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Abstrakt 

 

Tato práce pojednává o antisemitském pamfletu Protokoly sionských mudrců, který zasazuje 

do historického kontextu jeho vzniku s ohledem na náboženské, politické a sociální příčiny, 

které stály za formulací řady předchozích konspiračních a protižidovských narativů a jejich 

motivů, které se nakonec v Protokolech promítají. Tento komplexní konspirační narativ je 

následně podroben strukturální analýze, která se snaží identifikovat dominantní témata 

strukturovaná do binárních opozic, prostřednictvím kterých se snaží dobrat „smyslu,“ nebo 

významu narativu, který byl aktuální pro čtenáře své doby, ale který rovněž oslovuje i současné 

konspiracisty. Závěrem se práce pokouší nastínit jednu z hlubokých příčin, jež činí z Židů 

ideální adepty pro hlavní roli v konspiračních narativech, která tkví v jejich mimořádném, 

liminálním stavu, definovaném jejich vztahem vůči majoritní, v tomto případě křesťanské, 

společnosti. 

 

 

 

Abstract 

 

This paper deals with the anti-Semitic pamphlet The Protocols of the Elders of Zion, which is 

placed in the historical context of its origin, considering political and social causes behind the 

formulation of many previous conspiracy theories and anti-Jewish narratives and their motifs, 

which are eventually reflected in The Protocols. This complex conspiracy narrative is then 

subjected to structural analysis, which seeks to identify dominant themes structured into binary 

oppositions, through which it aims to capture a potential “meaning” or significance of the 

narrative that was relevant to readers of its time but also addresses contemporary conspiracy 

theorists. Finally, the work attempts to outline one of the root causes that makes Jews ideal 

adepts for a major role as conspirators in conspiracy narratives, which lie in their extraordinary, 

liminal state, defined by their relationship to the majority, in this case, Christian society. 
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1. Úvod 

 
Protokoly sionských mudrců vypovídají o světovém židovském spiknutí, disponujícím 

tajnou infrastrukturou, jejíž pomyslná chapadla dosahují po celém světě. Díky této široké síti 

tajných agentů, špiónů a spojenců kontroluje většinu orgánů nejvyšší zemské výkonné moci, 

politických stran nebo mezinárodních organizací, včetně náboženských hnutí a denominací. 

Cílem těchto židovských konspirátorů je zrušit a transformovat veškeré dosavadní vládní a 

sociální struktury a panovat nade všemi góji.1 Takový bude výsledek tajného plánu, který se 

připravoval po celá staletí a už zbývá pouze málo k jeho plnému uskutečnění.2  

Tento nechvalně známý pamflet, který se vynořil na začátku 20. století v krizí zmítaném 

Ruském impériu, brzy dobil takřka všechny kouty světa. Krátce po své publikaci byl přeložen 

hned do několika jazyků, díky čemuž se text a jeho myšlenky rozšířily i dále mimo území Ruska 

do Evropy, Spojených států, ale také do některých zemí Dálného východu a své čtenáře si tak 

získal třeba i v Japonsku. O něco málo později představa o globální židovské konspiraci 

významně ovlivnila také formování německého nacismu.3  

Po druhé světové válce upadly Protokoly ve většině zemí Evropy a ve Spojených státech 

v nemilost. To ovšem nelze tvrdit o Sovětském svazu, nebo zemích Blízkého východu, kde 

 
1 Z hebrejského יוג  „goj“ (v plurálu םייוג  „gojim“), které se do češtiny překládá jako „národ“ či „pronárod.“ 

V judaismu jde o výraz, jímž se označují všichni nežidé ve smyslu příslušníků jiného náboženství než judaismu. 

V současném době má však výraz silné pejorativní konotace podřadnosti. V celém textu budu zachovávat užití 

výrazu s malým počátečním písmenem až na výjimky, které se objevují v některých citovaných pasážích českého 

překladu Protokolů, který je v tomto ohledu nekonzistentní. Judaismus, křesťanství, islám, „pohan“ (Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc, 2003), 167. 
2 Protokoly ze shromáždění sionských mudrců, přel. František Komrska (Praha: Alois Koníček, 1927), 16.; Norman 

Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion 

(London: Serif, 2005), 27. 
3 Richard Landes a Steven T. Katz, „Introduction – The Protocols at the Dawn of the 21st Century,“ in The 

Paranoid Apocalypse: A Hundred-Year Retrospective on The Procols of the Elders of Zion, ed. Richard Landes 

a Steven T. Katz (New York, London: New York University Press 2012), 1.; David G. Goodman, „The Protocols 

of the Elders of Zion in Japan,“ in The Global Impact of The Protocols of the Elders of Zion: A Century-Old 

Myth, ed. Esther Webman, 161-174 (London, New York: Routledge, 2011).; Hitlerův zájem o Protokoly je již 

všeobecně znám, ovšem samotný text koloval mezi vůdčími postavami NSDAP ještě předtím, než se Hitler stal 

jejím členem. Wolfram Meyer zu Uptrup, „Why the Jews? The impact of The Protocols of the Elders of Zion on 

Nazi ideology and policy,“ in The Global Impact of The Protocols of the Elders of Zion: A Century-Old Myth, 

ed. Esther Webman (London, New York: Routledge, 2011), 69. 
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dodnes hrají významnou roli při uplatňování protižidovské a protiizraelské rétoriky vně ale také 

v rámci oficiálního politického diskurzu.4 Navzdory tragické historii, na níž se Protokoly 

nezpochybnitelně podílejí, je jejich konspirační narativ stále živý i v západních zemích, a to 

bez ohledu na pozornost, které se jim dostává v některých ultrapravicových hnutích nebo 

neonacistických skupinách. I když byly Protokoly diskvalifikovány z politické nebo veřejné 

diskuse, stále se setkáváme s těmi, kdož jsou přesvědčeni o tom, že Židé5 kontrolují 

mainstreamová média, ekonomiku, nebo že jsou součástí nebo dokonce hlavami mezinárodního 

spiknutí.6 Spolu s novou vlnou zájmu o konspirační teorie po roce 2000 dochází k oživení 

 
4 Landes a Katz, „Introduction,“ 1.; Problematice vlivu Protokolů na politické prostředí a konspiracismus 

některých zemí Blízkého a Středního východu se věnují například příspěvky izraelské badatelky egyptského 

původu Esther Webman (1947–2020) „Adoption of the Protocols in the Arab discourse on the Arab−Israeli 

conflict, Zionism, and the Jews,“ nebo izraelské badatelky Orly R. Rahimiyan „The Protocols of the Elders of 

Zion in Iranian political and cultural discourse,“ obojí v citovaném sborníku The Global Impact of The Protocols 

of the Elders of Zion: A Century-Old Myth, ed. Esther Webman (London, New York: Routledge, 2011). K 

představám o židovském spiknutí v rámci politicko-náboženského diskurzu současného Ruska se vyjadřuje 

ruský historik a etnolog Victor Shnirelman (*1949) v článku „The Russian Orthodoxy and a Conspiracy Theory: 

A Contemporary Discourse,“ Kirchliche Zeitgeschichte 32, no. 1 (2019): 87–101, 

https://www.jstor.org/stable/26870753. 
5 Aby byla zachována jednotnost, s ohledem na některé citované zdroje, budu v celém textu používat výraz Žid 

nebo Židé s velkým počátečním písmenem, jímž se dnes označují Židé, coby příslušníci etnické skupiny a 

současně židovského národa, ačkoliv se tento způsob klasifikace začíná používat až od konce 18. století. Tato 

snaha zůstat konzistentní je ovšem příležitostně narušena při jmenování některých názvů děl, a to v případě spisu 

Martina Luthera Proti židům a jejich lžím (1542) nebo knize Henryho Forda Mezinárodní žid (česky 1924). Žid 

s malým počátečním písmenem se rovněž objevuje v citovaných pasážích biblického textu. Lena Arava-

Novotná, Nová doba, stará zloba: Soudobý antisemitismus v historickém kontextu (Plzeň: Západočeská 

univerzita v Plzni, 2010), 5. 
6 Martin Pengelly, „Trump condemned by Anti-Defamation League chief for antisemitic tropes,“ The Guardian, 

18. prosinec, 2021, https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/18/donald-trump-antisemitic-tropes- 

anti-defamation-league.; TOI Staff, „Corbyn found to have written foreword for book claiming Jews control 

banks,“ The Times of Israel, 1. květen, 2019, https://www.timesofisrael.com/corbyn-found- 

to-have-written-foreword-for-book-claiming-jews-control-banks/. V současném českém prostředí je jednou 

z vůdčích postav konspiračního antisemitismu český žurnalista a konspiracista Adam Benjamin Bartoš (*1980), 

který rovněž zasloužil o vydání nového překladu Protokolů sionských mudrců (2015). Jeho představy o 

židovském spiknutí nacházejí podporu například u VK (Vedoucí Kolotoče), šéfredaktora jednoho z největších 

českých konspiračních webů Aeronet: VK, „Nebudeš-li se klanět holokaustu, srazíme ti hlavu! Český soud 

přistoupil k likvidaci Adama B. Bartoše na 5. stupni odporového gradientu! K veřejnému plivání se připojil i 

bulvár, do Bartoše už kopou i lidé, kterým věřil!” AENews, 15. prosinec, 2017, https://aeronet.cz/news/nebudes-
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zájmu také o Protokoly, které přestože jsou už dávno prokázanou fikcí, stále na některé 

konspiracisty působí mysteriózním půvabem.7  

 

 

1. 1. Metodologie a východiska 

 
Hlavním primárním materiálem, se kterým pracuji v této práci jsou český a anglický 

překlad Protokolů sionských mudrců s přihlédnutím k ruskému originálu a dále některé výňatky 

z děl, které historicky předcházejí Protokolům, a které měly významný vliv na sepsání textu a 

formulaci jeho obsahu.8 Pro svou nešťastnou roli, kterou tento pamflet sehrál ve spojitosti 

s propagandou v nacistickém Německu, je předmětem studia mnoha badatelů už od druhé 

poloviny 20. století až po současnost. Doposud publikované studie přistupují k Protokolům 

z širokého pole zájmu: politicko-náboženský a sociální kontext porevoluční Evropy, který 

bezprostředně předcházel sepsání a publikaci pamfletu v carském Rusku, popularizace 

v zemích mimo Rusko a později mimo i evropské země, nebo jeho vztah ke křesťanské 

apokalyptice a mesianismu.9 Zdaleka však nelze dosavadní výzkum považovat za dostatečný. 

 
li-se-klanet-holokaustu-srazime-ti-hlavu-cesky-soud-pristoupil-k-likvidaci-adama-b-bartose-na-5-stupni-

odporoveho-gradientu-k-verejnemu-plivani-se-pripojil-i-bulvar-do-bartose-uz-kopou/. 
7 Landes a Katz, „Introduction,“ 2-3. 
8 Z českých překladů budu pracovat s překladem Františka Komrsky, vydaném v Praze v roce 1927 (poprvé 1926). 

Další překlad byl na vlastní náklady vydán roku 1937 Václavem Velinským, který je také autorem knihy 

Židovský problém Čsl. Republiky vydané téhož roku odbojovou organizací Obrana Národa. Nejnovější mě známý 

překlad je z roku 2015, jenž vydalo dnes již zrušené nakladatelství založené Adamem B. Bartošem. Překlad 

provedl Pavel Kaifáš a předmluvu poskytl český politik krajně pravicového směru Mgr. Jan Skácel (1934–2018). 

Z překladů do angličtiny pracuji s prvním překladem, který vyšel jako celek textu Protokolů ve Spojených 

státech v The Protocols and the World Revolution: including a translation and analysis of the “Protocols of the 

Meetings Zionist Men of Wisdom” vydaný roku 1920 v Bostonu nakladatelstvím Small, Maynard & Co. 

Komrsky i Kaifášův překlad vycházejí z ruského originálu prvního „kanonického“ textu Protokolů, který vyšel 

jako kapitola v díle S. A. Niluse Великое въ маломъ и антихристъ, se kterým jsem měla možnost seznámit se 

prostřednictvím verze vydané v roce 1922 v Berlíně. Tato verze je jediným mě dostupným originálem ve formě 

naskenovaného originálu textu. Na základě střízlivého odhadu mých schopností pracovat výhradně s ruským 

originálem, a rovněž z praktických důvodů, budu citovat z českého překladu, který je ruskému blíže než překlad 

anglický. Český překlad obsahuje řadu gramatických chyb, které se objevují i v některých v této práci citovaných 

pasážích. 
9 Některé zajímavé práce na toto téma: Norman Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World 

Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion (London: Serif, 2005); Esther Webman, „Introduction – hate 
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Zatímco řada badatelů nalézá nepochybné souvislosti s některými protižidovskými mýty a 

stereotypy, které se otiskly do těla Protokolů, nikdo, pokud vím, doposud neutřídil jeho 

zmatečně uspořádaný text do koherentního vzorce, který by podrobil systematické analýze 

jakožto formu náboženského nebo politického mýtu. Právě takový typ analýzy je jedním z cílů 

této práce, která má dvě hlavní části: první část se zaobírá historickým kontextem vzniku a 

vývoje stěžejních motivů narativu o židovském spiknutí a dalších s ním souvisejících představ 

o Židech, jak je později nalézáme v Protokolech sionských mudrců. Druhá část bude především 

částí analytickou, ve které se pokusím o návrh strukturální analýzy protižidovského 

konspiračního narativu Protokolů, o kterém se domnívám, že svou základní strukturu sdílí 

s většinou moderních konspiračních teorií, se zohledněním historicko-náboženského kontextu 

představeného v první části.  

Je ještě třeba zdůraznit, že co se týče sledování historického vývoje motivů židovského 

spiknutí, tato práce se zaměřuje převážně na jejich nábožensko-politický kontext, a to 

především ve vztahu k západnímu křesťanskému prostředí s exkurzy do oblasti východní 

ortodoxie v době sepsání pamfletu. Jak uvidíme, tak historie náboženské perzekuce okořeněné 

o politicko-sociální příčiny, zejména pak po nástupu organizovaného křesťanství, se významně 

podílela na vzniku řady doposud živých protižidovských mýtů.10 Lokálně se tato práce věnuje 

zejména oblastem porevoluční Francie, střední a východní Evropy a Ruska. To se může jevit 

jako velmi široká oblast, nicméně i zde vycházím z enormního dosahu Protokolů a 

komplexních příčin jeho vzniku, který nesouvisí pouze s problémy v Rusku na konci 19. století, 

ale s celkovým stavem, v jakém se v této době nacházela evropská společnost a který měl dopad 

na Ruské impérium. Vybírám tak především ty momenty ze vzájemně provázaného 

historického kontextu všech pokrytých oblastí, které osobně považuji, ve shodě s názory dalších 

badatelů, za klíčové pro formování protižidovského konspiračního narativu o sionských 

starších. Rovněž se v tomto ohledu dovolím opřít o americkou profesorku Erin G. Carlston, 

 
and absurdity: the impact of The Protocols of the Elders of Zion,” in The Global Impact of The Protocols of the 

Elders of Zion: A Century-Old Myth, ed. by Esther Webman (London, New York: Routledge, 2011); Robert 

Singerman, „The American Career of the ‘Protocols of the Elders of Zion,“ American Jewish History 71, no. 1 

(září 1981): 48–78, http://www.jstor.org/stable/23882005.; Neil Baldwin, Henry Ford and the Jews. The mass 

production of hate (New York: PublicAffair, 2001); The Paranoid Apocalypse: A Hundred-Year Retrospective 

on the Protocols of the Elders of Zion, ed. Richard Landes a Steven T. Kart (New York, London: New York 

University Press, 2012).  
10 Stephen E. Bronner, A Rumor about the Jews: Conspiracy, Anti-Semitism, and the Protocols of Zion (Cham: 

Palgrave Macmillan, 2018), 30. 
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která se ve své práci Double Agents: Espionage, Literature, and Liminal Citizens, podle svých 

slov, též dopouští někdy na první pohled širokých generalizací, ale činí tak na základě 

předpokladu, že „ačkoli se právní a materiální postavení Židů v průběhu času a v různých 

oblastech světa značně měnilo, diskurzy o Židech zůstávají mimořádně konzistentní, takže se 

dnes můžeme setkat s představami o Židech a židovství, které lze s malými změnami snadno 

vysledovat až do třináctého století […].“11 

Pro specifickou povahu konspiračních narativů, které na první pohled obsahují řadu 

silných kontrastních motivů a často i protichůdných tvrzení, jsem zvolila metodu strukturální 

analýzy uvedené francouzským antropologem Claudem Lévi-Straussem (1908–2009).12 Cílem 

rozhodně není předložit nějakou univerzální analýzu, tato práce je spíše návrhem na interpretaci 

konspiračních teorií, které jsou ve vztahu ke křesťanskému náboženskému prostoru a obsahem 

odráží dynamiku židovsko-křesťanských vztahů. Při formulaci základního rámcového mýtu, ze 

kterého budu následně extrahovat dominantní opozice,13 budu vycházet primárně ze samotného 

textu všech dvaceti čtyř Protokolů. Vzhledem k rozsahu této práce se zdržím vlastní rozsáhlé 

komparativní analýzy s některými předchůdci nebo následovníky představy o spiknutí, které 

nám prezentují Protokoly a využijí tak předchozích komparativních studií za doprovodu dílčích 

příležitostných srovnání některých konkrétních konspiračních a protižidovských motivů v těle 

této práce. Pro tento postup je mi rovněž východiskem názor řady badatelů, se kterým se 

ztotožňuji, kteří Protokoly vnímají za a) jako zhuštěnou sumarizaci předchozích 

protižidovských mýtů (tedy specifický souhrn ostatních verzí) se zdůrazněním prvků, které byly 

aktuální pro tehdejší evropskou a ruskou společnost a za b) že se současně stávají jedním ze 

základních nebo dokonce tím nejzákladnějším a nejvlivnějším modelem pro řadu následujících 

konspiračních teorií a pamfletů, které se v řadě případů vzdávají původně protižidovského 

étosu, transformujíce jeho motivy podle vlastní potřeby.  

 
11 Carlston, G. Erin. Double Agents: Espionage, Literature, and Liminal Citizens (New York: Columbia University 

Press, 2013), 13. 
12 Vycházím především z textu Clauda Lévi-Strausse (sekce „Struktura mýtů“): Strukturální antropologie, přel. 

Jindřich Vacek (Praha: Argo, 2006), 182–204. Přehledové studie od Radka Chlupa: „Strukturální antropologie 

včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I,“ Religio 17, no. 1 (2009): 3-35, 

http://hdl.handle.net/11222.digilib/125272 a „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-

Strausse II,“ Religio 17, no. 2 (2009): 156-84, http://hdl.handle.net/11222.digilib/125293, a také z metodologické 

pomůcky od Patrika J. Graye: „Structural Analysis of Folktales: Techniques and Methodology,“ Asian Folklore 

Studies 37, no. 1 (1978): 77–95, https://doi.org/10.2307/1177584. 
13 Chlup, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I,“ 18. 
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Na závěr se ještě zaměřím na několik málo momentů z historie židovsko-křesťanských 

vztahů, které mi pomohou ilustrovat, že příčiny obsazení Židů v konspiračních teorií nemusí 

ležet pouze v negativním vztahu s křesťanskou majoritou, ale že může jít o jeden z důsledků 

specifického postavení židovské komunity ve společnosti, které bychom mohli uchopit 

kategorií liminality, jak ji formuloval britský antropolog Victor Turner (1920–1983).14 

 

1. 2. Současný stav bádání o konspiračních teoriích 

 

Dříve než se pustíme do první části této práce pojednávající o historickém pozadí 

protižidovských konspiračních narativů, hodí se ještě alespoň stručně představit dosavadní stav 

bádání o konspiračních teoriích a jmenovat některé z jeho nejvýznamnějších zástupců. Mezi 

prvními, kdo se pokusili uchopit studium konspiračních teorií akademicky, byli rakousko-

britský filozof a sociolog Karl Popper (1902–1994) a americký historik Richard Hofstadter 

(1916–1970), z nichž se oba věnovali konspiračním teoriím především v politickém diskurzu.15 

Ve své knize The Open Society and its Enemies (1946) popisuje Karl Popper „konspirační teorie 

o společnosti“ jednak jako reakce na nešťastné události a krize, jež jsou interpretovány jako 

výsledky „přímého záměru mocných jednotlivců nebo skupin“16 a současně jim rozumí jako 

jedné z forem mytických narativů sekularizované společnosti, ve kterých tajuplní a mocní 

 
14 Victor W. Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Ithaca, New York: Cornel Paperbacks, 

Cornell University Press, 1969), 94-5, 109.; Radek Chlup, „Struktura a antistruktura. Rituál v pojetí Victora 

Turnera I,“ Religio 13, no. 1 (2005): 17-19, http://hdl.handle.net/11222.digilib/125115. 
15 Zatímco genealogie akademického zájmu o konspirační teorie je poměrně zřejmá, stále není úplně jasný původ 

samotného termínu „konspirační teorie“ a jeho kompletní etymologie, a to nejen v anglickém jazyce. První 

zmínky termínu byly dohledány až do 70. let 19. století v odborném časopise The Journal of Mental Science. Ve 

stejné době se objevuje také v některých amerických novinách za účelem rozlišit různé pohledy v otázce řešení 

kriminálních případů. Stejně tak je stále zapotřebí hlouběji prozkoumat historii konceptu spiknutí a jeho 

významu ve vztahu k podobným výrazům v různých jazycích a kontextech. Robert Blaskiewicz, „Nope, It Was 

Always Already wrong,” Sceptical Inquirer, 20. listopad, 2013, 

https://skepticalinquirer.org/exclusive/nope_it_was_always_already_wrong/?/specialarticles 

/show/nope_it_was_always_already_wrong.; Peter Knight, „Plotting Future Directions in Conspiracy Theory 

Research,“ Conspiracy Theories in the United States and the Middle East, ed. Michael Butter a Maurus 

Reinkowski (Berlin, Boston: De Gruyter, 2014), 346. 
16 Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies (Princeton: Princeton University Press, 2020), 306.; Peter 

Knight, Conspiracy Culture: From the Kennedy Assassination to The X-Files (London, New York: Routledge 

2000), 9. 
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konspirátoři nahrazují božské bytosti.17 Za nejvýznamnějšího průkopníka v počátcích studia 

konspiračních teorií je nicméně považován především Hofstadter, který se tématu věnuje ve své 

slavné práci The Paranoid Style in American Politics, and other Essays (1965). Konspirační 

teorie podle něho dává specifický tvar „paranoidnímu stylu“ uvažování o světě, který je typický 

pro moderní americkou společnost a její politický život. I když se snaží vymezit se vůči 

patologičnosti, kterou „paranoidní styl“ implikuje, přiznává mu jeho pejorativní vyznění, neboť 

konspirační teorie chápe jako zkreslenou interpretaci dějin, ke které dochází v rámci 

marginalizovaných a politicky slabých skupin na okraji společnosti.18 

Hofstadter ovlivnil celou řadu dalších badatelů, z nichž se někteří snaží vyrovnat s jeho 

jednostranným a generalizujícím přístupem. Mezi nimi například americký historik Gordon S. 

Wood (*1933), který ve své eseji „Conspiracy and the Paranoid Style: Causality and Deceit in 

the Eighteenth Century“ (1982) vysvětluje, že ještě v 18. století bylo pro americkou společnost 

konspirační myšlení něčím zcela běžným a racionálním a rozhodně ne marginálním. Přiklání 

se však k Hofstadterově názoru, že ve společnosti 20. století by již nemělo mít místo a pokud 

se vyskytne, jde o uvažování lidí na společenské periferii.19 Podobně se i někteří další ranní 

teoretici věnují konspiračním teoriím jako manifestacím strachu a úzkosti z komplikovanosti 

moderního světa, jimž současně rozumí jako projevům intelektuální zaostalosti a nebezpečné 

síle stojící za zrodem totalitních režimů. Obecně je dnes zřejmé, a do jisté míry pochopitelné, 

že počátky bádání byly silně ovlivněny dozvuky obou světových válek a snahou vysvětlit 

vzestup masových politických hnutí a totalitarismu a strachem o růst antidemokratického 

smýšlení.20  

 
17 Popper, The Open Society, 306.; Knight, Conspiracy Culture, 9. 
18 Podle Hofstadtera jsou určité situace (katastrofy, terorismus, politické aféry atd.), nebo specifické sociální a 

náboženské struktury více náchylné k převzetí paranoidního způsobu interpretace dějin a fungování světa a 

spojuje tak paranoidní styl především s politickými diktaturami. Zuzana Panczová, Konšpiračné teórie: témy, 

historické kontexty a argumentačné stratégie (Bratislava: VEDA 2017), 25-26.; Richard Hofstadter, The 

Paranoid Style in American Politics and Other Essays (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

1996), 3-5, 77, 86.; Knight, „Plotting Future,“ 348.; Michael Butter a Peter Knight, „Conspiracy Theory in 

Historical, Cultural and Literary Studies,“ Routledge Handbook of Conspiracy Theories, ed Michael Butter a 

Peter Knight (Londýn, New York: Routledge, 2020), 29.  
19 Knight, „Plotting Future,“ 354.; Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 29, 30, 33.; Gordon S. Wood, 

„Conspiracy and the Paranoid Style: Causality and Deceit in the Eighteenth Century,“ The William and Mary 

Quarterly 39, no. 3 (červen 1982): 441, https://doi.org/10.2307/1919580. 
20 Knight, Conspiracy Culture, 5.; Knight, „Plotting Future,“ 345. 
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Na přelomu 20. a 21. století dochází v oblasti zkoumání konspiračních teorií k několika 

výrazným změnám. Jednou z nich je přehodnocení dosavadního „psychopatologizujícího 

přístupu“ historicko-kulturních disciplín, kterému až do té doby dominovalo Hofstadterovo 

počáteční východisko, které představuje konspiracisty jako hrstku iracionálních individuí se 

sklonem k paranoidnímu myšlení, kteří přeceňují přítomnost intence jako příčinu věcí a 

radikálně odmítají faktor nahodilosti. Nové imperativy neznamenají úplné odmítnutí 

předchozího postoje, nenechávají se jím ovšem strhnout natolik, aby pod jeho vlivem přestaly 

usilovat o hlubší pochopení konspiračních teorií a konspiracismu. V současné době se tak více 

pěstuje snaha vyhnout se moralizujícím tendencím, a naopak zachovat neutralitu.21  

Dalším významným posunem je zájem o studium konspiračních teorií a konspiracismu 

mimo prostředí Spojených států, které až na několik málo výjimek22 bylo donedávna 

předmětem zkoumání většiny badatelských výstupů. K těmto změnám dochází kvůli zvýšení 

zájmu o studium konspiračních teorií po nárůstu konspiračních intepretací dějin v souvislosti s 

událostmi 11. září 2001, které se začaly šířit do té doby nevídanou rychlostí prostřednictvím 

nových komunikačních technologií a vzestupu internetu. To jednak zavdalo impuls k revizi 

dosavadního přístupu a zapojení dalších badatelských disciplín a současně motivovalo ke 

(pře)zkoumání některých starších konspiračních teorií od úsvitu moderní doby až po starověk.23 

 
21 Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 29-31. 
22 V době, kdy Hofstadter píše svou knihu, se v Evropě konspiračními teoriemi zabývají například britský historik 

Norman Cohn (1915-2007) v knize Warrant for Genocide (1967), nebo britský historik John M. Roberts (1928-

2003), který v roce 1972 vydává The Mythology of the Secret Societies. Mezi dalšími badateli, kteří nebyli přímo 

ovlivnění konceptem paranoidního stylu, byl také německý historik Johannes Rogalla von Bierberstein (1940–

2021), jehož práce Die These von der Verschwörung 1776–1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und 

Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung (1976) se věnuje historii konspiračních teorií v Německu 

v období od osmnáctého století až po druhou světovou válku. Další z britských historiků Geoffrey Cubit 

představuje v roce 1989 vlastní definici konspiračních teorií v článku „Conspiracy Myths and Conspiracy 

Theories,“ publikovaném v Journal of the Anthropological Society of Oxford a později v roce 1993 vydává The 

Jesuit Myth: Conspiracy Theory and Politics in Nineteenth-Century France. Knight, „Plotting Future,“ 357.; 

Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 29-30 
23 Někteří badatelé předpokládají, podobně jako Wood, že konspirační interpretace dějin byly stejně nebo i více 

populární před „boomem“ konspiracismu v druhé polovině 20. století ve Spojených státech. Rozdíl vidí primárně 

v tom, že díky novým komunikačním technologiím se snadněji šíří napříč společenským i geografickým 

prostorem. Současně se jim také věnuje více pozornosti, jelikož na rozdíl od období do druhé poloviny 20. století 

stojí v opozici vůči „heterodoxnímu“ vědění většinové společnosti. Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 31.; 

Landes a Katz, „Introduction,“ 3.  
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V současné době se historicko-kulturní disciplíny konspiračním teoriím věnují spíše 

jako historicky a kulturně podmíněným fenoménům, než jako univerzální a antropologické 

konstantě či psychickému rysu člověka. Pozornost věnují „narativním strukturám, dynamikám, 

obrazům a metaforám konkrétních textů; kontinuálnosti a rekombinaci podobných tropů napříč 

časem a kulturami; měnícím se módům přenosu“ nebo „sociálnímu a politickému kontextu, ve 

kterém jsou konspirační teorie vytvářeny a konzumovány,“ otázce diskurzu, nebo také jejich 

možným společenským funkcím. Též se objevuje snaha neomezit se pouze na zkoumání textů, 

filmů a dalších produktů populární nebo alternativní kultury, ale uplatnit také etnografické 

metody pro studium konspiracismu uvnitř živých komunit.24 Rovněž stále panuje horká debata 

o užití a významu samotného termínu „konspirační teorie,“ a zda o nich můžeme uvažovat jako 

o určitém fenoménu s jasnými charakteristikami.25 

 Ze současných významných teoretiků je zapotřebí zmínit amerického politologa 

Michaela Barkuna (*1938), jehož práce z roku 2003 A Culture of Conspiracy: Apocalyptic 

Visions in Contemporary America je stále velmi populárním uvedením do tématu konspiračních 

teorií. Ve své knize definuje konspiracismus jako „víru, že mocné, skryté zlé síly kontrolují 

lidské osudy“ a jako „přesvědčení o záměrně skryté podstatě a souvislosti historických a 

společenských jevů, tedy o existenci spiknutí (konspirace), které tuto podstatu a souvislosti 

udržuje v tajnosti před ostatními lidmi.“26 Mezi další současné badatele, přinášející nové a 

zajímavé pohledy do studia konspiracismu, patří také třeba americký politolog Mark Fenster 

(Conspiracy Theories: Secrecy and Power In American Culture, 1999), který jako jednu z 

funkčních vlastností konspiračních teorií vidí v dynamice, kterou vnáší do politické kultury, 

aniž by byly nevyhnutelně nebezpečné pro demokratickou společnost.27 Podle Fenstera mohou 

někdy „hrát roli produktivní výzvy vůči existujícímu řádu – třebaže přehnaně zjednodušují 

 
24 Knight, „Plotting Future,“ 358. 
25 Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 28, 32.; Knight, Conspiracy Culture,“ 3.; Knight, „Plotting Future,“ 347. 
26 Svou základní definici ještě rozvádí v několika bodech: „1) „nic se neděje náhodou“ – vše je propojeno a veškeré 

minulé, přítomné nebo budoucí děje jsou výsledkem důmyslného plánování konspirátorů, 2) „nic není, jak 

vypadá“ – konspirátoři námi neustále manipulují, a proto vše, co vidíme, je pouhou iluzí, která nás má odvést od 

identity a plánu konspirátorů, 3) „všechno je propojeno“ – jelikož konspirátoři kontrolují veškeré dění ve světě, 

všechny události a nevysvětlitelné jevy jsou vnitřně propojeny. Michael Barkun, A Culture of Conspiracy: 

Apocalyptic Visions in Contemporary America (California: University of California Press, 2003), 2-4. 
27 Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 33. 
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komplexní politické a historické události.“28 Svým mnohdy bizarním populismem totiž 

konspirační teorie mohou upozornit na skutečné nesrovnalosti nebo nespravedlnost 

dominujícího politického systému. 

Někteří badatelé se ve snaze o revizi normativního přístupu rozhodli termín 

„konspirační teorie“ zcela opustit, nebo požadují jeho radikální re-definici. Podle amerického 

profesora žurnalistiky Jacka Z. Braticha je v současné době termín konspirační teorie natolik 

zatížen pejorativními konotacemi, že nemá smysl ho nadále používat jako analytický nástroj, 

neboť se stal především rétorickou zbraní politického zápasu. Sám představuje termín 

„konspirační panika,“ kterým rozumí „panické reakce na nepopulární a nekonformní názory,“ 

jež jsou zamítnuty mainstreamovými politickými hnutími jako představy za hranicemi 

racionality.29 Mezi dalšími, kdo navrhuje opustit termín konspirační teorie je třeba i americký 

badatel Lance DeHaven-Smith, který jej chce nahradit termínem „zločiny státu proti 

demokracii“ (anglicky „State Crimes Against Democracy,“ zkráceně „SCAD“).30 Podobné 

přístupy pak s sebou nutně přinášejí diskuzi o tom, jakým způsobem tedy klasifikovat 

konspirační teorie podle jejich „typu,“ ve vztahu k relevantnosti idejí, které prezentují. 

V takovém případě by totiž měřítkem muselo být něco, co zhodnotí míru jejich plauzibility. To 

je však samo o sobě dost problematické. Přesto je zde řada badatelů, kteří podobným způsobem 

konspirační teorie rozdělují, počínaje již Hofstadterem, a kteří tedy trvají na tom, že některé 

konspirační teorie je potřeba od počátku radikálně odmítnout.31  

Nakonec ještě musím zmínit amerického historika Petera Knighta, který také 

přehodnocuje předpoklad starších badatelů o tom, že v moderní společnosti jsou konspirační 

 
28 Mark Fenster, Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture, 2. ed. (Minneapolis, Londýn: 

University of Minesota Press, 2008), 90. 
29 „[…] neexistuje nic takového jako konspirační teorie, pouze panické reakce na nepopulární a odlišné názory, 

které jsou příhodně odmítnuty jako za hranicí racionality, a to takovým systémem vládnutí, jehož hlavním cílem 

je konsolidovat politické centrum jako nestranický konsensus.“ Knight, „Plotting Future,“ 347.; Původně Z. Jack 

Z. Bratich, Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture (Albany: State University of New 

York Press, 2008), 6-12. 
30 Zločiny státu proti demokracii pak definuje jako: „součinné akce nebo nečinnosti ze strany osob, které jsou 

součástí vnitřních vládních struktur, jejichž cílem je manipulovat demokratické procesy a podkopávat suverenitu 

lidu. Podle definice se SCAD liší od jiných forem politické kriminality svým potenciálem rozvracet politické 

instituce a celé vlády nebo vládní složky.“ Lance DeHaven-Smith, „Beyond Conspiracy Theory: Patterns of 

High Crime in American Government,“ The American behavioral scientist 53, no. 6 (2010): 796, 

https://doi.org/10.1177/0002764209353274.; Knight, „Plotting Future,“ 350. 
31 Knight, „Plotting Future,“ 347. 
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teorie anomálií na okraji společnosti. Zatímco Hofstadter nebo Wood považovali druhou 

polovinu 20. století za dobu, ve které společnost nakonec postupně odmítne konspirační 

interpretace dějin, podle Knighta nejsou konspirační teorie ničím zcela novým, nicméně se zdá, 

že navzdory probíhajícímu boji proti konspiracismu, se těší stále větší oblibě a svým způsobem 

se staly jakousi lingua franca mnoha obyčejných Američanů. Konspirační myšlení tak podle 

Knighta rozhodně není na ústupu a v nových formách prostupuje nejen politickou, ale také 

populární kulturou. „Kultura o konspiraci“ tak roste paralelně s „kulturou konspirace.“32 

Knight také přehodnocuje doposud poměrně standardní předpoklad, že konspirační 

teorie jsou ventilací strachu z narušení normálního řádu věcí, když tvrdí, že moderní 

konspirační teorie jsou více vyjádřením podezření, že normální řád věcí je sám o sobě 

prostoupen spiknutím. Konspirátoři se tak již nesnaží narušit dosavadní a zdánlivě funkční 

systém a jeho strukturu, jelikož spiknutí je již běžnou součástí normálního stavu. K této 

transformaci strachu pak podle Knighta dochází v polovině 20. století. Další významnou změnu 

v moderním konspiracismu sleduje na postavách samotných konspirátorů. Podle Knighta se styl 

konspirační kultury transformoval ze strnulé, ovšem bezpečné formy paranoi („secure 

paranoia“), jenž byla namířena vůči konkrétním a často démonizovaným nepřátelům (například 

Židé, čarodějnice, ilumináti, židozednáři, komunisté, sionisté atd.) v cynický, úzkostlivý a 

vágní předpoklad („far from secure“ nebo také „insecure paranoia“) o všudypřítomnosti 

nějakých skrytých konspiračních sil ve světě, ve kterém je vše propojeno. Konspirace se stala 

„defaultním předpokladem v době, která se naučila nevěřit ničemu a nikomu.“33 Jednu 

koherentní představu nepřítele nahradil fluidní a těžko uchopitelný obraz nějaké temné síly, jež 

ústí v nikdy nekončící nejistotu o základních otázkách kauzality, motivací a zodpovědnosti 

jedinců nebo skupin, ale současně také vede k nejistotě vlastní identity. 

  

 
32 Knight, Conspiracy Culture, 2-3. 
33 Knight, Conspiracy Culture, 3-4.  
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2. Část první: Historický kontext a geneze židovských konspiračních teorií 
 

Sepsání Protokolů bylo pravděpodobně motivováno záměrem vytvořit silný nástroj 

politické a náboženské propagandy, která v tomto případě strategicky využila živého 

protižidovského naladění tehdejší nejen ruské společnosti.34 Ač některými badateli považován 

za intelektuálně chabé až „patetické“ dílo,35 lze předpokládat, že tento pamflet dalece překonal 

svou prvoplánovou agendu a dosáhl natolik enormního, byť tragického, úspěchu, který jeho 

autoři možná ani nepředpokládali.36 Konspirační narativ, se kterým se v Protokolech setkáváme 

ovšem nespadl z čistého nebe. Abychom pochopili obsah textu, který se prezentuje jako 

znepokojivý zápis výpovědí židovských starších, je důležité seznámit se s 

historickým kontextem a vývojem samotného protižidovského konspiračního narativu, jenž je 

úzce spjat s dějinami odporu a nenávisti vůči Židům, ať už jako stoupencům určitého 

náboženství, nebo jako příslušníkům semitského etnika. Současně nám historie protižidovských 

mýtů umožní sledovat jednu z drah procesu utváření západní konspirační kultury, specifické 

pro určitý balík tradic a motivů, z nichž některé přetrvávají celá staletí. Řada badatelů 

zabývajících se konspiračními teoriemi nalézá přímou souvislost nebo návaznost mezi 

některými současnými konspiračními teoriemi (na rovině jejich témat a motivů) se staršími, 

středověkými a někdy i starověkými protižidovskými mýty. Představa o židovském spiknutí, o 

kterém nás zpravují Protokoly, rozhodně není moderním fenoménem, nýbrž motivem, jenž 

prošel staletími vývoje.37  

K perzekucím Židů docházelo nejen z náboženských a rasových příčin, ale současně 

objevujeme také sociální, politické nebo ekonomické motivace. Nelze se tedy omezit na 

 
34 Ačkoliv současní badatelé stále nemohou plně vyloučit možnost, že Protokoly byly původně sepsány jako pouhá 

antijezuitská satira, která byla následně prezentována jako autentický dokument. Podobně je tomu s řadou 

konspiračních představ o iluminátech, které mají původ u amerických spisovatelů Roberta Shea (1933–1994) a 

Roberta Antona Wilsona (1932–2007), autorů satirické knižní trilogie The Illuminatus! Trilogy (1975). Butter a 

Knight, „Conspiracy Theory,“ 39.  
35 Bronner, A Rumor, 4.; 
36 Nicméně je prokázaným faktem, že ruský žurnalista Pavel Krushevan (1860–1909), který hrál jednu z klíčových 

rolí při publikaci textu, byl přesvědčeným antisemitou a organizátorem protižidovských pogromů. Cohn, 

Warrant, 72.; Bronner, A Rumor, 61. 
37 Jerome A. Chanes, Antisemitism: A Reference Handbook (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004), 58.; Cohn, 

Warrant, 25-45.; Jeffrey R. Woolf, „The Devil’s Hoofs: The Medieval Roots of The Protocols of the Elders of 

Zion,“ in The Paranoid Apocalypse: A Hundred-Year Retrospective on the Protocols, ed. Richard Landes a 

Steven T. Kart (New York, London: New York University Press, 2012), 50. 
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utvoření jednoznačné linie mezi starověkem a středověkem a moderní dobou, respektive mezi 

antijudaismem a antisemitismem. Zatímco v antice a středověku byly snad nejvíce slyšet 

příčiny náboženské a sociální, v moderní době náboženská symbolika ustupuje politickému 

antisemitismu, byť se zcela nevytrácí, a naopak opatřuje antižidovskou rétoriku určitou 

hloubkou s někdy až transcendentální závažností. Příkladem toho může být nacistická 

propaganda, jejíž plakáty nesly hesla jako „Ten, kdo zná Žida, zná Ďábla.“38  

 

2. 1. Protižidovské postoje ve starověku 

 

Křesťanskému antijudaismu předchází odpor vůči Židům již ve starověkém Římě nebo 

Egyptě. Přestože byla xenofobie v těchto oblastech patrně častým jevem, k různým etnickým a 

dalším minoritám byla založena na různých předpokladech. Zatímco v Egyptě Židé neuznávali 

božský úřad faraona, ve starověkém Řecku a Římě šlo o kombinaci nábožensko-sociálních 

příčin. Žid byl „akceptovaný jako osoba, ale nikoliv jako Žid.“39 Jeho náboženské přesvědčení 

ho vyčleňovalo z většinové společnosti, jelikož se nemohl podílet na veřejných shromážděních, 

která byla spjata s náboženskými rituály panteonu, zatímco se sám modlil k neviditelnému 

Bohu. Podle některých badatelů se právě tento izolující přístup ukázal v dějinách jako 

dvousečný. Na jednu stranu umožnil Židům po tisíciletí uchovat jejich tradici, ovšem za cenu 

nenávisti a perzekuce ze strany jejich okolí. Tendence Židů stranit se veřejného života byla 

předmětem kritiky i později v novověké a moderní Evropě, kdy stálo dodržování jejich zvyků 

a svátků proti snaze privatizovat náboženský život.40 

Vrátíme-li se ale do starověkého Říma, podle amerického politologa Stephena E. 

Bronnera (*1949) se Židé v očích svého okolí mohli jevit jako samozvaní mudrcové, 

privilegovaní poznáním a vírou v jediného skutečného Boha, zatímco jejich sousedé uctívají 

mrtvé modly, ve kterých nedlí nic než pošetilost. Tímto se Židé jako vyvolený národ Boží 

vyčleňovali ze společnosti na další, metafyzické úrovni, podezříváni z toho, že s jejich 

„žárlivým Bohem“ osnují plány na vymýcení ostatních božstev.41 Už v tomto období se 

 
38 Bronner, A Rumor, 26. 
39 Walter Laqueur, Měnící se tvář antisemitismu. Od starověku do dnešních dnů (Praha: NLN, 2007), 9.; Bronner, 

A Rumor, 28-9. 
40 Z tohoto pohledu se Židé nacházeli ve stejné pozici jako křesťané, ovšem nedělení návštěva kostela neznamenala 

ve většinově křesťanské společnosti to, co slavení šabatu židovské minority. Carlston, Double Agents, 19. 
41 „Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na 

zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj 



 14 

setkáváme s dodnes notoricky známými protižidovskými mýty, jako je uctívání zlatého telete, 

osla, prasete (říkalo se, že nejedí vepřové, protože jim je prase posvátné) a pohanského boha 

Molocha, nebo i s rituální vraždou a provozování černé magie.42  

 

2. 2. Nástup křesťanství 

 

Zatímco v antice byli Židé podezříváni z nekalých úmyslů a byla jim vytýkána jejich 

arogance, všeobecně nebyli považováni za bytostně zlá stvoření. To se mění až s příchodem 

organizovaného křesťanství.43 V počátcích formování církve vyostřovala negativní vztahy 

mimo rozdílná učení také konkurenční povaha konfliktu mezi tehdy ještě novým náboženským 

hnutím a judaismem jakožto mateřským náboženstvím křesťanství.44 Z hlediska nauky 

vyvstává zásadní rozkol na základě učení apoštola Pavla z Tarsu, který osvobozoval všechny 

křesťany pohanského původu od židovských zákonů a příkazů.45 U pohanských křesťanů navíc 

vzniká myšlenka nového „pravého“ Izraele (Verus Israel). Důkazem toho, že se Bůh odvrátil 

od svého prvně vyvoleného národa jim byl zničený Jeruzalémský chrám, porážka Židů ve 

válkách s Římany a rozvrácení Judského království.46 Někteří církevní otcové tyto napjaté 

 
Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.“ Ex 

20,3-5.; Tomuto tématu se věnuje také Protokol č. 14: „Až se staneme vládci, nebudeme trpěti jiného náboženství 

mimo své, hlásající jednoho boha, s nímž jest spojen náš osud vyvoleného národa a jímž stal se náš osud 

totožným s osudem světa.“ Protokoly, 55-7. 
42 Bronner, A Rumor, 28-30. 
43 Bronner, A Rumor, 30. 
44 V raných počátcích křesťanské církve probíhá také boj o konverzi a misii mezi pohany. Cohn, Warrant, 25. 
45 Jedním z nejpalčivějších témat byla obřízka, která podle Pavla nebyla nutná u nových křesťanů vzešlých 

z pohanů, jelikož skutečné spásy je dosaženo vírou a nikoliv skutky. Z tohoto důvodu vyčítal Židům jejich 

zákonictví neboli úzkostlivé dodržování zákonů, které bez víry postrádá význam a vede spíše k pokrytectví a 

překračování zákona. Kupříkladu: „Ty se tedy nazýváš židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem […] Myslíš 

si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, 

protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? […] 

Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? […] Obřízka má smysl, jestliže 

zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to, jako kdybys nebyl obřezán. […] Pravý žid není ten, 

kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou 

srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.“ Řím 2,17-

29.; Podobně také Řím 3,21-31, 7,1-11, Gal 3,6-14, 4,1-6, Kol 3,9-11 nebo 1Tim 1,8-11. 
46 Arava-Novotná, Nová doba, stará zloba, 6.; Gerald Messadié, Obecné dějiny antisemitismu: Od starověku po 

dvacáté století (Praha: Práh, 2000), 120.  
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vztahy artikulovali ve svých textech a kázáních, oživujíce řadu starých mýtů. Mezi těmi, kteří 

vůči Židům otevřeně vystupovali a tlumočili představy o židovském satanismu u obyčejných 

lidí, byli například konstantinopolský biskup Jan Zlatoústý (347–407) nebo učitel církve 

Augustin z Hipponu (354–430). V reformačním období pak například humanista Philipp 

Melanchton (1497–1560) a později ve svém životě i německý reformátor Martin Luther (1483–

1546) ve spise Proti židům a jejich lžím (1542).47  

Jan Zlatoústý kritizoval „judaizující křesťany,“ kteří se účastnili Židovských svátků, 

šabatů, poutí a rovněž ty podstupující obřízku. Ve své snaze zabránit erozi křesťanské komunity 

a demotivovat potencionální konvertity v Antiochii, formuloval osm káravých homiletik 

známých jako Adversus Judaeos („proti Židům“), ve kterých mimo jiné označil synagogu za 

„chrám démonů […] jeskyni ďáblů […] propast a rokli zatracení“48 a současně vylíčil Židy jako 

nemilosrdné vrahy posedlé zlými duchy.49 Také se ohrazoval vůči jejich přílišným zaujetím 

penězi a úplatkářstvím. Ve stejné době se negativní postoj vůči Židům projevil také u Augustina 

z Hipponu, který o nich hovořil jako o sic původně vyvolených synech Božích, nyní však 

proměněných v syny Ďáblovy. Jiní církevní otcové také učili tomu, že „Antikrist bude Žid a 

Židé budou jeho nejoddanějšími následovníky.“50 Je třeba ovšem zdůraznit, že v křesťanském 

prostředí vždy panovaly různé názory a postoje vůči Židům. Oficiální teologie církve byla 

obvykle méně protižidovská, než populární konspirační a démonizující představy kolující mezi 

prostým lidem a obecně se soužití Židů a křesťanů v průběhu prvního tisíciletí vyznačovalo 

relativním pokojem. Ten v počátcích 11. století vystřídal nárůst nucených konverzí a násilí na 

židovských komunitách.51 

 
47 Bronner, A Rumor, 34.; Proti židům a jejich lžím byl jen jeden ze spisků, které Luther proti Židům napsal, stal 

se však jistě tím nejvýznamnějším. Amedeo Molnár, Na rozhraní věků (Praha: Kalich, 2007), 237-38. 
48 Cohn, Warrant, 25. 
49 Bernhard Blumenkranz, „Church Fathers,“ Encyclopaedia Judaica, 2. vyd. (Detroit, New York: Thomson Gale, 

2007), 720. 
50 Cohn, Warrant, 25. 
51 „Teprve dlouhý teologicko-ideologický vývoj, který trval téměř celé tisíciletí, a související společenské, 

politické, kulturní, ale i ekonomické změny mezi 11.-12. stoletím, vynesly antijudaismus na pozici jednoho 

z hlavních rysů středověké křesťanské společnosti v Evropě a v očích židovského obyvatelstva ji proměnily 

v údolí slz.“ Arava-Novotná, Nová doba, stará zloba, 8-9.; Richard Landes, „The Fear of an Apocalyptic Year 

1000: Augustinian Historiography, Medieval and Modern,” Speculum 75, no. 1 (2000): 143, 

https://doi.org/10.2307/2887426.; Oficiálně se Židé sice netěšili privilegiím, perzekuce a pogromy ale byly 

alespoň do období moderního politického antisemitismu řízeny převážně radikálními osobnostmi nebo na církvi 

a státu nezávislými skupinami, nikoliv ze strany církevních autorit. Bronner, A Rumor, 37. 
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Po ustanovení křesťanství za státní náboženství, byla nábožensko-sociální kritika ze 

strany pohanské Římské říše vystřídána výčitkami farizejské zatvrzelosti a pýchy, která podle 

některých křesťanů stála za odmítnutím daru Boží milosti a Ježíše jako Mesiáše, proti kterému 

se Židé spikli a nechali ho zavraždit. I když se „bohovražda“ nikdy nedostala do oficiální nauky 

katolické církve, měla tato teologická pozice místy silný vliv na křesťanský antijudaismus. Její 

zastánci se opírají především o kapitolu z Matoušova evangelia, která popisuje odsouzení 

Ježíše na smrt jako volní čin, ke kterému se Židé veřejně a sami doznávají:  

 

„Když se zástupy shromáždily, řekl jim tedy Pilát: ,Koho vám mám propustit, 

Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Mesiáš?‘ Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti 

[…] Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše 

zahubili. Vladař jim řekl: ,Koho vám z těch dvou mám propustit?‘ Oni volali: 

,Barabáše!‘ Pilát jim řekl: ,Co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?‘ 

Všichni volali: ,Ukřižovat!‘ Namítl jim: ,Čeho se vlastně dopustil?‘ Ale oni 

ještě víc křičeli: ,Ukřižovat!‘ Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že 

pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: ,Já 

nejsem vinen krví toho člověka; je to vaše věc.‘ A všechen lid mu odpověděl: 

,Krev jeho na nás a na naše děti!‘“52 

 

Neochota Židů přijmout Boží milost, respektive svobodné rozhodnutí nepřijmout Boží 

milost53 a spásu zprostředkovanou smrtí Ježíše Krista na kříži se ustálila jako předpoklad pro 

další konání zla, neboť „to mohlo pocházet pouze z jejich zlé podstaty a tento výklad nakonec 

vstoupil do kolektivního podvědomí nežidovského světa.“54 

 Taková představa byla později zdůrazněna i za reformace. Pro Luthera představovali 

Židé a jejich náboženský život popření všech základních pilířů reformace (sola gracia, sola 

fide, sola skriptura). Nejen, že Židé odmítají Boží dar milosti, ale jako zákoníci se snaží 

dosáhnout spásy prostřednictvím skutků.55 A protože evangelium a jeho poselství nemohou být 

 
52 Mat 27,17-35.; Bronner, A Rumor, 26, 31. 
53 Důraz na motiv svobodné vůle podle některých interpretací přeznačuje vinu Římanů za Ježíšovu smrt. Ti jsou 

v tomto ohledu jen vykonavatelé vůle Židů a skutečná vina za Ježíšovu smrt se tak přesouvá z Římanů na 

židovský národ. Bronner, A Rumor, 32-3. 
54 Bronner, A Rumor, 31. 
55 Molnár, Na rozhraní, 237-38.  
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špatné, jsou špatnými ti, kteří ho neslyší a odmítají.56 Podle jiných radikálních teologických 

interpretací pak Židé, kteří ve svém náboženství nemají místo pro Syna Božího, museli být 

namísto Bohem vyvoleni Ďáblem. Od něho také získali moc, aby mu pomohli zničit 

křesťanství.57  

Představa o tajné židovské vládě se začíná rozvíjet ve vrcholně středověké Evropě. 

Společnými příčinami, přesahující lokální problémy, bylo například napětí způsobené 

předpokladem o nadcházející eschatologické skutečnosti, následované mileniálním zklamáním 

z nenaplněného druhého příchodu, morové epidemie nebo probíhající náboženské války 

s muslimy.58 Do té doby byl strach z politického vlivu Židů jen mírný, ovšem postupně nabývá 

na síle s rozvojem islámu. V této době byla „konspirační panika“59 namířena také vůči hnutím 

a jednotlivcům, jejichž názory a učení považovala tehdejší církev za heretické a přitahující hněv 

Boží. O něco málo později jsou typickým příkladem této paniky procesy s čarodějnicemi 

podezřelých ze spiknutí s Ďáblem nebo obviňování malomocných ze spiknutí s Židy.60 

Na přelomu 11. a 12. století dochází k další významné a negativní změně v rámci 

teologické legitimizace přítomností židů v křesťanském světě, kterou položila tzv. 

„augustiniánská syntéza.“ Podle Augustinovi argumentace měli být Židé „chráněni, neboť 

nejen že byli svědky křesťanské pravdy, ale také se na nich mělo nejvíce projevit Boží 

 
56 Takto si Luther nebo Kalvín vysvětlovali, proč někteří nepřijímají evangelium, přestože ho poznali. Navazujíce 

na Augustina, Kalvín formuluje učení o predestinaci, kterým mimo jiné vysvětluje skutečnost, že kázání 

evangelia někdy naráží na nepochopení a nepřátelství. Podle predestinačního učení totiž pouze ti, kdo jsou 

předurčeni ke spasení, mohou pochopit Písmo. Kalvín však trval na tom, že tajemství predestinace je absolutně 

nepoznatelné a je výlučně Boží výsadou, a proto se nesmí využívat ke kázeňským účelům nebo perzekuci. 

Molnár, Na rozhraní, 306-8.  
57 Bronner, A Rumor, 33-5. 
58 Začátkem 11. století došlo k prvnímu velkému protižidovskému vystoupení v souvislosti se zničením 

křesťanských svatých míst v Jeruzalémě, včetně Pánova hrobu roku 1009. Chalíf Al-Hakim jej nechal zničit a 

donutil některé křesťany konvertovat k islámu. V Evropě se poté rozšířila pověst o tom, že tak jednal na popud 

evropských Židů, kteří se spikli se Saracény. Touha po pomstě pak vedla k prvním pogromům kolem r. 1010 na 

různých místech v Evropě (Rouen, Orléans, Limoges, Mohuč, Praha i Řím). Do první křížové výpravy se však 

zdálo, že šlo pouze o „historickou nehodu.“ Arava-Novotná, Nová doba, stará zloba, 15.; Irven M. Resnick, 

Marks of Distinction: Christian Perceptions of Jews in the High Middle Ages (Washington, DC: The Catholic 

University of America Press, 2012), 135.; Landes, „The Fear,“ 143.  
59 Knight, „Plotting Future Directions,“ 347. 
60 Židé a další heretici byli označováni za děti ďáblovy, agenty Satana, se kterým kují pikle vůči křesťanům, 

zabíjejí jejich děti a tráví studny, které se tímto stávají zdroji morové epidemie. Carlo Ginzburg, Noční příběh 

(Praha: Argo, 2003), 51-3. 
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milosrdenství.“61 Faktorů, které působily tuto změnu bylo hned několik. Vedle společensko-

ideologických změn hrál velikou roli také nárůst židovského obyvatelstva a v neposlední řadě 

počátek křížových výprav, obvykle doprovázených pleněním a pogromy.62 A právě mezi první 

a druhou křížovou válkou posilují dva z nejstarších protižidovských mýtů: mýtus rituální 

vraždy a mýtus židovského spiknutí. 

 

„S obviněním z vraždy spáchané z magických či rituálních důvodů se 

setkáváme, jak ukázal [francouzský historik – pozn. aut.] Léon Poliakov, 

v různých historických obdobích a na všech kontinentech. Už ve starověku 

Řekové obviňovali z tohoto zločinu Židy, Římané křesťany a křesťané 

příslušníky gnostických sekt […]“63  

 

Víra v rituální vraždu a konzumaci krve zavražděných křesťanských dětí byla také 

velmi živá v imperiálním Rusku v době, kdy byly poprvé vydány Protokoly. Zavraždění carské 

rodiny v roce 1918 je dodnes některými interpretováno jako rituální vražda a důsledek 

židovského spiknutí.64 

 K dalšímu vzestupu víry ve spiknutí Židů dochází v Evropě ve 14. století v souvislosti 

s katastrofálními dopady černé smrti, která zlikvidovala třetinu tehdejší evropské populace. 

Obvinění padala na Židy, malomocné i čarodějnice, kteří měli kontaminovat vodu ve studnách 

 
61 Arava-Novotná, Nová doba, stará zloba, 12. 
62 Arava-Novotná, Nová doba, stará zloba, 11-12.; Robert Chazan, Židé středověkého západního křesťanského 

světa (Praha: Argo, 2009), 54. 
63 První doložené obvinění Židů z rituální vraždy pochází z roku 1144 z anglického městečka Norwich. K dalším 

obviněním pak dochází roku 1147 v německém Würzburgu a o tři roky později v Kolíně. Roku 1150 pak ve 

městě Blois v nynější střední Francii. Známý je také proces s tridentskými Židy z roku 1475. Tématu tridentského 

procesu se obsáhle věnuje americký historik Ronnie Po-Chia Hsia ve své monografii Trent 1475: Stories of a 

Ritual Murder Trial (New Haven: Yale University Press, 1992). Podle české judaistiky Leny Aravy-Novotné 

tento mýtus reflektuje dobovou reinterpretaci bohovraždy: Židé museli zabít Ježíše, protože potřebovali jeho 

krev a orgány k magickým účelům, aby se pomstili křesťanům. Tato představa byla také ovlivněna 

eucharistickou teologií, která se objevuje s rozmachem teologie ascendentní mediace a nejsvětějších svátostí ve 

12. století. Židé byli obviňováni ze svatokrádeže a zneužívání posvěcených hostií (těla Kristova), jejichž 

prostřednictvím opakovaně zpřítomňují mučení a vraždu Ježíše Krista. Podle Aravy-Novotné pak od představy 

Krista jako Jezulátka chyběl už pouze krůček k přenesení významu na děti křesťanů. Arava-Novotná, Nová doba, 

stará zloba, 16-7. 
64 Shnirelman, „The Russian Orthodoxy,“ 90-2.  
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magickými jedovatými prášky za účelem otrávit křesťanské obyvatelstvo.65 Dalším z příkladů 

středověké představy o židovském spiknutí byl koncil židovských rabínů, který se měl 

nacházet kdesi v tehdejším muslimském Španělsku. Tento koncil, jehož nejmocnější zbraní 

měly být praktiky černé magie, údajně organizoval náboženské války muslimů a křesťanů.66 

Jak uvidíme později, představa shromáždění židovských mudrců je počínaje novověkem stále 

častějším motivem.  

Lehce jsme se již dotkli také dalšího významného motivu, kterým je představa o 

nějakém tajemném poznání, jež Židé ukrývají před světem. Izraelský historik a rabín Jeffrey R. 

Woolf nalézá „modernitu“ Protokolů v jejich globalizujícím rámci, tedy v ambiciózním plánu 

na ovládnutí celého světa, zatímco řadu dalších témat označuje za dědictví pozdního 

středověku.67 Jedním z těchto témat, které v modifikované podobě pokračuje v textu Protokolů, 

je podle něho „úzkost a ambivalence ohledně hloubky židovských znalostí a strach z globálního 

židovského spiknutí.“68 V Protokolech se s poznámkami o mimořádných znalostech a 

výjimečných intelektuálních schopnostech Židů v kontrastu s hloupými góji setkáváme 

opakovaně, neboť díky této Bohem darované genialitě mohou uskutečnit propracovaný a po 

staletí připravovaný plán.69 

Představa o tom, že Židé disponují nějakou skrytou tradicí, se rozvíjí od 12. století, kdy 

si křesťanští učenci začínají více všímat vývoje židovského učení, které přestalo být věcí 

pouhého následování norem prostředkovaných biblickým textem a postupně se transformovalo 

do rabínského a talmudského judaismu. Tento z hlediska křesťanů nečekaný pokrok znamenal 

dramatickou změnu pozice Židů v křesťanském světě, protože bořil augustiniánský koncept o 

Židovi, který je zatvrzelým, avšak očitým svědkem křesťanské pravdy. Už samotná existence 

rabínské literatury a ústního práva jako „doplňku“ ke zjevení byla automaticky pokládána za 

herezi. I když se našli teologové, kteří byli ochotni uvažovat o přítomnosti pravdy v židovských 

textech, rostoucí antižidovské naladění v křesťanské společnosti zdůrazňovalo heretickou 

povahu židovských textů, které je třeba spíše zničit než zachovat. Stále jde totiž o výtvor Židů, 

kteří jsou spojenci Satana, který sice zná pravdu křesťanského učení, ale za každou cenu se ji 

 
65 Ginzburg, Noční příběh, 69.  
66 Cohn, Warrant, 26.; Ginzburg, Noční příběh, 51, 62-4, 69.  
67 Woolf, „The Devil’s Hoofs,“ 49. 
68 Woolf, „The Devil’s Hoofs,“ 51. 
69 Protokoly, 26-27, 31, 33, 40, 63.  
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snaží zničit nebo skrýt.70 Přesto však lze podle Woolfa v tomto obojakém postoji vůči židovské 

náboženské literatuře nalézt „odraz hluboce konfliktního, rozporuplného postoje západního 

křesťanství vůči Židům a judaismu,“71 zakořeněného v ambivalentním („augustiniánském“) 

vztahu k Židovi, který musí být potrestán, ale jako svědek stále slouží pozitivní funkci ve 

společnosti, a proto je třeba nechat ho naživu. 

To se ale změnilo s nástupem moderní doby, ve které Woolf nachází korelaci mezi další 

démonizací Židů od 16. a zejména pak 17. století a zavedením systému ghett v Evropě. Do té 

doby byli Židé distinktivní, avšak stále do jisté míry akceptovanou součástí křesťanského 

prostředí. Stejný osud čekal i židovskou literaturu a mystiku, jež přestávají být středem 

pozitivního zájmu některých křesťanských učenců, a naopak se transformují v tajemnou a 

zlověstnou nauku – „zlovolnému Židovi tedy zůstala jeho heretická, hermetická tajná tradice“ 

a stejně tajemní a nebezpeční jsou „Žid a judaismus, kteří se vynořili z ghetta.“72 Na rozdíl od 

středověku, tak Židé v moderní době přicházejí o dříve jim přisouzené kvality, které pozitivně 

legitimizovaly jejich přítomnost ve společnosti a více se vyostřuje polarizace „my“ a „oni,“ 

která podle britského historika Normana Cohna (1915–2007) činí z Židů „démony v lidské 

podobě.“73 Opuštění ghett a snaha o asimilaci v 19. století však tento démonický charakter 

neruší, ale dává vzniknout novému typu úzkosti, způsobeného nově získanou anonymitou. Žida 

už nelze tak snadno rozeznat od nežida, může jím být kdokoliv, koho potkáme na ulici. Židé 

jsou všude a nikde zároveň. Stali se součástí systému, který nyní mohou nepozorovaně ovládat, 

a to, co se zpočátku jevilo jako jejich slabina, je ve skutečnosti zdrojem jejich moci, totiž „dar 

rozptýlení,“ který jim propůjčuje neviditelnost.74 

 

 
70 Našli se však i tací teologové, kteří předpokládali, že přestože Židé odmítli Spasitele a jeho učení, znali pravdu 

křesťanské nauky. Tuto pravdu pak jejich učenci roztrousili napříč židovskými texty, ze kterých ji lze extrahovat, 

a proto je třeba takové texty studovat. Podobně někteří zástupci renesančního humanismu propagovali ideu, že 

zoharická kabala představuje tajnou tradici, která je potvrzením křesťanské pravdy, zejména trojjedinosti Boží. 

Jako taková by měla být součástí vzdělávání křesťanů a současně by se měla využít při konverzi Židů. Tento 

postoj se však setkal s tvrdou opozicí, která kabalu identifikovala s černou magií. Woolf, „The Devil’s Hoofs,“ 

51-3. 
71 Woolf, „The Devil’s Hoofs,“ 53. 
72 Woolf, „The Devil’s Hoofs,“ 54. 
73 Woolf, „The Devil’s Hoofs,“ 54.; Cohn, Warrant, 26. 
74 Bronner, A Rumor, 54.; „Bůh dal nám, vyvolenému národu, naše rozptýlení jako požehnání, a tato všem zdánlivá 

slabost, byla cele naší silou, která přivedla nás nyní na práh světovlády.“ Protokoly, 46. 
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2. 3. Osvícenství, Velká francouzská revoluce a boom evropského konspiracismu 

 

Norman Cohn, který se jako jeden z prvních badatelů významněji zabýval Protokoly 

sionských mudrců ve svém známém díle Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World-

Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion (1967), začíná svou práci s odkazem na 

staletí trvající rozepře mezi Židy a křesťany. V Protokolech se podle něho „pozůstatky 

starověkých démonologických hrůz smíchaly s úzkostmi a odpory, které jsou typicky 

moderní.“75 Období, které předchází vzniku Protokolů se do velké míry překrývá s tím, co 

mnoho badatelů o konspiračních teoriích spojuje s boomem konspirační interpretace dějin jako 

takové. Totiž s mimořádnými celospolečenskými změnami, kterým Evropa čelila po Velké 

francouzské revoluci a transformací evropské společnosti.76 Hluboké změny rozdělovaly 

společnost na několik táborů. Zatímco jedni v naději naslouchali progresivním myšlenkám 

liberalismu, demokracie a sekularismu slibující lepší budoucnost, jiní čelili erosi starého řádu 

světa, onoho ancien régime, jeho tradici feudálního zřízení a absolutistické monarchie, jejíž 

ustanovení mělo pro mnohé Božský původ.77 Židé, zednáři nebo jakobíni byli obviňováni 

z rozvrácení tradičního uspořádání společnosti a jejích hodnot a současně z propagace 

moderního způsobu života – ideologie, kterou podle Protokolů pečlivě vytvořili pro vlastní 

účely: 

 

„Politická Svoboda je idea, nikoliv skutečnost. Této idey musí se umět použíti, 

potřebujeme-li působivého vnadidla, abychom získali podporu lidí pro svou 

stranu, jakmile tato podnikla boj k svržení strany, která je u vesla vlády. Tato 

úloha se usnadní, je-li sám protivník nakažen ,Ideou Svobody,‘ neb tak 

zvaného ,Liberalismu‘ a pro tuto ideu se dobrovolně zřekne části své moci.“78 

 

 
75 Cohn, Warrant, 27.  
76 Fenster, Conspiracy Theories, 18.; Byford, Conspiracy Theories, 40.; Webman, „Introduction,“ 9-11. 
77 Cohn, Warrant, 27.; Michael Hagemeister, „The Antichrist as an Imminent Political Possibility,“ in The 

Paranoid Apocalypse: A Hundred-Year Retrospective on the Protocols of the Elders of Zion, ed. Richard Landes 

a Steven T. Kart (New York, London: New York University Press, 2012), 80.; „Ode dne však, kdy jsme jim 

našeptali myšlenky o vlastních právech, pohlíželi na panovníky jako na obyčejné smrtelníky. Svátost Božího 

pomazání spadla s hlav vládců v očích lidu […]“ Protokoly, 24-5. 
78 Protokoly, 6. 
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Podobných pasáží je v Protokolech mnoho a podle Bronnera jsou vyjádřením zoufalství 

těch, kteří prohrávali „zápas mezi silami modernity a silami tradice.“79 Obavy z rozpadu starého 

řádu, jenž by byl nahrazen řádem novým, „ve kterém by rovnoprávní občasné různého původu 

a vedeni různými zájmy determinovali svůj vlastní osud společně a mírumilovně pod liberální 

vládou práva“ se nevyhnuly ani carskému Rusku.80 Pokud Bůh ustanovil uspořádání světa, co 

nebo kdo stojí za jeho probíhajícím rozkladem?81 Události „Velkých“ revolucí, úpadek církve 

a ztráta autority „monarchie zakořeněné v starověkých tradicích“ mohli být pouze důsledkem 

působení nějakých zlovolných sil nebo snad Antikrista. Takové síly pak musely pramenit od 

Svobodných zednářů, těch volnomyšlenkářů, nebo od Židů, toho prokletého národa, anebo snad 

od obou dohromady!82  

Ve východní Evropě a v Rusku se v této době nezřídka setkáváme s postavou Antikrista, 

který si nasazuje hned několik tváří. Jednou z osob ztotožněných s „úhlavním odpůrcem 

Kristovým“ byl i francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte (1769–1821). Ten si získal 

mnoho nepřátel tažením proti feudalismu, které na některých územích působilo i osvobozování 

Židů, žijících pod tíhnou protižidovských restrikcí. Někteří Židé ho proto začali považovat za 

mesiáše a podle některých chtěl dokonce znovuvybudovat židovský chrám. Poslední kapkou 

pro odpůrce Napoleona a Židů pak bylo svolání Velkého Sanhedrinu v roce 1807, aby zde 

s vyslanými zástupci židovských komunit vyjednával o jejich akulturaci ve Francii.83 

V pravoslavném Rusku tato událost vzbudila veliké pozdvižení. Nejen že křesťanským 

konzervativcům vadilo Napoleonovo pseudomesiášství, ale snad o to více je znepokojovala 

domněnka o jeho strategické manipulaci Židů, s jejichž pomocí plánuje dobít střední a východní 

 
79 Bronner, A Rumor, 45. 
80 Bronner, A Rumor, 39. 
81 Hagemeister, „The Antichrist,“ 80.  
82 Bronner, A Rumor, 60-1. 
83 Důvodem svolání Sanhedrinu byla Napoleonova nespokojenost s postoji Židů, kteří se nechtěli asimilovat. Pro 

Napoleona, který byl v té době již císařem, to byla známka chabého patriotismu a neochoty se přizpůsobit, a to 

i navzdory nabídce stát se plnohodnotnými francouzskými občany. Tento problém přetrvával především mezi 

aškenázskými Židy ve východních částech napoleonské Francie, zatímco sefardští Židé projevovali mnohem 

větší ochotu integrace do nové francouzské společnosti. Po předchozím vyjednávání s židovskými komunitami 

nakonec svolává Velký Sanhedrin, konkláve židovských „mudrců.“ Yohanan Petrovsky-Shtern, „The enemy of 

humanity: The Protocols paradigm in nineteenth-century Russian mentality,“ in The Global Impact of The 

Protocols of the Elders of Zion: A Century-Old Myth, ed. Esther Webman (London, New York: Routledge, 

2011), 48-52.; Christopher Tozzi, „Jews, Soldiering, and Citizenship in Revolutionary and Napoleonic France,“ 

The Journal of Modern History 86, no. 2 (2014): 254, https://doi.org/10.1086/675484. 
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Evropu.84 Kromě toho, svolání Velkého Sanhedrinu podpořilo podezření o přítomnosti tajné a 

mocné organizace existující již po staletí. V téže době začala ruská média spojovat Židy 

(společně přezdívané jako „Satanova synagoga“)85 s událostmi Velké francouzské revoluce a 

napoleonskými válkami. Narativ o židovském spiknutí se v Rusku stává nejen typem 

protižidovského, ale současně i protizápadního a antiliberálního mýtu za doprovodu 

antizednářské kampaně a uzavírání zednářských lóží.86 Někteří příznivci Protokolů věřili, že 

parlamentární instituce založená na volebním právu byla pouze zástěrkou pro uplatňování 

zájmu Židů, kteří se tímto snažili kontrolovat novou industriální společnost, a to navzdory 

skutečnosti, že role Židů při formulaci revolučních dokumentů věnujících se židovské 

problematice, byla pouze minimální.87 

Židovské konspirační narativy znovu zaměstnaly po staletí budovaný „symbolismus 

Žida“ v kombinaci se dvěma silnými asociacemi, které podle Cohna Židé nedokázali setřást ani 

v moderní společnosti. I přes nově nabytá práva byli stále vnímání jako „mysteriózní“ a 

oddělená komunita, „tajemné polodémonické bytosti“ ze starých dob a současně jako „nejvyšší 

ztělesnění modernity,“ a to na základě všeobecného předpokladu, že pokud zde byla skupina, 

která nejvíce těžila z možností porevoluční Evropy, byli to podle všeho právě Židé – ti se tak 

stávají agenty procesu „odkouzlení světa,“ ovšem aniž by se vzdali „mystických tajemství 

judaismu.“88 Podle některých současných badatelů byl novodobý antisemitismus v podstatě 

 
84 Napoleon Bonapart měl skutečně zájem o velké počty Židů ve francouzské armádě z několika důvodů. Jedním 

z nich byla jednoduše potřeba shromáždit co největší vojsko a současně vydat signál směrem ke společnosti, 

která se bránila branné povinnosti. Jelikož Židé tvořili méně než čtvrtinu procenta napoleonské říše, a tudíž jejich 

počty v armádě tak nebyly pro vojenské účely příliš významné, jejich přítomnost byla především symbolickým 

znamením pro ostatní Židy i pro majoritní společnost, že se chtějí integrovat jako francouzští občané. Tozzi, 

„Jews, Soldiering,“ 251-52. 
85 Výraz má původ v novozákonní knize Zjevení Janovo, ve které označuje falešnou církev, která se snaží zmařit 

poslání pravé církve křesťanské: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si 

říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! […] Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy 

satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem 

si tě zamiloval.“ Zj 2,9, 3,9. 
86 Petrovsky-Shtern, „The enemy,“ 57.; Janusz Tazbir, Protokoly sionských mudrců: Pravda nebo podvrh? 

(Olomouc: Votobia, 1996), 16-17.; Strach z mezinárodní židovské konspirace se ještě zintenzivňuje po založení 

mezinárodní vzdělávací židovské organizace Universal Alliance of Israelites v roce 1860. Bronner, A Rumor, 

52.; Cohn, Warrant, 60-1.  
87 Bronner, A Rumor, 39.; Petrovsky-Shtern, „The enemy,“ 45. 
88 Cohn toto nazývá démonologickým typem antisemitismu: „Démonologický typ antisemitismu […] vzkvétal mezi 

těmi, kdož byli nejvíce znepokojeni civilizací devatenáctého století. Byla to především pozemková aristokracie 
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„vbudován do projektu modernity,“ protože moderní národní státy, na rozdíl od států, které jsou 

multinacionální, propagují vizi homogenity na základě představy národní koheze. V tomto 

ohledu pak Židé, podobně jako jiné kontra-národní skupiny, představovali ohrožení národní 

integrity.89 

V neposlední řadě v Evropě posiluje stereotyp spojující Židy a peníze. Téma, kterému 

je v Protokolech věnováno snad nejvíce prostoru.90 Stereotyp židovské chamtivosti se zřetelněji 

formuje od vrcholného středověku, kdy se Židé kvůli omezeným možnostem podnikání a 

hospodaření věnovali především lichvě, která byla křesťanům zakázána, a obchodu. Případně 

se živili jako výběrčí daní pro krále.91 Tím si na jednu stranu nadělali mnoho nepřátel, zároveň 

se jim však ale často dostávalo světské a církevní ochrany: „Židé plnili důležitou funkci 

mezinárodních obchodníků a bankéřů. Na mnoha místech měli zvláštní práva a těšili se ochraně 

církevních i světských úřadů.“92 Protože se ale v některých oblastech Evropy normalizoval 

předpoklad o bohatství Židů, mnoho se jich stalo oběťmi masakrů během křížových výprav, 

které se často zvrhly ve výpravy loupežné.93 

Vůči předchozím podmínkám a možnostem židovského živobytí nastává v moderní 

době významný obrat. V 19. století se v Evropě mnoho Židů začalo věnovat průmyslu, aniž by 

ve větším množství opouštěli finanční sektor. V některých zemích tvořili Židé v poměru 

 
a duchovenstvo, kteří v ‚Židech‘ viděli symbol všeho, co nejvíce ohrožovalo jejich svět – a to nejen jejich 

materiální zájmy, ale i hodnoty, které dávaly smysl jejich životu.“ Cohn, Warrant, 28-29.; Aristokracie a klérus 

viděli v Židech ohrožení postavení a autority, zatímco upevnění pozice buržoazie prostřednictvím posíleného 

kapitálu, získaného prostřednictvím nových možností podnikání, znamenalo existenční krizi a nejistotu 

z budoucnosti pro novou třídu proletariátu. Nenávist vůči Židům tak směřovala jak shora, tak zdola. Chaim 

Zhitlowsky, „A Jew to Jews,“ in Jews & Diaspora Nationalism, ed. Simon Rabinovitch (Waltham: Brandeis 

University Press, 2012), 84.; Mimoto, podezření z Židy řízené „demokratické propagandy“ sílilo také proto, že 

se Židé, jako donedávna perzekuovaná skupina, stávali členy nově založených liberálních a demokratických 

stran. Cohn, Warrant, 28-29.; Na druhou stranu zde ale také existovaly židovské skupiny (například 

východoevropští Chasidim nebo „ortodoxní“ komunity), které vyjadřovaly silný odpor vůči židovskému 

osvícenství Haskale a emancipaci. Bronner, A Rumor, 39-40, 44.  
89 Carlston, Double Agents, 19. 
90 Obsáhle například „Protokol č. 20.“ Protokoly, 78-87.  
91 Jacob Katz, Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages (Syracuse: Syracuse University 

Press, 2000), 38.; Messadié, Obecné dějiny, 122, 132-36.; Michael Brenner, Malé dějiny Židů (Praha: Paseka, 

2014), 87. 
92 Laqueur, Měnící se tvář, 52. 
93 Brenner, Malé dějiny, 87.  
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k majoritnímu obyvatelstvu většinu průmyslníků a zakládali mnoho bankovních domů.94 I když 

byly domněnky o zastoupení Židů mezi úspěšnými podnikateli a bankéři často přemrštěné, 

jejich úspěch přitahoval nechtěnou pozornost, protože zatímco jedni bohatě těžili z možností 

nové doby, jiné skupiny obyvatel pociťovaly silný tlak a nejistotu z budoucí existence.95  

 

2. 4. Předchůdci Protokolů 

 

Budeme-li hledat mezi nejstaršími z moderních předchůdců Protokolů, pak musíme 

zmínit mezi badateli notorický známé dílo Abbé Barruela (1741–1820) Mémoire pour servir à 

l’histoire du jakobinisme („Paměti ukazující dějiny jakobínství“) vydané roku 1797 ve Francii. 

Obsáhlý spis tohoto jezuitského kněze byl jedním z prvních ucelených textů pojednávajících o 

masivní konspiraci proti křesťanům, kterou zároveň zasazuje do konkrétního historického 

rámce. U odpůrců revoluce se brzy setkal s velkým úspěchem. Barruel ve svém čtyřsvazkovém 

díle tvrdí, že Francouzská revoluce byla výsledkem spiknutí tajných společností za účelem 

svrhnout krále, zničit církev a aristokracii a ustanovit vlastní republiku s konečným cílem 

založit celosvětovou vládu. Toto spiknutí popisuje jako „jeden kontinuální řetězec mazanosti, 

umění a svodu.“96 Barruel jmenuje řadu tajných společností a dalších konspirátorů, z nichž 

nejvýznamnější jsou klub Jakobínů, filozofové (philosophes), svobodní zednáři a především 

pak Řád Iluminátů – „nepřátelé lidské rasy, synové Satana“ – v čele s německým filozofem 

židovského původu a zakladatelem historické tajné společnosti Iluminátů Adamem 

Weishauptem (1748–1830).97 Podle Barruela je však struktura tohoto spiknutí natolik pevná a 

zorganizovaná, že usekne-li se jí jedna hlava, narostou jí dvě další.98  

 
94 V jednotlivých zemích však byla situace různá. Jestliže bylo na konci 19. století v německých židovských 

komunitách více bohatých než chudých, pak patřila většina Židů ve východní Evropě a v Rusku mezi velmi 

chudé obyvatelstvo. Messadié, Obecné dějiny, 268.; Chaim Zhitlowsky, „A Jew to Jews,“ in Jews & Diaspora 

Nationalism, ed. Simon Rabinovitch (Waltham: Brandeis University Press, 2012), 84. 
95 Cohn, Warrant, 27.  
96 August Barruel, Memoirs Illustrating the History of Jacobinism (Fraser: Real-View-Books, 1995), 363.  
97 Cohn, Warrant, 27, 30. Existenci nebo spíše závažnost existence zednářského spiknutí nachází Barruel u 

skotského matematika Johna Robinsona, autora pamfletu: Proofs of a Conspiracy against All the Religions and 

Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemansons, Illuminati and Reading Societies, 

kterého svým textem předběhl o rok. Cohn, Warrant, 31. 
98 Amos Hofman, „Opinion, Illusion, and the Illusion of Opinion: Barruel’s Theory of Conspiracy,“ Eighteenth-

Century Studies 27, no. 1 (podzim 1993): 38, https://doi.org/10.2307/2739276. 
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Memoáry ještě Židy nezmiňují, což koresponduje s názorem řady historiků, že silná 

vlna protižidovských konspiračních teorií přichází až v průběhu 19. století. O existenci 

nebezpečné „židovské sekty,“ která disponuje nesmírným bohatstvím, a která založila Řád 

Iluminátů a svobodné zednářství, nás o něco málo později zpravuje tzv. „Simoniniho dopis,“ 

který Barruel obdržel od osoby podepsané jako Jean-Baptista Simonini z Florencie. Tato 

tajemná osoba tvrdila, že se infiltrovala do italské židovské komunity, díky čemuž získala 

informace o plánu Židů na ovládnutí Evropy. Simoniniho dopis je jedním z prvních příkladů 

představy o židozednářském spiknutí. Barruel se obával, že zveřejnění dopisu může vyvolat 

nenávist vůči Židům, a tak ho zpočátku nechal kolovat pouze v rámci některých vlivných 

skupin francouzské společnosti. Krátce před svou smrtí však rozšiřuje původní verzi Memoárů 

o Simoniniho představu židozednářského spiknutí, které sleduje až k sektě manichejců a 

zahrnuje do ní třeba i Řád templářských rytířů. Také přichází s nástinem propracované 

židozednářské hierarchie, kontrolované „svrchovaným koncilem jednadvaceti [konspirátorů – 

pozn. autora]“ z nichž alespoň devět mělo být Židů. Nejvyšší autoritu měl „vnitřní koncil tří,“ 

volený svrchovaným koncilem, který ze svého středu vybral jednoho velmistra, nejvyšší hlavu 

spiknutí.99  

Mimo Francii se židozednářská konspirační teorie více popularizuje až od druhé 

poloviny 19. století, kdy začíná vycházet řada konspiračních pamfletů a dalších textů, které si 

vzájemně propůjčovaly legitimitu, a to i přestože si na některých místech protiřečily. Často se 

v těchto textech opakují výrazy jako „neznámí vůdci,“ „neznámé síly,“ „přísaha mlčenlivosti“ 

a podobně.100 Jeden z nejdůležitějších textů, který měl významný vliv na obsah budoucích 

Protokolů je román otevřeného antisemity a tehdejšího pruského „provokatéra“ a spisovatele 

Hermanna Goedscheho (1815–1878) Biarritz vydaný roku 1868.101 V kapitole „Auf dem 

Judenkirchhof in Prag“ („Na židovském hřbitově v Praze“) se čtenář dozvídá o setkání zástupců 

dvanácti kmenů izraelských, „synů zlatého telete,“ vedených Ďáblem, kteří se pod rouškou tmy 

domlouvají na konečném naplnění plánu na ovládnutí celého světa a zotročení (pro)národů: 

 

„Bet Chajim – Dům života je označení pro hřbitov! Vskutku je toto místo 

odpočinku zemřelých domem života! Neboť odtud vychází ten tajuplný a 

 
99 Cohn, Warrant, 31-5.  
100 Cohn, Warrant, 44-5.; Brronner, A Rumor, 61. 
101 Goedsche však většinu svých děl publikoval pod pseudonymy. Pro Biarritz zvolil pseudonym sir John Retcliff. 

Bronner, A Rumor, 67. 
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mocný podnět, který učiní z psanců pány země, z opovrhovaných tyrany 

národů, který má dětem zlatého telete vyplnit sliby, které byly kdysi 

v planoucím trnovém keři přislíbeny Božímu lidu! […] ,Bratři,‘ řekl Levita, 

,naši otcové učinili společenství, které zasvěcence kmenů přivádí každých sto 

let k hrobu velkého mistra Kabaly. Takové je učení, které vyvoleným 

propůjčuje moc nad Zemí, vládu nad vším pokolením ze sémě Ismaelova. Po 

osmnáct století svádí lid Izraele boj o nadvládu, která byla sice přislíbena 

Abrahámovi, avšak kříž nám jí vyrval. Ani pod podrážkami našich nepřátel, 

ani pod útiskem, smrtí a nesnázemi všeho druhu nevzdal Izrael nikdy svůj 

boj. A protože byl Abrahámův lid rozptýlen po celé Zemi, bude mu tak patřit 

celá Země! Moudří mužové našeho lidu vedou tento boj už po staletí a krok 

za krokem se lid Izraele zvedá ze svého ponížení. Nabytá moc, která se 

uplatňuje veřejně i skrytě na trůnech a na lidech, je nesmírná. Neboť náš je 

Bůh Země, kterého nám Áron učinil, aby nás utěšil v poušti, zlaté tele, před 

nímž se klaní odpadlíci! ,Slyšíme!‘ zašeptalo v kruhu. ,Pokud je všechno zlato 

světa naše, pak je naše i všechna moc.‘“102 

 

 Způsob a prostředky, kterými to chtějí provést se jen málo liší od toho, co je později 

popsáno v Protokolech: ovládnutí veškerého bohatství světa a zadlužení ostatních zemí, 

manipulace dělnické třídy, eroze křesťanské církve pomocí ideologií volnomyšlenkářství, 

skepticismu a antiklerikalismu nebo třeba kontrolou médií a soudnictví atd.103  

Tato kapitola, vytržena ze svého původního kontextu, se brzy uchytila nikoliv už jako 

fikce jejího autora, ale jako zápis skutečného svědectví tajného shromáždění židovských 

mudrců. Byla přeložena do řady jazyků, díky čemuž následně putovala napříč Evropou a 

dostává se i do carského Ruska. Ještě v roce 1862 byla v Petrohradu vydána s komentářem, 

který spekuloval o autenticitě svědectví, zatímco v roce 1881 bylo setkání na pražském hřbitově 

otištěno ve francouzském Le Contemporain jako skutečný záznam jediné řeči nejvyššího 

rabína.104 Text později sloužil také jako důkaz pravosti Protokolů. Příběh o dvanácti 

 
102 Sir John Retcliffe, Biarritz: Historisch-politischer Roman (Berlin: Kogge & Fritze, 1876?), 144, 166. 
103 V tehdejší nedávno sjednocené Německé říši byl Biarritz populárním dílem, neboť snahy o emancipaci Židů 

narušovaly citlivou představu o nacionální integritě. Cohn, Warrant, 38-40.  
104 Kapitola vyšla samostatně i v českém jazyce pod názvem Tajemství židovského hřbitova v Praze, rovněž pod 

pseudonymem sir John Retcliff. Během Protektorátu Čechy a Morava ji v roce 1942 (a znovu v roce 1943) 

vydalo nakladatelství Orbis. „John Retcliffe: Tajemství židovského hřbitova v Praze,“ Holocaust.cz, 7. srpen, 
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výpovědích dvanácti zástupců dvanácti kmenů Izraele začal žít samostatným životem jako 

„Rabínova řeč,“ a to zejména mezi francouzskými a německými ultrapravicovými hnutími 

antisemitského ražení.105  

Německo a Francie se sice na konci 19. století stávají vůdčími producenty antisemitské 

propagandy v Evropě, ovšem nejvíce se v této době dařilo antisemitismu v Rusku, ve kterém 

se soustředilo nejvíce Židů ve srovnání se zbytkem světa. Stejně tak zde mají úspěch 

protižidovské konspirační pamflety jako nástroje v ideologickém zápase mezi liberalismem a 

ruskými konzervativci podporujících cara a ortodoxii.106 Nejsvětější vládnoucí synod107 vydává 

v reakci na Bonapartovo tažení vlastní dokument tzv. „Apel“ (1806),108 ve kterém formuluje 

přístup ruské vlády a ortodoxní církve vůči Napoleonovi, francouzskému liberalismu, 

sekularizaci, emancipaci a Židům. Podle amerického historika Jochanana Petrovského-Šterna, 

který se zabývá vznikem Protokolů v kontextu antinapoleonských a antiliberálních postojů 

v Rusku a Rusko-Francouzských vztahů na začátku 19. století, je „Apel“ shrnutím rozsáhlé 

 
2011, https://www.holocaust.cz/zdroje/dokumenty/antisemitismus/antisemitska-propaganda-v-protektoratu-

cechy-a-morava/clanky-z-doboveho-tisku/john-retcliffe-tajemstvi-zidovskeho-hrbitova-v-praze/.; Cohn, 

Warrant, 38-42.; Bronner, A Rumor, 67-9.; Kjetil B. Simonsen, „Antisemitism and Conspiracism,“ in Routledge 

Handbook of Conspiracy Theories, ed. Michael Butter a Peter Knight (Londýn, New York: Routledge, 2020), 

361. 
105 Po Velké francouzské revoluci se vedle pravicového „démonologického antisemitismu“ objevuje i levicový 

protižidovský narativ, ve kterém Židé vystupují v roli hamižných kapitalistů a bankéřů. Nejčastěji je jmenována 

dynastie Rothschildů. Podobný narativ později oslovuje i Bolševiky v Rusku a dodnes zůstává živým mezi 

levicovými antisemity. Cohn. Warrant, 28. 
106 Francouzská protižidovská propaganda má však na účtě několik úspěšných protižidovských textů. Mezi nimi 

třeba dílo francouzského žurnalisty Rogera Gougeneta des Mousseauxe (1805–1876) Le Juif, le judaïsme et la 

judaïsation des peuples chrétiens (1869), které lze rovněž postavit do řady pamfletů předcházejících Protokolům. 

Text i jeho autor jsou už silně ovlivněni židozednářskou představou o konspiraci a obviňují Židy z praktikování 

rituální vraždy. Podle Mousseauxe „působí tajné židovské spiknutí pod bezprostředním vedením Satana a usiluje 

o zavedení jeho kultu na celém světě […] Židé chtějí svět přivést k takové hospodářské zkáze, že zoufalé lidstvo 

bude vidět jedinou záchranu v tom, že se podřídí vládě […] židovských králů. Za tímto účelem využijí tisku, 

který ovládají, a peněz, které dokázali na úkor křesťanů shromáždit.“ Tazbir, Protokoly, 20-1. 
107 Předchůdce dnešní nejvyšší instituce pravoslavné církve, kterou je Svatý synod Ruské pravoslavné církve. 

Nejsvětější synod byl ustanoven carem Petrem Alexejevičem (1672–1725) v roce 1721 v rámci reformy církve, 

ale byl zrušen po bolševické revoluci v roce 1918. James W. Cunningham, Encyclopedia of Religion, 2. vyd., 

„Pobedonostsev, Konstantin“ (Detroit, New York: Thomson Gale, 2005), 7202-3. 
108 Autor neuvádí přesný název v ruském originále.  
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genealogie konspiračních myšlenek.109 Tento dokument vytváří nového a mocného nepřítele. 

Zobrazuje Bonaparta jako nepřítele míru, který nemilosrdně útočí na ostatní národy, ale 

především ho vnímá jako „bezprostřední hrozbu pro spravedlivého, požehnaného a milovaného 

cara Alexandra I. a původní Řeckou ortodoxní ruskou církev.“110 Napoleon není pouhým 

politickým nepřítelem, ale je „francouzský modloslužebník, pohan a nebezpečný heretik; je to 

zlovolný apostata, satanský muslimský bastard, vtělený ďábel,“ kterého lze v posledku 

považovat za Antikrista. V tomto podání jsou Židé do jisté míry oběťmi Napoleonovy 

manipulace, pro kterou se stali jeho komplici. Falešně se označil za jejich mesiáše, postavil se 

proti Bohu a chystá se zničit církev a Ruské impérium. Samotný text brzy ztratil na významu, 

zejména poté, co dochází k vytvoření aliance mezi Ruskem a Francií, ovšem i tak se jeho 

myšlenka stačila vtisknout do povědomí ruské veřejnosti a ruského konspiracismu, kde žije 

prakticky dodnes.111 

 

2. 5. Sepsání a publikace textu 

 

Již několik málo let po publikaci Protokolů bylo prokázáno, že samotná stavba a 

struktura textu jsou opisem a syntézou politické satiry francouzského publicisty Maurice Jolyho 

(1829–1878) Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu („Dialog mezi 

Machiavellim a Montesquiem v pekle“) vydané roku 1864 a zmiňované kapitoly z 

Goetscheho románu.112 Konkrétní detaily okolností sepsání jsou však stále zahaleny 

tajemstvím. Většina badatelů se shoduje na tom, že Protokoly byly sepsány tajnou carskou 

policií Ochrankou113 v Paříži kolem roku 1897 nebo 1898. Jistě však před rokem 1900.114 Tedy 

v době, kdy Rusko čelilo velikým finančním problémům, kterým předcházela ekonomická krize 

v Evropě v 70. letech 19. století. Přelom 19. a 20. století byl pro carskou Rus kritický také pro 

sílící protesty proti carské autokracii a konzervativismu. Volání po reformaci v roce 1905 bylo 

 
109 Petrovsky-Shtern, „The enemy,“ 44. 
110 Petrovsky-Shtern, „The enemy,“ 56. V Protokolech se o „ruském samoděržaví” hovoří jako o jediném mocném 

a nebezpečném nepříteli kromě papežství. Z textu je zřejmé, že církev a monarchie jsou pro konspirátory 

hrozbou, jelikož hlavním zřídlem jejich moci nejsou světské vlády, ale Boží ustanovení. Protokoly, 59. 
111 Petrovsky-Shtern, „The enemy,“ 55-6.; Shnirelman, „The Russian Orthodoxy,“ 89.  
112 Butter a Knight, „Conspiracy Theory,“ 39.; Landes a Katz, „Introduction,“ 3-4.; Cohn, Warrant, 62.  
113 Rusky „Охранкa.“ Celým názvem také Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. 

Česky „Oddělení pro ochranu pořádku a veřejné bezpečnosti.“ 
114 Hannah Arendtová, Původ totalitarismu I-III (Praha: Oikoymenh, 1996), 348. 
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neuspokojeno navzdory podaným slibům a situaci pozitivně nepřispěla ani Rusko-japonská 

válka v letech 1904 až 1905, která významně oslabila ruskou milici, autoritu cara a jeho vlády. 

Všeobecná nespokojenost rostla spolu s nezaměstnaností a stovky tisíc lidí čelili hladomoru. 

Mezi skupinami, které tíhly k revoluci, svržení cara a ustanovení nové vlády byly především 

socialisté, komunisté a anarchistické kroužky, čítající mnoho Židů, kteří v tehdejším Rusku 

patřili k nejchudšímu obyvatelstvu a současně zde podléhali perzekucím srovnatelnými s těmi 

ve středověké Evropě.115  

V této době je v Rusku, oproti například Německu, nenávist vůči Židům stále založena 

především na náboženských příčinách. Židé nebyli perzekuováni jako zástupci jiné rasy, ale 

jako ti, kteří odmítli „pravou víru.“116 V Rusku se židovské spiknutí stalo pro mnohé 

monarchisty i pro samotného cara Mikuláše II. Alexandroviče (1868–1918) a jeho manželku 

caru Alexandru Fjodorovnu Hesenskou (1872–1918) hrozbou, která by mohla rozvrátit ruskou 

monarchii. Neboť právě „zničení privilegované šlechty Gojů“ je plánem konspirátorů, jak se 

již téměř dvacet let před revolucí psalo v Protokolech.117 První sionistický kongres, který se 

konal v Basileji v roce 1897, takové podezření pouze utvrzoval. Tento sionistický sraz byl totiž 

později interpretován právě jako ono setkání, ze kterého unikl zaznamenaný projev vedoucího 

rabína o plánu na ovládnutí světa.118 

Pamflet byl publikován v roce 1903 v Petrohradu jako série článků ultra-pravicového 

časopisu Знамя („Prapor“), napojeného na radikální pravicové hnutí „Černosotněnců.“119 Jejich 

přísně pro-monarchická pozice stála jako jeden z předpokladů přesvědčení, že Židé jsou strůjci 

revolucionářského spiknutí proti carovi a ruskému národu. Kanonická formulace Protokolů 

vychází až o dva roky později jako poslední kapitola druhé edice knihy Sergeje Alexandroviče 

Niluse (1862–1929), ruského samozvaného mystika, Великое в малом („Velké v malém aneb 

 
115 Perzekuci ze strany carského režimu čelili všichni jeho odpůrci. Židům se ovšem dostávalo významnější 

pozornosti. Židé v Rusku, jakožto relativně nedávní přistěhovalci z dob pozdního středověku, byli navíc oproti 

těm v Evropě stále neasimilovanou skupinou. Tedy alespoň výrazněji oproti jiným zemím. Židé žili odděleni od 

Rusů a praktikovali striktní formu judaismu, mnoho z nich ani nemluvilo rusky a upřednostňovalo jidiš. Cohn, 

Warrant, 57. 
116 Bronner, A Rumor, 48.; Cohn, Warrant, 58.  
117 Protokoly, 12. 
118 Bronner, A Rumor, 57. 
119 Rusky Черносотенцы. Jako politická organizace jsou někdy Černosotněnci považováni za ruské předchůdce 

německých nacistů. Jeden z členů této organizace, Pavel Krushevan byl zakladatelem časopisu Знамя a 

iniciátorem protižidovských pogromů v Rusku ještě před publikací pamfletu. Cohn, Warrant, 118-19.  
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Antikrist jako nastávající politická možnost“), ze které pak vychází velká část překladů do 

jiných jazyků, včetně českého od Františka Komrsky. Jako samostatný a ucelený text jsou 

Protokoly vydány až v roce 1906 ruským žurnalistou Georgy Butmi de Katzmanem (1856–

1919) v roce 1906. Během této první, avšak krátké vlny zájmu se Protokoly staly nástrojem 

ostrakizace Židů především v rukou monarchistů kvůli revoluci (1905) a prohrané válce 

s Japonskem. Mnoho z nich věřilo, že Židé organizují spiknutí z Paříže, kde už si stačili 

dostatečně osvojit metody pro organizaci převratů.120 I tak ale ještě nemůžeme mluvit o 

nějakém zásadním ohlase. Ten nastává až po Velké říjnové socialistické revoluci v roce 1917, 

nezmíníme-li popularitu, které dosáhly v Německu po první světové válce. Car Mikuláš II. byl 

spolu se svou provizorní vládou sesazen, bolševici se ujali moci a začala občanská válka. Vše 

nakonec vygradovalo vraždou celé carské rodiny v Jekatěrinburgu v noci ze 16. na 17. července 

1918.121 Pro ruský konspiracismus je dodnes vražda carské rodiny jednou z klíčových událostí, 

která především v ortodoxním prostředí narůstá do eschatologických rozměrů a byla také tím, 

co posílilo náboženskou, konzervativní interpretaci Protokolů, které se zpočátku mohly jevit 

především jako nástroj politické propagandy. V tomto světle je bolševická revoluce 

interpretována jako útok satanských sil a „rituální vražda“ cara Mikuláše jako prorocké 

odstranění tzv. katechona, který byl v tomto ohledu jedinou silou, jež bránila příchodu 

Antikrista. Podle těchto interpretací byla carská rodina zavražděna, protože reprezentovala 

Božský řád na zemi a byla poslední hradbou bránící příchodu zlých sil, které jsou ztělesněny 

židovským národem.122 

 
120 Cohn, Warrant, 120. 
121 Cohn, Warrant, 126-27. 
122 S biblickým pojmem katechon (z řeckého κατέχων „ten, kdo tomu brání“) se setkáme v Druhém listu 

Tesalonickým: „Pokud jde o příchod Pána Ježíše […] nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud 

nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a ‚povýší 

se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. […] Víte přece, co zatím brání tomu, 

aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty 

ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným 

příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově […].“ 2 Te 2, 1-9.; V rámci apokalyptických proroctví je tak katechon 

důležitou postavou, neboť je současně tím, kdo drží Antikrista mimo dosah tohoto světa, aby mu jednoho dne 

padl za oběť. Tato událost, jeho smrt bude předzvěstí konce času. Na konci 19. století ztotožnili někteří ruští 

kněží postavu katechona s ruským carem. Když byl pak car i jeho rodina popraveni, pro některé konzervativce 

to bylo znamení o postupujících silách zla a blížící se apokalypse. Apokalyptický konspiracismus, který považuje 

židozednářské spiknutí a okultní vědy za manifestaci Antikristovy moci, je v současné době opět živým 

fenoménem v rámci ruského ortodoxního diskurzu. Shnirelman „The Russian Orthodoxy,“ 88-90.  
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 Po revoluci byly protižidovské pogromy vyvolány především antibolševistickým 

odporem, ovšem na zabíjení Židů se podíleli také příslušníci rudé armády. Po druhé světové 

válce využili pamfletu Bolševici v rámci antisionistické propagandy. I když byli po válce 

Sovětský svaz i Stalin (1878–1953) nakloněni sionismu a podporovali nově vznikající stát 

Izrael, později během Studené války (1947–1991) se tento postoj změnil v reakci na rostoucí 

alianci mezi Izraelem a Spojenými státy. Tím započala další protižidovská kampaň v sovětském 

Rusku, transformující některé části Protokolů do nových konspiračních teorií a fám.123  

Mimo Rusko narůstá popularizace Protokolů přibližně od 20. let 20. století a utichá po 

druhé světové válce. I tak však zůstává jejich vliv významný. Překlady do anglického jazyka 

byly v Americe a Spojeném království vypracovány téměř současně počátkem 20. let. Jeden 

z klíčových překladů poskytl ruský imigrant britského původu George Shanks (1896–1957), 

který vyšel pod titulem The Jewish Peril („Židovské nebezpečí“) v lednu nebo v únoru v roce 

1920 v Londýně.124 Krátce na to však britský deník The Times a konzervativní týdeník The 

Spectator publikovaly články, které se vyjadřovaly kriticky k autenticitě Protokolů. Tato kritika 

se však ukázala částečně kontraproduktivní, neboť i tak pomohla rozšířit povědomí o existenci 

tajemného textu. V Anglii nebyla představa o židovském spiknutí ničím novým a v poválečné 

destabilizované společnosti se strach z bolševiků a anarchistů transformoval do žido-

bolševismu, jako tomu bylo podobně i v Německu. Strach z žido-bolševismu se projevil 

například také u britského státníka Winstona S. Churchilla (1874–1965), který ve svém článku 

z února 1920 asociuje Židy s mezinárodním spiknutím, organizací revolucí ve Francii a v Rusku 

a s vytvořením bolševické ideologie.125 Už v roce 1921 však The Times zveřejňuje další článek, 

ve kterém již označuje text za podvrh.126 Ve stejnou dobu však konzervativní pravicové noviny 

The Morning Post plně akceptují autenticitu Protokolů, a to na základě informací svého 

 
123 Howard Sachar, A History of the Jews in the Modern World (New York: Knopf, 2005), 722. 
124 Cohn, Warrant, 164-66. 
125 Podle Churchilla se v Židech, nejvíce mezi všemi národy, projevuje vnitřní konflikt člověka mezi dobrem a 

zlem. Jsou podle něho rasou extrémů, ve které se genialita mísí se zlovolností. Nehází však Židy do jednoho 

pytle, ale rozděluje mezi nimi na Židy, kteří jsou věrnými občany své země, pro kterou konají mnoho dobra a 

mezi těmi, kteří se podílejí na mezinárodním spiknutí, které pomalu roste od doby Adama Weishaupta, a které 

se podílelo na „tragédii francouzské revoluce […] a nyní, konečně, tato skupina mimořádných osobností z 

podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky sevřela ruský lid za vlasy, čímž se prakticky stali nespornými pány 

této obrovské říše.“ Winston S. Churchill, „Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish 

People,“ Sunday Herald, February 8, 1920. 
126 Cohn, Warrant, 167-71.; Woeste, Henry Ford’s War on Jews, 50. 
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korespondenta v Rusku, Viktora E. Marsdena (1866–1920), jehož překlad se stal nejčtenějším 

anglickým překladem.127  

Také ve Spojených státech se na překladu z ruského originálu podílely ruské spojky, 

konkrétně ruští pro-monarchičtí imigranti. V Americe sehrál významnou roli Boris Brasol 

Brazhkovský, bývalý úředník carské imperiální vlády, který poskytl verzi profesora Niluse 

úředníkům amerického vojenského zpravodajství, odkud se sice Protokoly dostaly do rukou 

reportérů newyorského časopisu Herald, ovšem ti ho vzápětí rozeznávají jako podvrh a 

odmítnou jej publikovat.128 První výtažky z Protokolů byly nakonec, podobně jako v Rusku, 

zveřejněny jako série článků v časopise The Public Ledger. V této době v Americe sílí tzv. rudá 

panika (anglicky „red scare“) a spolu s tím i strach z radikalismu, anarchismu nebo mezinárodní 

špionáže. Mezi veřejností se mluvilo o tom, že bolševismus bude v Americe podporován ze 

strany „agitátorů mluvících jidiš,“ a že je tato nová ideologie součástí „konspiračního anti-

křesťanského hnutí vedeného židovskými apostaty, kteří tvoří vedení v sovětském Rusku.“129 

Když tedy The Public Ledger zveřejnil části Protokolů, uvedl je pod titulky jako „Rudá Bible 

apeluje na násilí“ („Red ,Bible‘ Counsels Appeal to Violence“) nebo „Rudé spiknutí chce rozbít 

svět a poté vládnout (světu – pozn. aut.) s univerzálním carem,“ které jasně zrcadlily naladění 

společnosti a specifický účel, za jakým byl text publikován. O to více, když byly všechny 

reference k Židům nahrazeny referencemi k bolševikům. Brasol mezitím podniknul vlastní, 

tentokrát již protižidovskou propagandu mezi vysoce postavenými členy tehdejší americké 

vlády, ovšem aniž by dosáhl většího úspěchu. Nakonec se mu však podařilo vydat plnou verzi 

Protokolů v roce 1920 u dnes již zaniklého nakladatelství se sídlem v Bostonu Small, Maynard 

& Company a současně přesvědčil o jejich autenticitě i amerického podnikatele Henryho Forda 

(1863–1947), který je po částech publikoval ve svých novinách The Dearborn Independent 

mezi lety 1920 až 1922. Tyto články představovaly první významnou popularizaci Protokolů, 

adaptovaných pro oko amerického čtenáře, jemuž vysvětlují konspirační a „mysteriózní moc 

Židů ve Spojených státech.“130 

 
127 Cohn, Warrant, 169-72. 
128 Cohn, Warrant, 172.; Woeste, Henry Ford’s War on Jews, 48.; Singerman, „The American Career,“ 49-51. 
129 Singerman, „The American Career,“ 51-2. 
130 Woeste, Henry Ford’s War on Jews, 50.; Knight, Conspiracy Theories, 596.; „Žid je záhadou světa. Chudý ve 

svých počtech, přesto ovládá světové finance. Rozptýlený v zahraničí bez země nebo vlády, přesto představuje 

jednotu a kontinuity rasy, které nikdo jiný nedosáhl. Žijící pod handicapy práva téměř v každé zemi, stal se mocí 

za mnoha trůny.“ Hendry Ford, “The International Jew: The World’s foremost problem,” in The Jew in The 
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3. Část druhá: Analytická část 
 

3. 1. Struktura obsahu Protokolů 

 

Samotný text Protokolů není oproti některým předchozím pamfletům příliš obsáhlý. 

Zatímco Barruelovy čtyřsvazkové Memoáry sestávají v anglickém překladu z téměř tisíce stran, 

všech dvacet čtyři „protokolů“ se v českém nebo anglickém překladu pohybuje kolem sto stran. 

Ruská verze s předmluvou S. A. Niluse čítá sto dvacet pět stran. Obsahem tvoří dohromady 

jednu údajnou řeč rabína, ve které popisuje dosavadní úspěchy plánu na ovládnutí světa, další 

zamýšlené postupy a několik málo potencionálních překážek pro naplnění plánu. Většina 

protokolů je sice nadepsána několika konkrétními tématy, ovšem ta se v celém textu mnohokrát 

opakují, aniž by na sebe logicky navazovala. Důležité jsou také konkrétní komentáře a 

předmluvy, které zasazují samotný text do míněného kontextu, a které hrají důležitou roli pro 

lokální aplikaci textu nebo jeho dobovou reaktualizaci a současně mohou dodat textu určitou 

legitimitu.131 

 Ve stručné předmluvě českého překladu se dozvídáme o historickém pozadí získání 

Protokolů, zakončenou známou citací z knihy Henryho Forda Mezinárodní žid: Světový 

problém – Díl 1: „Tento spis je příliš strašnou skutečností, aby byl výmyslem, příliš pevně 

založen, aby byl pouhým dílem myšlenek, příliš hlubokým ve své znalosti tajných pramenů 

života, aby mohl spočívati na podvodu.“132 

 

3. 2. Základní rámcový mýtus Protokolů 

 

Protokoly sionských mudrců začínají nelichotivým popisem přirozenosti a povahy 

člověka. Gójové jsou charakterizováni jako hloupá a nedisciplinovaná zvěř, která přichází o 

svůj svět a svobodu kvůli vlastní hlouposti a neschopnosti žít podle sebou ustanovených zákonů 

a norem. Podléhají pudům a marnivosti, jsou líní přemýšlet a co znali, to zapomněli, protože 

 
Modern World: A Documentary History, ed. Paul Mendes-Flohr a Jehuda Reinharz (New York: Oxford 

University Press, 2011), 571. 
131 Viz například komentář od Stanleyho L. Jakiho k anglickému překladu Memoárů. Barruel, Memoirs, strany 

nejsou číslovány.   
132 Protokoly, „předmluva.“; Henry Ford, Mezinárodní žid: Světový problém – Díl 1 (Bedřich Kočí: Praha, 1924), 

101. 
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oproti Židům nejsou schopni efektivně předávat získané vědění z generace na generaci.133 Ne-

Židům schází nejen poznání o skutečné povaze světa, ale také poznání hlubokého, mystického 

charakteru, kterým disponují pouze Židé,134 kteří touhu po ovládnutí světa legitimizují nejen na 

základě intelektuální nadřazenosti, ale zejména „Boží vyvolenosti,“ pro kterou byli obdarováni 

dary rozumu a vytrvalosti. Na svém plánu na ovládnutí světa a zničení křesťanství totiž pracují 

už po dva tisíce let. Nyní jsou už „jen několik kroků od svého cíle.“135 

Protože podle Protokolů nemá smysl vést s gójem hluboké rozpravy, je zapotřebí 

uplatnit sílu a systematickou manipulaci. Konspirátoři disponují řadou nástrojů, kterými 

dovedou celé masy gójů a jejich vlády ke kýženému cíli, totiž k jejich oslabení, absolutní 

destrukci a rozpadu, aby poté mohli sami převzít moc v jednotlivých zemích, a nakonec si 

podrobit celý svět. Jedním z těchto nástrojů jsou moderní ideologie, především „jed“ 

liberalismu: „státy onemocněly smrtelnou nemocí – rozložením krve.“136 Právě hesla, která 

agenti Židů šíří mezi národy po celém světě („Volnost – Rovnost – Bratrství“)137 rozkládají 

státy, ničí mír a hlavně oslabují respekt vůči zákonům. Lstí staví bratra proti bratru a pěstují 

mezi lidmi vzájemné neporozumění,138 ovládají tisk139 a vzdělávací instituce, které jim 

pomáhají šířit falešné vědecké teorie a ideologie a komplikují právní systém.140 Svět se stal pro 

lidi natolik složitým, že se v něm už nevyznají. 

 
133 Lidé si „odvykají samostatnému myšlení […] my sami ukážeme jim nové myšlenkové směry […] budeme říditi 

i nadále jejich myšlenky.“ 
134 „Pokrok je lživá idea, sloužící k zatmění pravdy, by tuto nikdo neznal, vyjímaje nás – Božích vyvolenců i 

ochránců této pravdy“ pod slovem pokrok „skrývá se odchod od skutečné pravdy ve všech případech, které se 

netýkají materielních vynálezů, protože pravda jest pouze jediná, a u ní pokroku nemůže býti.“ Protokoly, 55. 
135 Protokoly, 16, 25, 59.  
136 Protokoly, 41. 
137 Protokoly, 12. 
138 „ze států udělali jsme arény, ve kterých odehrávají se bouře a nepokoje.“ Protokoly, 17.  
139 „S tiskem naložíme následujícím způsobem […] osedláme jej a vezmeme pevně za uzdu a totéž učiníme 

s jinými tiskovinami […] žádné sdělení nedojde k lidu dříve, pokud neprošlo naší censurou […] dovedli jsme 

nyní ovládnouti hlavy gójské společnosti do té míry, že ona cele hledí na světové události barevnými skly 

skřipců, které ji dáváme před oči.“ Protokoly, 47-8. 
140 Jmenovitě Darwinismus, Marxismus, Nietzscheho, které všechny mají podle Protokolů demoralizující efekt na 

góje: „námi vsugerované zákony vědeckých teoriích, k nimž my stále prostřednictvím našeho tisku vštěpujeme 

slepou důvěru. Gojská inteligence bude honositi se svým vzděláním, bez vlastní logické kontroly, čímž uskuteční 

získané znalosti vědy, zkombinované našimi agenty úmyslně tak, abychom docílili výchovy v potřebných nám 

směrech.“ Protokoly, 14.  
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Rozvrácením států a řízenými hospodářskými krizemi přivádějí lidi do dluhových pastí 

a v zemích pěstují bídu a hlad, aby se hladoví a zoufalí lidé postavili proti současným vládcům, 

díky čemuž pak zlikvidují poslední zbytky aristokracie, na jejichž místo dosadí loutky 

z vlastních řad, ať už Židy nebo zkorumpované góje. Napříč jednotlivými Protokoly se 

mnohokrát tematizuje roztříštěnost a nejednotnost národů, neschopných se politicky 

dohodnout, a proto je svět rozdělen stranickými nesváry, které vyvolali Židé.141 Právě lidská 

slabost a nejednotnost jsou klíčovými východisky pro manipulaci ze strany jejich nepřátel.  

Dalšími nástroji jsou výdobytky moderní doby jako hlasovací právo, myšlenka třídní 

rovnosti a individualismus. Autor (nebo autoři) představuje takové konspirátory, kteří chápou 

svobodu a rovnost lidí jako neuskutečnitelnou ideu, končící anarchií a válkami, a to proto, že 

lidé (nežidé) zkrátka neumí svobody požívat a znetvořují ji. Myšlenka svobody by podle nich 

mohla fungovat za předpokladu, že by „se držela principů víry v Boha a lidského bratrství.“142 

Protože se ale lidé zvrhli Božímu zákonu a uspořádání na zemi, vlastní vinou tak spadli do 

rukou konspirátorů, kteří využili jejich slabosti a přivedli je k uctívání mamonu v podobě peněz 

(„kult zlata“) a vystavili je požitkům (alkoholismus, nevěra, gamblerství).143 Jedinými silami, 

které představují hrozbu pro spiknutí Židů je papežství a patriarchát východních církví, taktéž 

nárokující si Božskou legitimitu.144 Proto likvidují pověst křesťanského kněžstva a tím 

podkopávají jejich autoritu, aby se lidé úplně odvrátili od křesťanství a od Boha.145 

Aby mohli plán naplnit, vytvořili neodhalitelnou síť agentů a center zahrnujících 

zednářské lóže, které jsou řízeny přísnými pravidly z provždy neznámého místa. Stejnou 

přísností pak bude řízen i svět pod nadvládou Židů. Všudypřítomnost agentů, kteří jsou 

prodlouženými chapadly konspirátorů, umožňuje vůdcům konspirace zůstat ve stínu, zatímco 

vyvolávají lokální politické rozepře a revoluce a zabíjejí ty, kteří jim stojí v cestě. Na vrcholu 

hierarchie moci dlí jeden židovský král („despota Sionské krve“) z Davidovské dynastie, který 

je pro tento účel vychován.146 

 
141 „mohou se ony (masy) brániti vnějším nepřátelům? To je nemyslitelné, neboť plán roztříštěný na mnoho částí, 

ztrácí ucelený přehled a tím stává se nesrozumitelným i neproveditelným.“ Protokoly, 9, 61. 
142 Protokoly, 22-3. 
143 Protokoly, 23. 
144 Protokoly, 72. 
145 Protokoly, 72. 
146 „plán vládní moci musí býti sestaven z jedné hlavy, proto, že by se stal nespojitelným, kdyby byl droben 

množství intelektu […]“ Protokoly, 40. 
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Až bude svět úplně rozvrácen, unaven nenávistí, válkami a bídou, lidé sami budou volat 

po jednom všesvětovém králi, který by je vyvedl z utrpení a který opět sjednotí rozdělené 

lidstvo.147 Přes veškerou nenávistnou povahu svého plánu však mudrcové mluví o tom, že po 

věky působí zlo, aby mohli uvést blaho. Pod podmínkou dodržování zákonů ustanovených Židy 

bude na zemi mír a lidem se bude dostávat osobní svobody a dostatku.148 

 

3. 3. Základní struktura konspiračního mýtu Protokolů jako soustava binárních opozic 

 

V této části podrobím konspirační narativ Protokolů strukturální analýze, jak ji navrhuje 

Lévi-Strauss, a to za pomoci metodické pomůcky, kterou nabízí článek Patricka J. Graye 

s vlastní drobnou modifikací.149 Jeden z možných postupů, jenž Gray formuluje na základě 

Lévi-Straussova konceptu, spočívá v identifikaci základních elementů mýtu či „velkých 

konstitutivních jednotek“150 (neboli mytémů) a následným uspořádáním těchto elementů do 

binárních opozic, a to na rovině jednoho vybraného mýtu, který bude v tomto případě 

představovat text Protokolů, kterému rozumím jako jedné z řady variant protižidovského 

konspiračního mýtu.151 Ideálně by nám měl tento způsob analýzy nakonec ukázat, že jednotlivé 

izolované segmenty mýtu jsou variacemi stejného tématu.152  

(I.) Prvním krokem bylo vytržení syntagmatických sekvencí z jejich diachronního 

uspořádání a jejich následná klasifikace, která spočívala ve vzájemné komparaci jednotlivých 

sekvencí, se kterými už nepracujeme jako s nějakými časově podmíněnými epizodami, ale jako 

se separátními elementy mýtu, díky čemuž nám vyvstanou jejich společné znaky. Jednotlivé 

elementy mýtu, které jsme již utřídili na základě námi nalezených podobností, nám konečně 

umožní nahlédnout rovinu ahistorickou, paradigmatickou, strukturální. Neboť v momentě, kdy 

zpřetrháme časovou nebo „vypravěčskou“ linii příběhu tím, že přeuspořádáme vybrané 

 
147 Protokoly, 44. 
148 „jsme dobrodinci, vrátivší zeměkouli skutečné dobro i osobní svobodu […] s podmínkou plnění všech námi 

vyhlášených zákonů […] skutečná svoboda sestává z osobní bezpečnosti, čestného a přesného plnění zákonů 

spolužití […] naše vláda bude plnitelem pořádku, ve kterém spočívá skutečné štěstí lidstva.“ Protokoly, 90-91.; 

Motiv dodržování zákona jako předpokladu pro blaho je v Protokolech zdůrazněn několikrát a silně působí 

dojmem připomínky farizejství a zákoníků, kterým Ježíš v evangeliích vyčítá jejich zaslepenost a nedobré srdce. 
149 Lévi-Strauss, Strukturální, 182–204.; Gray, „Structural Analysis,“ 85-91. 
150 Které odpovídají širším souborům epizod v mýtu. Lévi-Strauss, Strukturální, 186. 
151 Chlup, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I,“ 15. 
152 Gray, „Structural Analysis,“ 79-80. 
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sekvence, tato jejich zcela nová konfigurace, která už není podmíněna posloupností příběhu, 

nám ukáže jejich vzájemné, doposud nerozeznané vztahy. Z hlediska strukturální analýzy totiž 

význam mýtu neleží v jeho ději ani v jednotlivých sekvencích, ale v jeho hluboké nečasové 

struktuře, sestávající ze vztahů mezi identifikovanými skupinami elementů, které jsou 

charakterizované opozicí.153 Identifikace společných znaků není samozřejmostí a do jisté míry 

jde vždy o záležitost subjektivní.154  

 Na paradigmatické rovině pak můžeme hledat něco, co bychom mohli nazvat 

významem nebo „smyslem“ mýtu. Respektive nám ukazuje to, co je společnou charakteristikou 

jednotlivých identifikovaných elementů, která představuje nějaké opakující se téma. V Lévi-

Straussově pojetí jsou Protokoly jakýmsi „supermýtem“ v tom smyslu, že řada „epizod,“ které 

se v textu mnohokrát opakují, jsou spíše než diachronními částmi příběhu popisem 

nekonkrétních a opakujících se typů situací, které jsou v některých případech popsány téměř 

identickými slovy či větami.155 Jelikož není v rozsahu této práce možné vyjmenovat všechny 

identifikované skupiny sekvencí, budu postup ilustrovat na konkrétním příkladu: po důkladném 

pročtení textu si můžeme všimnout, že velmi často se v něm opakují „epizody“ nebo spíše 

situace, kterými Protokoly popisují údajnou skutečnost a způsoby, jakými se Židé podílejí na 

procesech světové ekonomiky. V tomto případě budou tedy identifikované syntagmatické 

sekvence (mytémy) následující: Židé jsou bohatí, Židé ovládají ekonomiku, Židé způsobují 

bankrot národních států atd. Společným rysem této skupiny může být bohatství nebo také moc 

peněz. Vůči této skupině sekvencí pak stojí v opozici jiná skupina, jejímž společným rysem je 

chudoba či bída. Na základě stejného postupu nacházíme společné rysy ostatních utříděných 

skupin, které jsou si současně v opozici. Například: dodržování Božího uspořádání společnosti 

– nedodržování Božího uspořádání společnosti, centralizace – decentralizace, civilizovanost – 

 
153 Tento vztah je založený na předpokladu o binárním fungování lidské mysli v jejím „divokém“ stavu. Gray, 

„Structural Analysis,“ 80, 85.; Lévi-Strauss, Strukturální, 189-192.; Chlup, „Strukturální antropologie včera a 

dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I,“ 8, 18.   
154 Binární opozice, které představují určitý typ vztahu mezi jednotlivými elementy mýtu jsou tím, co nám ukazuje 

strukturu interpretovaného mýtu, a to nezávisle na konkrétní podobě jeho obsahu. Intuitivní identifikace 

základních opozic je však částečně vedena předpokladem o přítomnosti některých základních opozic, jak s nimi 

pracují jiní badatelé, a na které upozorňuje i Lévi-Strauss. Těmi jsou například opozice dobro – zlo, příroda – 

kultura, syrové – vařené atd. Zatímco někdy je možné identifikovat dva přímé protipóly (například život – smrt), 

jindy jsou si tyto elementy ve vzájemné opozici na základě větší či menší podobnosti, jako je tomu třeba 

v případě mnou identifikované opozice ideálního Božského řádu a nedokonalého řádu lidí v tabulce 1. Gray, 

„Structural Analysis,“ 80, 85, 
155 Chlup, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I,“ 15. 
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barbarství, síla a potence – nedostatek síly a potence, technologie a ideologie – primitivita atd. 

U některých sekvencí bylo někdy obtížné je přesně zařadit, jelikož mohli vykazovat společný 

rys společný dvěma a více skupinám. V takovém případě byla snaha zařadit danou sekvenci do 

skupiny, které se charakterem podobá nejvíce. To nás opět upozorňuje na přítomnou 

subjektivitu procesu identifikace společných rysů a následných opozic a současně nám to může 

dávat najevo, že jsme ještě nedosáhli té nejhlubší roviny mýtu, a tedy ani „esenciálních“ 

opozic.156 Výsledkem prvního kroku je tedy několik grup mytémů (souhrnně označené zkratkou 

g), charakterizovaných společným rysem jednotlivých mytémů v každé grupě. Tyto grupy jsme 

současně uspořádali do opozic. V tabulce 1 nalezneme tyto grupy v prostředním a pravém 

sloupci.  

 Pro velké množství materiálu jsem zvolila postupnou redukci „významů,“ a tak se v této 

fázi z identifikovaných dvojic ještě nic moc nedozvídáme. Uspořádání sekvencí do skupin, 

které by byly charakterizované „esenciálními“ opozicemi hned v prvním kroku analýzy by jistě 

bylo možné, ovšem s rizikem, že by nám mohly uniknout některé nuance významů jednotlivých 

prvků. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla nejprve identifikovat více zřejmé společné významy 

a poté celý proces zopakovat, a to se samotnými společnými rysy jednotlivých grup, které budu 

nadále označovat pouze jako „významy.“ 

(II.) Ve druhém kroku tedy uděláme to samé, co v kroku jedna, ovšem v této fázi již 

nepracujeme se syntagmatickými sekvencemi neboli mytémy (např. Židé ovládají banky), 

nýbrž se samotnými společnými rysy = významy jednotlivých grup (g). Takže zatímco jsme 

v prvním kroku provedli analýzu diachronní roviny mýtu, v dalším kroku postupujeme stejně, 

avšak pouze již na rovině synchronní. Vznikají nám tak nové grupy sestávající ze společných 

významů (souhrnně označené zkratkou G) prvních grup mytémů (g), které jsou opět utříděny 

na základě společných rysů. Tyto nové grupy jsme také konečně uspořádali do výsledných 

základních opozic. Budu-li ilustrovat na příkladu, tak pokud jsme na základě analýzy v prvním 

kroku nalezli společné rysy bohatství, aktivita, všudypřítomnost a třeba síla, společným rysem 

těchto vztahů může být jednoduše moc, která se nám ukazuje v opozičním vztahu vůči jiné 

grupě významů, jejímž společným rysem je nedostatek moci. Tyto nové grupy významů nás tak 

konečně přivádějí k výsledným, nejhlubším opozicím mýtu, díky kterým se můžeme následně 

pokusit nalézt jeho „smysl.“ Na základě uvedeného postupu nám tak vzniká následující tabulka: 

 

 

 
156 Gray, „Structural Analysis,“ 86. 
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Tabulka 1: 

výsledné opozice opozice v grupách (g2) 

G1 dobro – G2 zlo  mír / blahobyt / svoboda  vraždy, teror a násilí / bída / 

manipulace  

G3 ideální Božský řád 

(organizace nadhodnocená) – 

G4 nedokonalý řád lidí 

(organizace podhodnocená) 

dodržování Božího uspořádání 

společnosti / dodržování 

zákonů/ askeze / pevný řád / 

hierarchie / centralizace /  

jednota a pevné společenství 

nedodržování Božího 

uspořádání společnosti / 

nedodržování zákonů / světský 

život / slabý a nefunkční řád / 

rovnost157 / decentralizace / 

roztříštěné společenství 

G5 poznání – G6 nevědomost držitelé tajemství158 / 

informace / genialita a 

moudrost / klam a manipulace 

/ složitost 

absence (vědomí o) tajemství / 

nedostatek informací / 

hloupost / dezorientace / 

jednoduchost  

G7 kultura – G8 příroda  civilizovanost / absence emocí 

a pudů / křehkost člověka / 

technologie a ideologie  

barbarství / propadnutí pudům 

a emocím / predátorství / 

primitivita  

G9 neautonomie působící 

svobodu – G10 autonomie 

působící nesvobodu 

despotismus a neautonomie / 

svoboda pod Božským 

mandátem  

autonomie a svévole / 

nesvoboda pod nadvládou 

hříchu  

G11 moc – G12 nedostatek moci síla a potence / bohatství / 

aktivita / vůle / nadvláda / 

všudypřítomnost (globálnost) 

nedostatek síly a potence / 

chudoba / pasivita / nedostatek 

nebo slabá vůle / podřízenost / 

omezené pole působení 

(lokálnost) 

G13 život – G14 smrt  nesmrtelnost zajištěná 

společenstvím / kontinuita /  

 

rozpad tradiční rodiny / 

diskontinuita 

 

 Nyní je ještě zapotřebí všechny identifikované výsledné opozice podrobit analýze, 

abychom se dostali blíže k jejich společnému jmenovateli. Nijak překvapivě se jako první 

opozice konspiračního narativu Protokolů jeví (G1) dobro – (G2) zlo. Konspirační narativy 

nezřídka působí dojmem, že nad úrovní konkrétního příběhu hovoří o zápasu sil dobra vůči 

 
157 Založená na liberalismu a individualismu.  
158 Zahrnuje skrytou identitu, tajný plán a tajné, mytické poznání… 
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silám zla. Konspirační teorie, které jsou součástí křesťanského diskurzu jsou často vnímány 

jako reflexe zápasu Boha vůči Ďáblu.159  

Z pozice čtenáře jsou konspirátoři zlí, protože jejich jednání představuje negaci 

kolektivně přijímaných etických norem a morálky. Současně jsou ale konspirátoři a jejich plán 

v opozici vůči systému hodnot, vztahů a společenskému uspořádání, které čelí rozkladu, nebo 

jsou společností vnímané jako v ohrožení. Tento světový řád navíc může být svými obhájci 

vnímán takřka jako ius naturale. Ovšem konspirátoři, v tomto případě Židé, se k páchání zla 

přiznávají i na úrovni samotného textu Protokolů, když říkají, že je nejprve nutné působit zlo, 

aby poté mohlo být dobro. Bez ostychu se tak hlásí k „nezbytným“ vraždám a podvodům, které 

na konci povedou k ustanovení dokonalé společnosti pod vedením jednoho Židovského krále. 

V perfektně připraveném plánu konspirátorů a jejich organizaci se zrcadlí ideální 

Božský řád (G3), který je v opozici oproti „přirozeně“ nefunkčnímu a organickému řádu gójů, 

tedy řádu lidskému nedokonalému (G4). Konspirátoři nastavují zrcadlo společnosti, která není 

schopna fungovat podle svých vlastních zákonů a pravidel, a to ani podle zákonu ustanoveného 

Bohem. Řád konspirátorů, jeho samotná existence, působí efekt, kterým je úpadek zlenivělé a 

pasivní společnosti (urychluje, co je nevyhnutelné), která v posledku „dobrovolně“ upadá do 

moci konspirátorů. Na pozemské úrovni pak nacházíme opozici, která by se svým způsobem 

dala vnímat jako sub-opozice ideálního a nedokonalého řádu, definovanou kontrastem 

organizačních schopností konspirátorů, které jsou podle Protokolů rovněž podmíněné Boží 

vyvoleností. Zatímco jsou Židé schopni vést celosvětovou síť tajných agentů a stále zachovávat 

jeden ucelený plán, nejednotní gójové se potýkají s organizačními problémy na úrovni 

lokálních vlád. Ať už je plán konspirátorů zaměřen na konkrétní státní útvar, koalici nebo celý 

svět, jakákoliv politická moc je vůči nim irelevantní, a navíc ještě pravděpodobně protkaná 

tajnými sítěmi konspirátorů a pokřivená korupcí.160 Jediné reálné nebezpečí tkví v pomazaných 

institucích. Zde konkrétně v papežství a „ruském samoděržaví.“161 Konspirátoři nejen že 

 
159 Chip Berlet, Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia, „Apocalypticism“ (Santa Barbara: 

ABC-CLIO, 2003), 86.; Byford, Conspiracy Theories, 71.; Landes a Katz, „Introduction,“ 17.; Hagemeister, 

„The Antichrist,“ 82. 
160 V tomto ohledu tak představa o spiknutí v Protokolech odpovídá více moderní transformaci představy o 

konspiraci z vnějšího nepřítele v obavu ze systému, který je už ovládán konspirátory, jak ji popisuje Peter Knight. 

Knight, Conspiracy Culture, 3-4. 
161 „Hlavní věc pro neohroženost vlády jest upevnění aureolu mocnosti a tento dociluje se pouze velikostí a 

pevností vlády, která chovala by příznaky nedotknutelnosti z mystických příčin – Boží vyvolenosti. Takovou 
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efektivně distribuují svou moc a prostředky, ale současně mají pevně stanovenou hierarchii 

s jedním silným vůdcem. Jsou názorově jednotní a ochotni udělat pro dosažení společného cíle 

cokoliv. V tomto ohledu se organizace a síť vztahů nebo hierarchie konspirátorů jeví jako 

nadhodnocená, zatímco gójská společnost a její vládnoucí autority nejsou schopny zajistit 

běžné a pevné fungování vlastní správy a institucí. Jejich organizace je tedy podhodnocená.162 

V rámci těchto opozic se náš svět jeví vždy v nějaké neideální, narušené formě a v tomto stavu 

pak stojí před perfektně uspořádaným světem konspirátorů. Vůči tomu ale musíme také 

zohlednit paradoxní situaci, o které je v Protokolech rovněž zmínka, totiž reálnou skutečnost 

židovské disperze (onen „dar rozptýlení“) a neexistenci vlastního státu.163 

Témata spojená s poznáním jsou naprosto klíčová pro jakýkoliv konspirační narativ. 

Není proto překvapením, že i v Protokolech tvoří opozice poznání (G5) – nevědomost (G6) 

jednu z hlavních linek prostupující všemi dvaceti čtyřmi Protokoly. Ve světě konspiračních 

teorií se efektivní práce s informacemi stává nejvyšší ctností, jelikož právě na ní závisí další 

osud člověka. Poznání je nezbytné k prohlédnutí skutečné podstaty věcí, orientaci ve složitém 

světě řízeném konspirátory a k nalezení pravdy, která může dosahovat až mystického rozměru. 

Současně se stává zbraní proti silám spiknutí, využívajících nevědomosti člověka, díky které 

s ním snadno manipulují.  

Podobně jako proti sobě stojí dokonale zorganizovaná struktura židovského spiknutí a 

nedokonalá, rozvrácená gójská společnost, tak se i tajný plán na ustanovení jednoho, striktně 

vymezeného, řádu světa staví vůči organické přirozenosti společnosti, vyznačující se fázemi 

vývoje i rozkladu a současně také vůči té stránce člověka, která podléhá přirozeným tendencím 

a touhám. V Protokolech jsou nežidé popisováni jako dravá „zvěř, jíž nazýváme lidmi,“ 

„dobytek […] projevující svoje barbarství,“ jako bytosti znetvořující svobodu v anarchii.164 

Ambivalentní charakter však vidíme i u konspirátorů, a to především v jejich krutosti, která se 

střídá se strategickou vypočítavostí. Kromě důmyslné manipulace a šalby chtějí Židé uplatnit i 

sílu, tedy uplatnit přirozené právo silnějšího: „naše heslo je síla a licoměrnost […] (gójové – 

 
vládou do poslední doby bylo ruské samoděržaví – jediný v celém světě, náš nebezpečný nepřítel, nepočítáme-

li papežství.“ Protokoly, 59. 
162 PRRI Staff, „Understanding QAnon’s Connection to American Politics, Religion, and Media Consumption.“ 

Public Religion Research Institute, 5. května, 2021, https://www.prri.org/research/qanon-conspiracy-american-

politics-report/.  
163 Protokoly, 46. 
164 Protokoly, 6, 10. 
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pozn. aut.) neviděli, že v přírodě není rovnosti, neboť sama příroda ustanovila nerovnost 

rozumu, povah i schopností, stejně jako podřízenost jejich vztahů k zákonům přírody.“165  

V Protokolech se navíc objevuje křesťanská symbolika hada, která se v určitém období 

ztotožňuje i s Židy, jakožto ďáblovými pomocníky: „jsme již jen několik málo kroků od svého 

cíle. Zůstává nám jen malá vzdálenost a celá cesta, kterou jsme prošli, je hotova uzavříti kruh 

symbolického hada, kterým je znázorněn náš národ. Tento uzavírající se kruh, uzavře v sobě 

všecky evropské státy pevným šroubem.“166 Později ve 20. století se v souvislosti 

s propagandistickými plakáty stále více prosazuje zobrazování konspirátorů (převážně Židů) 

jako chtonických bytostí. Nejčastěji jsou přirovnáváni právě k hadům, chobotnicím nebo 

pavoukům.167 

Protiklad příroda (G7) – kultura (G8) je pak zjevný v řadě moderních konspiračních 

teorií, které vyjadřují podezření o utajované škodlivosti některých technologických inovací, 

experimentů („chemtrails,“ GMO), nekalých praktikách moderní medicíny, a hlavně 

farmaceutického průmyslu,168 anebo vůči úpadku tradiční a „přirozené“ nukleární rodiny. 

Pokud se ještě vrátíme k postavám konspirátorů, kteří se ve světě pohybují jako agenti temných 

sil, tito jsou v představách konspiracistů symbolicky nebo i doslova zbavováni lidských rysů a 

emocí: „věnujeme pozornost v našich plánech více na potřebu a užitek, nikoli však na dobro a 

morálku.“169 Vedle chtonických monster, které spíše reprezentují konspiraci jako celek, je tento 

typ konspirátorů vykreslován jako armáda anonymních tajných agentů, které později nahradili 

třeba muži v černém. 

Ve světě, který budou ovládat konspirátoři, má každý své jasně vymezené místo, ovšem 

na úkor vlastní osobní svobody a autonomie (G9). Otázka nesvobody a (ne)autonomie (G10) 

 
165 Protokoly, 11. 
166 Protokoly, 16. V tomto případě by však „symbolika hada,“ mohla spíše odkazovat k vytržení z původního 

„přirozeného“ stavu v zahradě, o který člověk následkem svého hříchu přišel. Existují však také interpretace, 

podle kterých nese vinu (plně nebo částečně) za vyhnání z Edenu Ďábel, který přestrojen za hada svedl Evu a 

jelikož jsou Židé Ďáblovi pomocníci, přenáší se tímto jeho vina i na ně. Bronner, A Rumor, 30.  
167 Rovněž řada edic Protokolů v různých jazycích vyobrazuje na obálkách hada nebo chobotnici svírající svět. 

Bronner, A Rumor, 58. 
168 Viz například: James Nigel, Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia, „Contrails“ (Santa 

Barbara: ABC-CLIO, 2003), 197-99.; Margit Stange, Conspiracy Theories in American History: An 

Encyclopedia, „Health Scares“ (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003), 306-11. Už v Protokolech se mluví o 

„očkování nemocí.“ Protokoly, 44.  
169 Protokoly, 8. Vztáhneme-li tento motiv na některé dnešní konspirační teorie, tak konspiracisté jsou někdy jako 

chladnokrevní mimozemští ještěři nebo bezcitní super roboti vedeni pouze svou misí, kterou je třeba dokončit: 
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může zasahovat nejen do roviny tělesné, ale i psychické a duševní. Už v některých středověkých 

představách o spiknutí čarodějnic, Židů nebo malomocných s Ďáblem se objevuje nesvoboda 

spojená s posedlostí démonem nebo upsání duše Ďáblu. V současně době se nejčastěji 

setkáváme s motivem „vymývání mozků,“ tedy neuvědomované nesvobody způsobené 

manipulací konspirátorů, který klade otázku po tom, zda skutečně žijeme tak, jak bychom 

chtěli, nebo jak je pro nás přirozené a dobré.170 Můžeme ještě věřit tomu, co vidíme a co si 

myslíme? Podobně jako v případě G1 a G2, i zde se nabízí zohlednit náboženský kontext. 

Z hlediska křesťanské nauky totiž nacházíme významový rozdíl mezi opozicemi autonomie – 

neautonomie a svoboda – nesvoboda. Pojetí křesťanské svobody je totiž odlišné od svobody 

fyzické, politické nebo právní. Toto pojetí svobody není ani explicitně uvedeno v samotných 

Protokolech, ovšem jeho stopy lze spatřit v kritice nežidů. Ti se jednak odvrátili od Boha, což 

způsobilo pokřivení jejich charakteru, pro který nemohou čerpat benefity svobody, které jim 

prostředkuje pouze víra v Boha a spasitelskou osvobozující oběť Ježíše Krista darující život a 

současně upadají do moci konspirátorů, kteří jsou v tomto případě Božími zatracenci, kteří 

pravou svobodu, a tedy i život odmítají a snaží se jich dosáhnout zbytečným dodržováním 

přikázání. V kontrastu s dnešními konspiracemi ale opět dochází k transformaci mýtu a 

přehodnocení této základní opozice. Protože pokud se ještě přelom 19. a 20. století vyznačuje 

zápasem mezi umírajícím monarchismem a nastupujícím liberalismem, v současné době bude 

pojetí individuální občanské svobody, liberalismu a demokracie převažovat nad touhou po 

znovunastolení posvěceného monarchického absolutismu. 

Z pozice a úspěchů konspirátorů rovněž vyplývá, že disponují téměř neomezenou mocí, 

která je podmíněná Boží vyvoleností působící zvláštní přirozenost a současně zajištěná 

celosvětovou sítí agentů, pevnou organizací a nesmírným bohatstvím. Společným tématem 

předchozích mytémů by tak klidně mohl být právě vztah moci a jejího nedostatku. Ovšem 

v rámci této analýzy si dovolím jít ještě o krok dále. Při hledání společného jmenovatele všech 

identifikovaných mytémů nalézám společné téma života a smrti.171 Dvojice G1 a G2 jasně 

implikují život pod vládou dobra a smrt pod vládou zla. G3 a G4 vyjadřují nebezpečí smrti 

v důsledku slabého řádu a organizace gójské společnosti, která je zodpovědná za nadvládu 

konspirátorů, jež následně působí smrt jejím odpůrcům a život těm, kteří se podrobí. Současně 

se můžeme ptát, zda je gójská společnost ve svém rozloženém stavu schopna život udržovat. 

 
170 Fran Mason, Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia, „Mind Control“ (Santa Barbara: 

ABC-CLIO, 2003), 480-89. 
171 Gray, „Structural Analysis,“ 88. 
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Dvojice G5 a G6 zase vyjadřují smrt jako důsledek nedostatku poznání a schopnosti 

prohlédnout léčky konspirátorů. Kultura (G7) v tomto případě působí život oproti přírodě (G8), 

u které je kladen důraz na její primitivní, agresivní a predátorskou stránku. Téma smrti pak ještě 

umocňuje příležitostná chtoničnost konspirátorů. Jinak tomu je ale v případě některých 

moderních konspiračních teorií (chemtrails, GMO, anti-vax), kdy dochází k transformaci mýtu, 

ve kterém je tento vztah opačný a kultura působí smrt, protože utlačuje život darující přírodu. 

Předposlední dvojice (G9, G10) představuje paradox, kdy despotismus a neautonomie působí 

život, jelikož zabraňuje anarchii a svévoli, které působí smrt. Se zohledněním křesťanského 

étosu přítomného v textu je zde ultimátní dar věčného života pod Božím mandátem. Život a 

svoboda je tak podmíněna zřeknutím se osobní autonomie, která vždy povede jen ke smrti (k 

životu v hříchu). Protokoly se také krátce dotýkají tématu, které je stále velmi aktuální pro řadu 

současných konspiračních teorií, které vyjadřují obavu z řízeného rozkladu tradiční rodiny. 

Autonomie, svoboda a individualismus v tomto smyslu ohrožují stabilitu tradičního rodinného 

života jako podmínky k reprodukci, a tedy k udržení života. V poslední dvojici (G11, G12) je 

pak život spjatý s mocí a silou (fyzickou, duševní, organizační), zatímco smrt s jejím 

nedostatkem. Základní opozici život – smrt, by tak mohla lépe vystihovat následující tabulka, 

která ovšem vystihuje pouze jednu (v tomto případě třeba „monarchickou“ a „konzervativní“) 

z několika možných transformací mýtu: 

 

Tabulka 2:  

G13 život – G14 smrt  dobro / ideální Božský řád 

(organizace nadhodnocená) / 

poznání / kultura / neautonomie 

působící svobodu / moc / 

nesmrtelnost zajištěná 

společenstvím / kontinuita  

zlo / nedokonalý řád lidí 

(organizace podhodnocená) / 

nevědomost / příroda / 

autonomie působící nesvobodu 

/ nedostatek moci / rozpad 

tradiční rodiny / diskontinuita 
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3. 4. Židé jako liminální hrozba 

 

V závěrečné podkapitole analytické části se odchýlím od strukturální analýzy a pokusím 

se v základních obrysech osvětlit některé možné hluboké příčiny a původ znepokojení a odporu, 

které Židé vyvolávají ve svém okolí, což z nich v posledku činí zdroj nebezpečí a moci. To nám 

také může pomoci pochopit, proč jsou právě Židé tak často obsazováni do role zlovolných 

spiklenců v konspiračních narativech. Oporou mi zde bude kategorie liminality, jak jí na 

základě koncepce rituálů přechodu francouzského antropologa Arnolda van Gennepa (1873–

1957) rozpracoval Victor Turner. Liminalita se v našem případě nebude obracet k rituálům, ale 

obecně k nějakému stavu, který je charakterizován svou inverzí vůči dosavadnímu řádu 

společnosti, čímž vybočuje z kognitivních kategorií, kterými si daná společnost klasifikuje svět 

kolem sebe.172 Je-li liminalita „všude tam, kde vůči sociální či kognitivní struktuře stojí nějaký 

prvek, který z této strukturu vybočuje,“173 pak jsou, na základě doposud řečeného, Židé 

výsadními nositeli této kvality. Tento argument se pokusím ještě rozvinout v následujících 

řádcích, opět na základě sociální a historické reflexe přítomnosti Židů v majoritní, křesťanské 

společnosti.  

Židé jako jednotlivci i komunita vybočují ze společenských struktur bez ohledu na to, 

zda o nich budeme uvažovat v mezích konspiračního narativu. Jejich přítomnost, jakožto nějaké 

společenské a kulturní anomálie, automaticky působí nebezpečí pro společnost. Jedním z těchto 

mimořádných stavů, ve kterém se Židé nacházejí už od dob babylónské diaspory, je skutečnost 

disperze Židů a židovských komunit po celém světě. Už jen samotná existence Žida v diaspoře 

z něho prakticky činí liminální bytost. Diasporní a neasimilovaný Žid se nachází mimo, a přesto 

uvnitř majoritní společnosti, pro kterou je nezbytný, neboť vykonává povolání zajišťující její 

chod, která ostatní členové společnosti dělat nemohou, neboť jsou pro ně zakázána.174 Židé 

tvoří společenství uvnitř společenství, národ uvnitř národa. Přesto však stále postrádají svou 

 
172 Podle A. van Gennepa sestává každý přechodový rituál ze tří částí jimiž jsou: 1. fáze preliminální, ve které 

dochází k vyčlenění ze stávající struktury (například společenský status), 2. fáze liminální, která představuje stav 

na pomezí, mimo strukturu nebo všechny společností přijímané kategorie a poslední 3. fáze postliminální, kterou 

je začlenění do nové struktury (získání nového společenského statusu). Turner byl fascinován především 

prostřední fází liminální, která je jakousi oblastí chaosu a „ryzí potencionality.“ Radek Chlup, „Struktura a 

antistruktura. Rituál v pojetí Victora Turnera I,“ Religio 13, no. 1 (2005): 17-19, 

http://hdl.handle.net/11222.digilib/125115. 
173 Chlup, „Struktura,“ 21. 
174 Messadié, Obecné dějiny, 122. 
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domovinu, všude jsou místní a zároveň cizinci. Židé se často ocitají na místě toho druhého, 

neznámého, zvláštního, ale zároveň jsou tu takřka od nepaměti, tvořící kontinuální linku mezi 

dávnou minulostí a současností.175 Nemají v rukou svůj vlastní osud, ale v představách svého 

okolí kontrolují osudy druhých lidí. Jsou bezmocní, ale přesto disponují nesmírnou mocí.  

Skoro se zdá, jako by se tato bytostná liminalita Židů stala jedním z distinktivních znaků 

dynamického soužití mezi Židy a (nejen) křesťany, determinovaným samotnými počátky 

křesťanství. Zde se opět vracíme k již mnohokrát zmíněné teologické pozici některých 

významných teologů křesťanské církve, podle které se Židé, přestože věděli, že Ježíš je Mesiáš, 

vědomě rozhodli tuto skutečnost potlačit. I přes své prastaré vědění a vidění, jelikož byli 

svědky, nepoznali pravdu. Toto křesťanské paradigma dostává od 13. století formu konkrétního 

mýtu o bludném nebo putujícím Židovi, někdy zvaném Ahasver, jenž byl na základě svého 

provinění vůči Synu člověka odsouzen k věčnému putování až do Ježíšova druhého příchodu.176 

Bludný Žid je proklet nesmrtelností, jeho život je zatížen lítostí a vinou a takto bloudí po celém 

světě jako svědek pro hříšníky a nevěřící. Nemá místo, kde by mohl žít, ani společenství, ve 

kterém by mohl setrvat. Svou podstatou se vymyká lidským kategoriím prostoru a času. 

Přestože není původ tohoto mýtu zcela znám, řada badatelů nachází jeho předobrazy 

v některých biblických textech, nejzřetelněji pak sdílí základní strukturu mýtu se 

starozákonním příběhem o Kainovi, o kterém vypráví čtvrtá kapitola knihy Genesis, dále 

interpretované v Prvním listu Janově.177 Byť si věčný Žid nenese viditelné znamení jako Kain, 

 
175 Bronner, A Rumor, 24. 
176 I když se příběh objevuje už ve 13. století, větší popularity postupně dosahuje od počátku 17. a zejména pak 

v 18. století, kdy se bludný Žid stává oblíbenou postavou v řadě novel, románů a divadelních her. Joshua 

Trachtenberg, The Devil and The Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern 

Antisemitism (Skokie: Varda Books, 2001), 16-7, 40. 
177 „I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi […] Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a 

zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: ,Kde je tvůj bratr Ábel?’ Odvětil: ,Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?‘ 

Hospodin pravil: ,Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Nyní budeš proklet a 

odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už 

ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem.‘ Kain Hospodinu odvětil: ,Můj zločin je větší, než je 

možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi 

psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít.‘ Ale Hospodin řekl: ,Nikoli, kdo by Kaina zabil, 

bude postižen sedmeronásobnou pomstou.‘ A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho 

najde, nezabil.“ Gen 4,1-16.; „Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se 

zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v 

něm zůstává; ba ani nemůže hřešit protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: 
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příběh o Ahasverovi se mimo jiné jeví jako vyjádření určité esence nebo přirozenosti 

připisované Židům, a to někdy i navzdory jejich snaze o integraci mezi většinové obyvatelstvo. 

Takové vnímání Židů nabývá na síle od vrcholného středověku.  

Dlouho před rasovými teoriemi 19. století, byli Židé v některých křesťanských zemích 

považováni za heretiky a bezbožníky, jejichž „židovství“ nebylo možné smazat ani křtem a 

konverzí (jakoby ani přechodové rituály nemohly zlomit kletbu věčné liminality). Jako jeden 

z historických příkladů lze uvést koncept o čistotě krve, který vzniká ve Španělsku v 15. století 

vyjadřující nedůvěru vůči tzv. marranos (česky „prasata“).178 Čistota krve v tomto případě 

odkazovala k „nečistému“ stavu Židů v důsledku nesmazatelného dědičného hříchu 

bohovraždy. Nikoliv ve smyslu rituálním, ale bytostném, pro který se Židé nikdy nemohli stát 

pravými křesťany. Podobná (avšak nikoliv v důsledcích) byla i situace v Anglii v 18. století, 

kde byli i plně akulturovaní Židé považováni za cizí a oddělenou skupinu, a to navzdory 

prodělané konverzi ke křesťanství, anebo i v případě, že se jako křesťané již narodili, ovšem do 

původně židovské rodiny.179 V obou případech tak Židé svou přítomností narušovali vizi 

koherentního pravověrného křesťanské společenství a integritu těla Kristova (církve). Vně 

křesťanského společenství, byly později v porevoluční Evropě představy o tom, co je Židům 

vlastní nebo vrozené, spojovány s radikalismem, anarchismem, socialismem nebo 

komunismem. Třeba podle rakouského antisemity židovského původu Otty Weiningera (1880–

1903) má být Židům přirozené sympatizovat s komunisty – „Žid je rozený komunista,“ který 

svou náturou a sklony (předpoklad o „volné lásce“ nebo „sdílení žen“) ohrožuje tradiční 

rodinu.180  

V druhé polovině 19. století, kdy už v důsledku sekularizace a rozvoje občanské 

společnosti byla většina uzavřených židovských ghett zrušena, se Židé stále nacházeli ve stavu 

nějaké kulturní a společenské odchylky nebo znetvoření, umocněné úzkostí některých 

 
Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od 

počátku: abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? 

Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.“ 1Jan 3,8-12. 
178 Šlo o označení pro španělské Židy, kteří sice konvertovali ke křesťanství, ale u kterých se předpokládalo, že 

stále tajně praktikují judaismus. Panoval předpoklad, že vnější gesta ani křest zkrátka nemohou stačit k tomu, 

aby se dalo věřit „těm, kteří jsou ve spolku s ďáblem.“ Bronner, A Rumor, 35.  
179 Carlston, Double Agents, 14, 20. 
180 Carlston, Double Agents, 42. Weininger se tématům židovství a genderu věnuje ve své jediné knize Geschlecht 

und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung (česky „Pohlaví a charakter: Základní výzkum“) kterou vydává 

krátce před vlastní sebevraždou roku 1903. 
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antisemitů, kteří je již nemohli tak jednoduše identifikovat. Tyto představy pak byly podpořeny 

rozvíjejícími se rasovými teoriemi, které se vedle povahových vlastností a rysů, které Židům 

připisovaly, věnovaly i jejich předpokládaným fyziognomickým znakům, údajně korelujících 

s pokřiveným židovským charakterem, díky kterým mělo být možné rozeznat Žida od nežida.181 

Řada těchto předpokladů vzniká v době, kdy sice ještě nejsou zcela definovány disciplíny 

rasové teorie nebo i samotný koncept rasy, i tak jsou ale Židé spolu s dalšími skupinami 

obyvatel podrobeni řadě takových analýz, ukazující na jeden z momentů procesu 

stereotypizace, posilující tak některé dodnes populární židovské karikatury.182 Opuštění ghett, 

které znamenalo předpoklad o začlenění se do společnosti, tak mohlo podpořit už tak existující 

nebezpečí vyplývající z mimořádného (liminálního) stavu, ve kterém se Židé nacházeli, jakoby 

došlo k nekontrolovatelnému vylití antistruktury do struktury většinové společnosti. Zatímco 

za zdmi ghetta došlo k posílení rozlišení mezi my–oni, čímž ale současně došlo k vytvoření 

alespoň nějaké klasifikace, ta byla najednou nekontrolovatelně zbořena a přítomnost Židů ve 

„volném“ společenském prostoru způsobila chaos. Mimo ghetto se Židé ocitli nikde a všude 

zároveň a stali se strukturálně neviditelnými.183 Vykonstruování fyziognomických znaků pak 

působí jako snaha zaškatulkovat nezařaditelného Žida za každou cenu. 

Pojetí Žida jako nečistého a nebezpečného pro společnost pak posiluje v 19. století, kdy 

rostou obavy z nakažlivých nemocí, které mají Židé přenášet. Současně se zdůrazňovalo 

nebezpečí smíšených manželství, kterým by se mělo zamezit, aby se nerozšiřovaly špatné 

židovské geny.184 O představě, že Židé jsou přirozenými přenašeči některých nemocí už píše 

 
181 Vědecký rasismus se rozvíjel nejprve v porevoluční Francii a Spojených státech, protože předpoklad o rovnosti 

práv pro všechny občany bylo potřeba diskvalifikovat nikoliv na základě zpátečnických předsudků, ale za 

pomocí vědy. V tomto případě prostřednictvím konceptu o „biologické nezpůsobilosti,“ která se nevztahovala 

pouze na jednotlivce, ale na celou patřičnou skupinu obyvatel, která ze své biologické podstaty není schopna 

požívat výhod občanství. Náboženská netolerance ze strany dominantního křesťanství se sice nevytrácí, ale 

ustupuje trendům nové doby a z judaismu se tak stává židovství nebo „židovskost,“ definovaná na základě 

rasových předpokladů. Přesvědčení o tom, že Židé, jako přenašeči nemocí a nebezpečných mutací, představují 

zdravotní riziko se pak stejně analogicky přenáší i do společenského prostoru, kde nakažlivost židovské kultury 

představovala stejné nebezpečí. Carlston, Double Agents, 22-3, 24 
182 Rozdílné fyzické rysy detailně popisuje Édouard Drumont v La France juive: „Hlavní znaky, podle kterých lze 

Žida rozpoznat, jsou tyto: slavný zahnutý nos, rychle mrkající oči, zaťaté zuby, odstávající uši, spíše hranaté než 

mandlové nehty, příliš dlouhý trup, ploché nohy, zaoblená kolena, mimořádně vyčnívající kotníky, ochablá a 

rozplývající se ruka pokrytce a zrádce. Často mají jednu ruku delší než druhou.“ Carlston, Double Agents, 26. 
183 Bronner, A Rumor, 54.; Chlup, „Struktura,“ 19. 
184 Carlston, Double Agents, 24. 
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třeba italský historik Sigismondo de’ Conti (1432–1512), podle kterého byl syfilis (také pestis 

judaeorum „židovská nemoc,“ nebo pestis marrana „nemoc marranos“) přinesen do Evropy 

konvertovanými Židy ze Španělska. De‘ Conti se odkazuje na římského historika Cornelia 

Tacita (55–120 n. l.), podle kterého byl právě přenos nemocí důvodem pro vyhnání Židů 

z Egypta.185 Další z kuriozit, jež se vztahují k židovské tělesnosti, byla i představa, že židovští 

muži menstruují a jsou obecně více femininního charakteru. Ženskost připisoval Židům také 

Weininger, který ji spojoval s bezbožností a amorálností a v posledku Židům upíral i duši.186 

Židovští muži byli někdy také přirovnáni k dětem, a to na základě teologické argumentace 

zdůrazňující nadřazenost křesťanství, které je sic mladším, ovšem vyspělejším sourozencem 

judaismu.187 Podle Carlstonové se někteří odpůrci občanské rovnoprávnosti Židů chytali 

podobných teorií, které jim umožnily překlenout rozpor mezi nárokem na občanství a 

nezpůsobilostí takového práva užívat. V tomto ohledu jsou totiž Židé podobni ženám a dětem. 

Neboť ženy začaly dosahovat na politickou rovnoprávnost až v průběhu první poloviny 20. 

století.188 Zatímco samotná přítomnost Židů a jejich kulturní odlišnost představovala ohrožení 

národní identity, narušením biologických kategorií a kategorií genderu se Židé vzepřeli 

sociálnímu, přírodnímu, ale také Božskému řádu.  

Když se Žid nenalezl doma ani v občanské společnosti, nabízela se otázka po jeho 

věrnosti a loajalitě, ze které vychází, že Žid není loajální vůči nikomu a zároveň je 

nekompromisně loajální vůči svým vlastním. Židovské komunity byly vnímány jako „národ 

uvnitř národa“ nebo jako „oddělená politická formace nebo třída uvnitř země.“189 Vedle 

některých přetrvávajících (byť neoficiálně) nábožensky motivovaných sporů190 a rasových 

předsudků byla nedostatečná integrace jedním z hlavních argumentů, proč by Židé neměli 

získat plné občanství. V důsledku válečných konfliktů nových národních států se také čím dál 

 
185 Resnick, Marks of Distinction, 171. 
186 Brigitte Hamann, Hitlerova Vídeň: diktátorova učednická léta, přel. Alena Bláhová (Praha: Prostor, 1999).  
187 Carlston, Double Agents, 36, 41.; Jeremy Cohen, Living Letters: Ideas of the Jew in Medieval Christianity 

(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1999), 29. 
188 Carlston, Double Agents, 37-8. 
189 Carlston, Double Agents, 15.; Petrovsky-Shtern, „The enemy,“ 48-52.  
190 V tomto smyslu ovšem po revoluci převažoval jasný postoj, totiž že náboženství je plně soukromou sférou 

života jednotlivce, zatímco občanství je jeho veřejným statusem. Problém související s praktikováním judaismu 

měl spíše praktické dopady na vojenskou službu nebo na sociální život ve společnosti. Ve Francii, Anglii nebo 

Americe koncem 19. století, tak byla příslušnost k judaismu čistě privátní záležitostí, jež by oficiálně neměla 

zasahovat do společenského života a postavení. Carlston, Double Agents, 14, 17. 
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častěji objevuje téma „židovského zrádcovství,“ podle Carlstonové související se stále živým 

„stereotypem potulného Žida, jenž je věčně bez domova, bytostně cizího všem národním 

komunitám,“ který posiloval představu o tom, že Židé mají obzvláště silné sklony ke spiknutí, 

špionáži a zradě.191 Židé byli mnohokrát označeni za zrádce kolaborující s nepřátelskými 

zeměmi, ovšem ani zde nebyla otázka jejich loajality jednoznačná. Jeden z nejznámějších 

francouzských antisemitů, autor známého protižidovského spisu La France juive („Židovská 

Francie“) vydaného roku 1886 a zakladatel Francouzské Antisemitské ligy (1889) a 

antisemitského satirického časopisu La Libre Parole, Édouard Drumont (1844 – 1917), se k 

tématu židovského zrádcovství vyjadřuje v tom smyslu, že Židé nemohou být typickými zrádci, 

jelikož by do vlasti, kterou se rozhodli zradit, museli nejprve patřit, a spíše než zrádci jedné 

země (v tomto případě Francie) a sympatizanti nebo kolaboranti s druhou (Německo), jsou 

„dvojitými agenty z vlastní přirozenosti, loajální pouze vůči nenárodním silám – 

mezinárodnímu židovstvu, kapitalismu nebo jejich vlastní chamtivosti.“192 Pokud už s někým 

konspirují, tak pro své vlastní benefity, ale nikoliv loajalitu. Podobně byli vnímáni i v dalších 

evropských zemích. Přestože tvořili její interní součást, také na poli mezinárodní špionáže se 

Židé ocitali v ambivalentní pozici.193 Kromě překračování státních hranic byli s některými 

dalšími skupinami (homosexuály, zednáři) obviňováni z vědomého překračování hranic 

společenských tříd: „při překračování státních hranic [kolaboranti – pozn. aut.] byli Židé a 

homosexuálové rovněž obviněni z překračování třídních hranic a následně z upřednostňování 

internacionalistických, levicových politických hnutí a z prosazování cíle sociálního 

rovnostářství.“194  

Vedle lokální, fyzické nebo společenské úrovně se Židé ocitají na prahu roviny časové, 

epochální. V kontextu Protokolů je to především vstup společnosti do moderní doby a její 

transformace, ve které mají Židé prsty a přímo se tak na ní podílí, ale sami touto transformací 

plně neprocházejí. Už jsme viděli, že tento předpoklad byl obzvláště silný v porevoluční době, 

a následně poté, co Židé opouštějí ghetta a získávají anonymitu. Protože, že se účastní na 

vzdělávání, politickém životě a samozřejmě na obchodu a ekonomice, lze je příležitostně 

 
191 V době, kdy společností cloumala Dreyfusova aféra, jezuitské noviny Civilità Cattolica, psaly že „Žid byl 

stvořen Bohem, aby sloužil jako špión, kdekoli se připravuje zrada,“ Carlston, Double Agents, 24-5. 
192 Drumont v La France juive: „Je nesporné, že každý Žid zrazuje člověka, který ho zaměstnává […] Proč by Bůh 

stvořil Žida, když ne, aby sloužil jako špióni?“ Carlston, Double Agents, 25. 
193 Carlston, Double Agents, 25. 
194 Carlston, Double Agents, 42. 
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identifikovat jako jednotlivce, ovšem už je není možné sledovat a vymezit jako jednu 

skupinu.195 Židé se integrují do systému a stěží je lze odlišit od ostatních.196 

I když však byli Židé osvobozeni od represí na základě jejich náboženského vyznání a 

bylo jim nabídnuto plnohodnotné občanství, jejich zvyky, tradice a svátky, je v některých 

ohledech stále vyčleňovaly ze společenského, kulturního a ekonomického života křesťanské 

většiny.197 Některé židovské komunity se navíc přímo odmítly podílet na nové občanské 

společnosti ze strachu, že přijdou o svou náboženskou a národní identitu.198 V Americe zakládal 

na podobných důvodech svou kritiku a nedůvěru vůči Židům Henry Ford, který se podle svých 

slov nestavěl proti judaismu jako náboženské tradici, nýbrž proti „ofenzivivitě“ Židů vůči 

většinové společnosti. Přetrvávající problém „neasimilovatelnosti“ Židů, se kterým se potýkala 

Francie, Anglie ale třeba i Spojené státy, byl někdy vysvětlován na základě předpokladu, že 

sice lze oddělit církev od státu, ale nikoliv kulturu od státu. Žida lze asimilovat jako jednotlivce, 

ale ne židovskou kulturu jako celek, ta se vždy nutně nalezne v kontra-pozici vůči státu. Navíc, 

někteří političtí filozofové stále vyčítali Židům, že se více než ke své vlasti, ve které jsou občany 

a ve které žijí, obrací směrem ke vzdálené domovině – směrem k Izraeli.199 

  

 
195 Bronner, A Rumor, 45-6. 
196 V tomto ohledu je zajímavé zohlednit, že zatímco podle Cohna přetrvává v Evropě starý „symbolismus Žida,“ 

který spojuje Židy s něčím prastarým a obávaným, v Americe tuto pozici zastávají především Afroameričané. 

Ačkoliv se antisemitismus projevuje také ve Spojených státech, nikdy zde nedosahuje takové síly jako v Evropě, 

a zatímco jsou zde Židé, kteří se pozitivně podíleli na ekonomickém rozvoji země, spojováni s tím, co je dobré 

na modernitě, Afroameričané představují dávný antimoderní primitivismus. Carlston, Double Agents, 18. 
197 Některé prvky židovského náboženského života totiž neumožňují úplnou privatizaci náboženství, kupříkladu 

šabat. Carlston, Double Agents, 19.; V kontrastu vůči představě o Napoleonových židovských legiích, byla také 

rozšířená představa, že se Židé naopak nedostatečně zapojují do francouzské armády, jelikož jim v tom brání 

náboženské zvyklosti. Tozzi, „Jews, Soldiering,“ 237-38.  
198 Přístup k novým změnám a začlenění se do společnosti nebyl mezi židovskými komunitami pouze přívětivý. 

Jak ve Francii (zejména ve východních oblastech), tak také v Rusku a východní Evropě bylo mnoho Židů, kteří 

se nechtěli emancipovat, a to proto, že se báli o ztrátu nebo úpadek judaismu, židovských tradic a už tak 

skomírajícího jazyka, který zůstával jako jeden z mála pojítek roztříštěného židovstva. Zatímco někteří vítali 

revoluci jako moderní vyjití z Egypta (například Židé ve Francii vnímali „Paříš jako nový Jeruzalém”), jiní byli 

proti, odmítaje spolu s tím i hlavní promotéry Haskaly. Nicméně počty Židů, kteří měli zájem na integraci a 

podílení se na veřejném občanském životě a jeho povinnostech, převyšoval ty, kteří to odmítali. Carlston, Double 

Agents, 17.; Mark Volovici. German as a Jewish Problem (Standford: Stanford University Press, 2020), 1-5. 
199 Carlston, Double Agents, 19, 20. 
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4. Závěr 
 

 V této práci jsme stručně nahlédli pod pokličku dlouhé a komplexní genealogie 

protižidovských konspiračních mýtů, které se sjednocují v grandiózním narativu o 

celosvětovém židovském spiknutí, o kterém na samém počátku 20. století naléhavě varují 

Protokoly sionských mudrců. Navzdory tomu, že jsou Protokoly prokázaným falsem, jde o text 

velikého vlivu a síly a také dlouhé historie. Řada motivů a představ, které se dostaly do těla 

tohoto pamfletu, mají svůj původ ve staletí starých protižidovských postojích, které často 

pramení z dynamického a někdy i konfliktního vztahu mezi judaismem a křesťanstvím, 

založeném na náboženských, politických, sociálních nebo také ekonomických příčinách.  

Židé se nalézali v konfliktu se svým okolím již ve starověkých předkřesťanských 

dobách ze kterých si dále nesou některé stereotypy a první protižidovské mýty do křesťany 

dominované Evropy. Až s nástupem křesťanství se však setkáváme s postoji, které nejen že se 

negativně staví k náboženskému způsobu života Židů a jejich postavení ve společnosti, ale 

rovněž dochází k démonizaci židovské komunity jako celku. K tomu docházelo jak ze strany 

lidu, tak ze strany některých církevních otců a později i křesťanských teologů, aniž by 

docházelo k oficiální systematické perzekuci ze strany církve. Navzdory tomu bylo v průběhu 

prvního tisíciletí soužití mezi Židy a křesťany relativně pokojné. I když má řada 

z protižidovských konspiračních motivů kořeny v ranně středověkých nebo i starověkých a 

předkřesťanských dobách, nejznámější a nejmocnější protižidovské mýty se začínají skutečně 

rozvíjet až od přibližně přelomu prvního a druhého tisíciletí, tedy od období, ve kterém narůstá 

antagonismus mezi majoritním křesťanstvím a minoritním judaismem.   

Od 11. století postupně posilují představy o nějaké bytostné podstatě nebo esenci Židů, 

která pro většinovou společnost nutně působí rozkladným a škodlivým efektem. Od vrcholného 

středověku se pak také začíná rozvíjet motiv tajné židovské vlády a protikřesťanské konspirace, 

která je motivovaná touhou po pomstě a následně i ovládnutím světa za pomoci nejrůznějších 

mocností a sil. Tyto stereotypní představy a asociace Židů s Ďáblem a Antikristem přežívají do 

moderní doby, ve které se navzdory ideálům osvícenství, liberalismu a nové občanské 

společnosti dále rozvíjejí souběžně s rostoucím antisemitismem, který vytváří nové exkluzivní 

kategorie, založené na vědeckém rasismu a rozvojem konspirační literatury, jenž pak nakonec 

vrcholí v epickém příběhu o spiknutí trvající již téměř dva tisíce let, které je již „jen několik 

kroků od svého cíle,“200 jímž bude ovládnutí celého světa a všech pronárodů.  

 
200 Protokoly, 16.  
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Na základě strukturální analýzy (3.3.) jsme mohli prozkoumat nebo přehodnotit jedno 

ze základních východisek studia protižidovských konspiračních narativů a hlavně Protokolů, 

které jsou považovány za koncentrát protižidovských konspiračních představ s univerzální 

aplikovatelností. Analýza nám ukázala, že narativ Protokolů je na jednu stranu jistě produktem 

své doby a reaguje na rozpor mezi individuální a ze sebe vycházející svobodou života člověka 

a křesťanského učení o svobodě darované bezpodmínečnou Boží milostí, která stála jako dvě 

protichůdná paradigmata na přelomu 19. a 20. století. V kontextu západního křesťanství se však 

tento závěr současně stává hypotézou pro další zkoumání, jenž vyžaduje hluboké ponoření se 

do teologického konceptu křesťanské svobody a jeho moderní proměny, abychom se tak mohli 

více přiblížit způsobu, jak jej mohli vnímat nejen autoři, ale také čtenáři a stoupenci Protokolů 

a dalších konspiračních narativů na počátku 20. století až po současnost.  

Zatímco se některé současné transformace a aktualizace protižidovského nebo 

konspiračního mýtu Protokolů znovu odehrávají v kontextu křesťanského prostředí (například 

ruské pravoslaví), jejich úspěch, kterého dosahují i po více než sto letech, lze sledovat i mimo 

explicitně religiózní prostor. Dynamičnost a nejednoznačnost jednotlivých opozic nám ukázala 

tvárnost konspiračního narativu Protokolů, zatímco se všechny vztahují k tématům a úzkostem, 

s nimiž se na nejzákladnější rovině konfrontuje i současný člověk. Enormní vliv, kterého 

Protokoly dosáhly také působí, že někteří konspiracisté se tak již sice nemusí bezprostředně 

inspirovat textem samotnému pamfletu, ale ať už si toho jsou vědomi či nikoliv, pracují se 

vzorci, které dávno předchází moderním konspiračním teoriím o globálním spiknutí. 

Jelikož se na paradigmatické rovině mýtu vytrácejí všechny konkrétní motivy a témata, 

vytrácejí se také postavy Židů. Konspirační narativ Protokolů tak jistě může a skutečně funguje 

i bez jejich přítomnosti, což ostatně můžeme vidět na řadě moderních konspiračních teorií, které 

zaměnily židovské konspirátory za jiné postavy, ale v zásadě se drží modelu, který Protokoly 

představují. Židé však v těchto narativech hráli a stále hrají významnou roli, a proto není možné 

vysvětlit jejich přítomnost pouze na základě jejich negativního vztahu s majoritní křesťanskou 

společností, nýbrž je nutné se pečlivěji zamyslet nad jejich unikátní a problematickou pozicí 

nebo stavem, který jsme v poslední kapitole (3.4.) identifikovali jako stav takřka kontinuální 

liminality. Židé se permanentně nacházejí mimo klasifikační systém společnosti a tím pro ni 

působí až „smrtelné“ nebezpečí. Tato obava navíc narůstá v době, kdy se oficiálně zcela vytrácí 

možnost jakékoliv, alespoň částečné, kategorizace Židů, což působí také potřebu k vytváření 

nových klasifikačních systémů, které se dotýkaly židovského těla, povahy nebo duše. Současně 

se zde také nabízí otázka, zda v tomto ohledu nesoužili Židé jako hromosvod, nebo nástroj 
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neuvědomované reflexe společnosti, která tímto prostředkuje frustraci z nedostatků a funkčních 

omylů stávajícího systému.  

 Témata a obsahy konspiračních narativů mohou být různé a vždy jsou dobově 

podmíněné. Na základní rovině však vždy vyjadřují obavy o ztrátu nebo ohrožení nějakého 

stavu nebo hodnot společnosti. Těmi mohou být, jak jsme již viděli, například strach z rozpadu 

dosavadního společenského uspořádání, politického a vládnoucího systému, tradičních hodnot 

dané společností, kultury nebo i obavy z fyzického ohrožení a invaze těla. Konspirační teorie 

tedy útočí na integritu společnosti i člověka jako jednotlivce. Dosavadní struktura společnosti 

je ohrožena antistrukturou, představované záměrem nebo plánem konspirátorů a postavami 

konspirátorů samotných. Zde se tak opět navracíme ke strukturální analýze (3.3.), neboť 

základní rozpory, které Protokoly představují, můžeme chápat také jako vyjádření obavy 

z narušení křehké, nejednoznačné a často iluzorní integrity společnosti, člověka i jeho víry, a 

pokud jsou tedy Židé veskrze liminálními postavami, pak není překvapivé, že se v takovém 

případě stávají antagonisty v narativu, jehož tématem je ohrožení dosavadního řádu společnosti, 

která jej vypráví. 
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