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Anotace 
Tato bakalářská práce je prací teoretickou a věnuji se v ní tématu antisemitismu. 

Předmětem práce je zkusit nalézt možné důvody a příčiny nepřátelství vůči Židům a 

zachytit jejich proměny v průběhu historie až po počátek holocaustu. Definuji jednotlivé 

druhy antisemitismu (předkřesťanské projevy nepřátelství, křesťanský antisemitismus a 

moderní (rasový) antisemitismus), na jejichž základě popisuji přeměny vnímání Židů 

z pohledu většinové společnosti. Na formování moderního antisemitismu, který se 

vyvinul na počátku devatenáctého století, měly největší vliv rasové teorie. Některé 

rasové koncepty byly však zneužity, jelikož směšovaly fyzické vlastnosti s duševními 

kvalitami. V tomto případě můžeme hovořit o rasismu. Společenské klima té doby 

podporovalo růst antisemitských tendencí, které vedly až k holocaustu. Holocaust byl 

uskutečnitelný pouze v moderní době, která měla k dispozici moderní technologie a 

vyspělý byrokratický aparát. 
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Annotation 
This thesis is a theoretical work and focuses on the topic of the anti-Semitism. 

The aim of my thesis is to try to find possible reasons and causes of the hostility 

towards the Jews and to describe their changes in the course of history until the 

beginning of the Holocaust. I define several types of the anti-Semitism (the pre-

Christian hostility, the Christian anti-Semitism and the modern (racial) anti-Semitism) 

and based on these changes in the perception of the Jews from the perspective of 

mainstream society. The racial theories have had a significant influence on forming the 

modern anti-Semitism that has emerged in the early nineteenth century. Some of these 

racial concepts were abused because of mixing the physical properties and mental 

qualities. In this case we can talk about the racism. The social climate of those times 

supported the growth of the anti-Semitic tendencies that led to the Holocaust. The 

Holocaust was feasible only in the modern era, which had the access to the modern 

technology and the sophisticated bureaucratic apparatus.  
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Projekt 
 

Předpokládaný název: Antisemitismus a nepřátelé židovského národa 

 

Námět: 

 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat fenoménu antisemitismu. 

Tento pojem označuje nepřátelství, předpojatost a nenávist vůči Židům jako národu, 

který byl a stále je v různé míře pronásledován. Ačkoli byl termín antisemitismus 

poprvé použit až na konci 19. století, pronásledování a další formy nepřátelství proti 

Židům můžeme nalézt již ve starověku. Židé po dlouhá staletí neměli svůj vlastní stát a 

byli rozeseti po celém světě. V zemích, kde žili, bývali vnímáni jako „cizinci“ a platilo 

pro ně mnoho protižidovských zákonů, které na druhé straně podporovaly židovskou 

soudržnost a uzavřenost před ostatním světem. Nesměli například vlastnit půdu a 

vykonávat velké množství řemesel a tak začali půjčovat peníze na úrok, což byla práce 

pro křesťany naprosto neslučitelná s jejich vírou. Nenávist vůči Židům vyvrcholila za 

druhé světové války pod taktovkou hitlerovského Německa, kdy jich bylo usmrceno na 

6 milionů. Navzdory této události není antisemitismus dodnes vymýcen. 

 V minulosti, v dobách před průmyslovou revolucí bylo nepřátelství vůči Židům 

postaveno především na náboženském základě. S příchodem průmyslové revoluce, 

s nástupem kapitalismu a modernizace se začal projevovat antisemitismus spíše 

v rasové formě nadřazenosti a také z hlediska národnostní a politické otázky.  

 Antisemitismus byl v hojné míře využíván pro politické účely. Extrémní pravice 

i extrémní levice mají silné proti-židovské tendence. Komunisté spolu s národními 

socialisty chtěli vytvořit dokonalého jedince za asistence politických prostředků. 

Komunisté navíc chtěli společnost třídně „čistou“, národní socialisté požadovali 

„čistotu“ rasovou. V prvním ani ve druhém modelu neměli Židé místo. 

 

Orientační struktura práce: 

 Ve své práci se zaměřím na hledání důvodů nenávisti vůči Židům. Kdo všechno 

jsou jejich nepřátelé? Proč je tento národ po celou svou existenci zatracován? Jak a proč 

bylo na toto etnikum útočeno? Na tyto a další otázky se budu snažit nalézt odpovědi. 

V první části se změřím na vysvětlení pojmu antisemitismus a na postupný vývoj tohoto 

fenoménu. Další část bude věnována antisemitismu v moderní společnosti, který 
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vyvrcholil holocaustem. Při hledání odpovědí na výše uvedené otázky budu vycházet 

z literatury, která se zabývá daným tématem. 

 

Předběžný seznam literatury: 

1) Arendtová, H. (1995). Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: 

Mladá fronta 

2) Arendtová, H. (1996). Původ totalitarismu, I-III: (Antisemitismus, 

Imperialismus, Totalitarismus). Praha: Oikoumené 

3) Baumann, A. H. (2000). Co by měl každý vědět o židovství. Praha: Kalich 

4) Bauman, Z. (2003). Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství 

5) Berger, D. (1997). History and Hate: The Dimensions of Anti-Semitism. 

Philadelphia: Jewish Publication Society 

6) Clayová, C., Leapman, M. (1996). Panská rasa. Praha: Columbus 

7) Hay, M. (1984). The Roots of Christian Anti-Semitism. New York: Anti-

Defamation League 

8) Katz, J. (1980). From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism 1700 – 1933. 

Cambridge: Harvard University Press  

9) Mayer, D. (1989). Kapitoly z židovských dějin. Praha: Rada židovských 

náboženských obcí v ČSR. 

10) Messadié, G. (2000). Obecné dějiny antisemitismu. Praha: Práh 

11) Velký sociologický slovník (1996). Praha: Karolinum 
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Úvod 
Ve své bakalářské práci se zabývám fenoménem antisemitismu. Za hlavní cíl 

jsem si zvolila objasnění prvotních důvodů a příčin nepřátelství vůči Židům. Snažím se 

zachytit jejich proměny v průběhu historie až po dvacáté století, respektive do počátku 

druhé světové války. Zaměřuji se na různé společenské faktory, jejichž kombinace 

přispívala k vývoji antisemitismu. Mou ambicí není analyzovat současnou podobu 

antisemitismu a také se nesnažím navrhovat východiska, která by mohla přispět 

k vyřešení této problematiky, ale snažím se přiblížit historický vývoj tohoto fenoménu 

od jeho prvopočátků až po největší tragédii v židovských dějinách. Více než dva tisíce 

let jsou Židé v různé míře pronásledováni a není možno se dobrat přesvědčivého a 

jednostranného vysvětlení proč se tomu tak dělo a stále děje. Příčiny a projevy 

antisemitismu se v průběhu jednotlivých období lišily a vyvíjely. Postupně se utvářely 

společenské vzorce a stereotypy myšlení a chování, které přetrvávají i v dnešní 

společnosti. V různých dobách byli Židé s těmito stereotypy a vzorci spojováni více, 

jindy méně. V průběhu staletí se antisemitismus projevoval nejen otevřeně, ale i skrytě 

v postupně vytvořených stereotypech a předsudcích, které vytvořily úrodnou půdu pro 

otevřené nepřátelství. Tento skrytý antisemitismus pak nutně nemusel být namířen proti 

konkrétním Židům, ale spíše proti židovství či židovskému duchu. 

V první části práce se zaměřím na vysvětlení pojmu antisemitismus a poukáži na 

různé druhy tohoto fenoménu. Antisemitismus má pradávné kořeny a s jeho 

počátečními projevy se lze setkat již ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě. Ve zkratce 

tedy přiblížím jeho prvotní formu až po jeho křesťanskou verzi. Ve druhé části se 

snažím v souvislosti s formováním rasových teorií ukázat nový směr, který vedl ke 

změně dosavadního pohledu na Židy. Z náboženského a také ekonomického 

nepřátelství, na kterém byl antisemitismus do té doby vystavěn, se stalo nepřátelství 

založené na odlišnosti rasy, s čímž souvisí i protižidovské politické smýšlení. Závěrečná 

část se týká společenského klimatu, v němž se zrodil moderní antisemitismus. Zabývám 

se v ní postojem evropské společnosti k Židům a moderní formou antisemitismu, která 

vedla až k holocaustu – nejkrajnějšího projevu antisemitismu a největší židovské 

tragédii v celých dějinách.  

Pro úsek o historických počátcích antisemitismu budu vycházet z velké části 

z myšlenek francouzského publicisty Geralda Messadié a jeho práce, která se týká dějin 

antisemitismu [Messadié 2000] a také z myšlenek historika a politického komentátora 
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Waltera Laqueura [Laqueur 2007]. Otázkám modernity, moderního antisemitismu a 

holocaustu se věnují především sociolog Zygmunt Bauman [Bauman 2003] a politická 

teoretička Hannah Arendtová [Arendtová 1996], z jejichž prací budu čerpat. 
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1. Koncepce antisemitismu 

1.1 Definice antisemitismu 

Člověk, pokud uvažuje o pojmu antisemitismus, si pod ním nejčastěji představí 

nepřátelství vůči Židům a jejich náboženství – judaismu. Existuje samozřejmě mnoho 

definic antisemitismu, já ale uvedu pouze dvě. Velký sociologický slovník definuje 

antisemitismus jako „nepřátelský vztah vůči Židům, kteří žijí v různých zemích 

v diaspoře, nebo ve státě Izrael“ [Velký sociologický slovník 1996; 82]. Nejaktuálnější 

definice podle FRA (Fundamental Rights Agency) Evropské unie a OSCE (The 

Organization for Security and Co-operation in Europe) zní definice takto: 

„Antisemitismus je určitý způsob vnímání židů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči 

židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu jsou zaměřeny proti židovským nebo 

nežidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím židovské komunity a 

náboženským zařízením. Podobné projevy mohou být namířeny také proti Státu Izrael, 

vnímanému jako představitel židovské pospolitosti. Antisemitismus běžně obviňuje židy 

ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a je často používán k obviňování židů z toho, že „se 

právě něco nedaří“. Antisemitismus se objevuje v proslovech, textech, vyobrazeních a 

aktivitách, kde využívá zlomyslné stereotypy a záporné charakterové vlastnosti.“1  

Tato druhá definice jasně ukazuje, že antisemitismus není v praxi zaměřen pouze 

na osoby židovského vyznání a občany státu Izrael, ale i na všechny, kdo jsou za Židy 

považováni. Může se tudíž stát, že jedinec bude považován za osobu židovského 

původu a na základě toho bude perzekuován, i když ve skutečnosti k tomuto etniku 

vůbec nepatří. Je však zařazen do kategorie „Žid“ a je s ním zacházeno tak, jako by jím 

opravdu byl. Na druhé straně se může stát i to, že skutečný příslušník tohoto etnika 

nebude za Žida vůbec považován a nebude se s ním proto tak jednat. Z toho je možné 

usoudit, že antisemitismus je založen na iracionálních základech, které mohou fungovat 

na principu „obětního beránka“2. 

 

                                                 
1  Dostupné z: http://antisemitismus.wz.cz/LPA_clanky/DEFINICE.htm; anglická verze je dostupná z: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/AS/AS-WorkingDefinition-draft.pdf. 
2 Pojem obětní beránek je spojen s přenášením hněvu na „obětní beránky“, jimž lidé přisuzují vinu za své 
nedostatky či obtíže. Své nepřátelství obracejí proti někomu, kdo ovšem původcem jejich obtíží vůbec 
není. Termín pochází od starých Izraelitů, kteří obětovali kozla a symbolicky na něj vložili všechny 
hříchy, které pak kozel odnesl do pouště [Giddens 1999; 232].  
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1.2 Vznik a vysvětlení pojmu 

Slovo antisemitismus vzniklo z řeckého slova anti, což znamená proti, a 

z hebrejského slova Sem, myšleno jako syn Noemův [Velký sociologický slovník 1996; 

82]. 

Ačkoli je antisemitismus prastarým jevem, tento pojem se začal používat až na 

konci 19. století. Poprvé byl termín „antisemitismus“ použit v roce 1879 německým 

novinářem a  politickým agitátorem Wilhelmem Marrem v publikaci Allgemeine 

Zeitung des Judenthums ve významu nenávisti vůči Židům [Messadié 2000; 15].  Marr 

byl přesvědčen o tom, že Židé chtějí ovládnout ty, kteří mají německý původ. V této 

publikaci předložil první systematický výklad názoru, že Židé jsou zlí a špatní od 

přírody, nikoli kvůli své víře [Fredrickson 2003; 67]. Předpona anti- značí odpor a 

přívlastek –Semita označuje semitské národy, tedy nejen Židy, ale například i Araby. 

Zde je tedy vidět značný rozpor, jelikož se toto označení používá pouze ve smyslu 

nenávisti vůči Židům, nikoli Arabům. Etymologicky správně tedy pojem antisemitismus 

označuje odpor ke všem semitským národům [Messadié 2000; 15].  

Obecně jsou Semité národy hovořící semitským jazykem a podobně jako Árijci, 

jsou Semité pouze označením jazykovým, nikoli rasovým, jak se často myslí. V 19. 

století však začali být Semité považováni nejen za etnickou skupinu, ale právě i za 

samostatnou rasu. K tomuto smýšlení přispěly rasové teorie Artura de Gobineaua, který 

zastával názor, že Semité vznikli smíšením několika ras, tudíž nebyli „čistými“ 

z rasového hlediska, což mělo pro jejich společnost rozkladné účinky [Budil 2009; 158 - 

164]. Tento názor byl naneštěstí později přijat a zneužit nacistickou ideologií.  

1.3 Druhy antisemitismu a různost pohledů 

Neexistuje pouze jediný antisemitismus. Tento společenský fenomén se dá rozdělit 

do několika druhů. Dělení antisemitismu dle jednotlivých autorů nese zpravidla jen jiná 

označení, jejich výklad však zůstává podobný.  

Například americký expert na antisemitismus a náboženský fundamentalismus 

Kenneth S. Stern rozděluje antisemitismus takto:  

 

Antisemitismu postavený na náboženském základě – jedná se o nejstarší formu 

antisemitismu, která sahá až k dobám biblickým. Jeho modernější forma se datuje od 

zrození křesťanství jako konkurenčního náboženství k judaismu v pozdní době říše 

 6



římské. Křesťanský antisemitismus vycházel z toho, že Židé odmítli přijmout Ježíše za 

Mesiáše a odmítali přejít na křesťanskou víru. Byli označeni křesťany za bohovražedný 

národ, pro který ve středověku platilo mnoho protižidovských zákonů. Dnes se tato 

forma antisemitismu týká především islámské části světa v důsledku vzniku 

samostatného státu Izrael. Navíc se islámská forma náboženského antisemitismu pojí 

s radikálním antiamerikanismem.  

 

Antisemitismus postavený na rasovém základě – tento druh antisemitismu je modernější 

a v některých ohledech nebezpečnější formou nenávisti vůči Židům. Vychází 

z Darwinových myšlenek o evoluci a rasách, které byly později jeho některými 

pokračovateli zneužity. Základní tezí tohoto druhu antisemitismu je, že Židé patří 

k méněcenné rase. Nacistické Německo reprezentovalo extrémní aplikaci rasově 

založeného antisemitismu. Pokud u náboženského antisemitismu platilo, že Žid mohl 

konvertovat na jinou víru, v případě rasy toto neplatí.  

 

Politický antisemitismus – je nejmodernější formou antisemitismu. Též lze nazvat jako 

antisionismus. Takováto forma nenávisti vychází ze vzniku samostatného státu Izrael. 

Klasický antisemitismus popíral práva Židů jako občanů v rámci společnosti. 

Antisionismus popírá rovnoprávnost židovského národa na svou legální suverenitu 

v rámci ostatních suverénních států. Politický antisemitismus není zaměřen na Židy jako 

jednotlivce, ale na kolektivní židovskou identitu, vyjádřenou samostatným státem Izrael 

[Stern 2004; 1-8]3.  

Další autoři zabývající se problematikou antisemitismu navrhují svá dělení. 

Někteří místo tří druhů antisemitismu navrhují čtyři, jelikož ještě rozlišují mezi 

prvotními projevy nepřátelství vůči Židům a křesťanským antisemitismem.  Jde 

například o Geralda Messadié [Messadié 2000] a Waltera Laqueura [Laqueur 2007]. Na 

základě těchto náčrtů o dělení antisemitismu budu postupovat dále a přiblížím 

podrobněji vývoj tohoto fenoménu v jednotlivých obdobích až do počátků druhé 

světové války. 

Autoři věnující se antisemitismu přistupují k tomuto tématu z různých úhlů 

pohledu. Této problematice se věnují jak sociologové, tak historikové, psychologové či 

                                                 
3  Též dostupné z: http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-8395-
D25925B85EAF%7D/AntisemitismMattersMay2004.pdf 
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teologové. Na fenomén antisemitismu lze nahlížet tedy z několika různých perspektiv. 

Historický pohled se snaží reflektovat a analyzovat události, které se odehrály 

v minulosti. Gerald Messadié či Walter Laqueur se věnují právě tomuto historickému 

pohledu na antisemitismus, jehož vývojem se zabývají. Historické zprostředkování 

událostí holocaustu nabízí například americký historik Raul Hilberg. Další pohled na 

antisemitismus souvisí s rasovými a rasistickými teoriemi. Problematika antisemitismu 

se pak analyzuje na jejich pozadí. Problematice rasismu v souvislosti s Židy se věnoval 

americký historik George M. Fredrickson nebo Ivo T. Budil. „Sociologický“ pohled pak 

zastává především sociolog Zygmunt Bauman nebo představitelka politické teorie 

Hannah Arendtová. Oba se věnovali tématu antisemitismu z hlediska analýzy tohoto 

fenoménu v souvislosti s modernitou. Bauman považoval holocaust za kategoriální 

vraždu a zabýval se různými aspekty, které židovskou tragédii umožnily. Arendtová 

přistupovala ke studiu antisemitismu podrobným vykreslením společenského klimatu 

v průběhu devatenáctého století, na kterém ukazovala vzrůstající antisemitské tendence. 

1.4 Předkřesťanské projevy nepřátelství vůči Židům 

Antisemitismus je jev, který má pradávný původ. S protižidovskými projevy 

nepřátelství se můžeme setkat již v předkřesťanském období, ve starověkém Egyptě, 

Řecku a Římě. V tomto období byly položeny základní kameny antisemitismu, na 

kterých další dějinné etapy stavěly svou nepřátelskost vůči  Židům. Nesmíme tedy 

opomínat význam prvotních projevů nenávisti, jelikož nám mohou napomáhat při 

pochopení dalších antisemitských projevů, se kterými se setkáváme od středověku až po 

současnost.  

Vůbec první protižidovskou akcí, která byla zapsána v historických pramenech, 

bylo zničení židovského chrámu v jedné z egyptských kolonií v pátém století př. n. l. 

Židovská svatyně a celý chrám byl spálen. Tento akt byl velmi nečekaný, jelikož do té 

doby žil egyptský a židovský lid v harmonii. Pravděpodobnou příčinou náhlého 

výbuchu nenávisti zřejmě byla skutečnost, že Židé ve svém chrámu obětovali berany, 

kteří představovali posvátná zvířata pro Egypťany [Messadié 2000; 28]. Tento střet 

zvyků a tradic, jichž se ani jedna ze stran nechtěla vzdát, zřejmě způsobil vznik 

egyptského nepřátelství k Židům. 

Mezi vědci ale nepanuje shoda, zda označovat termínem antisemitismus i jevy, 

které se staly v předkřesťanském období. Zastánci pro nepoužívání tohoto termínu 

poukazují hlavně na malý počet literárních pramenů, které se dochovaly, a které by nám 

 8



pomáhaly objasnit, co se vlastně při protižidovských akcích dělo. Navíc dochované 

prameny byly pouze židovské. O prvním zaznamenaném otevřeném nepřátelství víme 

tedy pouze to, že se opravdu stalo. Další argument, který vědci používají je myšlenka, 

že nepřátelství antického světa vůči Židům bylo položeno na rozdílných základech než 

křesťanské pronásledování, které se označuje jako antisemitismus. Navíc nepřátelství 

vůči Židům v tomto období nebylo radikální ani trvalé, a pokud se objevilo, bylo 

politické povahy. Tento názor zastává funkcionalistická škola. Jiná z myšlenkových 

škol, esencialistická, je toho názoru, že nenávist vůči Židům musela mít hlubší kořeny a 

byla spjata s povahou Židů a základním principem jejich náboženství - judaismem. 

Židovská odlišnost od okolního světa byla vnímána jako nebezpečná síla, která může 

způsobit spiknutí vůči celému světu [Laqueur 2007; 42, 47]. Na základě těchto 

informací bych volila neoznačovat výpady proti Židům v předkřesťanské době jako 

antisemitské. Je totiž opravdu těžké zjistit, zda protižidovské akce nebyly politicko-

náboženskými konflikty, které neměly co dočinění s pozdější formou antisemitismu a 

děly se na základě nepřizpůsobivosti židovských obyvatel svým novým pánům. 

Více zdrojů než z Egypta se o protižidovských projevech dochovalo ze 

starověkého Řecka a Říma. Z tohoto období pochází nařčení Židů, že se v synagogách 

modlí k oslí hlavě. Protižidovské výpady měly nejčastěji literární formu, ale existuje i 

řada dokladů o fyzických útocích, které ovšem nebyly tak časté. Otázkou však zůstává, 

zda tyto útoky nebyly jen běžnou xenofobií, kterou vládnoucí uplatňovali nad 

podrobenými, nebo zda šlo o něco více. Řečtí autoři té doby, kteří psali o Židech, se 

víceméně shodují na jejich charakteristikách. „Židé byli líčeni jako malomocní a 

podezřelí cizinci, kteří se nemodlili ke stejným bohům jako ostatní, ale jen ke svému 

vlastnímu. Byli pokládáni za misantropy, protože neměli rádi nikoho zvenčí mimo 

vlastní komunitu, dokonce je nenáviděli. Napadáni byli také kvůli lidským a zvířecím 

obětem“ [Laqueur 2007; 44]. 

Římané se ve svých protižidovských náladách soustředili na některé židovské 

zvyky, které nechápali. Kromě svěcení šabatu a obřízky to byl i zákaz jíst vepřové 

maso. Tyto židovské tradice se stali terčem posměšků v literatuře. Svěcení šabatu 

vyvolávalo nesouhlas s tím, že Židé promarňují sedminu života nicneděláním. I obřízka 

se stala terčem útoků. Židé to ještě posílili tvrzením, že je to jejich specifický rituál, 

který vyděluje židovský národ od všech ostatních. Pravda byla ale taková, že obřízka 

byla prastarým zvykem, který praktikovali Egypťané či Mongolové. Římané však tento 

zvyk neznali a považovali ho jen za ryze židovský. A nakonec zákaz požívat vepřové 
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maso přijali Židé z čistě hygienických důvodů, protože si povšimli, že vepři mohou 

přenášet malomocenství na člověka [Messadié 2000; 51 – 53]. Římští autoři si všímali i 

židovského náboženství, které popisovali jako něco, co nelze sloučit s římskou 

společností a obávali se prý přílišného židovského vlivu. Viděli v Židech určité 

nebezpečí, jelikož při sobě drželi a odmítali přijmout místní zvyky i náboženství. Asi 

jedno století po smrti Ježíše se začínají objevovat opakované urážky proti Židům. Na 

jejich šíření mělo vliv nové vznikající náboženství – křesťanství. Židé byli označováni 

jako podlí jedinci, na něž dolehl trest v podobě zničení chrámu za jejich hříchy. Byli 

viděni jako neužitečný hříšný národ, který bůh nenávidí [Laqueur 2007; 45 – 50]. 

V historické perspektivě je ale nutno dodat, že starověký svět byl velmi tolerantní a lidé 

měli právo vyznávat své náboženství. 

V římském protižidovském postoji se smísilo několik prvků. Jedním z nich byl 

římský pocit nadřazenosti a neporanitelnosti. Židé se odmítali podrobit a přijmout 

římskou kulturu a způsob myšlení. Navíc se jejich náboženství velmi lišilo od římského 

a Židé se ho odmítali vzdát. Tato hrdost a tvrdošíjnost Římany popuzovala. Odlišnost 

kultur a hlavně náboženství mezi Židy a Římany odráželo nepochopení se navzájem. 

Některé pasáže Starého zákona v Římanech vyvolávaly neklid a protiřečily jejich 

náboženství. Židé na základě toho byli obviňováni z neznabožství a nepřátelství vůči 

okolním lidem a byli pokládáni za agresivní cizince [Messadié 2000; 45 - 51]. Je nutno 

podotknout, že ačkoli byla římská nadvláda jakkoli bolestivá, Řím nikdy neusiloval o 

zničení Židů jako takových, nikdy nepožadoval, aby odstoupili od svého náboženství – 

judaismu. Násilí, kterého se na nich dopustilo, bylo vyvoláno politickými příčinami a 

snad i kulturní jinakostí. Náboženství v konfliktech hrálo pramalou roli, což se ovšem 

nedá říci o další etapě protižidovské nenávisti, která se zrodila na pozadí křesťanského 

světa.  

1.5 Křesťanský antijudaismus a antisemitismus 

Středověké nepřátelství vůči Židům bylo postaveno především na náboženském 

základě. Vyplývalo z odlišného postoje k Ježíši Kristu. Pro Židy Kristus nepředstavoval 

Mesiáše, kdežto pro křesťany Ježíš Mesiášem byl. Rozpor mezi křesťanstvím a 

judaismem4 pak v následujících staletí opustil pouze náboženský rozměr a rozšířil se i 

                                                 
4 Hlavní zvrat v křesťansko-židovských vztazích nastal až po druhé světové válce. Od obviňování Židů 
z bohovraždy však katolická církev upustila až v roce 1965. Další církve v tom pokračovaly a pokračují 
[Fryová 2003; 31]. 
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na ekonomickou sféru a z antijudaismu se vyvinul v antisemitismus, jak ho chápeme 

v dnešním slova smyslu.  

Počátky křesťanského nepřátelství k Židům sahají k samotnému počátku 

formování nové církve. Z určitého úhlu pohledu je možné pokládat za šiřitele 

antijudaistických myšlenek i evangelistu a zakladatele křesťanské církve – Pavla (Saula) 

z Tarsu [Messadié 2000; 90]. Důležitým faktorem při vzniku  křesťanského nepřátelství 

je i římské dědictví. V prvních letech čelila vznikající církev pronásledování ze strany 

Římanů. Když se ale počet pohanů přestupujících na křesťanskou víru začal zvětšovat, 

došlo k tomu, že se spojila starověká forma nenávisti vůči Židům 

se vznikajícím antijudaismem. Židé tak byli vystaveni dvojité míře předsudků, které se 

nedokázali zbavit [Messadié 2000; 106]. Důležitým hlediskem pro antisemitismus či 

antijudaismus je i fakt, že judaismus i křesťanství měli stejné hranice, které se 

v podstatě kryly. Proto představovali Židé pro křesťanství potenciální nebezpečí. 

Problém křesťanství spočíval v tom, že svou identitu založilo na odmítnutí Židů 

[Bauman 2003; 75]. Paradoxem je, že antijudaismus či antisemitismus zakořenil 

v církvi, která z náboženského učení judaismu vychází.  

Již v druhém století se v Novém zákoně objevují pasáže o obvinění Židů 

z vraždy Ježíše, později byla k této myšlence přidána další, a to rovnou obvinění ze 

zabití boha. Mezi křesťany se ustálilo slovní spojení „bohovražedný“ lid, za který byli 

označováni Židé. Tato tvrzení se opakovaně objevují například ve spisech Jana 

Zlatoústého, svatého Augustina5, nebo později u Luthera. Též bylo na Židy pohlíželo 

jako na vrahy proroků a věřilo se, že jejich špatnost je jim dána od narození [Fryová 

2003; 26 - 27]. Křesťané, ačkoli byli sami nejdříve pronásledovaní, pokračovali ve svém 

pronásledování Židů. Jednou z forem pronásledování bylo veřejné řečnění, které 

například interpretovalo text tóry po svém. Ve čtvrtém století byl jedním 

z nejprogresivnějších a nejnemírumilovnějším řečníkem, již zmíněný, Jan Zlatoústý, 

později církví prohlášen za svatého, který nazýval Židy pohany, vrahy dětí či smilníky. 

Obraz Židů, už tak pokřivený, byl neustále krmen pomluvami, překroucenými tvrzeními 

a nepřátelskými výpady. Židé byli vykreslováni jako národ, který se odklonil od boha a 

tím ztratil své výhradní postavení a spojenectví s bohem [Messadié 2000; 119 - 121].  

                                                 
5 Svatý Augustin zastával názor, že Židé, přestože jsou vinni smrtí Krista, musí jako národ přežít. Svou 
bídou a podřadným postavením ve společnosti téměř bez práv, bez své vlastní země mají sloužit jako  
negativní příklad toho, co se stane, když je na ně seslán boží hněv za to, že odmítli a zabili Ježíše [Fryová 
2003; 26]. 
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Co tedy můžeme pokládat za stěžejní bod vzniku nepřátelství mezi oběma 

náboženstvími? Jeden z výkladů, který se touto problematikou zabývá, shledává zásadní 

problém vztahu křesťanů a Židů ve skutečnosti, že Židé odmítli přijmout Ježíše za 

Mesiáše, jak to učinili křesťané. A navíc, podle křesťanů, Židé dopomohli k Ježíšovu 

ukřižování. „Teorie, že všichni Židé jsou kolektivně a dědičně zodpovědní za nejhorší 

možný lidský zločin – bohovraždu, dala silný podnět k jejich pronásledování“ 

[Fredrickson 2003; 28]. Jiný výklad spatřuje hlavní důvod ke vzniku a rozvinutí 

antijudaismu u křesťanů v odlišném chápání spásy. „K naprostému rozporu mezi Židy a 

křesťany došlo v otázce povahy spásy. Podle určitých názorových proudů křesťanské 

tradice ztratil judaismus tím, že odmítl Krista, své právo být bohem vyvoleným 

národem a nemá už právo na spásu. Všechny sliby, dané v Písmu, církev převedla na 

sebe, čímž vlastně učinila židovství zbytečným. Tento názorový rozpor v otázce spásy 

vedl k degradaci Židů, protože už sama myšlenka spásy druhých znamená, že ti druzí 

nemají žádnou zvláštní hodnotu a jsou pokládáni za méněcenné. Na základě tohoto 

teologického názoru si církev židovství mohla sotva vážit“ [Fryová 2003; 42]. Židovství 

bylo prezentováno jako cosi satanského a hříšného a Židé byli přesvědčováni ke 

konverzi na křesťanskou víru [Fryová 2003; 42]. Skrze přijetí křesťanství se Židé mohli 

„očistit“ a tím si i mnohdy zachránit život. Na druhou stranu je ale pravdou, že i po 

přijetí křesťanství na ně bylo mnohdy pohlíženo s opovržením, jelikož jejich konverze 

nebyla pokládána za „pravou“.  

Individuální projevy antisemitismu, či spíše antijudaismu, se odehrávaly v době, 

kdy ještě křesťanství nebylo oficiálním náboženstvím. Výpady, především slovní, proti 

Židům nebyly podloženy žádnou svrchovanou mocí a zákonem, a nebyly tudíž 

pokládány za nějakou hrozbu. Až ve čtvrtém století bylo přijato křesťanství za oficiální 

náboženství Římský říše císařem Konstantinem I. Od této doby začali být Židé 

perzekuováni i z právního hlediska. V platnost vyšlo několik protižidovských zákonů. 

Nesměli například vlastnit otroky, uzavřít sňatek s osobami křesťanského vyznání, 

židovští kněží ztratili svá postavení a bylo jim dovoleno se stát výběrčími daní, což 

nebylo vůbec oblíbené povolání mezi lidem. Spolu s dalšími přijímanými zákony se 

Židé ocitli na konci společenského žebříčku, kde setrvali až do Velké francouzské 

revoluce. Po tuto dobu také Židé neměli politické ambice a politika procházela mimo ně 

[Messadié 2000; 118 - 124]. Až do zahájení první křížové výpravy nebylo postavení 

evropských Židů ale na tehdejší dobu považováno za nijak špatné. V některých 

obdobích se Židům podařilo své postavení zlepšit, čehož samozřejmě využili. Stali se 
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mezinárodními bankéři a obchodníky, v některých částech Evropy získali i zvláštní 

práva a byli pod ochranou panovníka. V období raného středověku byly protižidovské 

výpady činností spíše církevních osob v literární podobě. Mnohem méně se vyskytovalo 

antisemitské lidové pronásledování. Tato situace se radikálně změnila s první křížovou 

výpravou na konci 11. století. Výprava do Svaté země započala nejdříve rabováním a 

zabíjením Židů ozbrojených skupin při cestě na východ. Fyzické útoky byly pro Židy 

nečekané, jelikož do této doby měly podobu zákonů a  omezení, které vydal panovník. 

Nyní se útoků, fyzických masakrů, zhostil dav. Z popudu papeže či panovníka tyto 

násilnosti nevzešly, byly jednoduše dílem davu. Co ale způsobilo, že se najednou začalo 

s fyzickými útoky, které organizoval lid? Někteří autoři se domnívají, že středověk byl 

velmi krutou dobou a hromadné masakry nebyly ničím výjimečným a nebyly prováděny 

pouze na Židech. Židé ale byli poměrně snadným cílem, jelikož se nacházeli na okraji 

společenského žebříčku. Společenské a politické napětí v období středověku se jistě 

podepsalo na násilnosti společnosti. Zásadní roli ale hrála celková protižidovská nálada, 

kterou po staletí držela při životě církev. Ta vytvořila jakýsi obraz Židů, který pak 

převzala společnost, což vedlo k pronásledování, vyhánění a zabíjení  [Laqueur 2007; 

51 – 55]. Židům byl přisouzen obraz Satanových dětí či ďáblů. Jejich systematická 

démonizace vedla ke vzniku několika protižidovských fám, které se šířily mezi lidem po 

celé Evropě. Objevila se informace, že Židé zabíjejí křesťanské děti a panny, jejichž 

krev používají k rituálním účelům. Dále našla své uplatnění fáma o znesvěcené hostii či 

jejich spojení s ďáblem. Lid byl přesvědčen, že Židé se proti křesťanům chtějí spojit 

s využitím čarodějnických schopností. Fakt, že Židé odmítali přijmout křesťanskou víru, 

způsoboval to, že byli považováni za méněcenné, někdy i dokonce nelidské bytosti 

[Fredrickson 2003; 29]. Dalším mýtem nepřejícím Židům byl mýtus o otrávených 

studních. Evropa byla ve čtrnáctém století zasažena morem a vina padla na Židy, kteří 

byli podezříváni, že tráví studně. Důsledkem těchto fám a pověr byly pogromy páchané 

na židovských komunitách, jelikož lid nabyl přesvědčení, že pověry se staly pravdou 

[Messadié 2000; 146, 149].  

Teologické motivy k pronásledování Židů se objevovaly nejvíce na počátku 

středověku. S dalším vývojem se od náboženských motivů plynule přešlo k motivům 

ekonomickým. Shazování viny na Židy se týkalo především lichvy. Křesťanství 

půjčování peněz za vysoké úroky zakazovalo, a proto tato činnost mohla být povolena 

pouze Židům. Bez půjčování peněz by byl totiž hospodářský rozkvět takřka nemožný. 

Židé tak jako lichváři zaujímali důležité, i když často opovrhované a nenáviděné 
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postavení ve společnosti. Odtud pochází obvinění Židů jako parazitů společnosti. 

Antisemitsky založení jedinci tvrdí, že se Židé lichvy dopouštěli z chamtivosti. 

Z historické perspektivy je však patrné, že na výběr povolání Židé široké meze neměli. 

Aby se uživili, museli se uplatnit v obchodě a finančnictví, jelikož ostatní jim bylo 

v Evropě víceméně zapovězeno [Laqueur 2007; 144]. Nové vlny nepřátelství byly tedy 

způsobeny ekonomickými či finančními příčinami. Lid i panovníci byli odkázáni na 

židovské služby, jelikož je nikdo jiný neprovozoval. Často se vyskytl problém splácet 

půjčené peníze, lidé tak přišli s myšlenkou, že zbavit se dluhů je možné, když se zbaví 

Židů. Dav se pak uchyloval k pogromům, které musel zastavovat až panovník či některé 

křesťanské komunity. Jejich důvody k těmto činům byly pravděpodobně dány faktem, 

že Židé přinášeli do státní pokladny velké sumy peněz. Oproti tomu v očích veřejnosti 

vyvolávali židovské peníze závist, a proto se veřejnost uchylovala k přirovnávání Židů 

k parazitům společnosti, kteří vydělávají na chudobě druhých [Messadié 2000; 146 – 

148].  

Ke konci středověku se nepřátelství vůči Židům oslabilo na lidové, davové bázi, 

naopak zesílilo ze strany státu. Židé byli vyháněni na základě zákonů z některých 

oblastí a dokonce i celých států. V tomto období se začala poprvé objevovat ghetta6, 

kam byli Židé usídlováni. Postoj společnosti se od šestnáctého do devatenáctého století 

příliš neměnil. Židům bylo nadále zapovězeno velké množství profesí, nesměli vlastnit 

půdu apod., i když je nutné dodat, že se jejich postavení v hospodářské a ekonomické 

sféře zlepšilo [Laqueur 2007; 62 – 65]. Velká francouzská revoluce znamenala velký 

zlom v oblasti antisemitismu položeného na náboženském základě. Mohlo by se zdát, že 

se Židům konečně povede lépe. Náboženský antisemitismus ztratil na vlivu a Židům byl 

povolen vstup do společnosti. Jenže Židé byli opět v nebezpečí. Revoluce s sebou 

přinesla zesvětštění. Židé ale nebyli připraveni k tomu, aby se vzdali své víry, která 

utvářela jejich identitu. [Messadié 2000; 214].  

 Odhalit příčiny křesťanského antisemitismu je velmi komplikované. K šíření 

antisemitského postoje zajisté přispěl pohled církve na Židy a její tvrzení o zabití Ježíše 

a potažmo boha díky Židům. Na společenské atmosféře to nutně muselo zanechat 

nějaký vliv. V Evropě byla silně zakořeněna křesťanská kultura, která podporovala 

nepřátelské chování k Židům, což se projevilo i v době, kdy církev ztrácela svůj vliv. 
                                                 
6 Pojem ghetto pochází z hebrejského slova ghett, které znamená odloučení. Jedná se o část určitého 
města, ve kterém žije a pracuje vydělené obyvatelstvo na základě své odlišnosti v náboženství, národnosti 
či rase. Ve středověku se jako ghetto nazývala městská čtvrť, ve které žili Židé. Největší ghetta se 
objevila v italských městech [Velký sociologický slovník 1996; 348]. 
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Prvotní antijudaismus představoval spor mezi křesťanstvím a judaismem. Z tohoto se 

později vyvinulo nepřátelství na ekonomické bázi a antisemitismus, jak ho chápeme 

dnes. 

 

2. Rasové teorie 
 Ještě před výkladem antisemitismu, který je spojován s moderní dobou, můžeme 

jej tedy nazvat moderním antisemitismem, je nutné se zaměřit na společenské klima a 

myšlenky na úsvitu modernity. V této době se společnost začala zajímat o rasové 

otázky, které se v průběhu jejich vývoje staly velmi nebezpečnými pro židovský národ. 

Teprve na jejich pozadí mohl vzniknout moderní antisemitismus, který dospěl až 

k židovské tragédii druhé světové války. Vznik rasových teorií tedy úzce souvisí 

s novým chápáním Židů. Křesťanství svou nenávist vystavělo na náboženském a 

posléze ekonomickém a politickém základě. S rasovými teoriemi ale přichází něco 

úplně nového. Židé jsou pokládáni za samostatnou rasu, což je ještě více odlišuje od 

okolní společnosti. Tuto myšlenku později zneužil Hitler, který ve jménu čistoty rasy 

chtěl očistit německý národ od cizích „vlivů“. 

 

2.1 Původ pojmu rasa a  rozčleňování populace podle rasové 

příslušnosti 

V moderním slova smyslu se pojem rasa začal používat až na samém konci 

sedmnáctého století. Tato moderní koncepce vycházela z klasifikace lidí podle jejich 

fyzických vlastností [Fredrickson 2003; 50]. Poprvé tento termín použil francouzský 

antropolog Francois Bernier na konci sedmnáctého století. Pojem rasa je odvozen od 

arabského slova ras, které znamená hlava a Bernier jej použil pro roztřízení lidských 

plemen. Lidé jednotlivých ras se pak vyznačují podobnými fyzickými vlastnostmi, které 

vznikly během jejich dlouhodobého vývoje [Wolf 2000; 34 – 35]. 

Dříve se termín rasa používal pouze k označení dobytčího chovu nebo 

aristokratických rodů. Rozlišovala se ušlechtilá plemena zvířat, což se posléze 

přetransformovalo na biologické třídění lidských bytostí s různými tělesnými znaky. Co 

se týče šlechtických rodů, tak se předpokládalo, že krví (geneticky) jsou předávány 

tělesné znaky, které se opakují v celém šlechtickém rodě. Později se termín rasa začal 

používat jako synonymum pro slovo národ. Mluvilo se tedy o francouzské rase, 
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německé rase, španělské rase apod. Vždy ale tento termín, bez ohledu na jeho vývoj 

v čase, tíhnul k myšlence, že rasa má pevné a neměnné charakteristiky [Fredrickson 

2003; 50]. 

Historický počátek rozdělování lidí do jednotlivých ras je možné zařadit již do 

starověkého Egypta. Staří Egypťané rozlišovali čtyři rasy – cihlovou, bílou, žlutou a 

černou. Také v bibli je možno vysledovat rozdělení lidstva na rasy v podobě tří 

Noemových synů – Šéma, Cháma a Jefeta [Chmelík 2001; 65]. Předchůdci rasových 

teorií se často opírali o tento biblický výklad. Podle Georgiuse Hornia jsou 

Šémovi 7 potomci příslušníci žluté rasy, Chámovi příslušníci černé rasy a Jefetovi 

příslušníci bílé rasy [Budil 2005; 44].  

Je nepopiratelné, že mezi lidmi existují fyzické rozdíly. Ty jsou ostatně viditelné 

na první pohled. Lidský vývoj probíhal v první řadě na území Afriky, Asie a Evropy. 

Zrod lidských ras se tak logicky přisuzuje taktéž těmto třem světadílům, ze kterých 

vzešly tři antropologické skupiny: 

1) europoidní neboli bílá rasa – původně rozšířená v mírném podnebném 

pásu Evropy a na rozhraní východní Evropy a západní Asie 

2) mongoloidní neboli žlutá rasa – původně rozšířená v subtropickém 

podnebném pásu východní, jihovýchodní a stření Asie 

3) negroidní neboli černá rasa – původně rozšířená v tropickém 

podnebném pásu Afriky na jih od Sahary [Wolf 2000; 34].  

Je nutné podotknout, že antropologické výklady rasy přisuzují jednotlivým 

rasám typické vlastnosti, které vystihují odlišnosti mezi nimi. Jde o zabarvení pokožky, 

vlasovou pokrývku a plochost holeně, což jsou všechno fyzické znaky [Allport 2004; 

139]. Antropologové tudíž netvrdí, že se k jednotlivým rasám pojí i duševní či 

povahové charakteristické vlastnosti. Tuto myšlenku prosazují až zastánci rasistických 

teorií.  

Mezi odborníky nepanuje shoda ohledně pojetí rasy. Sociální antropoložka 

Audrey Smedley poukazuje na to, že mnoho vědců z různých oborů se drží názoru, že 

rasa je kulturním a sociálním vynálezem, který nemá nic společného se skutečnými 

nebo možnými fyzickými kvalitami odlišných populací, ale má hodně co dočinění 

s rozdělením moci, privilegií a bohatstvím uvnitř společnosti [Smedley 1999; 690, 698- 

699]. Naopak Jiří Wolf nepovažuje rasu za lidský vynález v podobě dohody mezi 

                                                 
7 Za Šémovi/Sémovi potomky jsou považováni Židé a Arabové, nazývaní jako Semité. Odtud tedy název 
antisemitismus.  
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odborníky, ale říká, že lidské rasy reálně existují. Všichni lidé pocházejí od jediného 

druhu člověka – Homo sapiens, který se vyvíjel a prošel několika druhovými stádii. 

Postupně se rozšířil do oblastí celého světa, kde v důsledku přizpůsobování se různým 

klimatickým a přírodním podmínkám vznikly rozdílné lidské skupiny, tedy lidské rasy 

[Wolf 2000; 52]. Přesto je ale nutné mít na paměti, že není možné označovat jednu rasu 

za fyzicky a duševně kvalitnější než rasu jinou.  

Termín rasa byl v devatenáctém a části dvacátého století zaměňován s pojmem 

národ. Pokud došlo ke směšování nebo zaměňování těchto pojmů, mohly vyústit 

v rasismus. Bohužel některé z rasových teorií byly na tomto zaměňování pojmů 

postaveny. „Rozdíl mezi oběma je v tom, že rasa je pojem přírodovědecký, biologický a 

vztahuje se na tělesné vlastnosti – pojem národ je pojem kulturní a historický, neboli 

vztahuje se na společenský vývoj lidských skupin – národů“ [Wolf 2000; 35]. Do 

jednoho národa mohou patřit příslušníci různých ras i míšenci. 

Zaměňování pojmu rasa se také týká pojmu etnická příslušnost. Rasou se rozumí 

dědičné vlastnosti, kdežto etnicita se týká společenských a kulturních pout. Jestliže pak 

byla některými lidmi Židům přisuzována vlastní rasa, pak se na ně pohlíželo jako na ty, 

kteří mají geneticky dané typické židovské vlastnosti, které společnosti, v případě Židů, 

škodí [Allport 2004; 134]. Je ale nutné mít na paměti, že „za většinu charakteristických 

vlastností připisovaných rase vděčí nepochybně různorodost kultur a měli bychom je 

proto považovat za etnické, nikoli rasové“ [Allport 2004; 141].  

 

2.2 Zneužití Darwinových myšlenek a eugenická škola 

Teorie evoluce a přírodního výběru, kterou vytvořil Charles Darwin a zveřejnil 

roku 1859 v práci pod názvem O původu druhů, byla později sociálními darwinisty a 

jinými mysliteli zkomolena a zneužita ve prospěch rasového inženýrství, na které se 

také později odvolával Adolf Hitler [Clayová, Leapman 1996; 19]. Sociální darwinisté 

patřili k zastáncům rasových teorií. Vycházeli z myšlenek o evoluční teorii Charlese 

Darwina, které přetvořili do společenské roviny tak, aby tyto teze ospravedlňovaly 

nadvládu určitých národů, určitého rasového typu nad ostatními „méněcennými“ 

národy, a aby docílily někdy až k odstranění diskriminovaných skupin společnosti 

[Wolf 2000; 136]. „Přesvědčili sami sebe, že stejně jako se lidstvo stalo dominantním 

druhem díky posilování těch vlastností, které je odlišovaly od nižších živočichů, a jejich 

předávání dalším generacím, budou potomci pečlivě vybraných mužů a žen, jejichž 
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vlastnosti je žádoucí zachovat, schopni pozdvihnout úroveň rasy. Z toho nutně plynulo, 

že nositele nežádoucích vlastností, kteří by rasu „kazili“, bude třeba eliminovat – 

vyhubit nebo zotročit“ [Clayová, Leapman 1996; 20].  

Na tyto myslitele zapůsobila nejvíce pasáž věnovaná boji o přežití. Tato teorie 

říká, že v boji o přežití se udrží jen ty druhy, které jsou schopny ubránit se druhům 

konkurenčním. Darwin svou teorii dále rozpracoval v díle Původ člověka, které bylo 

vydáno roku 1871. Sociální darwinisté vyzdvihli zejména myšlenku o kontrole 

porodnosti populace, jelikož díky pokrokům v medicíně došlo k tomu, že mohli být 

zachráněni i slabí jedinci, kteří by jinak nedokázali přežít. Touto skutečností mohl být 

tudíž narušen přírodní výběr [Clayová, Leapman 1996; 19 - 20]. Kontrolou porodnosti 

se také zabýval Robert Malthus, na jehož myšlenkách na konci devatenáctého století 

stavěli další příznivci rasistických nauk. Svou teorii založil na tezi, že prostředky obživy 

narůstají řadou aritmetickou, zatímco společnost řadou geometrickou, což dle něj vede 

k boji o život, jehož nevyhnutelným průvodním jevem je hlad a bída. Malthusova nauka 

však nebyla podložena žádnými výzkumy. Základním nedostatkem Malthusova učení 

byl fakt, že společnost „zcela biologizuje a aplikuje na ní živočišný svět s jeho 

biologickými zákony“ [Wolf 2000; 136 – 137]. 

Anglický vědec Francis Galton byl jedním z prvních stoupenců učení sociálního 

darwinismu. Do povědomí se dostal především díky zavedení nového pojmu – 

eugenika, a to v roce 1883. Eugenika je věda, která se zabývá myšlenkou vylepšení 

kvality rasy pomocí genetiky. Galton věřil v dědičnost přirozených schopností a 

z tohoto důvodu si přál, aby opravdu talentovaní jedinci získávali jakési osvědčení, že 

jsou rasově způsobilí a aby se množili mezi sebou. Také byl přesvědčen, že i když 

medicína pokročila tak daleko, že dokázala výrazně zastavit úmrtí kojenců, kteří byli 

jinak slabí a nemocní a nedokázali by bez lékařů přežít, odporovala rasovým 

předpokladům. Jako řešení nabízel donutit lidi méně hodnotných ras, aby neplodili 

potomstvo. Nezavrhoval ani jejich případné vystěhování do kolonií. V prvních letech 

dvacátého století byla Galtonem založena dokonce Národní eugenická laboratoř. O 

několik let později se konal Mezinárodní eugenický kongres, který měl velký ohlas i 

mezi neodborníky. Mezi základní témata kongresu patřila otázka o zabránění 

rozmnožování lidí méněcenných ras a také naopak o posílení porodnosti rasově čisté 

(árijské) populace. Mezi příznivce eugeniky patřil i Fritz Lenz, který působil na 

mnichovské univerzitě a roku 1923 se stal prvním profesorem rasové hygieny 

v Německu. Zabýval se srovnáváním ras. Židy považoval za mentální rasu, která má 

 18



zájem o sex a medicínu. Shledával je také jako duševně vyspělé a duchaplné jedince, 

ovšem ne tvořivé, to znamená, že spíše dokáží vědomosti předávat a ne je vymyslet. Co 

se týče nordické rasy, tu chválil pro její umělecké sklony, vyzdvihoval její pracovitost, 

realismus a objektivnost [Clayová, Leapman 1996; 21 – 25].   

 

2.3 Zrození moderní rasové teorie 

Rasové teorie moderního typu se začínaly formovat v období osmnáctého století 

v osvícenské Evropě a jsou založeny na třídění lidí do jednotlivých ras a rasových 

kategorií. Jak bylo napsáno výše, rasy opravdu existují, ale je nutné mít na paměti, že  

vznikly z jednoho „druhu“ člověka a vyvinuly se na základě odlišných klimatických  a 

geografických podmínek. Vznik moderních rasových teorií, které se rozvíjely na pozadí 

společenských proměn, souvisí s nástupem sekularizace a upadajícím vlivem 

křesťanství. Lidé tak měli potřebu nalézt nějaké alternativní řešení, které by 

vysvětlovalo původ lidstva a jeho celkové směřování [Budil 2005; 42]. Chybou, co se 

týče konceptu lidských ras - rasových teorií, je mylné směšování biologických a 

fyzických vlastností s inteligencí a duševními kvalitami. V souvislosti s tímto se pak 

utváří teorie o nadřazenosti jedněch nad ostatními. Tyto rasové koncepty se dají nazvat 

rasismem.  

Základ rasových teorií a rasistických nauk spočívá v myšlence fyzické a 

psychické nerovnosti lidských ras. Tyto teorie vyzdvihují jen určité lidi, etnické skupiny 

nebo národy s určitými tělesnými a duševními vlastnostmi a pokládají je za jediné 

nositele té nejvyšší kultury. „Rasismus a rasové teorie vyzvedávají jenom určité lidi a 

určité etnické a jazykové skupiny s určitými tělesnými a psychickými vlastnostmi a tito 

lidé jsou obvykle pokládáni za vyvolené a za jediné představitele nejvyšší lidské kultury 

a lidstva vůbec. A všichni ostatní jsou pro ně vedlejší nebo přímo méněcenní, podřízení, 

až nežádoucí“ [Wolf 2000; 113]. Rasová teorie ještě sama o sobě neznamená, že se 

musí rozvinout v rasismus, rasismem se stává tehdy, pokud je „využita k prosazení či 

ospravedlnění neměnné sociální hierarchie a reprodukce sociální, politické nebo 

ekonomické nerovnosti, to znamená, pokud je sociokulturní sféra redukována na pouhé 

somatično“ [Budil 2005; 14]. 

K šíření rasových teorií do širšího povědomí evropské veřejnosti přispěla árijská 

idea. Ta našla uplatnění, zejména v německém prostředí, při formování národních kultur 

a identit. Árijský mýtus se zrodil v době, kdy se Evropa pokoušela hledat jazykové 
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příbuzenské vazby v Indii. Toto příbuzenství bylo založeno na bázi spřízněných jazyků, 

které měly stejný původ. Západní společnost se začala ztotožňovat pod vlivem árijské 

ideologie s domnělými Indoevropany, které uznali za své předky a popírali svou 

semitskou podstatu, která vycházela ze Starého zákona [Budil 2002; 109 – 111]. Arthur 

Schopenhauer a mnozí další myslitelé zastávali názor, že křesťanská a židovská tradice 

jsou striktně odlišné a začali pokládat křesťanství za to, co je vlastní pouze Árijcům. 

Židé a jejich náboženství tak zůstali úplně odděleni a byli chápáni jako jiná rasa. Árijská 

rasa byla vyzdvihována a považována za nadřazenou ostatním, oproti tomu Židé byli 

pokládáni za nižší rasu, která na společnosti parazituje. Postupem času se také idea 

árijství začala vzdalovat svému původnímu obsahu, což se projevovalo zejména tak, že 

se začalo ustupovat od zdůrazňování spojení Indů a Evropanů a árijský koncept se 

přisuzoval pouze Evropanům. Árijský mýtus se vymanil z akademické půdy a rozšířil se 

do širšího povědomí a byl zneužíván pro státní ideologie [Budil 2002; 203 - 206]. 

Původně lingvistické chápání árijství se proměnilo v rasové, je však nutné si uvědomit, 

že Árijci i Semité jsou opravdu označením pouze jazykové skupiny, nikoli rasy. Hitler 

spolu s dalšími nacisty využili této nesprávné teorie a zaměňovali jazykový pojem 

Árijci, který ve skutečnosti značí pouze jazykovou skupinu, která mluví 

indoevropskými jazyky, za pojem, který určuje nadřazené fyzické rysy a vzhled nad 

ostatními. Jako méněcenné vnímali nacisté v první řadě Židy, kteří ovšem netvoří 

žádnou rasu, jak jsme si řekli, ale jsou pouze skupinou kulturní a náboženskou. 

Árijská idea byla zneužita nacisty za druhé světové války, kteří v souvislosti 

s rasou chápali pojem árijský jako takřka totožný s termínem nordický či germánský. 

Přijali za svou antisemitskou a rasistickou teorii o nadřazenosti árijské rasy, která 

sloužila k ospravedlnění genocidy. Zneužili tak jazykový termín Árijci, který mylně 

pokládali za termín rasový. K budování takovéto rasové nacistické teorie přispěl 

zejména ideolog nacistické strany Alfred Rosenberg, který označil árijskou, neboli 

germánskou rasu jako rasu panskou, tudíž všechny ostatní rasy musely být této panské 

rase podřízeny [Wolf 2000; 139]. 

 

2.3.1 Představitelé rasových teorií 

Jedním z tvůrců rasových teorií byl francouzský učenec Arthur de Gobineau, 

který sepsal práci Esej o nerovnosti lidských ras (1855), která vycházela ze 

všeobecných rasových koncepcí té doby. Jako prvnímu se mu podařilo utřídit myšlenky 
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novodobého rasismu. Gobineau byl přesvědčen, že jen někteří lidé, kteří mají určité 

tělesné a psychické vlastnosti, jsou hodni toho, aby se stali představiteli té nejvyšší 

kultury [Wolf 2000; 137]. Rozlišuje tři druhy ras – černou, žlutou a bílou, přičemž jako 

nejnižší chápe rasu černou a jako nejvyšší rasu bílou. Dle něj byla každá civilizace 

vytvořena bílou rasou, která v důsledku míšení s jinými zdegenerovala, což vedlo 

k zániku dané civilizace. Za nejdokonalejší rasu v rámci bílé považoval A. de Gobineau 

rasu árijsou, které přisuzoval řadu pozitivních atributů. I árijská rasa je však odsouzena 

v budoucnu k zániku, jelikož i u ní dochází k míšení s jinými rasami. Důležité je ale 

dodat, že ačkoli další rasoví teoretici a antisemité vycházeli z Gobineauových myšlenek 

o rasách, sám A. de Gobineau nepokládal Židy za jinou rasu, ale zahrnoval je do rasy 

árijské [Budil 2002; 190 - 191]. 

Arthur de Gobineau svou teorii tedy postavil na všeobecně přijímané myšlence 

té doby, že míšení jednotlivých ras přináší rozkladné účinky. I často opomíjený 

francouzský teoretik Victor Courtet zastával stejný názor. Jeho myšlenky ohledně rasy 

byly takřka totožné s myšlenkami A. de Gobineaua, a jelikož žil a tvořil dříve, musel od 

něho Gobineau určité vize převzít. Courtet, stejně jako Gobineau zastával názor, že 

existuje nerovnost zvyků a dispozic mezi jednotlivými rasami či populacemi. Rasová 

rovnost nastolit nikdy nepůjde, ale to ještě dle něj neznamenalo, že by tato nerovnost 

měla ospravedlňovat rasu bílou k vykořisťování a ovládání ostatních. V rámci bílé, 

evropské rasy považoval Courtet též za nejvýše postavenou rasu germánskou, která 

údajně měla předpoklady a rasové dispozice pro vyniknutí nad všemi ostatními. 

Vlastnosti jednotlivých ras shledával jako pevné a neměnné, a které lze změnit 

pouze míšením s jinou rasou. Spolu s dalšími vědci poukazoval na případ Židů, kteří, i 

když žili po dlouhá staletí roztroušeni téměř po celém světě, si uchovali své rasové 

charakteristiky. Na základě této skutečnosti vnímal rasové typy jako biologické 

kategorie, které se nezměnily i po přesunu jednotlivých etnik do jiných klimatických 

podmínek. Stejně jako A. de Gobineau nesouhlasil s otázkou míšení ras, kterou převedl 

do otázky politické a zastával názor, že rasová stabilita je podmínkou stability politické. 

Jako příklad uvedl Francii, za jejíž nestabilní režim považoval zodpovědnou přílišnou 

promíšenost obyvatelstva [Budil 2005; 90 - 95].  

Dalším významným teoretikem v oblasti rasy byl Angličan Houston Stewart 

Chamberlain, který navázal na Gobineauovy názory. Jeho teorie o nordické (árijské) 

rase hlásala, že pouze tato rasa je předurčená k nadvládě nad ostatními rasami. Fyzické 

znaky lidí nordické rasy považoval Chamberlain za ty nejdokonalejší. Jeho rasismus byl 
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tedy především založen na myšlence nižších a vyšších ras a byl zaměřen výrazně 

antisemitsky, jelikož obhajoval myšlenku, že Židé jsou národem, který má zhoubný vliv 

na všechny ostatní [Wolf 2000; 138]. Jeho víra v árijskou nadřazenost a další názory 

později ovlivnily Adolfa Hitlera. Chamberlain byl přesvědčen, že je nutná hierarchie 

lidí podle jejich rasové příslušnosti a zastával názor, že lidé různých rasových typů se 

mezi sebou nemají mísit, aby rasa procesem křížení neztratila svou pravou identitu. Ve 

svých knihách propagoval myšlenku, že evropská civilizace byla vytvořena árijskou 

rasou. Zastával názor, že úpadek může nastat i u árijských národů a za hlavní viníky 

považoval Židy, jelikož byl přesvědčen, že se systematicky snaží znehodnotit árijskou 

krev a nakazit tak Árijce židovskou krví. Židy navíc obviňoval, že se míšením 

s árijským obyvatelstvem snaží získat hegemonii nad ostatními národy na celém světě. 

Árijcům přisuzoval pozitivní vlastnosti, které byli pravým opakem vlastností 

židovských. Árijce vnímal jako mystické, idealistické, věrné, kulturní a nezkažené tvory 

[Clayová, Leapman 1996; 27]. 

       Na základě těchto rasových teorií můžeme dospět k závěru, že se vyznačují třemi 

společnými znaky: 1) lidskou rasu zařazují čistě do biologické kategorie a neberou 

v potaz společensko-hospodářské podmínky, 2) opírají se buď o nevědecké poznatky 

nebo jich naopak zneužívají, 3) lidské rasy považují za nerovnocenné [Wolf 2000; 138]. 

Myšlenky osvícenských a dalších rasových teoretiků výrazně ovlivnily společenské 

smýšlení první poloviny dvacátého století a nacismus za druhé světové války je toho 

důkazem. Tato ideologie je založena na koncepci biologického rasismu a vychází 

z myšlenek, podle kterých je nordická (árijská) rasa, do které spadá německý národ ta 

nejvyšší a je předurčena k nadvládě nad všemi ostatními příslušníky jiných a 

podřadných ras.  

2.3.2 Rasismus a Židé 

Historie rasismu, která se týká nepřátelského chování vůči Židům, sahá již 

do  patnáctého a šestnáctého století ve Španělsku. Zde bylo běžnou praxí, že se 

uplatňovala nauka o čistotě krve neboli limpieza de sangre. V rámci této nauky se 

věřilo, že židovská krev je nakažená a znemožňuje Židům skutečnou cestu ke konverzi 

na křesťanské náboženství. Židé, kteří konvertovali byli nazýváni conversos, a kvůli své 

„jiné“ krvi byli diskriminováni a vyčleňováni ze společnosti. Byli považováni za 

méněcenné, což se projevovalo vyloučením z veřejného života. Tento postoj křesťanské 

společnosti se dá považovat za prototyp rasistického chování, který se rozvinul později 
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ve své moderní formě. Ačkoli se může zdát, že tato španělská praxe připomíná 

nacistické Německo a jeho zacházení se Židy, je nutné říci, že tento dnes nepřijatelný 

postoj vůči Židům v důsledku jejich nečisté krve byl ve Španělsku motivován 

především nábožensky. Německo však obhajovalo vyvolenost své rasy především 

přírodními zákony, nikoli náboženskými [Fredrickson 2003; 36 – 37]. Pokud se Žid 

rozhodl konvertovat ke křesťanství z opravdového přesvědčení, tak s ním bylo stejně 

zacházeno v některých oblastech jako se Židem. Forma diskriminace spočívala v zákazu 

navštěvovat univerzity či zastávat určité profese. Tato skutečnost je vnímána jako 

skutečný počátek, ze kterého vznikl rasistický antisemitismus devatenáctého století 

[Laqueur 2007; 69]. 

Samotný termín rasismus se začal používat až ve třicátých letech minulého 

století v důsledku potřeby nalézt nové slovo pro nacistické teorie, které měly obhájit 

otevřené pronásledování Židů. Rasistický přístup považuje etnicko-kulturní a fyzické 

rozdíly za vrozené, tudíž neodstranitelné a nezměnitelné. Jeho hlavní myšlenkou je 

nadřazenost bílé rasy a v případě nacismu nadřazenost dávného árijského původu nad 

ostatními, hlavně nad Židy. Dalším jeho důležitým znakem je, že z nadřazenosti jedné 

rasy či skupiny vyplývá, že není možná koexistence mezi těmito skupinami, pokud mezi 

nimi nebude vztah dominance a podřízenosti [Fredrickson 2003; 15 - 20]. Německo 

v období druhé světové války, jakožto otevřeně rasistický režim, přijalo myšlenku o 

nebezpečí židovské krve, která má zhoubné tendence pro německý národ. Tato idea byla 

v souladu s vytvořením dokonalé společnosti.  

 

3. Antisemitismus moderní doby 

3.1 Moderní doba, společnost a Židé 

Nástup modernity byl společností chápán jako úpadek řádu a ztráta jistoty. Židé 

v té době zaznamenali rychlý společenský vzestup, pro ostatní nepochopitelný. Okolní 

společnost to chápala jako stinný dopad modernity, kde se vytrácí veškeré bezpečí a řád. 

Zastánci antimodernismu si tak snadno našli hlavní, lehce zasažitelný terč, a to Židy. Ti 

se ocitli ve střetu mezi moderním a tradičním světem. Byli sice bohatí, ale společnost 

jimi opovrhovala [Bauman 2003; 84 - 86]. Feudální systém se v té době nacházel 

v rozpadu, jelikož v důsledku modernity ztrácela šlechta své výsady a pevnou půdu pod 
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nohama. Židé se naopak z jejich pohledu nacházeli na vzestupu. Je tedy snadno 

uvěřitelné, že šlechta nebyla nakloněna jejich novému vlivu. 

 Pro moderní dobu je charakteristické, že přinesla novou koncepci 

rovnoprávnosti, která se odrazila i v rasové problematice. Různost lidských ras a 

viditelné a přirozené odlišnosti jednotlivých lidí již nebylo možné potlačit a 

v návaznosti na koncept rovnoprávnosti nebylo jednoduché tuto rovnoprávnost nastolit. 

Různé skupiny lidí se od sebe odlišovaly a bylo pro ně téměř nemyslitelné, aby za  

rovnoprávné uznaly i ty druhé [Arendtová 1996; 116]. Před nástupem modernity 

náleželi Židé do jedné z kast, do jedné z vrstev nebo do jednoho ze stavů. Tím pádem 

nebyl problém s jejich odděleností. Ovšem s modernitou tento problém nastal. Jejich 

oddělenost se najednou musela v moderní době začít zdůvodňovat. I když s sebou 

modernita přinášela vyrovnávání rozdílů, bylo pro většinovou společnost důležité 

rozdíly zachovat. Jelikož rovnost stírala rozdíly mezi Židy a křesťany, bylo potřeba 

Židy nedefinovat prostřednictvím jejich náboženství, jelikož se od něj mohli oprostit 

konverzí. Nezbytností bylo nahradit judaismus židovstvím, jelikož zde konverze 

nemohla nastat, z židovství úniku nebylo [Bauman 2003; 98 - 102]. 

Postavení evropských Židů ve společenském žebříčku se začínalo od konce 

sedmnáctého století měnit. Ti, kteří byli bohatí, mohli v některých částech Evropy 

opustit ghetto. Vlna osvícenského myšlení prosazovala jejich emancipaci a asimilaci do 

společnosti. I když osvícenští myslitelé hlásali toleranci, jejich postoj k Židům byl spíše 

rezervovaný. Je ale nutné dodat, že i když osvícenské postoje vedly k emancipaci, na 

druhé straně podporovaly rozvoj moderního antisemitismu. Otázka emancipace 

evropských Židů nebyla přijata různými složkami společnosti stejně. Část katolické 

církve, reakcionáři a ortodoxní křesťané se postavili proti emancipaci a poukazovali na 

vrozenou špatnou povahu Židů, tvrdili, že jsou pro společnost břemenem v důsledku 

jejich neproduktivní práce. Naopak filozofové a další myslitelé té doby byli pro udělení 

občanských práv Židům, ale na druhé straně velmi pochybovali o tom, že by se Židé 

dokázali zříci judaismu a tím pádem se přizpůsobili okolní společnosti [Laqueur 2007; 

70 - 72]. Otázka emancipace se stala velmi aktuální po Velké francouzské revoluci. 

Devatenácté století znamenalo pro Židy přiřknutí rovných práv, získali občanská práva, 

občanství i přístup ke vzdělání. Ovšem tento proces emancipace zaujímal dvojznačné 

stanovisko moderního národního státu k židovským občanům. Emancipační proces 

hlásal rovnost a nebylo již tedy možné tolerovat židovský „národ“ uvnitř jiného národa. 

Židé tak zákonitě museli pozbýt svých privilegií, jako i například šlechta, z důvodu 
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nastolení rovnosti, kterou hlásala Velká francouzská revoluce. Na druhé straně však stát 

potřeboval finanční zdroje, aby mohl fungovat a podnikat, a proto se obracel na 

židovské finančnictví o poskytnutí úvěrů. Židé jako finančníci či bankéři působili v této 

oblasti po mnoho let a navíc měli styky celoevropského charakteru. V zájmu státu se 

tedy stalo považovat Židy za samostatnou skupinu, jež by měla mít privilegia. Proti 

zájmu státu byla jejich asimilace do společnosti, která by znamenala neangažování se 

v poskytování úvěrů za účelem státního podnikání [Arendtová 1996; 61 – 62]. Tyto 

skutečnosti právě poukazují na dvojznačný význam emancipačního procesu. Na jedné 

straně bylo požadováno, aby se Židé včlenili do společnosti, na straně druhé bylo pro 

stát výhodné, aby zůstali skupinou mimo společenské dění. 

Moderní společnost s sebou přinesla především rovnoprávnost, která otevřela 

Židům cestu do společnosti. Pohled Židů na nově nabyté svobody a možnosti ale nebyl 

jednotný. Především mladá nastupující generace byla změnám nakloněna 8 . Pro 

zachování židovského národa jako takového však bylo důležité zachovat rodinné vazby. 

Prostřednictvím silných rodinných vazeb vzdorovali Židé asimilaci a rozpadu jejich 

komunit. Tato soudržnost byla pro Židy důležitá, ale z druhé strany byla negativně 

vnímána zvenku. V průběhu devatenáctého století společnost začala vnímat Židy, 

v důsledku jejich solidarity a soudržnosti mezi sebou, jako představitele mezinárodních 

a celosvětových organizacích, kteří mají stejné zájmy a ovládají státy ve prospěch svých 

vlastních zájmů. Tento pohled na Židy jako uchvatitele celosvětové moci měl za 

důsledek zvýšení antisemitského cítění v průběhu devatenáctého století [Arendtová 

1996; 82 – 83]. Je ale nutné podotknout, že židovská solidarita byla způsobena 

především tím, že okolní svět je vnímal pouze jako celek, nerozlišoval je. Židé se ale 

mezi sebou vnímali rozdílně. Asimilovaní Židé, kteří nevyznávali judaismus, byli pro 

společnost stejní jako ortodoxní Židé. Z tohoto důvodu mezi nimi panovala soudržnost, 

jelikož nedokázali přimět okolní společnost, aby mezi nimi dělala rozdíly [Laqueur 
                                                 
8 Židé ze střední a západní Evropy, kteří dosáhli velkého bohatství a jejich, zejména bankovní činnost, 
prosperovala, se ocitli v nové situaci. Jejich synové v hojné míře nepokračovali ve šlépějích svých otců a 
nepřebírali rodinný byznys, ale zaměřovali se na humanitní obory nebo na intelektuální činnosti. 
K tomuto kroku se nemohly dřívější generace odhodlat a ani si ho dovolit. „Zrození židovské inteligence, 
které se kdysi národní stát tolik obával, postupovalo fantastickým tempem. Synové bohatých židovských 
rodičů se hrnuli do kulturních profesí obzvláště v Německu a v Rakousku, kde se velká část kulturních 
institucí, jako byly noviny, vydavatelství, hudba a divadlo, stala židovskými podniky“ [Arendtová 1996; 
112]. Tento intelektuální rozkvět vedl především k odklonu od tradice a asimilaci bohaté společenské 
vrstvy Židů ze západní a střední Evropy. Z politické stránky znamenal tento proces emancipaci. Ze 
společenského pohledu tito mladí intelektuálové představovali první židovskou skupinu, která usilovala o 
začlenění se do nežidovské společnosti. Diskriminace ze strany většinové společnosti, do které se nechtěli 
starší generace zapojovat, pro tyto mladé židovské intelektuály znamenala velký problém [Arendtová 
1996; 113]. 
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2007; 154 – 155]. I když by se mohlo zdát, že idea Velké francouzské revoluce 

dopomůže Židům k opravdu rovnoprávnému přijetí do většinové společnosti a 

vymýcení antisemitismu, nestalo se tak. Mohli sice opustit svá ghetta, studovat na 

univerzitách a jinak se zapojovat do většinové společnosti, jenže zde právě nastal 

problém. Společnost je často nedokázala přijmout, jelikož je pokládala za cizí prvek, 

který se do ní najednou hodlá začlenit. Vlastenecké a národní nálady tomu nahrávaly.  

Názor na vyřešení otázky židovské asimilace z pohledu většinové společnosti 

nebyl jednotný. Společnost nebyla schopna uznat za sobě rovné Židy jako celek, ale jen 

jednotlivce. Když Židé procházeli obdobím zrovnoprávňování, tak rozdíly mezi nimi a 

okolní společností byly ještě více viditelnější. To na jednu stranu vzbuzovalo 

nesnášenlivost a na druhou stranu jistou přitažlivost pro okolní společnost. Pro Žida 

bylo velmi obtížné se dostat do nežidovské společnosti. Uspět mohli pouze takoví 

jedinci, kteří se zřetelně vydělovali z řad židovského lidu. Pokud chtěli být Židé přijati 

do společnosti, museli si uvědomit jistou dvojznačnost. Byli Židé a přitom nebyli Židé, 

jelikož se od nich vydělovali, stali se výjimkou, kterou společnost byla ochotna přijmout 

za sobě rovnou. Tito Židé se ocitli v paradoxní situaci. Společnost požadovala, aby se 

plně asimilovali, ovšem na druhou stranu jaksi očekávala, že chování Židů bude 

poněkud jiné a neobvyklé v důsledku jejich židovství [Arendtová 1996; 116 – 118]. 

 Postavení židovského národa uvnitř společnosti bylo velmi specifické. Anna 

Zuková označila Židy za tzv. mobilní třídu na základě svého zkoumání postavení 

polských Židů. Zde zastávali příslušníci tohoto národa, především v osmnáctém století, 

takové veřejné pozice, které byly lidem neoblíbeny. Pracovali pro šlechtu jako výběrčí 

daní, spravovali jejich majetky apod. Byli de facto prostředníky mezi šlechtou a jejími 

poddanými. Postavení Židů bylo z pohledu šlechty stejně nízké jako jejich poddaných, 

tedy nižších tříd. Ovšem očima měšťanů a dalších poddaných bylo židovské postavení 

dosti vysoké. Společnost Židy chápala jako své vykořisťovatele, jelikož nikdy nepřišla 

do styku se šlechtou, ale pouze s jejími prostředníky – Židy. Nespokojenost poddaných 

tedy nezasahovala pravou příčinu, tedy šlechtu, ale Židy [Bauman 2003;80 – 81]. Tento 

boj společenských vrstev ale ještě nestačí k vysvětlení charakteristik nenávisti proti 

Židům. K objasnění tohoto jevu je důležité přijmout názor, že Židé se stali „předmětem 

dvou opozičních a navzájem protikladných třídních antagonismů“ [Bauman 2003; 82]. 

Obě strany společnosti měly pocit, že Židé zastupují tu druhou část. Proto také vznikl 

název mobilní třída. 
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Židé byli skutečně jiní a odlišní od okolní společnosti, což je možné přisuzovat 

jejich způsobu života, který byl vydělen z okolní společnosti. V historické perspektivě 

představovali oddělenou skupinu, která snad ani nechtěla být přijata do společnosti a na 

druhé straně se jí i okolní společnost stranila. Židé si uchovávali po celý svůj vývoj své 

tradice, jazyk, náboženství a zvyky. Na postoj antisemitů mělo vliv mnoho 

společenských, historických i psychologických faktorů. Termín okraj tradičních hodnot 

má, podle Gorgona W. Allporta, všechny dané faktory sjednotit pod společný motiv. 

„Tento výraz je ovšem třeba chápat tak, že nezahrnuje jen odchylky v náboženství, 

v zaměstnání, v národním svérázu, ale také to, že Židé mají daleko k tradiční 

prostřednosti: je tu hryzení svědomí, intelektuální aspirace, duchovní kvas. Dalo by se 

to říci takto: zdá se, že Židé jsou natolik mimo střed (trochu nad, trochu pod, trochu 

vedle), aby to „góje“ nejrůznějším způsobem vyvádělo z rovnováhy. Konzervativní lidé 

vnímají „okraj“ jako hrozbu. Odchylky nejsou velké, ale o to znepokojivěji působí“ 

[Allport 2004; 275]. 

3.2 Moderní antisemitismus 

Pro moderní antisemitismus je charakteristické, že došlo k posunu řešení 

židovské otázky ze sféry náboženské do sféry politické a rasové. Žid přestal být 

nenáviděný proto, že není křesťan, ale naopak začal být nenáviděný proto, že je 

nepřekonatelně odlišný, cizí a neschopen asimilace. [Messadié 2000; 238]. 

Antisemitský pohled na Židy je vnímá jako cizince a cizorodý živel v důsledku toho, že 

byly nebo jsou „národem“, který nemá domov. „Protože neměli mateřskou zemi, byli 

Židé všude považováni za jakési parazity na společnosti. Měli jisté atributy národa 

(etnickou soudržnost plus tradiční národní ráz), ale ve skutečnosti byli na celém světě 

jediným národem bez domova. Lidé, kteří neměli důvěru k „dvojí loajalitě“, je 

obviňovali, že nejsou k adoptivní zemi tak patriotičtí, tak poctiví, jak by měli být. 

Protože mnoho Židů mělo pokrevní příbuzné jinde a hluboce se zajímali o osud 

židovského lidu ve všech zemích, byli obviňováni z „internacionalismu“ – z menší než 

běžné loajality k vlasti“ [Allport 2004; 274]. Sociologický koncept cizince spočívá 

v myšlence, že cizinec je zde chápán jako potenciální putující. Na místo, kam cizinec 

přišel, od počátku nepatří a přináší s sebou vlastnosti, které v novém prostoru nemají 

svůj původ. Jeho specifickým rysem je i to, že stojí uvnitř skupiny a zároveň do ní 

nepatří. V dějinách se cizinec objevuje jako obchodník, který žije ze 

zprostředkovatelského obchodu. To mu dává specifický charakter mobility uvnitř dané 
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skupiny, kde dochází k jakémusi slučování blízkosti a vzdálenosti, které tvoří jeho 

formální postavení. Jelikož cizinec není se skupinou zásadně svázán, je mu dána jistá 

míra objektivnosti, a proto je schopen se oprostit od předsudků a předpojatosti. Cizinci 

nejsou většinovou společností vnímáni jako jednotlivci, ale jako cizinci určitého typu 

[Simmel 1997; 26 - 33]. Tento koncept cizince zcela odpovídá postavení Židů ve 

společnosti. Od počátku diaspory bylo součástí židovské identity právě jakési 

„bezdomovectví“. Tuto skutečnost pak ve dvacátém století připomínal a hlásal zejména 

Hitler. Viděl to jako nebezpečí, protože se domníval, že když Židé nemají svou vlastní 

zemi, tak v důsledku toho se nebudou chtít zapojit do války obvyklým způsobem a 

nepůjde jim tedy o územní zisky [Bauman 2003; 72]. 

Dalším charakteristickým znakem moderního antisemitismu je domněnka, že 

Židé usilují o nadvládu nad světem. Této myšlence nahrávala skutečnost, že postavení 

Židů se celkově zlepšilo a mnoho židovských rodin pohádkově zbohatlo a získalo určitý 

vliv [Laqueur 2007; 146]. Antisemité se v té době zaměřovali především na skutečnost, 

že Židé byli ve velké míře zastoupeni v lukrativních odvětvích. Lidé se obávali 

židovského úspěchu a byli přesvědčeni, že není zasloužený a že je může ohrozit. 

Zejména ve středních vrstvách panovala představa, že Židé a jejich úspěch na 

podnikatelském poli je nezasloužený a že jej dosáhli pouze spiklenectvím, jehož 

prostřednictvím chtějí ovládnout celou společnost [Fredrickson 2003; 66 – 67, 73]. I 

s tímto druhem stereotypního uvažovaní, že Židé usilují o světovládu, se ztotožnili 

později nacisté. 

Teorie o židovské konspiraci dosáhla vrcholu v díle Protokoly sionských 

mudrců, které bývají označovány za bibli moderního antisemitismu a byly 

pravděpodobně sepsány v devadesátých letech devatenáctého století. Vznikly patrně ve 

Francii a v Rusku, odkud se šířily do dalších zemí. V Protokolech se tvrdí, že Židům se 

již podařilo ovládnout svět, ale ještě nemají úplnou moc a proto se snaží poštvat národy 

proti sobě. V době svého vzniku neměly ještě žádný politický dopad na židovské 

obyvatelstvo, což se ale v následujících desetiletích změnilo. Hlavně po první světové 

válce vzrostl význam Protokolů. Lidé se snažili nalézt příčinu, která dokázala dopustit, 

že zemřely miliony lidí, že se radikálně zhoršila ekonomická situace na celém světě 

apod. Přijali proto Protokoly a vinu za všechny předchozí události začali přisuzovat 

Židům a nikoli těm, kteří opravdu válku způsobili. Protokoly tak podporovaly 

spikleneckou teorii o židovském národě [Laqueur 2007; 92 – 95]. 
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Jiným výrazným jevem, který dopomohl ke vzrůstu moderního antisemitismu, 

byly nacionalistické tendence, které měly především vliv na tvorbu národnostních států. 

Největší důraz byl kladen na národ, národní jazyk a kulturu, což pro Židy představovalo 

hrozbu, i když jim doba po francouzské revoluci byla velmi nakloněna, jelikož získali 

přístup do společnosti a rozdíly mezi nimi a okolím se začali stírat. Antisemitismus však 

nabíral na síle. „Byl to věk nacionalismu, doba Volku. Židé z hlediska antisemitů 

nepatřili jen k jinému náboženství; jejich charakter a mentalita byly zásadně odlišné, 

cizí hodnotám a tradicím Francouzů, Němců, Poláků, Rusů i ostatních evropských 

národů. Byli rozkladným živlem, parazity, kteří společnosti ničím pozitivním 

nepřispívali; jejich hlavním zaměstnáním bylo hromadit bohatství a prostřednictvím 

peněz získávat politický a kulturní vliv“ [Laqueur 2007; 159]. Myšlenka národního státu 

byla pro Židy nebezpečím. Kultura byla považována za vlastnictví národa, ne za 

univerzální jev. Národ byl chápán jako nejvyšší idea bytí a tato myšlenka zaujímala 

centrální úlohu ve spojování lidu. Samotná idea však v sobě obsahovala i potřebu 

vůdce, tyrana. Dějiny dvacátého století jsou toho důkazem [Messadié 2000; 259 – 260]. 

Dalším důležitým fenoménem konce devatenáctého století je upadající židovský 

vliv v oblasti ekonomické a hospodářské. I přes tuto skutečnost antisemitismu 

nevymizel, ba dokonce nabíral na síle. V důsledku nástupu imperialismu mnozí Židé 

ztratili své výlučné postavení ve finanční sféře. Podnikání se začali věnovat i jiní a 

vytvářeli tak pro Židy jako celek konkurenci. I přes tuto konkurenci si však jednotliví 

Židé byli schopni ponechat své postavení v oblasti finančního poradenství 

v celoevropské oblasti. I když to byli pouze jednotliví Židé, kteří zastávali vysoká 

postavení, tak v očích veřejnosti stejně zastávali židovstvo jako takové. Obecně však 

židovstvo postihl úpadek. Ztratilo moc a rozčlenilo se jen na několik skupinek, kterým 

vliv zůstal. Problém společnost spatřovala v tom, že jejich moc sice upadala, ale jejich 

bohatství bylo stejné. To vyvolalo všeobecné nepřátelství a závist ostatních 

v celoevropském měřítku [Arendtová 1996; 66]. Ke vzestupu antisemitismu na konci 

devatenáctého století v Německu, Rakousku a Francii výrazně přispěly finanční 

podvody a skandály. Zejména nižší střední třídy v důsledku investic a touze po 

astronomických ziscích ztratily nenávratně své vklady například při panamské aféře. 

Někteří členové jednotlivých parlamentů a vládní úředníci byli zapleteni do podvodů a 

úplatků. Židé zde fungovali sice pouze jako prostředníci, ale ti, kdo v těchto skandálech 

ztratili všechny své peníze, dávali svou situaci za vinu Židům. Zvedla se tedy nová 

náhlá vlna antisemitismu, zejména u příslušníků nižších středních tříd. Na přelomu 
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století se situace v evropských zemích poněkud uklidnila a finanční skandály ze 

sedmdesátých let upadly do zapomnění a antisemitské strany pozbývaly svůj politický 

vliv. Mohlo se tedy zdát, že by bylo antisemitským projevům konec. Ne ale na dlouho, 

už po první světové válce se nevyřešené politické pnutí ohledně Židů projevilo 

v mnohem větším měřítku. [Arendtová 1996; 92 – 99]. Specifickou situaci náhlé velké 

vlny antisemitismu představuje francouzský příklad. Ke konci devatenáctého století se 

vzedmula velká vlna francouzského antisemitismu v důsledku tzv. Dreyfusovy aféry. 

Žid Alfred Dreyfus byl francouzským důstojníkem, který byl odsouzen za údajnou 

špionáž ve službách Německa. I když později vyšlo najevo, že viníkem vůbec nebyl a 

proces byl proti němu vykonstruovaný, francouzská společnost se ocitla radikálně 

rozdělena v pohledu na tento případ. Tato aféra silně rozdmýchala antisemitské vášně.   

Na základě Dreyfusova případu přišel publicista Theodor Herzl s myšlenkou 

sionismu 9 , jehož hlavním cílem je utvoření židovského státu. Byl tak otráven 

antisemitismem, který vyvolala Dreyfusova aféra, že publikoval pamflet s názvem 

Židovský stát, kde se zabýval myšlenkou ukončení pronásledování Židů, které by přinesl 

jejich samostatný stát [Messadié 2000; 315].  

Situace se na přelomu století uklidnila a Židé se tak mohli cítit relativně 

v bezpečí. Po první světové válce se vše změnilo. Mnohými byl přijat názor, že válku 

zavinili rakouští a němečtí Židé. Nestalo se, že by z tohoto činu byly obviňováni 

jednotlivci, ale přirozeně se vina svalovala paušálně na všechny Židy. Období klidu pro 

Židy v těchto zemích skončilo a židovství se stalo nectností. Ze „zločinu“ judaismu bylo 

úniku konverzí, z židovství se uniknout nedalo. Se zločinem se dalo skoncovat 

prostřednictvím trestu, ale neřest či nectnost se dala pouze vymýtit. Společnost takto 

definovala židovský původ a právě v takovýchto společenských a politických 

podmínkách byl zdroj antisemitismu uplatňovaného nacisty. Aplikace rasové otázky na 

židovský národ měla svou oporu především v panujících přesvědčeních společnosti. 

Společenské faktory tak výrazně přispěly k těm politickým v židovské otázce 

[Arendtová 1996; 157].  

Co se týče vývoje politického smýšlení v postoji k Židům, tak mělo velký vliv 

na pozdější vývoj antisemitismu. Od posledního desetiletí devatenáctého století se 

Německo i některé ostatní evropské země nacházely ve špatné společenské situaci. 
                                                 
9 Židé žili na okraji společnosti a jejich postavení bylo v budoucnu nejisté. Myšlenka sionismu vycházela 
z nespokojenosti s tímto stavem a z obav dalších antisemitských útoků. Sionisté zastávali názor, že 
vyřešení židovské otázky se skrývá v hromadné židovské emigraci zpět na místo, odkud vzešli – tedy do 
Palestiny [Laqueur 2007; 156 – 157]. 
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V důsledku industrializace docházelo k přelidnění ve městech, což s sebou přinášelo 

vyšší stupeň kriminality i vyšší stupeň nemocnosti. V takovýchto podmínkách se dařilo 

extrémním politickým hnutím, které hlásaly lepší budoucnost. Byla potřeba najít 

nějakého viníka, který dostal Německo a potažmo jiné státy do této nezáviděníhodné 

situace. Těmito viníky byli označeni například komunisté nebo Židé. Po prohře v první 

světové válce se společenská situace samozřejmě nezlepšila, což vedlo k ještě většímu 

posílení antisemitské rétoriky [Clayová, Leapman 1996; 30]. Politická tradice se u Židů 

prakticky nevyskytovala a samotné židovské obce byly velice slabé na to, aby získaly 

nějaký silný politický vliv a mohly hájit židovské zájmy. Někteří jedinci se do politiky 

dostali, ale spíše se snažili distancovat od prostředí, ze kterého vzešli [Laqueur 2007; 

146]. Naopak extrémní levicové i pravicové strany, ačkoli vychází z jiných myšlenek, 

tak v otázce antisemitismu nacházely společnou řeč. Levice obviňovala Židy 

z přílišného modernismu a kapitalismu [Messadié 2000; 262 – 263], extrémní pravice 

vycházela z nacionalistických tendencí a rasových otázek.  

3.3 Cesta k holocaustu 

Vysvětlení holocaustu jako vyvrcholení antisemitismu, který prostupoval 

společnost v dlouhé historii v oblasti náboženské, ekonomické, politické a kulturní se na 

první pohled zdá logické, ale zas až tak zřejmý vztah mezi antisemitismem a 

holocaustem není. Antisemitismus ve všech jeho formách byl po dvě tisíciletí téměř 

všeobecným evropským jevem. Přesto byl ale holocaust jedinečnou, unikátní událostí, 

kterou nelze srovnávat s ostatními případy genocidy jiných etnik či národů. 

Antisemitismus je jevem všudypřítomným a trvalým, což ale samo o sobě nemůže 

vysvětlit jedinečnost holocaustu. Holocaust na základě této argumentace nemůže být 

vyvrcholením antisemitismu. Samozřejmě ale platí, že antisemitismus výrazně přispěl 

k uskutečnění holocaustu, musel se však spojit dohromady s faktory a okolnostmi, které 

byly jiného charakteru. [Bauman 2003; 67 – 69]. Cestu k holocaustu je nutné vnímat 

v kontextu společenské situace, která nastala po první světové válce a vyvinula se 

v důsledku extremistických tendencí a celkového společenského klimatu do nejničivější 

a největší židovské tragédie.  

Společenská situace byla živnou půdou pro hledání viníků, kteří za ni byli 

odpovědni. Sám Hitler byl přesvědčen, že spiknutí světového židovstva stojí za prohrou 

Německa v první světové válce. Dle něj byli také Židé zodpovědní za hospodářskou 

recesi a bolševickou revoluci v Rusku. Chápal Židy jako symbol kosmopolitismu a 
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univerzalismu. Stejně jako jiní antisemité se přikláněl k názoru, že Židy 

necharakterizuje jejich náboženství a etnická příslušnost, ale rasa. [Fredrickson 2003; 

94]. Na počátku třicátých let došlo k ještě většímu růstu extremistických pravicových i 

levicových tendencí, které měly za cíl vyřešit nastalou situaci. Tato atmosféra umožnila 

Adolfu Hitlerovi a nacistické straně převzít již v lednu 1933 moc na Německem. 

Veřejný a posléze i soukromý život přešel pod její kontrolu.  

Uvádění rasových teorií do praxe začalo být možné. Domnělá genetická 

nadřazenost árijské rasy deklasovala ne-Árijce a hlavně Židy na úroveň druhotných 

lidských bytostí, které je potřeba z čistého Německa sprovodit. V tomto roce byl přijat 

zákon o rekonstrukci státního úřednictva, což mělo za následek propuštění Židů a 

ostatních ne-Árijců ze státních služeb. Později byl přijat další zákon, který zakazoval 

Židům výkon lékařské či učitelské praxe a navíc zakazoval i studium. Židům bylo také 

upřeno sociální pojištění [Clayová, Leapman 1996;  47 – 48]. Rok 1935 znamenal pro 

Německo přijetí tzv. norimberských zákonů, které byly výrazně rasistické. Židům byly 

vzaty jejich politická práva, nikoli však práva občanská. Byli tedy stále německými 

státními příslušníky, ale ne říšskými občany. Zákony zakazovaly pohlavní styk a sňatky 

mezi Židy a ne-Židy. Německé ženy mladší pětačtyřiceti let nesměly být zaměstnávány 

v domácnosti u židovských rodin. Tyto nově uzákoněné předpisy však v podstatě 

existovaly i před rokem 1935, jen v podobě tzv. norimberských zákonů byly 

legalizovány [Arendtová 1995; 56 ]. 

Rok 1938 znamenal další protižidovská nařízení, pomocí nichž byli Židé 

nadobro vyřazeni ze společenského života Německa. Jednalo se o to, že: 

„• bylo zakázáno měnit si jméno (především si Židé nesměli brát jména německá); 

• zvláštní výnos stanovil 316 jmen úředně označených za „židovská“; Židé s jinými 

křestními jmény si museli přidat jako druhé jméno Izrael nebo Sára, aby nemohlo dojít 

k omylu; 

• árijští rodiče nesměli křtít své děti židovskými jmény; 

• židovské firmy nesměly zatajovat, kdo je jejich majitelem; 

• všechny židovské organizace se musely úředně zaregistrovat; 

• rovněž muselo být zaregistrováno všechno židovské vlastnictví; 

• Židé byli povinni nosit u sebe dokumenty potvrzující jejich židovský původ a na 

požádání je předložit; 

• všechny ulice pojmenované po osobách židovského původu byly přejmenovány; 
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• Židé nesměli pracovat jako obchodníci s realitami, bankéři, ředitelé průmyslových 

podniků, detektivové, turističtí průvodci, zprostředkovatelé sňatků, zdravotní sestry, 

porodní asistentky, obchodníci se zbraněmi nebo obchodní cestující; dále měli zakázáno 

provozovat zásilkovou službu, prodávat na veřejných tržištích a pracovat v márnicích; 

• židovští lékaři mohli ošetřovat jen židovské pacienty a i to pouze na základě zvláštního 

povolení; 

• Židé měli zakázán přístup do německých divadel; 

• židovské děti byly vyloučeny z německých škol; 

• osoby židovského původu musely bydlet ve vymezených čtvrtích“ [Clayová, Leapman 

1996; 55]. 

Hitlerův odpor k Židů neměl zřejmě nic společného s jejich počtem, jelikož 

tvořili pouze jedno procento v německé společnosti. Považoval je však za nepřátele 

hlavního stupně, kteří rozkládají německou společnost zevnitř a stojí v pozadí 

celosvětového spiknutí, které zrodilo jak bolševismus a komunismus, tak kapitalismus 

[Fredrickson 2003; 99]. Navíc se odvolával na rasové teorie a čistota krve a rasy se 

později stala pro Hitlera a nacisty jediným měřítkem, podle kterého se rozhodovalo o 

smrti a životě jednotlivých lidí. Ideálu rasové čistoty odpovídala pouze rasa árijská či 

nordická. Osvícenská myšlenka o degeneraci rasy na základě míšení s rasami jinými 

našla své uplatnění. Strach z degenerace vedl k odmítání čehokoli nového a jiného, tedy 

i Židů, kteří v národnostních státech vytvářeli „cizí“ element [Messadié 2000; 261 - 

262]. Bylo především potřeba árijskou rasu vymanit z vlivů jiných ras. „Podle Hitlerova 

názoru jsou dějiny důležité především jako zdroj svědectví o vzestupu, zápase a pádu 

jednotlivých ras. Hitler se obával, že pokud nebudou podniknuty účinné kroky, jež by 

posílily árijskou rasu, Židy na jejich „bezohledné cestě vzhůru“ nic nezastaví“ [Clayová, 

Leapman 1996; 28]. Hitler spolu s ostatními nacisty usiloval o rozšíření čisté árijské 

rasy10 , což v sobě zahrnovalo i myšlenku o rozšíření německého území, kam by se 

budoucí početná populace mohla přesunout. Tyto myšlenky o rozšíření území se staly 

význačnými před vypuknutím druhé světové války [Clayová, Leapman 1996; 28]. Židé 

byli pokládáni za nebezpečné živly, které mohou zničit celou civilizaci. „Ve své 

vrcholné fázi dospělo rasové učení k identifikaci židovství jako smrtonosné esence 

modernity (…)“ [Budil 2002; 219]. 
                                                 
10 V rámci čistoty rasy byl v Německu v roce 1935 založen Heinrichem Himmlerem projekt Lebensborn. 
Jeho cílem byla podpora rasově čistých a geneticky hodnotných rodin. Byli zřízeny domovy, kde se 
pečovalo o těhotné matky s dobrými rasovými a genetickými dispozicemi, posléze o matky po porodu a 
jejich narozené rasově čisté děti [Clayová, Leapman 1996]. 
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Nacistická propaganda se zaměřovala na lidový antisemitismus. Podněcovala 

v lidech antisemitské nálady a apelovala na jejich lhostejnost při řešení židovské otázky. 

Židé byli prezentováni jako lidé se špatnou genetickou výbavou, která není vhodná pro 

německý lid. Bylo zapotřebí definovat Židy11, aby mohli být ostatní občané Německa 

ujištěni, že je takový osud potkat nemůže. Byla proto potřeba nalézt takovou definici 

Žida, která by vyloučila sporné případy. Tak došlo k přímému oddělení Židů a ostatní 

společnosti, aniž by se někdo nacházel na pomezí obou skupin. První vize nacistické 

moci byla taková, že Německo bude očištěno od židovského vlivu prostřednictvím 

vysídlení nepatřičné rasové skupiny za hranice Německa. V průběhu války se pouhé 

vysídlení stalo nemožné v důsledku nacistické kontroly velké části Evropy. 

Racionálním se tedy zdála fyzická likvidace, v nacistické rétorice nazývána jako 

konečné řešení, která splní na začátku války vytyčený cíl – a to Německo bez Židů 

[Bauman 2003; 181 – 187]. Aby nedocházelo ke sporným případům, jak určit kdo je Žid 

a kdo není, bylo zapotřebí definovat ne-árijské obyvatelstvo. Začalo se rozlišovat mezi 

Židy, míšenci druhého a prvního stupně. Do kategorie Žid spadala osoba, která měla 

dva židovské prarodiče, náležela k židovskému náboženství nebo byla v manželském 

svazku s židovskou osobou od roku 1935, a dále osoby, které měly tři nebo čtyři 

židovské prarodiče. Míšenci prvního stupně byly takové osoby, které pocházely ze dvou 

židovských prarodičů, ale nevyznávaly židovské náboženství a nevstoupily do 

manželství s židovskou osobou. Do poslední kategorie ne-Árijců spadali míšenci 

druhého stupně, kteří měli pouze jednoho prarodiče židovského původu [Hilberg 1985; 

38]. Následná proveditelnost holocaustu byla možná jen v moderní společnosti, která 

rozvinula takové technologie a pokročila ve vědě tak daleko, že prostřednictvím tohoto 

pokroku bylo možné holocaust provést. K vyhlazení šesti milionů Židů byl potřeba 

dobře propracovaný logistický plán. Technika a nové technologie umožnily 

systematické masové vraždění na pozadí účinného byrokratického aparátu [Bauman 

2003; 39 – 41]. 

Plán konečného řešení se začal rozbíhat v průběhu války. Pro tento záměr byli 

Židé opět koncentrováni, tak jako v minulosti, do ghett. Nacisté vraždili všechny 

Židy12, neexistoval zde selektivní výběr. Likvidace se prováděla systematicky s pomocí 

                                                 
11 Podle židovského práva je Židem člověk, který se narodí židovské matce nebo konvertuje k judaismu 
podle židovského zákona halachy [Spiegel 2007; 13]. Nacistické definování Židů se v tomto ohledu lišilo. 
12 Z. Bauman v této souvislosti mluví o kategoriální vraždě, jelikož Židé a ostatní nepohodlní lidé byli 
posíláni na smrt jen z toho důvodu, že patřili ke kategorii, která byla učená ke zlikvidování. Pachatelé 
vražd nepožadovali důkaz o jejich vině. Samotné zařazení do příslušné kategorie znamenalo téměř jistou 
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techniky. Nešlo o řadu pogromů ani o náhodné masakry. Ostatní menšiny, jako 

například komunisté či Svědci Jehovovi, byli posíláni spíše do pracovních táborů a 

mohli se z nich dostat, pokud se vzdali svého přesvědčení a rozhodli se spolupracovat 

s nacisty. U Židů šlo o něco jiného. Byli zabíjeni bez ohledu na jejich politické 

smýšlení. Nebyli likvidováni za to, co dělali nebo si mysleli, ale jen proto, že byli Židé. 

Proto můžeme holocaust pokládat za jedinečný [Laqueur 2007; 110 – 117].  

Hitlerovo konečné řešení rozhodně nebylo dílem iracionality. „Holocaust se 

v žádné

               

m okamžiku svého dlouhodobého a složitého provádění nedostal do konfliktu se 

zásadami racionality. „Konečné řešení“ nešlo v žádné své fázi proti racionální snaze o 

efektivní a optimální plnění cíle. Právě naopak, vyrostlo z ryze racionální starosti a 

vypracovávala je byrokracie věrná své formě a účelu“ [Bauman 2003; 51]. V dnešní 

době se už nezastává názor, že by hrůzy holocaustu spáchali lidé vyšinutí, zločinci či 

blázni. Existuje samozřejmě mnoho důkazů, že vykonavatelé židovské zkázy nebyli 

„nemocnými“ jedinci, ale byli naopak lidmi zcela „normálními“ a racionálními. Tato 

skutečnost je ale dosti znepokojivá z hlediska morálky. Zůstává otázka ohledně toho, 

jak byli schopni tito „normální“ lidé provádět masové vraždění. Vysvětlení může být 

takové, že morální zásady lidí, pověřených k vykonávání masového vraždění, ustupují 

do pozadí, pokud jsou splněny tři následující podmínky. První podmínkou je, že 

páchané násilí je schváleno autoritou, druhá podmínka vychází z toho, že jednání 

pachatelů je rutinizováno a poslední podmínkou je dehumanizace obětí. Jedním ze 

společenských mechanismů, který umožnil holocaust, je tedy překonání morálních 

zábran. Dalším sociálním mechanismem, který byl ještě nebezpečnější než ten 

předchozí, bylo úplné pominutí morálních otázek. Důvodem bylo to, že samotné jednání 

pachatelů nebylo na povrch viditelné. S tím souvisí činnost byrokratického aparátu. 

Byrokraté „pouze“ psali zprávy, zasedali v poradách, telefonovali, ale nebyli přímými 

vykonavateli masového vraždění. I když samozřejmě museli vědět, co způsobují svým 

jednáním, nechtěli si to připustit, jelikož souvislost mezi jejich jednáním a masovým 

vyvražďováním nebyla na první pohled zřejmá [Bauman 2003; 53 – 59]. 

 

 

 

                                                                                                                                
smrt. Nezáleželo na jejich vlastnostech, věku, zda spáchali něco trestného apod. Byli pouze zařazeni do 
kategorie, která byla určena k vyhubení. Kategoriální vražda je jednostranným aktem. Pachatelé zločinů 
mají zájem na tom, aby jejich oběti zůstaly nečinnými [Bauman 2003; 18]. 
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Závěr 
Antisemitismus však s koncem holocaustu nekončí. Otevřeně hlásaný 

antisemitismus se stal sice společenským tabu, protože hrůzy holocaustu byly v živé 

paměti a společnost se s nimi nedokázala vyrovnat, ale antisemitské smýšlení se s jeho 

koncem nevytratilo. I když se míra antisemitských tendencí zmenšila, antisemitismus 

stále v současné době přetrvává v naší společnosti. Po konci války již nehovoříme o 

moderním antisemitismu, ale o tzv. novém (současném) antisemitismu či antisionismu. 

Pohled na Židy jako na odlišnou a méněcennou rasu již nehraje tu nejdůležitější roli. 

Stoupenci nového antisemitismu vyzdvihují jako hlavní důvod nenávisti vznik 

samostatného židovského státu Izrael. 

Důležitým rysem tohoto druhu antisemitismu je fenomén popírání holocaustu. 

Různé revizionistické proudy, které se zabývají problematikou holocaustu, se snaží 

překrucovat informace takovým způsobem, který popírá systematické vraždění Židů 

v období nacistického Německa. Popírači zastírají své skutečné cíle a skrývají je pod 

roušku pátrání po historických nepravdách. Deborah E. Lipstadtová zdůrazňuje, že 

holocaust nemůžeme vnímat pouze jako tragédii židovského národa, ale především jako 

tragédii celého lidstva. „Stejně jako nebyl holocaust tragédií Židů, nýbrž tragédií 

civilizace, v níž byli Židé oběťmi, není ani popírání holocaustu hrozbou pouze pro 

židovskou historii, nýbrž hrozbou pro všechny, kdo věří v nejvyšší moc rozumu. 

Popírání holocaustu se zříká racionální diskuse stejně, jako se holocaust zřekl 

civilizačních hodnot. Jde nesporně o formu antisemitismu, a tedy o útok na 

nejzákladnější hodnoty rozumné společnosti“ [Lipstadtová 2001; 44]. Antisemité dnešní 

doby se zaměřují na vyvracování toho, že v průběhu války docházelo k systematickému 

vraždění Židů. Část jich poukazuje na to, že si Židé vše vymysleli, aby získali 

politickou a ekonomickou moc nad světem a mohli vytvořit svůj samostatný stát.  

Na začátku jsem si jako cíl své práce určila snahu přiblížit možné příčiny a 

důvody antisemitských projevů a zachytit jejich proměny v průběhu různých období až 

po začátek holocaustu. Na základě typologie různých druhů antisemitismu 

(předkřesťanské projevy nepřátelství vůči Židům, křesťanský antisemitismus a moderní 

antisemitismus) jsem se pokusila odkrývat právě tyto příčiny a důvody nepřátelství vůči 

Židům, které se samozřejmě postupně vyvíjely a měnily. Mou ambicí nebylo navrhovat 

řešení problému antisemitismu, ale představit dějinné souvislosti, které umožňovaly po 
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tisíciletí neustále uchovávat představu Židů jako národa, který je zatracován a 

nepřijímán do okolní společnosti jako jí rovný.  

Prvotně jsem se zaměřila  na starověké antisemitské projevy. Právě v této době 

byly položeny základy nepřátelství vůči Židům, na které další dějinné etapy navazovaly. 

Není tedy možno opomínat význam těchto prvotních projevů nenávisti, které nám 

mohou napomáhat při porozumění následnému vývoji antisemitismu. Za jejich příčinu 

lze podle mého názoru, na základě prostudované literatury, považovat židovskou 

specifickou kulturu a židovskou „pevnost“, která se projevovala tím, že se Židé odmítali 

přizpůsobovat a podřizovat vládnoucím skupinám. Právě jejich specifické zvyky, které 

nebyly v souladu s praktikami vládnoucích skupin, na jejichž území Židé žili, se staly 

pravděpodobně prvním impulsem pro vznik nepřátelství, které trvá dodnes. Svou 

„podezřelost“ Židé ještě živili svou uzavřeností před okolními vlivy a praktikováním 

dosud neznámého náboženství, které uznávalo pouze jediného boha. Odlišné 

náboženství ale nemělo v této dějinné etapě hlavní význam.  

Náboženská odlišnost Židů, jako vyznavačů judaismu, se naopak stala stěžejním 

tématem pro křesťanský antisemitismus. I když křesťanské učení vychází z judaismu, 

vznikl tu nepřekonatelný rozpor, který měl za následek pokračování nenávistných 

tendencí k Židům, i když byly postaveny na jiném základě než ty předchozí. Stěžejní 

bod vzniku křesťanského nepřátelství vůči Židům je spatřován ve skutečnosti, že Židé 

odmítli přijmout Ježíše za svého Mesiáše, jak to udělali křesťané. Navíc byli obviňováni 

z přímé účasti na jeho smrti. Byla jim přisuzována kolektivní odpovědnost za 

„bohovraždu“, což dalo silný podnět k jejich pronásledování. Silně zakořeněná evropská 

křesťanská kultura podporovala nepřátelské chování vůči Židům i v době, kdy začala 

církev ztrácet svůj vliv. S příchodem Velké francouzské revoluce by se mohlo zdát, že 

deklarovaná svoboda a rovnost by mohla antisemitismus vymýtit. To se ale nestalo. 

Antisemitismus založený na náboženské odlišnosti se přetransformoval do odlišnosti 

Židů po stránce národnostní a rasové.  

Nově vznikající rasové teorie se ukázaly pro Židy jako rizikové. Teprve na jejich 

pozadí mohl vzniknout moderní antisemitismus, který dospěl až k židovské tragédii za 

druhé světové války. Židé byli označeni za samostatnou rasu a docházelo k mylnému 

směšování fyzických vlastností s těmi duševními, což se pro ně později stalo téměř 

osudným. Důležitou a novou součástí moderního antisemitismu se, oproti předchozím 

etapám, stala domněnka o tom, že Židé usilují o nadvládu nad světem. Příčinou této 

myšlenky mohla být skutečnost, že Židé, jelikož neměli svou vlastní zemi a žili 
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roztroušeni téměř po celém světě, jsou mezinárodně propojeni a snaží se do svých rukou 

uchvátit vládu nad světem. Stereotypní uvažování o židovském bohatství a jejich touze 

po světové moci se paušálně vztahovalo, stejně tak jako v minulosti, na všechny Židy. 

Byla jim tudíž přiřknuta kolektivní vina.  

Kumulace všech těchto faktorů, které podporovaly antisemitské tendence a 

smýšlení, se po celou dobu dějin vyvíjely a přibíraly k sobě další. V době, kdy je 

společenská situace nejistá a hrozí období velkých krizí, dochází k hledání viníků, kteří 

jsou údajně odpovědni za tento špatný stav. A Židé, jelikož byli skupinou po staletí 

pronásledovanou, se stávali v těchto situacích poměrně snadným terčem. Vzrůst 

extremismu v období po první světové válce měl právě souvislost s hledáním nové cesty, 

jak se z této špatné společenské, hospodářské a politické situace vymanit. V tomto 

společenském klimatu se v Německu k moci dostala nacistická strana, která se 

pokoušela změnit stav věcí tím, že očistí Německo od cizích vlivů. Židé a ostatní 

skupiny, které nebyly pokládané za ty „správné“, byli vyloučeni z nového řádu, který 

měl nastat.  

Na pozadí historického vývoje jsem se pokusila dokumentovat antisemitské 

projevy a zjišťovat možné příčiny, které k nim v průběhu různých období vedly. Ke 

zkoumání tohoto fenoménu lze přistupovat z různých perspektiv. Snažila jsem se o 

propojení historického pohledu na věc se sociologickým přístupem. I když se otázky po 

zkoumání holocaustu různí a existují spory ohledně tohoto tématu mezi některými 

badateli, přikláním se ve své práci na stranu vědců, kteří antisemitismem nenazývají 

pouze projevy devatenáctého a následujícího století, ale zahrnují do  něj i 

„starší“ podoby nepřátelství a nenávisti vůči představitelům židovského národa. Pro 

zkoumání antisemitismu je tedy důležité se nezaměřovat pouze na moderní dobu a 

podobu moderního antisemitismu či na případ holocaustu, ale zkoumat tento fenomén 

do hloubky. Antisemitské projevy se ve svých počátcích sice v mnohém liší od 

pozdějších projevů antisemitismu, ale nesmíme zapomínat, že se z nich vyvinuly.  

Na základě prostudované literatury zabývající se tímto tématem jsem došla 

k závěru, že opravdu nelze najít nějakou objektivní prvotní příčinu, která by dokázala 

vysvětlit antisemitismus, který přetrval ve své modifikované formě až do dnešních dnů. 

Je ale možné zachytit jeho vývoj a proměny v jednotlivých dobách, což do jisté míry 

právě umožňuje osvětlovat postoje většinové společnosti k Židům. Při studiu literatury 

jsem se setkávala s různými pohledy na věc, ale v žádném textu jsem se nesetkala 

s nějakým uceleným pohledem na problematiku antisemitismu. Za slabinu dosavadního 
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zkoumání antisemitismu jsem v některých textech považovala opomíjení nebo 

nedostatečné věnování se rasovým teoriím v souvislosti s postavením Židů ve 

společnosti. Ty měly, podle mého názoru, největší vliv na formování moderní podoby 

antisemitismu.  
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