnic group relations in Kruger´s South African republic: the loyalty of the Litvaks to the 

government combined with the traditional sympathy for the Jews based on religious affinity 

effectively prevented antisemitism among the Boers. The last question I aim to answer in the 

fourth chapter is the impact of both the South African War and the First World War on the 

Jewish Community and its position within the society. During the ,Boer War´, the neutral 

position of most Lithuanian Jews was percieved as natural and even praised, Sammy Marks, 

the most prominent representative of the Jewish community, acting as a mediator. During the 

Great War, on the other hand, the lack of enthusiasm on the part of Jews with their roots in 

Tsarist Russia was percieved as treason by an important section of the white population. 

Conversely, the social status of the English Jews improved during the war due to their 

popularly percieved patriotism. 

The First World War is a turning point in the history of South African Jewry. Therefore, 

I dedicated the whole fifth chapter to the issue of ,Migration since 1918´. The anti-war stance 

of a significant part of East European Jews led many of them into the ranks of radical left and 

eventually into the SACP. Similarly to Europe and the US, the ,red scar´ of the heated period 

after the Great War had a negative effect on the popular attitude towards the Jewish minority. 

In defending the majority of South African Jews against accusations of disloyalty, the 

SAJBoD adopted an ,apolitical´ position which it maintained until the present day. In the 

wake of the Rand rebellion of 1922, the voices supporting a more restrictive policy with 

regard to the Jewish immigration became more vocal. In the 1924 elections, most Jewish 

voters supported the opposition Nationalist-Labour ,Pact´ which replaced the ruling South 

African Party in the government. The expressions of sympathy to the Jewish community and 

Zionism by the Prime Minister JBM Hertzog were largely responsible for the Jewish electoral 

support for the ,Pact´ as was the explicit support for Jewish migration by Hertzog and the 
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interior minister, Daniel François Malan – ever stronger since the restrictive Immigration Act 

of 1924 (the Johnson-Reed Act), curtailing the East European Jewish immigration, became 

effective in the United States of America. The more disappointing for the South African 

Jewry was the twist in the immigration policy after the 1929 elections which secured a 

majority for the National Party. Malan´s Quota Act of 1930 was modelled after the racialist 

principles of the United States Immigration Act of 1924, forbidding immigration from Asian 

countries and curtailing one from eastern and southern Europe. Only a limited number of 

immigrants from the ,quota countries´ 346 was to be accepted; most of the Litvak immigrants 

over the next decade were spouses of earlier immigrants from Lithuania and Latvia with 

children. The era of mass Jewish immigration ended with the Aliens Law, effective since 

1937, curtailing the influx of refugees from Nazi Germany. Only after 1930, the Litvak 

majority managed to gather complete control of Jewish communal affairs in South Africa. 

Thus, the 1930s marked the end of the era of formation of South African Jewry.347 

Until the present day, the South African Jewish Community has maintained its Litvak 

character, adherence to Zionism and religious moderateness in religious questions. As a part 

of the South African society, Jews of Lithuanian descent have played a disproportionately 

important role in science, education, literature as well as human rights activism, a fact often 

appreciated by their non-European fellow anti-apartheid fighters. The South African Jewish 

Board of Deputies, however, failed to denounce the non-democratic system existing until 

1994, adhering to the outdated outdated ,apolitical´ stance originating from the years after the 

First World War. 

 

                                                 
346 All countries except for the British Commonwealth, Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, 

Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland. 
347 After the Second World War, only a handful of Holocaust survivors (mostly Litvaks and Jews from the 

island of Rhodes who created the first Sephardic community in South Africa) came to the country, followed by 
Jews who left sub-Saharan countries (particularly the former Belgian Congo) in the 1960s. 
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PŘEHLED HLAVNÍCH VLÁDNÍCH PŘEDSTAVITELŮ NA JIHOAFRICKÉM 

ÚZEMÍ, 1881 – 1940 

Kapská kolonie (britská kolonie, 1797 – 1803, 1806 – 1910) 

Guvernéři 

22.1. 1881 -  1.5. 1889  Sir Hercules Robinson (1824 - 1897) 

30.4. -  srpen 1881; 25.4. 1883 – 26.3. 1884 (úřadující) Sir Leicester Smyth (1829 - 1891) 

7.4. -  7.7. 1886 (úřadující) Sir Henry D'Oyley Torrens (1833 - 1889) 

1.5. – 13.12. 1889 (úřadující) Henry Augustus Smyth (1825 - 1906) 

13.12. 1889 – 30.5. 1895 Sir Henry Brougham Loch (1827 - 1900) 

14.1. 1891 -  1.12. 1892; květen – červenec 1894 (úřadující) Sir William Gordon Cameron 

(1827 - 1913) 

30.5. 1895 – 21.4. 1897 Sir Hercules Robinson (od 1896: Hercules Robinson, Baron 

Rosmead) 

21.4. -  5.5. 1897 (úřadující) Sir William Howley Goodenough (1833 - 1898) 

5.5. 1897 -  6.3. 1901 Sir Alfred Milner (1854 - 1925) 

2.11. 1898 – 14.2. 1899 (úřadující) Sir William Francis Butler (1838 - 1910) 

6.3. 1901 – 31.5. 1910  Sir Walter Francis Hely-Hutchinson (1849 - 1913) 

17.6. - 21.9. 1909 (úřadující) Sir Henry Jenner Scobell (1859 - 1912) 

Ministerští předsedové 

6.2. 1878 -  8.5. 1881 John Gordon Sprigg (1830 - 1913) 

9.5. 1881 – 12.5. 1884 Thomas Charles Scanlen (1834 - 1912) 

13.5. 1884 – 24.11. 1886 Thomas Upington (1844 - 1898) 

25.11. 1886 – 16.7. 1890  Sir John Gordon Sprigg 

17.7. 1890 – 12.1. 1896  Cecil John Rhodes (1853 - 1902) 

13.1. 1896 – 13.10. 1898  Sir John Gordon Sprigg 
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14.10. 1898 – 17.6. 1900 William Philip Schreiner (1857 - 1919) 

18.6. 1900 – 21.2. 1904  Sir John Gordon Sprigg 

22.2. 1904 -  2.2. 1908  Leander Starr Jameson (1853 - 1917) 

3.2. 1908 – 31.5. 1910  John X. Merriman (1841 - 1926) 

 

Natal (britská kolonie, 1843 – 1910) 

Guvernéři 

2.7. 1880 – 27.2. 1881 Sir George Pomeroy Colley (1835 - 1881) 

27.2. - 3.4. 1881 (úřadující) Sir Henry Evelyn Wood (1838 - 1919) 

3.4. – 9.8. 1881 (úřadující)  Redvers Henry Buller (1839 - 1908) 

22.12. 1881 – 6.3. 1882 (úřadující) Charles Bullen Hugh Mitchell (1836 - 1899) 

6.3. 1882 – 23.10. 1885 Sir Henry Ernest Gascoyne Bulwer   (1836 – 1914) 

18.2. 1886 - 5.6. 1889 Sir Arthur Elibank Havelock (1844 - 1908) 

1.12. 1889 - červenec 1893 Sir Charles Bullen Hugh Mitchell 

Červenec – 27.9. 1893 (úřadující) Francis Seymour Haden (1850 - 1918) 

28.9. 1893 – 6.5. 1901 Sir Walter Francis Hely-Hutchinson 

13.5. 1901 – 7.7. 1907 Sir Henry Edward McCallum (1852 - 1919) 

2.9. 1907 – 23.12. 1909 Sir Matthew Nathan (1862 - 1939) 

17.1. 1910 – 31.5. 1910 Paul Sanford Methuen, baron Methuen of Corsham (1845 - 1932) 

 

Ministerští předsedové 

10.10. 1893 – 14.2. 1897 Sir John Robinson (1839 - 1903) 

15.2. 1897 – 4.10. 1897 Harry Escombe (1838 - 1899) 

5.10. 1897 – 8.6. 1899 Sir Henry Binns (1837 - 1899) 

9.6. 1899 – 17.8. 1903 Sir Albert Henry Hime (1842 - 1919) 
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18.8. 1903 – 16.5. 1905 George Morris Sutton (1834 - 1913) 

16.5. 1905 – 28.11. 1906 Charles John Smythe (1852 - 1918) 

28.11. 1906 – 28.4. 1910 Frederick Robert Moor (1853 - 1927) 

Transvaal (1852/53 Holandsko-africká republika; 1853 – 1877, 1881 – 1910 

Jihoafrická republika; 1877 – 1881, 1900 – 1910 britská kolonie) 

Státní prezidenti 

8.8. 1881 -  9.5. 1883  Triumvirát (vytvořen za protibritské vzpoury 13.12. 1880):                       

- Stephanus Johannes Paulus Kruger (1825 - 1904) 

- Marthinus Wessel Pretorius (1819 – 1901) 

- Petrus Jacobus Joubert (1831 - 1900) 

9.5. 1883 – 31.5. 1902  Stephanus Johannes Paulus Kruger 

10.9. 1900 – 31.5. 1902 (úřadující) Schalk Willem Burger (1852 - 1918) 

Guvernéři 

21.6. 1902 – 1.4. 1905 Alfred Milner, vikomt Milner 

2.4. 1905 – 31.5. 1910  William Waldegrave Palmer, hrabě ze Selborne (1859 – 1942) 

Ministerský předseda 

 4.2. 1907 – 31.5. 1910  Louis Botha (1862 - 1919) 

 

Oranžský svobodný stát (republika; 1901 – 10 Kolonie oranžské řeky, pod britskou 

správou)  

Státní prezidenti 

 2.2. 1864 – 14.7. 1888 Johannes Henricus Brand (1823 - 1888) 

14.7. 1888 – 10.1. 1889 (úřadující) Pieter Jeremias Blignaut (1841 - 1909) 

10.1. 1889 – 11.12. 1895 Francis William Reitz (1844 - 1934) 
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11.12. 1895  -  4.3. 1896 (úřadující) Pieter Jeremias Blignaut 

4.3. 1896 – 31.5. 1902 Marthinus Theunis Steyn (1857 - 1916) 

30. – 31.5. 1902 (úřadující) Christiaan Rudolph de Wet (1854 - 1922) 

Generální guvernér 

Leden 1901 – 23.6. 1902 Hamilton John Goold-Adams (1858 - 1920) 

Guvernéři 

21.6. 1902 – 1.4. 1905 Alfred Milner, vikomt Milner 

2.4. 1905 -  7.6. 1907 William Waldegrave Palmer, hrabě ze Selborne 

7.6. 1907 – 31.5. 1910 Sir Hamilton John Goold-Adams 

Ministerský předseda 

27.11. 1907 – 31.5. 1910  Abraham Fischer (1850 - 1913) 

 

Jihoafrická unie (1910 – 1961) 

Generální guvernéři 

31.5. 1910-  8.9. 1914 Herbert John Gladstone, vikomt Gladstone (1854 - 1930) 

8.9. 1914 – 20.11. 1920 Sydney Charles Buxton, vikomt Buxton (od 8.11. 1920: hrabě 

Buxton; 1853 - 1934) 

20.11. 1920 – 11.12. 1923 Princ Arthur Frederick Patrick Albert z Connaught (1883 - 1938) 

11.12. 1923 – 21.1. 1924 (úřadující) Sir James Rose-Innes (1855 - 1942) 

21.1. 1924 – 26.1. 1931 Augustus Alexander George Cambridge, hrabě z Athlone (1874 - 

1957) 

26.1. 1931 -  5.4. 1937  George Herbert Hyde Villiers, hrabě z Clarendon (1877 - 1955) 

5. 1937 – 17.7. 1943 Sir Patrick Duncan (1870 - 1943) 

Ministerští předsedové 

31.5. 1910 – 27.8. 1919 Louis Botha (od 1911: Jihoafrická strana/SAP) 
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3.9. 1919 – 30.6. 1924  Jan Smuts (SAP; 1870 - 1950) 

30.6. 1924 – 5.9. 1939  James Barry Munnik Hertzog (Národní strana/NP, od 5.12. 1934: 

Sjednocená strana/UP; 1866 - 1942) 

5.9. 1939 – 4.6. 1948  Jan Smuts (UP)348 

 

Ministři vnitra 

1910 - červen 1912  Jan Smuts (od 1911: SAP) 

Červen 1912 – 13.11. 1913 Abraham Fischer (SAP; 1850 - 1913) 

1915 Hendrik Schalk Theron (SAP; 1869 - 1922) 

1917 - 1921 Sir Thomas Watt (SAP; 1857 - 1947) 

1921 - 1924 Patrick Duncan (SAP) 

1924 - březen 1933 Daniel François Malan (NP; 1874 - 1959) 

Březen 1933 - 1936 Jan Hendrik Hofmeyr (SAP, od 5.12. 1934: UP; 1894 - 1948) 

1936 - 1939 Richard Stuttaford (UP; 1870 - 1945) 

1939 - 1943 Harry Gordon Lawrence (UP; 1901 - 1973)349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
348 http://www.rulers.org/ruls2.html#south_africa , 29.11. 2007. 
349 http://www.rulers.org/safrgov.html , 29.11. 2007. 
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Karikatura v The Transvaal Critic z 10. ledna 1908. Byla přetištěna v lednovém vydání South African 

Jewish Chroncicle. Nápisy na čepicích: IGB (illlicit gold buying), ILD (illlicit liquor dealing), IDB 

(illlicit diamond buying). Policista na obrázku vypovídá asijského přistěhovalce. Podle Kaplan, 

Mendel – Robertson, Marian (eds.): Founders and Followers. Johannesburg Jewry 1887 – 1915, Cape 

Town 1991, s. 154 
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„Noví ,britští´ kolonisté. Karikatura, The Owl, 12. prosince 1902. Podle Shain, Milton: Jewry 

and Cape society: the origins and activities of the Jewish Board of Deputies for the Cape 

Colony, Cape Town 1983, s. 39 
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Karikatura, The Owl, 13. února 1903. Podle Shain, Milton: Jewry and Cape society: the origins and 

activities of the Jewish Board of Deputies for the Cape Colony, Cape Town 1983, s. 39 
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Záznamy v pasu imigranta z Litvy Simona Itziksona, 1925. SAJBoD, ARCH 210.1 
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Předseda Jihoafrické komunistické strany Joe Slovo (1926 Obeliai – 1995 Johannesburg), nejslavnější 

z jihoafrických litvaků na fotografiích z počátku 90. let.  

 


