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Abstrakt 
Práce se zabývá obrazem židovské identity, jak se utvářel na stránkách deníku Tribuna od jeho 
založení r. 1919 do konce roku 1921. Vychází ze samotných textů, uveřejňovaných Tribunou napříč 
rubrikami a vzhledem k jejich pestrosti se tak postupně zabývá několika hlavními aspekty této 
identity: ať už se jedná třeba o její formování tváří tvář jiným národům, nebo o její vnitřní podobu 
odrážející se v osobní inzerci. Zvláštní pozornost potom věnuje vlivu českožidovského hnutí na 
podobu židovské identity v Tribuně. 
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Úvod 
V této práci se pokouším načrtnout podoby židovské identity, jak se zrcadlí na stránkách 

prvorepublikového deníku Tribuna v prvních třech letech jeho existence. V tezích jsem si sice jako 

zkoumané období vytyčila celé desetiletí, po které Tribuna vycházela, ale tento plán se ukázal být 

nerealizovatelný v práci daného rozsahu. Ani časové omezení ovšem nestačilo pro vměstnání tématu 

do bakalářské práce. Proto jsem musela upravit původní návrh struktury v následujících bodech:  

V první kapitole přibylo vysvětlení práce s primárními texty. 

Celá druhá kapitola (Dobový židovský tisk v Evropě) byla nahrazena jinou, která se během psaní 

ukázala být pro téma relevantnější a podstatná: Vliv českožidovského hnutí na pojetí židovské identity 

na stránkách Tribuny.  

Sedmou kapitolu jsem byla nucena, k vlastní veliké lítosti, zásadním způsobem zredukovat, neboť 

téma v ní obsažené by rozsahově hravě pohltilo celý zbytek práce. V samotné kapitole pak tento krok 

dále ospravedlňuji. 

Konečně přibyla kapitola osmá, věnovaná pouze inzertním oddílům Tribuny. Při četbě primárních 

textů se totiž ukázalo, že právě v této zdánlivě neplnohodnotné části listu dříme židovská identita ve 

své nejvýslovnější a nejexplicitnější podobě.  

Z prostorových důvodů jsem nevytvořila kompletní soupis inzertních a oznamovacích textů, které 

přímo tematizují židovství. V závěrečné bibliografii se tak nachází pouze seznam ukázkových inzerátů 

použitých v samotné práci. Tamtéž uvedený soupis článků s explicitně zmíněným židovstvím ale na 

úplnost aspiruje.  
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1. Stručný nástin metodologický 

1. 1. Jak uchopit téma národní identity 
Uvažování o národu, či národní přináležitosti se mnohdy nese na vlně emocí, vlastních postojů, 

přičemž mnohdy i těm zdánlivě nejodtažitějším a nejabstrahovanějším příspěvkům do seriózní 

diskuse na toto téma předchází nepřiznaná konkrétní politická nebo společenská motivace.1 Čistě 

teoretické, akademické tematizování národní přináležitosti, respektive hloubání nad tím, co vůbec 

slovo národ znamená, bývalo, do 50. let minulého století, spíše výjimečné.2 O to palčivěji však 

společenskovědní obory pociťovaly potřebu se tomuto tématu věnovat po druhé světové válce, a to 

jak konkrétně, s důrazem na historická data, tak teoretičtěji, snažíce se o nějaké zobecnitelné 

uchopení termínu národ a jeho odrazu v individuálním i kolektivním hledání identity.3   

Zvláštní odrůda tohoto bádání potom hledá stopy identitotvorné síly například v literatuře, 

historických textech4 a konečně i v  médiích.  

Studií o vzájemném vlivu médií a představy o vlastní (národní) identitě se vynořilo bezpočet. Většinou 

se věnují  nejrůznějším etnickým konfliktům,5 obecnějšímu tematizování národní přináležitosti na 

základě mediálních obsahů a jejich recepce,6 případně reflektují mediální obraz i vliv rozličných snah 

o mírové soužití v rámci různých nad- nebo vícenárodnostních seskupení.7 Tedy tématům palčivým i 

pro židovskou menšinu v prvních letech zbrusu nové Československé republiky.  

Snad nejzajímavější moment potom v takových bádáních představuje otázka obousměrnosti 

vzájemného vlivu. Tedy to, do jaké míry ovlivňuje identita samotných čtenářů/diváků podobu jejího 

mediálního obrazu a naopak, jak dalece v tom kterém případě naopak mediální podoba identity 

formuje její „skutečný“ předobraz.  

Spíše inspirací než univerzální metodou této práce je v tomto bodu role denního tisku, jak ji 

naznačuje Benedict Anderson v knize Představy o společenství: Úvahy o původu a šíření 

nacionalismu.8 Anderson přistupuje k národní identitě jako k entitě, jejíž existence není něčím pevně 

                                                           
1
 HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2003, s. 14, ISBN 80-86429-20-2. 
2
 HROCH, 11.  

3
 Jakkoli by bylo smysluplné vymezit alespoň základní směry v pojímání pojmu národ, rozsahové důvody tomu 

nepřejí. Pro stručný přehled vývoje uvažování o národu viz kupříkladu HROCH, s. 9 – 24. 
4
 V poslední době například: ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti 

národa. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011, 384 s. ISBN 978-80-257-0390-8. Ze zahraničních, byť okrajověji: WHITE, 
Hayden. Metahistorie: historická imaginace v Evropě devatenáctého století. 1. vyd. Brno: Host, 2011, 608 s. 
ISBN 978-80-7294-376-0. 
5
 Následující tři odkazy na články jsou zcela náhodné, jejich účelem je pouze reprezentovat pestrost (široce 

zastoupeného) tématu v akademické diskusi posledních let. COHEN, Jonathan. What I Watch and Who I Am: 
National Pride and the Viewing of Local and Foreign Television in Israel. Journal of Communication. 2008, vol. 
58, no. 1, s. 149 – 167. ISSN 0021-9916 
6
 PORTO, Mauro. Telenovelas and representations of national identity in Brazil. Media, Culture & Society. 2011, 

vol. 33, no. 61, s. 53 – 69. ISSN 1460-3675.  
7
 KIMUNGUYI, Patrick, POLONSKA-KIMUNGUYI, Eva. The making of the Europeans: Media in the construction of 

pan-national identity. International Communication Gazette. 2011, vol. 73, no. 6, s. 507 – 523. ISSN 1748-0493.  
8
 ANDERSON, Benedict R. Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. 1. české vyd. Praha: 

Karolinum, 2008, 274 s. ISBN 978-80-246-1490-8. V originále imagined communities dřívější české vydání úvodu 
ke knize překládá jako „pomyslná společenství“, současně ovšem navrhuje, v souladu s Andersenovým 
konceptem asi nejpřesnější, možnost „myšlená společenství“ (HROCH, s. 239 – 270).  
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daným, jakousi samozřejmou „škatulkou“, do níž se jedinec narodí, a v níž i zemře. Naopak: národ 

definuje jako „pomyslné politické společenství – a to existující v představách jako společenství ze 

samé své podstaty vnějškově ohraničené a svrchované.“9 Již na první pohled je zřejmé, že židovskou 

identitu v prvních letech Československé republiky taková definice nevyčerpává a o její čiré 

„političnosti“ by se dalo s úspěchem pochybovat. Otázce, zda vůbec lze meziválečnou 

západoevropskou10 identitu židovské menšiny považovat za národní, se věnuje následující kapitola. 

Vzhledem k tomu, že se však zjevně nejednalo o čistě tradiční náboženské vymezení vůči většinové 

společnosti, považuji Andersonovo pojetí za přínosné. A sice pro jeho zdůrazňování ne-samozřejmosti 

takového přináležení k většímu celku.  

Neboť takový přístup přiznává národu (a vlastně jakémukoli společenství) existenci jedině tehdy, když 

se každý z jeho členů považuje za jeho součást, navzdory tomu, že např. nikdy nepozná všechny 

spolu-členy národa.11 Tautologičnost tohoto přístupu chrání od určitého druhu rychlého 

zjednodušování a konvenuje s výše zmíněným oboustranným vlivem médií na jednotlivce a 

jednotlivců na média. 

Anderson se vyjadřuje i k tomu, jakou roli zastávají v utváření národní identity média, konkrétně 

denní tisk. Noviny nahlíží jako veskrze fiktivní žánr, nikoli přímo ve smyslu úmyslného fabulování 

událostí, nýbrž ze své podstaty – výběrem a uspořádáním obsahu i jeho formální stránkou. Obsah 

každého jednoho výtisku drží pohromadě „kalendářní koincidence“12 na jedné straně a 

nezaměnitelnost, ovšem v ohromném množství kopií,13 na straně druhé. A takový ne-samozřejmý 

obsah potom významně působí na onu ne-samozřejmou entitu národa. Neboť příslušníci daného 

národa obvykle čtou noviny při, byť nepojmenovaném, vědomí, že ten samý text přibližně v tu samou 

dobu drží v ruce ještě mnoho a mnoho spolu-příslušníků onoho národa, vzájemně se tak utvrzujíce 

v sounáležitosti.14  

V případě Tribuny se tento rys deníků ukazuje ve své málem krystalické podobě: Pohnutkou k jejímu 

vzniku byla situace česky mluvících Židů, hledajících česky, tedy ne-německy, psaný nestranický 

deník, v němž by nedocházelo k antisemitským excesům.  

 

1. 2. Židovská identita jako identita národní či náboženská 
S vědomím nevyhnutelné schematičnosti tak shrnujícího výroku lze prohlásit, že židovská identita 

v sobě po dlouhá exilová staletí pevně spojovala přináležitost národní i náboženskou. Již z prostých 

politicko-společenských důvodů, které Židy držely stranou většinové společnosti, si tito, jak známo, 

uchovali svou vlastní identitu, a to v míře, s níž se v dějinách setkáváme jen vzácně.  

                                                           
9
 ANDERSON, Benedict, Pomyslná společenství, in: HROCH, s. 243.  

10
 Pro účely této práce lze českou židovskou menšinu velmi uspokojivě zařadit do západní Evropy, počítáme-li 

do ní i Německo.   
11

 ANDERSON, s. 22. 
12

 ANDERSON, Benedict, Pomyslná společenství, in: HROCH, s. 266.  
13

 Je jenom s podivem, že Benedict na tomto místě nezmiňuje Benjaminovo Umělecké dílo ve věku své technické 
reprodukovatelnosti.  
14

 ANDERSON, s. 50. Tato role denního tisku samozřejmě neplatí jen pro identitu národní. Jako ukázkový příklad 
celé škály takového působení mohou sloužit noviny politických stran. 
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S postupným získáváním občanské rovnoprávnosti začaly vyvstávat otázky týkající se vlastní identity, 

včetně diskuse o tom, zda asimilace představuje pro židovskou populaci v (především západní, neboť 

ve východní o ní mnohdy nemohla být řeč) Evropě hrozbu nebo naději.  

Počínaje západoevropským osvícenstvím, vazba mezi náboženskou a světskou sféru života 

povolovala, až se po první světové válce rozpojila většinou i po formální stránce docela.15 Sekularizaci 

židovství v západní Evropě tedy nelze chápat odděleně od tohoto celospolečenského vývoje, nicméně 

její důsledky byly, vzhledem k roli, kterou do té doby náboženství v židovském (národním) sebe-

uvědomění hrálo, zcela zásadní: 

S postupným opouštěním náboženského základu židovské identity totiž tato ztrácela i svou dosavadní 

univerzální transcendentální oporu, respektive neochvějné ospravedlnění existence, neboť zakotvené 

mimo tento svět.  

 Nejvýraznějším vypořádáním se s touto tendencí potom bylo sionistické hnutí, které se programově 

prohlašovalo za přísně sekulární, ovšem ve svých základních rysech sekularizovalo právě ony původně 

nábožensky hluboko zakořeněné základy. Tedy především koncept vyvoleného národa a návrat do 

země zaslíbené. Laurence J. Silberstein resumuje základní teze Achada ha-Ama, ideového otce 

sionismu, a nachází v nich rysy velmi blízké Andersenovu vymezení národa. Podle ha-Ama totiž už 

židovská identita není vázána na dřívější akceptování teologických předpokladů, nýbrž nově na pocit 

přináležitosti ke svému národu a jeho kulturní tradici.16 Tedy že sekulárního Žida dělá (opět poněkud 

tautologicky a velmi příbuzně Andersenovi) Židem jeho uvědomění si vlastní identity jako něčeho, co 

on sám a jeho předci vytvořili, čímž nahrazuje mimosvětské ospravedlnění národní existence jeho 

kulturním odkazem.  

Ovšem sionismus byl již ze své podstaty problematickým konceptem a nemohl nabídnout 

uspokojivou identitu zdaleka všem západoevropským Židům.  A, jak říká David Biale, počátek 20. 

století bylo pro Židy západního světa (tedy Evropy a USA) obdobím velkého hledání vlastní identity.17  

Biale považuje onen odklon od náboženské tradice jak za projev generační revolty,18 tak za jakési 

vyšeptání – mluví o vlastních předcích, kteří po odchodu do Ameriky samovolně přestali praktikovat, 

aniž by za tímto faktem stál nějaký ideový převrat.19 Podobně mohlo k takovému nebouřlivému 

opuštění tradice docházet i odchodem z venkova do města a podobně. 

Zcela zvláštní roli v sebe-uvědomění Židů hrála vždy nenávist jejich okolí. O dějinách antijudaismu a 

antisemitismu byly popsány stohy knih a antisemitské poryvy na přelomu 19. a 20. století se těší i 

v akademické sféře značné pozornosti. Mnoho asimilovaných a od tradice se odvrátivších Židů na 

počátku 20. století pouze tyto výpady udržovaly v jejich přináležitosti k židovskému společenství. Tato 

dějinná konstanta útisku Židů by se ovšem neměla, jak upozorňuje Adi Ophir, stát základním 

                                                           
15

 Odluce církve od státu v ČSR věnuje Tribuna veliký prostor, viz níže. ODKAZ 
16

 SILBERSTEIN, Laurence J. Others Within and Other Without: Rethinking Jewish Identity and Culture. In COHN, 
Robert L. SILBERSTEIN, Laurence J. eds. The Other in Jewish thought and history: constructions of Jewish culture 
and identity. New York: New York University Press, 1994, s. 1 – 34. ISBN 0814779891.  
17

 BIALE, David. Not in the heavens: the tradition of Jewish secular thought. Oxford, Princeton: Princeton 
University Press, 2011, s. X. ISBN 9780691147239.  
18

 V této souvislosti zmiňuje málem svatokrádežné oslavy Dne Smíření Jom Kippur, které pořádala mládežnická 
sionistická organizace Ha-Šomer ha-ca'ir. BIALE, s. X. 
19

 BIALE, s. X. 
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kamenem novodobé sekularizované židovské identity.20 Neboť identita oběti je vždy pouze 

negativním vymezením, jímž přistupuji na „hru“ druhé strany.  

Antisemitismus sehrál podobnou roli i v okolnostech vzniku Tribuny a pozoruhodným způsobem 

formoval představu o identitě nejen na jejích stránkách. Naladění celé československé společnosti 

v sobě na přelomu desátých a dvacátých let zjevně skrývalo jak tyto staré nenávistné struktury, 

samozřejmě patřičně aktualizované, tak tíhnutí k toleranci a demokracii coby hlavnímu programu 

mladého státu.  

Michael Berkowitz svými texty, zaměřenými často na překvapivé aspekty židovské kultury minulého 

století, připomíná, že Židé v novověku nebyli vždy pouze otloukánky většinových společností.21  Jejich 

identita se tak často sestávala ze zajímavé směsi negativního a pozitivního vymezení. V této 

komplexní  podobě se potom židovská identita zrcadlí i na stránkách Tribuny.  

 

1. 3. Práce s primárními texty 
Na závěr bych ráda naznačila způsob, jímž bude v této práci zacházeno s primárními texty. Tedy jak s 

těmi z Tribuny (ať už s články, inzercí apod.), tak i různými esejemi a příspěvky beletristickými, které 

se důležitým způsobem k tématu váží.  

Mým cílem není nalézt nějakou zpředmětněnou, „objektivní“, chcete-li, národní identitu modelového 

čtenáře22 Tribuny. Takový cíl je nejen nereálný, ale navíc v mnohém reduktivní. Denní tisk ze své 

podstaty nabízí, a Tribuna si na tom zakládala, celou škálu různých žánrů, ideálně se v širokém 

spektru spravedlivě prolínajících různorodých názorů, na čemž si Tribuna zakládala ještě více. Jak 

žánrová specifika, tak pluralita hlasů tedy zabraňují vyvozování zjednodušených závěrů, co se týče 

jakéhokoli tématu, neřku-li tématu tak citlivého, jež se budu snažit postihnout já.  

Z prostorových důvodů samozřejmě nelze interpretačně pojmout jeden každý text, který se týká 

obrazu židovské identity. Jejich co možná nejúplnější soupis23 se nachází v seznamu použité 

literatury, v samotné práci se potom budu snažit onu pestrost vystihnout reprezentativním výběrem 

ukázek.  

Ať už se jedná o zpravodajské příspěvky, obsahy inzerce, eseje, programová prohlášení nebo jakýkoli 

jiný žánr, a bez ohledu na to, zda se nachází na stránkách Tribuny, Rozvoje, Prager Tagblattu nebo 

v knize, jejich obsah je vždy usazen v konkrétním kontextu, za jeho vznikem se skrývá nějaký motiv a 

svým uveřejněním sleduje nějaký cíl. Ne vždy se mi jistě podaří tyto okolnosti k citovanému nebo 

rozebíranému primárnímu textu uvést, ale pokaždé k němu budu přistupovat alespoň s tichým 

vědomím jejich existence.  

                                                           
20

 OPHIR, Adi. The Identity of the VIctims and the Victims of the Identity. A Critique of a Zionist Ideology for a 
Post-Zionist Age. In SILBERSTEIN, Laurence J. Mapping Jewish Identities. New York, London: New York 
University Press, 2000, s. 174 – 181. ISBN 0814797687.  
21

 Viz např. BERKOWITZ, Michael. The Jewish self-image: American and British perspectives, 1881-1939. London: 
Reaktion, 2000, s. 1 – 3. ISBN 186189063. 
22

 Termín viz například: ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově univerzitě. 
Olomouc: Votobia, 1997, 196 s. ISBN 80-7198-248-2. 
23

 Ze zkoumaného časového období – tedy z let 1919 – 1921.  
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Hledám-li ale v textech odraz něčeho tak nesnadno uchopitelného, a ne-samozřejmého, čím je vlastní 

(ba dokonce národní)24 identita, nemám vlastně žádný „zaručený“ kontrolní materiál, s nímž bych 

mohla vyplynuvší závěry porovnat. Počet Židů, kteří se v roce 1921 přihlásili v celostátním sčítání lidu 

k české nebo židovské národnosti,25 je sice zajímavým údajem, ale i kdyby šlo zjistit, kolik z nich bylo 

pravidelnými čtenáři Tribuny, nestane se toto číslo úhelným kamenem závěrů, které vycházejí 

z interpretace primárních textů: Je-li tématem práce židovská identita, jak se proměňovala nebo 

ustálila na stránkách Tribuny,26 potom musí v centru stát samotné texty. Tedy to, jak přímo ony tuto 

identitu zobrazují, jak ji pojímají.  

Z toho důvodu jsem nezvolila například metodu kvantitativní analýzy, nýbrž se snažím o přístup 

k primárním textům spíše interpretativní, s přihlédnutím ke kontextu.27 Ostatně Andersonovo pojetí 

národa jako „myšleného společenství“,28 jež tuto práci do určité míry inspirovalo, s takovým 

zacházením s texty souzní: podílejí-li se právě tyto typy textů v jakémsi zacykleném smyslu na podobě 

národní identity, je s výhodou přiznávat jim jejich váhu – tedy nechat samotným textům co největší 

prostor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Příliš jednoduché představy o národu většinou sklouzávají k nepřijatelnému druhu nacionalismu.  
25

 Autor neuveden. Čeští židé a sčítání lidu. Tribuna. 5. 2. 1921, roč. 3, č. 30, s. 1. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v 
Čechách a na Moravě. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001, s. 516. ISBN 80-85924-33-1. 
26

 S nezbytným přihlédnutím k některým jiným textům.  
27

 Jakkoli je tento úvod snad příliš vágní, doufám, že samotná práce bude dostatečným dovysvětlením a 
zřejmou ilustrací mého přístupu k textům.  
28

 Viz výše kap. 1. 1. 
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2. Vliv českožidovského hnutí na pojetí židovské identity na stránkách 
Tribuny 
 

Deník Tribuna vycházel od 1. února 1919 do 31. prosince 1928, po celou dobu pod šéfredaktorem 

Bedřichem Hlaváčem,29 přičemž funkci odpovědného redaktora zastával až do roku 1924 Ferdinand 

Peroutka.30 Tribuna měla ranní (kromě pondělí) i večerní (kromě neděle) vydání a v průběhu své 

existence i různé přílohy. Pro detailnější a technické informace o samotném deníku odkazuji na 

diplomovou práci Olgy Huderové Deník "Tribuna" 1919-192831, zde z prostorových důvodů zmíním 

pouze podrobnosti bezprostředně významné pro představu o židovské identitě. K těmto 

podrobnostem se počítají například okolnosti vzniku deníku i významné osobnosti, jež mu vtiskly jeho 

pozoruhodné rysy. 

Založení Tribuny pramenilo jak ideově, tak prakticky z českožidovského hnutí a příslušníci jeho 

„mladé“ větve byli také faktickými zakladateli i pozdějšími tvůrci deníku. Proto na tomto místě 

alespoň v hrubých obrysech připomeňme některé milníky českožidovského hnutí a jeho představy o 

židovské identitě v českých zemích, tedy o ideální identitě asimilovaného Čecha-žida.32   

 

2. 1. Českožidovské hnutí v 19. století 
Pionýrské období hnutí spadá do 40. let 19. století, prostorově potom, snad překvapivě, do Vídně, 

především německy píšících literárních kruhů.33 Organizovanější podoby nabyla tato tendence pod 

záštitou Václava Bolemíra Nebeského, českého literáta, německy píšícího žurnalisty Davida Kuha a 

konečně Siegfrieda Kappera. Tento smíchovský rodák kromě vlastní původní tvorby přeložil do 

němčiny široké spektrum staré české, novější české i domněle staré české literatury. Za všechny 

alespoň Slawische Melodien – slovanské lidové písně, Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský, ale 

také texty Karla Hynka Máchy, v jehož Máji prý rozpoznal jedinečné umělecké dílo.34 

Tyto průkopnické (chcete-li „národně-obrozenecké“, a to jak v českém, tak česko-židovském smyslu) 

doby snad neměly samy o sobě přímý vliv na podobu českožidovského hnutí v době, kdy toto 

iniciovalo vznik nového, česky psaného deníku. K osobnosti samotného Siegfrieda Kappera se však od 

samého počátku své existence odkazoval v roce 1876 založený, a pro Čechy-židy klíčový, Spolek 

                                                           
29

 HUDEROVÁ, Olga. Deník "Tribuna" 1919-1928. Praha, 2001. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, 
CSc., s. 21. ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách. 1918-1938. 1. vyd. Praha: 
Paseka, 2005, 360 s. 127. ISBN 80-7185-695-9. Tamtéž také o událostech roku 1921, kdy se Hlaváč své pozice 
vzdal, aby se ucházel o místo šéfredaktora čerstvě založeného Prager Presse. Místo ovšem získal Arne Laurin, 
takto též redaktor Tribuny, a Hlaváč se vrátil.  
30

 V době, kdy se odpovědným redaktorem stal, ještě nebyl plnoletý. Redakce proto potřebné dokumenty na 
policii neodeslala až na jejich zvláštní vyžádání. Alespoň tak vzpomíná Lev Vohryzek v článku Jak jsme zakládali 
„Tribunu“. Die Brücke. 6. 11. 1936, roč. 2, s. 9. Ferdinand Peroutka se narodil 6. 2. 1895 a v únoru 1919 ještě 
platila stará hranice zletilosti, tedy 24 let. Národní shromáždění československé 1918-1920 [online]. 2011 [cit. 
2012-04-09]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0590_00.htm.  
31

 HUDEROVÁ, Olga. Deník "Tribuna" 1919-1928. Praha, 2001. Vedoucí práce Barbara Köpplová. 
32

 Příslušníci českožidovského hnutí psali slovo „Žid“ takřka výhradně s malým „ž“. V případech, kdy toto slovo 
bude významově odpovídat českožidovskému pojetí, budu se držet jejich pravopisného pojetí. 
33

 PĚKNÝ, s. 497 – 498.  
34

 PĚKNÝ, s. 500. 
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českých akademiků židů.35 Jednalo se o vůbec první českožidovskou organizaci36 a její ustavení bylo 

vyústěním dosti radostného období v dějinách židovské minority habsburské monarchie, neboť se po 

roce 1867 dočkala (skrze prosincovou ústavu) úplné legislativní rovnoprávnosti s ostatními příslušníky 

tehdy již Rakousko – Uherska. Činnost seskupení významně ovlivňovala, ba až utvářela identitu 

Čecha-žida, alespoň co se jejích kulturních a společenských aspektů týče.  Spolek navazoval 

spolupráci s nejrůznějšími zavedenými nežidovskými organizacemi37 a v tomto přibližování se české 

kultuře tak naznačoval schůdnost cest, po nichž se mohou Židé vydat vstříc asimilaci, ideálnímu cíli. 

Pod hlavičkou Spolku také začal roku 1881 vycházet Kalendář česko-židovský, první česky psané 

židovské periodikum, které, jak uvidíme později, patřilo mezi Tribuně přátelsky nakloněné tiskoviny.  

Významnou roli ve formování českožidovského hnutí hrálo sdružení Or-Tomid,38 založené roku 1884, 

které usilovalo o co nejširší používání češtiny i v náboženské, resp. rituální sféře. Překládání 

sakrálních textů z hebrejštiny je v judaismu záležitostí přinejmenším ošemetnou.39 Or-Tomid se 

ovšem s tímto odvěkým problémem ve svém „programovém prohlášení“, otištěném v Kalendáři 

česko-židovském, vypořádal pozoruhodně: namísto tradičního uznání posvátnosti (a tudíž 

nedotknutelnosti) hebrejštiny, argumentuje autor článku její vědeckou a estetickou hodnotou, již 

respektují i jiná náboženství a národy: „[…] v řeči té sepsány krásné žalmy, tvořící nyní základ 

modliteb všech konfessí, v ní sepsána bohatá literatura, svědčící o vysokém stupni vědeckém, který 

zaujímali souvěrci naši již před tisíci lety [...]"40 Tento úryvek velmi dobře ilustruje přístup Čechů-židů 

k tradiční víře, a to nejen v 80. letech 19. století. Alespoň v textech, jimiž sami sebe prezentují jak 

nežidovskému okolí, tak svým vlastním čtenářům (neboť hledání autentické českožidovské identity 

bylo bezesporu jedním z hlavních cílů jejich organizací a tiskovin) staví nad náboženskou tradici 

hodnoty, které se zdají být univerzálněji přenositelné: tedy vědecký, humanistický, případně estetický 

přístup.  

Or-Tomid, bez ohledu na oficiální zdůvodnění, tedy překládal jen části liturgie, které do té doby stejně 

zněly při bohoslužbách v němčině, a modlitby, jejichž překlad se zásadně nepříčil tradičnímu 

judaismu.41 I ve spolupráci se Spolkem českých akademiků-židů tak vycházely ke konci 19. století 

kupříkladu jak sbírky českých synagogálních kázání, tak překlady modlitebních knížek, pesachové 

hagady a roku 1902 dokonce první knihy Mojžíšovy Berešit.42 

90. léta 19. století však pro Židy na českém území nepředstavovala pouze dobu rozkvětu vlastní 

literatury a kultury ve většinovém jazyce. Po pádu Badeniho vlády v roce 1897 totiž Mladočeši 

                                                           
35

 Jeho nacionalističtěji, posléze sionističtěji laděnou variantou byl Spolek židovských univerzitních studentů, 
v roce 1899 přejmenován na bojovné Bar Kochba. KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: národnostní 
konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011, s. 148. ISBN 978-80-7432-174-
0. 
36

 PĚKNÝ, s. 507, ČAPKOVÁ, s. 94.  
37

 ČAPKOVÁ, s. 96.  
38

 Hebrejsky „věčné světlo“.  
39

 Vzhledem k posvátné povaze hebrejštiny a náboženských textů v ní napsaných se tyto tradičně nepřekládají, 
a pokud ano, pak s vědomím, že tím ztrácejí tuto svou sakrální hodnotu, zhruba řečeno. 
40

 KRAUS, J. S. Or Tomid. Kalendář česko-židovský 1884 - 1885. 1884, roč. 4, s. 109.  
41

 Podle Hillela Kievala se judaismu v českých zemích prakticky vyhnuly (nábožensky) reformní směr, což se 
zrcadlí i v tomto přístupu Or-Tomidu, který se i v tak choulostivé oblasti, jakými nepochybně překlady jsou, 
vyvaroval zásadních změn vůči tradičnímu pojetí. KIEVAL, s. 61 – 62, KIEVAL, Hillel. In the Image of Hus: 
Refashioning Czech Judaism in Post-Emancipatory Prague.  Modern Judaism. 1985, vol. 5, no. 2. s., s. 144.  
42

 PĚKNÝ, s. 508, KIEVAL (1985) s. 145.  
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v urputném boji o zisk co největšího počtu voličů sáhli do populistického šuplíku a začali vytahovat 

léty osvědčenou antisemitskou rétoriku.43 To otřáslo Čechy-židy, kteří se mezitím v souborné 

organizaci Národní jednota česko-židovská44 začali zabývat asimilací i z politického hlediska a právě 

mladočeská strana se jim stala jednou z důležitých základen.   

2. 2. Pokrokový směr českožidovského hnutí 
Tento otřes, ovšem spolu s mocnou vlnou antisemitismu, která se v 90. letech přelévala přes celou 

habsburskou monarchii a kulminovala hilsneriádou roku 1899, měl za následek rozštěpení 

českožidovského hnutí. Mladší generace se odmítla smířit s dalším podporováním Mladočechů a 

s heslem „pokrok“ na štítu se vydala vstříc novým cílům i politickým stranám,45 vedena 

především Viktorem Vohryzkem, Bohdanem Klinebergerem, Jindřichem Kohnem, Maxem 

Pleschnerem, Stanislavem Schulhofem, Viktorem Teytzem, Eduardem a Maxem Ledererem.46 

Konečně nás tedy rychlý (a ve své rychlosti nepochybně leccos podstatného opomíjející) průlet 

dějinami českožidovského hnutí zavedl k samotným zakladatelům Tribuny.  

Tato pokroková sekce českožidovského hnutí od počátku tíhla k aktivnějšímu přístupu i v rámci 

většinové společnosti, jak se ostatně ukázalo již na samotném počátku jejího vymezení se. Kateřina 

Čapková47 jako příklad této aktivity i ve vyšších politických kruzích zmiňuje mimo jiné ohražení se 

proti F. L. Riegrovi, který v jednom rozhovoru označil Židy za „rozkladný element“. Otakar Guth, další 

klíčová postava asimilačních kruhů, se o událostech odehrávajících se roku 1902, vyjadřuje dosti 

příkře: „Když dr. Rieger proslovil své známé výroky o židech jako rozkladném elementu, postavil se dr. 

[Viktor] Vohryzek veřejně proti němu spolu s drem. Klinebergrem a drem. [Edvardem] Ledererem. Od 

té doby rozešel se s oficielním vedením českožidovským, jež mělo tedy politicky převážně ráz 

mladočeský a sledovalo spíše taktiku oportunní.“48 Za zmínku potom také stojí diskusní večer, svolaný 

v souvislosti s touto kauzou Spolkem českých akademiků židů, kde došlo k pravděpodobně prvnímu 

bližšímu kontaktu Jindřicha Kohna s T. G. Masarykem.49  

2. 3. Rozvoj 
Aktivita pokrokových Čechů-židů se potom zhmotnila do vydávání týdeníku Rozvoj. Ten vycházel 

první tři roky (první číslo nese datum 1. ledna 1904) v Pardubicích, pod finanční, organizační i ideovou 

záštitou lékaře Viktora Vohryzka a s podtitulem Týdenník českých pokrokových židů. Vohryzkovou 

snahou bylo rozumnou kritikou rozhýbat stojaté vody českožidovského prostředí a vyburcovat 

samotné jeho příslušníky k přístupu, jenž by dokázal nastolit rozumné postavení židovské menšiny ve 

společnosti, ideálně formou asimilace. Ostatně již v úplně prvním článku uveřejněném v Rozvoji a 

načrtávajícím cíle týdeníku, Vohryzek zdůrazňuje: „Tábor náš touží po asimilaci. Právem táže se prof. 

                                                           
43

 Ale i vyhlášené antisemity bez skrupulí – Václava Beznovského. KIEVAL, s. 105, ČAPKOVÁ, s. 99 – 102.  
44

 Zal. 1893, od r. 1894 vydávala Českožidovské listy, čtrnáctideník s velkým záběrem, snahou potírat 
antisemitismus a podporovat asimilaci.  
45

 Podle Čapkové převážně k Masarykovým Realistům, Hajnově Straně radikálně pokrokové a Českoslovanské 
sociálně demokratické straně dělnické. ČAPKOVÁ, s. 101.  
46

 ČAPKOVÁ, s. 101.  
47

 ČAPKOVÁ, s. 103.  
48

 GUTH, Otakar. Úvodem. In VOHRYZEK, Viktor. K židovské otázce: vybrané úvahy a články. Praha: Kapper, 
1923, s. 13.  
49

 Vztahu Masaryka s Čechy-židy se věnuji níže, neboť i vazba Tribuny na presidentovu osobnost deník zásadním 
způsobem formovala a zasluhuje zvláštní pozornost. Na tomto místě jen připomínám, že TGM byl již v té době 
v židovských kruzích znám a uznáván pro svou účast v hilsenriádě, r. 1899.  
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Masaryk, jakou asimilaci si vlastně představujeme? Raçovou? Mnoho se uvažovalo i psalo o tomto 

thematu, ale otázka ta doposud řádně nebyla rozřešena, nedospěli jsme k ničemu konkrétnímu. 

Nutno propracovati řádný a podrobný plán a nevyhýbati se žádné otázce. Lišíme se raçou, 

náboženstvím, poměry hospodářskými a také namnoze i řečí. Třeba uvážiti, v jakém bodu a v jakém 

rozsahu assimilace vůbec je možná a proveditelná.“50 

Tyto dva rozsáhlejší citáty velmi dobře vystihují ovzduší, z něhož pocházela nejen idea založení 

českého deníku asimilovaných Židů, ale které především formovalo představu o židovské identitě 

právě do té podoby, s níž se setkáváme na stránkách Tribuny.  

Týdeník Rozvoj se roku 1907 přestěhoval do Prahy a šéfredaktorem se stal namísto Viktora Vohryzka 

Viktor Teytz.51 Rozvoj se stal nejvlivnějším médiem českožidovského hnutí, a to nejen v uzavřeném 

okruhu Čechů-židů. S ambicemi dotýkat se i problémů české a rakouské politiky, kultury i společnosti, 

jejichž se považovali být nezpochybnitelnou součástí, dosahovali Čecho-židé viditelných výsledků, 

přinejmenším byvše zataženi, v jakémsi zpětném proti-pohybu, do celospolečenských diskusí.  Na 

tomto vývoji měl zásluhu i roku 1907 založený Svaz českých pokrokových židů, jehož duchovním 

otcem byl také Viktor Vohryzek,52 a jenž se nevyhýbal konfrontaci, jak vně, tak uvnitř sebe sama.  

Vždyť Vohryzek nelenil ostře zatít do vlastních řad, když to shledal nezbytným,53 stejně jako do 

národa, za jehož příslušníky se spolu se svými souvěrci považoval. A to i navzdory tomu, že je tento 

tak nechápal.54 Ono úsilí o plodnou kritiku se stalo ideovým leitmotivem i v případě Tribuny, což se 

ovšem dá chápat spíše jako snaha o „poctivou žurnalistiku“, která nemá s přístupem českožidovských 

mentorů nic společného. Nicméně Rozvoj byl, podobně jako Kalendář česko-židovský, Tribuně 

názorově i personálně velmi blízkým a jejich vzájemného propojení se ještě nejednou dotkneme.55  

Týdeník vycházel (a těšil se větší pozornosti a vlivu mezi Čechoslováky než periodika sionističtějšího 

proudu) až do roku 1938, s válečnou přestávkou, kdy jej částečně nahradil Rozhled. Na jeho stránkách 

se podle Olgy Huderové odehrávala část mediální diskuse o založení českožidovského deníku.56 

Otázka vlastního denního tisku totiž rozdělovala Čechy-židy ve své nejvnitřnější podstatě – zda je jeho 

existence nutná, respektive vůbec ospravedlnitelná. Představovala-li co nejúplnější asimilace kýžený 

cíl česko-židovského směru, pak existence „vlastního“ deníku tento cíl odsouvala. Jenomže první 

měsíce po „vyhrané“ válce se zdaleka nenesly v tak harmonickém duchu, jak by se mohlo z odstupu 

bezmála sta let zdát. Upevňování identity nově vzniknuvšího, tedy zcela ne-samozřejmého, 

československého národa, se zakládalo především na vymezování se vůči tomu/těm, jimiž/čím nebyl. 

Tedy především vůči „starému rakušanství“,57 potažmo němectví jako takovému,58 ke kterému se 

                                                           
50

 VOHRYZEK, Viktor, Několik slov úvodem, in: Rozvoj, 1. 1. 1904, roč. 1, č. 1, s. 1.  
51

 Pozdější redaktor vnitropolitických témat v Tribuně, HUDEROVÁ, s. 22.  
52

 Kateřina Čapková zmiňuje odvážné vyslovení se proti antisemitské Bejlisově aféře, čímž Svaz podstupoval 
nemalé riziko. ČAPKOVÁ, s. 103.  
53

 Kupříkladu VOHRYZEK. Úvodem k třetímu ročníku Rozvoje. In K židovské otázce, s. 194 – 198.  
54

 Např. VOHRYZEK. Několik slov úvodem. In K židovské otázce, s. 44.  
55

 Pro zpřehlednění se v příloze nachází chronologická tabulka klíčových periodik.  
56

 HUDEROVÁ, s. 14. Cituje například článek z 31. 5. 1918.  
57

 SOUKUPOVÁ, Blanka. Česká identita po vzniku Československé republiky. Antisemitismus jako faktor 
upevnění jsoucnosti? 1918 – 1920. SOUKUPOVÁ, Blanka a Marie ZAHRADNÍKOVÁ. Židovská menšina v 
Československu ve dvacátých letech: sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského 
muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 2003. Praha: Židovské muzeum, 2003, s. 21. ISBN 80-85608-72-3. 
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velmi záhy přičinil i antisemitský prvek, neboť v celospolečenském předsudečném klišé byli Židé 

spojeni s němčinou a v nejedné štvavé kampani a antisemitské bouři s mocným obrazem 

podrývajícího Němce, brojícího proti republice a majícího za zády (svou pravou) zhrzenou vlast.59  

V tomto ohledu se Čecho-židé ocitli ve zvláštním postavení: podle Kateřiny Čapkové60 se představitelé 

českožidovského hnutí během války často srdnatě stavěli za českou věc, mnohdy i s patřičnými 

dopady. Tomáš Pěkný zmiňuje i jejich nezanedbatelnou účast v legiích,61 která se stane také jedním 

z pozoruhodných aspektů (česko)židovské identity i na stránkách Tribuny. Ideová a historická blízkost 

k osobě Tomáše G. Masaryka za války pokračovala, ba se upevňovala, a to i navzdory Masarykovým 

kontaktům se sionisty, kteří podle jeho vlastních slov měli zásluhu na uznání samostatného 

československého státu v USA.62  

Tolik tedy velmi hrubý náčrt (česko)židovské identity, jak se utvářela mezi příslušníky 

českožidovského hnutí od konce 19. století do vzniku samostatného Československa. Pokládala jsem 

za nezbytné věnovat mu nemalý díl celé práce, neboť „vohryzkovská“ českožidovská identita měla, 

alespoň ve zkoumaných třech letech, jednoznačný a neopominutelný vliv na její pojetí na stránkách 

Tribuny.  

2. 4. Diskuse o založení „českého listu denního“ 
Než přikročíme k samotným textům, podívejme se ještě ve stručnosti na pozadí založení listu, jehož 

nesamozřejmosti jsme se dotkli výše.  

První návrhy na vydávání česky psaného deníku v souladu s českožidovskými názory padaly již na 

sklonku 19. století.63  Roku 1910 otiskl Viktor Vohryzek v Rozvoji článek Česká žurnalistika,64 v němž 

vysvětluje potřebu vlastního listu, který by byl konkurenceschopným i vůči populárnímu, německy 

                                                                                                                                                                                     
58

 Nutno dodat, že zatímco podobnému vymezení se dostalo sluchu i v Národním Shromáždění, Masaryk tento 
odpor vůči německému opakovaně a důrazně umlčoval. Např. Autor neuveden. President Masaryk o aktuálních 
otázkách československé politiky. Tribuna. 6. 2. 1919, roč. 1, č. 5, s. 1 – 2. 
59

 Zdůrazňuji, že tento obraz Židů i Němců se rozhodně neshodoval s oficiální, v první řadě samotným 
Masarykem vytrvale prosazovanou demokratickou doktrínou. Jedná se spíš o postihnutí jakéhosi nepsaného 
klišé „mas“, pro jehož další charakteristiku viz např. SOUKUPOVÁ. Česká identita po vzniku ČSR. Antisemitismus 
jako faktor upevnění jsoucnosti? 1918 – 1920. In SOUKUPOVÁ s. 21 – 35. Nebo SOUKUPOVÁ. Český 
antisemitismus ve dvacátých letech 20. Století. Antisemitismus jako složka české identity? In SOUKUPOVÁ s. 36 
– 50.  
60

 ČAPKOVÁ, str. 105.  
61

 PĚKNÝ, s. 514. Oproti tomu viz příspěvek Josefa Čermáka Das Kulturleben der Prager Deutschen STudenten 
seit der Mitte des  19. Jahrhunderts : Die Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. In NEKULA, 
Marek a Walter KOSCHMAL. Juden zwischen Deutschen und Tschechen: sprachliche und kulturelle Identität in 
Böhmen 1800-1945. München: Oldenbourg, 2006, s. 33 – 65. ISBN 3-486-20039-9. Zde zmiňuje poměrně 
hojnou a nadšenou účast německy mluvících židovských studentů na válce a jejich „víru ve vítězství rakouských 
zbraní/armády“. Kromě dobrovolného narukování se sympatie s monarchií projevovaly i upsáním válečných 
půjček, podle Čermáka poskytl touto cestou velký obnos například i Franz Kafka.  
62

 Nejen sionisté, ale Židé jako takoví podle Masaryka zajistili, dík svému vlivu v médiích, popularitu plánu na 
vznik samostatné republiky a tím Masarykovu snažení velmi napomohli. Ten tuto pomoc chápal jako dík za svou 
účast v hilsneriádě. ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 
130. 
63

 ČAPKOVÁ, str. 125.  
64

 VOHRYZEK, Viktor. Česká žurnalistika. Rozvoj. 18. 1. 1919, roč. 2, č. 3, s. 1 – 2.  
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psanému Prager Tagblattu. Jednalo se o deník, který se těšil asi největší oblíbenosti65 mezi Židy 

žijícími na českém území. Za významné osobnosti, jež prošly jeho redakcí, jmenujme alespoň Egona 

Erwina Kische a Maxe Broda, z přispívajících literátů potom například Franze Kafku, Josepha Rotha a 

Sandora Maraie. Jak ilustrují vzpomínky pamětnice Hildy Lechner, i v židovských rodinách, kde se 

mluvilo výhradně česky, navštěvovaly se české školy apod., se četl „samozřejmě Prager Tagblatt.“66  

Vohryzkův článek67 se tedy zaměřuje především na novinářskou stránku věci, bez odkazů 

k českožidovským tématům nebo potřebám. Klade nároky na to, jak má vypadat solidní denní tisk, 

„pokrokového“ zaměření, vytýká zásadní vady dosavadní české žurnalistice68, aby končil odhodlaným 

„Jen dobrou českou žurnalistikou poctivě pokrokovou dovedeme čeliti „Prager Tagblattu“69, jemuž 

přiznává vysoké novinářské kvality.  

Tento článek se dočkal nového uveřejnění na první stráně Rozvoje v druhé půli ledna 1919,70 tedy 

v době, kdy týdeník již s patřičným důrazem otiskoval reklamy na Tribunu a vzkazy jejím budoucím 

předplatitelům.   Nejen ambice založit český deník na vynikající úrovni stály ovšem za založením 

Tribuny, ač i tato touha přinejmenším z prvních ročníků listu skutečně čiší. Čecho-židé se, co se 

denního tisku týče, totiž ocitli ve zvláštním postavení: chtěli přináležet k národu, jehož noviny se v 

drtivé většině neostýchaly uveřejnit antisemitský článek toho nejhrubšího zrna.  A představitelé hnutí 

měli dosti přesnou představu o tom, jak veliký vliv mají tyto texty na obraz Židů ve většinové 

společnosti.71 Proto cítili palčivou potřebu nějakého konzistentního média, které by texty tohoto typu 

oslabovalo ať už přímým vyvracením jejich obsahu nebo celkovou vahou své existence, vystavěné 

tedy logicky na základech a hodnotách zajímavých i pro nežidovské kruhy. Lev Vohryzek vzpomíná, 

jak se jeho bratr vymezoval vůči první vážné snaze o založení českožidovských novin coby „denně 

vycházejícího Rozvoje“.72 Jeho cílem totiž byl pouze „dobrý, seriosní český deník, vydávaný a 

redigovaný židovskými žurnalisty“.73 

Zamýšlený deník si tedy kladl vysoké obzory-rozšiřující a výchovné nároky, a to na obě strany. Nejen, 

že měl šířit osvětu ve většinové společnosti o skutečné povaze jejích menšinových spoluobčanů, ale 

stejnou měrou měl, alespoň podle původního plánu skupiny kolem Viktora Vohryzka, vychovávat 

Čechy-židy k nefalšované české identitě: „Žádáte od takového českého deníku, aby Vás vedl a 

poučoval o českých poměrech a záležitostech a těmi cestami, kudy jde celý národ. Chcete poznati 

českou kulturu ve všech jejích složkách, abyste k ní přilnuli, myslili a cítili tak, jako druzí a nemohli 

nadále býti cizinci ve vlasti své, k čemuž jste byli nesnášenlivým tiskem často doháněni. Sami jste 

                                                           
65

 ČAPKOVÁ, Kateřina. Mit Tribuna gegen das Prager Tagblatt. In SCHÖNBORN, Sibylle. Grenzdiskurse: 
Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939. 1. Aufl. Essen: Klartext, 
2009, s. 127. ISBN 978-3-8375-0035-6.  
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 ČAPKOVÁ (2009), s. 127. 
67

 Citováno z přetisku v Rozvoji 18. 1. 1919.  
68

 O níž má, mimochodem, velmi nevalné mínění. VOHRYZEK. Česká žurnalistika, s. 1.  
69

 VOHRYZEK. Česká žurnalistika, s. 2.  
70

 VOHRYZEK. Česká žurnalistika, s. 1 – 2. 
71

 Ostatně i na stránkách Tribuny lze mluvit málem o jakémsi subžánru, v němž redaktoři komentovali obzvláště 
donebevolající antisemitské nesmysly uveřejněné v jiných periodicích. Viz níže.  
72

 VOHRYZEK, Lev. Jak jsme zakládali Tribunu, s. 9.  
73

 Ibid. Poznámku, že jednal trochu v duchu hesla: „Jsou dva druhy žurnalistů: ti židovští a ti špatní“ nutno brát 
s rezervou, ačkoli i v jeho textech občas zazní jistá předurčenost Židů ke kvalitní žurnalistice: “[české noviny 
doposud nedokázaly vyhovět] požadavkům židů zvyklých na čipernost žurnalistickou […]“ VOHRYZEK, Viktor. O 
denním tisku. Rozvoj. 26. 4. 1919, roč. 2, č. 17, s. 1. Apod.  
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poznali nebezpečí Vám hrozící a sami navrhujete způsob sebeobrany.“74 V tomto prohlášení, 

uveřejněném velmi strategicky v Kalendáři česko-židovském,75 pozdější zakladatelé Tribuny apelují na 

své souvěrce, aby se stali podílníky vznikajícího deníku, a v několika úderných odstavcích vysvětlují 

jeho důležitost. Apel nese datum „srpen 1918“, tedy byl sepsán dva měsíce před vznikem republiky a 

čtvrt roku před nečekaným skonem Viktora Vohryzka, takto hlavní zaštiťující osobnosti. Dalšími 

podepsanými jsou již zmiňovaný Eduard Lederer, blízký přítel a kolega Vohryzkův Stanislav Schulhof, 

jeho bratr Lev Vohryzek a Vojtěch Rakous, t. č. ještě Oesterreicher. Za výbor Svazu českých 

pokrokových židů v Praze potom výzvu signoval jeho předseda M. Hirsch, Max Pleschner a Rudolf 

Neuwirth.  

2. 5. Židovská identita a deník podle MUDr. Viktora Vohryzka 
Problematika židovské identity na stránkách novin, které by neobeznámenému čtenáři zprvu nijak 

zvláštně židovské nemusely připadat, velmi úzce souvisí s debatou, která jejich vydávání předcházela. 

Jak již zaznělo výše, asimilační hnutí se rozcházelo v názoru, zda existence „vlastního“ deníku popírá 

kýženou asimilaci či nikoli. Vohryzkovské kruhy, které nakonec založení Tribuny dovedly k zdárnému 

konci, vycházely z jeho základních představ o židovské identitě, jež by se neměla docela rozpustit ve 

svém okolí, pouze se mu přibližovat a obohacovat je svou jedinečností. 76 Takovému druhu asimilace 

ovšem musí více, než kterémukoli jinému, předcházet „společné sympatie, společné zájmy hmotné i 

kulturní [… které si ovšem…] lidé uvědomí především žurnalistikou.“77 

Zvláštní dvojdomost takové česko-židovské identity budí nesnadno zjednodušitelný dojem, který se 

v určitém smyslu odrazil i na podobě Tribuny. Když jsem představovala význam, který Benedict 

Anderson vidí v denním tisku pro existenci a sebe-uvědomění národa, společenství méně 

samozřejmého než se na první pohled zdá, netušila jsem, jak přesvědčivé zastání nalezne tato idea u 

Viktora Vohryzka. V několikrát citovaných úvahách O denním tisku totiž docela jednoduše píše: 

„Dávno jsme si stěžovali na nemožnost asimilace židů proto, že četli výhradně nenárodní noviny; 

člověk může čísti v kavárně neb v hostinci všechny možné listy,78 aniž by musel přiznávati jejich barvu, 

ale jakmile nějaký list přijme do svého domu, již dokazuje souhlas a příslušnost.“79 

S ohledem na roli, kterou Viktor Vohryzek hrál mezi Čechy-židy, v redakci Rozvoje i v přípravách 

nového deníku, se nelze divit článku, uveřejněnému právě v Rozvoji v den, kdy spatřil světlo světa 

první výtisk Tribuny: 1. února 1919. Text Nelze nevzpomenouti je vlastně těžkým povzdechnutí nad 

smutnou ironií, že se tento nepsaný duchovní otec deníku nedožil jeho prvního vydání.80 Viktorův 

bratr, továrník Lev Vohryzek, v článku Jak jsme zakládali „Tribunu“81 svého bratra vykresluje jako 

jakéhosi univerzálního hybatele, který dokázal uskutečnit i plány jinými odložené.  A to nejen za 

svého plodného života, ale i po smrti: Tribuna podle Lva Vohryzka jen velmi pomalu sháněla 
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 VOHRYZEK, Viktor. LEDERER, Edvard. Österreicher (Rakous) Vojtěch etc. Přátelé! Českožidovský kalendář 
1918/1919. Č. 38, s. 1. 
75

 Tedy tiskovině, kterou většina českožidovských domácností odebírala a po celý rok uchovávala a příležitostně 
jí listovala. Kalendář byl pro inzerci velmi vděčným, byv v jednom výtisku v permanenci vždy tak dlouhou dobu. 
76

 Viz například VOHRYZEK, Viktor. Assimilace a splynutí a Jak rozumíme assimilaci. In VOHRYZEK. K židovské 
otázce: vybrané úvahy a články, s. 65 – 71.  
77

 VOHRYZEK, Viktor. O denním tisku. Rozvoj. 26. 4. 1919, roč. 2, č. 17, s. 1.  
78

 V tomto bodě se zdánlivě s Andersonem rozchází, což považuji za důsledek trochu jiné kultury čtení novin. 
Další řádky potvrzují, že význam, který novinám v obraze národa přisuzují, se shoduje.   
79

 VOHRYZEK. O denním tisku, s. 1.  
80

 Autor neuveden, Nelze nevzpomenouti, in: Rozvoj, 1. 2. 1919, r. 2, č. s. 4.  
81

 VOHRYZEK, Lev. Jak jsme zakládali Tribunu, s. 9.  
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podílníky, ale „v den jeho [t. j. Viktora Vohryzka] pohřbu nastal obrat.“82 Tehdy, jak alespoň stojí 

v článku, Čecho-židé nahlédli potřebu vlastního deníku a „posílali houfně členské přihlášky“83 i 

s patřičnými obnosy, takže k lednu 1919 čítal kapitál Tribuny 3 mil. K. Nutno ovšem dodat, že v té 

době také vrcholily plenící bouře, přiživované antisemitskou kampaní českého denního tisku, kterýžto 

fakt mohl vyvolat akutní potřebu nějakého mediálního zastánce. 

Výše uvedený článek je prodchnut silnou osobní motivací jeho autora, pročež se jeho vzpomínky 

nemusí nutně krýt s tím, co považujeme za „tvrdá fakta historická“. Odvolávám se zde však na své 

úvodní objasnění práce s dostupnými texty,84 neboť se domnívám, že tato pamětnická výpověď dobře 

ilustruje představu nepochybně vlivných „vohryzkovských“ kruhů o potřebnosti českožidovského 

deníku a jeho prosazení.  

Na další významné postavy českožidovského hnutí, jejich účast na vydávání Tribuny i na vazby k 

Rozvoji a Kalendáři česko-židovskému, dojde ještě v pozdějších kapitolách.  

Tolik tedy k vesměs ideovým okolnostem vzniku tohoto (židovsko)českého listu, pro konkrétní 

historické okolnosti jeho založení odkazuji opětovně na práci Olgy Huderové.85  
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3. Obraz ostatních národů na stránkách Tribuny 

3. 1. Kapitola vložená - prolog 
„V nových poměrech našich novému listu směr a program je dán skoro sám sebou: chceme sloužit 

svému národu a novému státu, chceme pracovati ze všech sil svých k tomu, aby nové poměry, v nichž 

se celý náš život ocitl, se vyvíjely jen a jedině na prospěch našeho lidu, abychom my, Čechové, dnes, 

když všecky naše dávné sny a tužby se splnily, když jsme se stali pány svého osudu, plně dostáti mohli 

svému poslání a svým úkolům. [… národ j]e k té svědomité práci povinnen především sám sobě, aby si 

zjednal ve společnosti národů ono postavení, jež mu náleží [… j]e k té svědomité práci povinnen dále 

všem hrdinům, kteří nechávali své životy, a kteří krváceli na bojištích [… a je dále povinnen] prvnímu 

presidentu svého státu, T. G. Masarykovi, který za celou nadlidskou téměř práci svou žádal a žádá po 

svém návratu do vlasti jen jeden vděk, jen jednu odměnu od svého lidu: právě tuto práci za vlastní 

blaho, za zdárný a zdravý rozkvět národa českého.“86 

Tak začínal vůbec první článek Tribuny, bez nadpisu, v dlouhém sloupku. Viktor Vohryzek, v době, kdy 

volal po českém deníku, by se asi sotva nadál tak krystalické podoby, jaká se zjevuje v tomto bezmála 

programovém prohlášení. Ani jednou v něm nezazní odkaz na cokoli židovského, ba dokonce ani 

českožidovského. Tribuna se představuje jako noviny zcela a úplně české, kterýžto postup v žádném 

případě neodporuje konceptu českožidovské identity. Jak stojí výše, tato identita ve svém 

asimilačním rozletu de facto vychází z české národnosti, okořeněné židovskou tradicí.  

Záměrně jsem ocitovala tak rozsáhlou část článku doslovně, neboť zachycuje zásadní rysy identity jak 

samotného deníku, tak jeho autorů, ale i čtenářů, neboť i oni mají na této práci spolupracovat, ať už v 

běžném životě, nebo samotnou četbou Tribuny a tím participací na jejích plánech.  

Shrňme tři hlavní body té „svědomité práce“, k níž se úvodní článek hlásí a vybízí k ní i své čtenáře: 

především v dobách čerstvé republiky volá Tribuna po budování dobrého jména nového státu. 

V době, kdy ještě samotná Společnost národů (meziválečný předchůdce nynější OSN) založena 

nebyla, tuší určitou sounáležitost států, která po první světové válce bude usilovat o navázání nových 

mezinárodních vztahů, s důrazem na demokratické zásady. V takovém, doposud nepsaném, 

společenství má potom ČSR nalézt své místo na slunci.87  

Za druhé ona práce představuje současně dík těm, kteří za vznik republiky bojovali,88 v čele s T. G. 

Masarykem. Legionáři a Masaryk jsou na stránkách Tribuny bezmála hlavními postavami, což 

samozřejmě pramenilo i z konkrétních událostí zkoumaného období, neboť právě v té době například 

probíhaly přesložité přesuny ruských legií zpět domů.89  

A konečně třetím, neopomenutelným bodem je fakt, že onen národ, tolikrát v úvodním článku 

skloňovaný, onen celek, k němuž se Tribuna hlásí, a pro nějž hodlá nyní „pracovat“, onen národ jsou 
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 Autor neuveden [dle Olgy Huderové Ferdinand Peroutka]. Název neuveden [úvodní sloupek vysvětlující 
existenci a cíle Tribuny]. Tribuna. 1. 2. 1919, roč. 1, č. 1, s. 1. 
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Češi. Tedy nikoli Čechoslováci. Tento termín se vyskytuje ve zkoumaném období zřídka.90 „My, 

Čechové“ je ono myšlené společenství, za něž se Tribuna staví. Nejedná se však pouze o nezvyk 

z nově utvořené národní identity, ale i o odraz jedné identity staré – v onom „Čechové“ se může dost 

dobře skrývat právě ta zmiňovaná česká národnost Čechů-židů, úporně se bránících řazení do zvláštní 

národnostní kategorie.91  

Článek dále nezapomíná na roli průmyslu, obchodu a zemědělství, coby praktické oblasti, v nichž se 

ona činorodá práce má uplatňovat, a na které se deník bude také zaměřovat. Text pak uzavírá 

provolání, že Tribuna bude ze všech sil pracovat „k demokracii,“ a to v politickém, hospodářském i 

kulturním životě českém.92  

S vědomím tohoto oficiálního programu tedy přistupme k četbě Tribuny. Neboť nejzajímavější na 

jejím pojetí židovské identity jsou právě ony okliky, jimiž k ní přistupuje.  

 

3. 2. Mezinárodní politika 
Jak již zaznělo, Tribuna se cíleně snažila nepodávat svým čtenářům pouze domácí politikou omezený 

pohled. Ve svém rozletu se odvolávala na „osvědčené“ státy s bohatou demokratickou tradicí 

(Francie, ale především Velká Británie a USA, anglofonní vliv poněkud převažoval),93 dohodovým 

mocnostem, ale věnovala spravedlivou pozornost i zemím ostatním. Jak sousedním, Maďarsko 

například dočkalo kritiky pro svou přílišnou klerikálnost a antisemitismus,94 tak vzdálenějším, ba 

exotickým. Zcela zvláštnímu postavení se těšilo, tehdy ještě, Rusko. Nejen, že k němu měl Ferdinand 

Peroutka blízko, 95  události těch let přitahovaly na sebe oči celého světa, ale ruští legionáři se 

nacházeli vprostřed své neuvěřitelné odysey a Masaryk sám přikládal ruské otázce i českému podílu 

v ní velký význam. Navíc ve východní Evropě docházelo k rozsáhlým pogromům, z nichž mnohé našly 

své místo na stránkách Tribuny.  

Zvláštní pozornosti se těšily vztahy ČSR s Vatikánem, respektive vůbec ustavování těchto vztahů. 

Odloučením od katolické monarchie se změnily i čistě politické vazby na Vatikán a Tribunu jejich vývoj 

velmi zajímal a nutno dodat, že se důkladně vystříhala tendence napomáhat formulování nové 

identity radikálním odříznutím se od všeho katolického, jak se stávalo v bezhlavém odmítání 

habsburské minulosti.96 V tom tedy deník souzněl s oficiální státní (masarykovskou) politikou.   
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92
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roč. 3, č. 52, s. 1. 
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Zcela nová situace, v níž se poválečné Československo ocitlo, se zrcadlí i v Tribuně. Celým zkoumaným 

obdobím prolíná, kromě klasického zpravodajského zájmu o dění v Evropě a ve světě, jakási snaha o 

vymezení vlastní národní identity, jak vůči ostatním, tak inspirováním se u nich.97  

Obé ovšem ve velmi střízlivé podobě: coby ideální ukázka tohoto postoje poslouží dva články 

z prvního měsíce vydávání Tribuny. František Tučný se v prvním z nich98 zabývá nekritickou potřebou 

nalézt „novou kulturní orientaci,“ jakéhosi kulturního arbitra, podle něhož se může nový stát 

bezhlavě řídit. Jakkoli pak v tomto snažení upírá zrak k Francii, Tučný zdůrazňuje, že jen takový národ, 

který je dostatečně svébytný, může obstát, či snad být přínosem v společenství ostatních.  

Článek druhý potom poukazuje na dětinskost českého přesvědčení, že jsme „miláčky dohodových 

mocností.“99 Pozastavuje se nad pozorností, kterou české listy věnovaly Kramářově karikatuře ve 

francouzském tisku, a velmi ironicky naznačuje, že toto není cesta, jíž by se nový stát, který chce být 

brán vážně, měl ubírat. Symptomaticky se tedy toto téma probírá na základě malichernosti jiných 

československých médií a s důrazem na vlastní otevřenost, toleranci, ale i potřebu pevně definované 

identity. 

I v rámci pátrání po židovské identitě jsem považovala za důležité zmínit toto utváření identity 

starého národa100 v novém státu vnější optikou. Nejen proto, že Čecho-židé se považovali za 

neproblematickou součást tohoto národa, ale i proto, že rozmáchlost k vnějším poměrům nejednou 

zasahovala i do otázek židovských. Ať už se jednalo o životy Židů v jiných státech, kterémužto tématu 

se Tribuna věnovala víc než jiné noviny,101 především s ohledem na jejich utiskování, ale i poměrně 

časté zpravodajství z Palestiny.102 Zvláštním jevem potom bylo shledávání, že ta která osobnost 

světové politiky má židovské předky – ať už se jednalo o Atatürka103 nebo polemiku s antisemitskými 

prohlášeními, že v maďarském parlamentu není jediný Žid. Tribuna prý umí dokázat opak.104 

Nutno ovšem dodat, že bez předchozí znalosti kontextu by zastoupení židovské otázky v mezinárodní 

rubrice málem ani nebylo nijak nápadné. Výše zmíněné příklady jsou spíše perličkami, skoro pracně 

posbíranými.105 Mnohem zásadnější roli v deníku na mezinárodní úrovni hrála již zmiňovaná identita 

česká a identita občanů ČSR.  
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3. 3. Vnitrostátní politika 
V souvislosti s významem mezinárodního rozpětí, o něž Tribuna usilovala ještě před samotným 

vydáváním deníku promluvil T. G. Masaryk k českožidovské deputaci: „Bude-li mít váš deník světový 

rozhled, pak dosáhne velmi značných úspěchů.“106 

Čímž jsme se elegantně přesunuli do vod politiky vnitrostátní, konkrétně k osobnosti Masarykově, 

která hrála v dějinách Tribuny, i na jejích stránkách, klíčovou úlohu, jak už zaznělo v kapitole 2. 2. 

Vzájemný vztah T. G. Masaryka a Židů byl mnohovrstevný a nutno říct zajímavý.  Sám ve svých 

textech tematizoval počáteční dětský antisemitismus107 a následný vědomý a racionální boj proti 

němu.108 Judaismu patří v jeho textech jako jedinému náboženství čestné místo po boku 

křesťanství,109 a o jeho účasti na polenském procesu již byla řeč. Stejně tak jsme se již dotkli i osobní 

vazby, která Masaryka pojila s některými významnými zástupci českožidovského hnutí. Masaryk totiž 

ve svém postoji nestranil nijak jednoznačně ani českožidovskému hnutí, ani sionistickým kruhům. Po 

hilsneriádě se Masaryk vyjádřil kladně o sionistickém přístupu k věci, který podle něj představoval 

především odvahu postavit se situaci.110 Mnohem větší pozdvižení ovšem způsobil jeho rozhovor pro 

týdeník Wschod. Tam měl Masaryk vyjádřit sympatie k sionismu radikálněji, s dodatkem, že asimilační 

hnutí považuje za „nemožné a směšné“111. Následoval rozhovor pro Rozvoj,112 v němž se Masaryk 

bránil, že nic neformuloval tak ostře a rozhovor byl velmi zkreslen. V tomto rozhovoru se ovšem 

Masaryk pokoušel naformulovat vlastní představu o židovské identitě: Masaryk totiž rozlišuje 

asimilaci „krevní“ a kulturní, přičemž onu kulturní považuje za nezbytnou, zatímco krevní za 

nemožnou. V témže rozhovoru potom Masaryk zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se aktivity chopili 

sami Židé, aby oni sami měnili naladění většinové společnosti vůči sobě samým.113 Takový přístup 

nejen, že velmi dobře konvenuje s pokrokovou odnoží českožidovského hnutí, ale, logicky, i 

se základními idejemi zakladatelů Tribuny.  

O oné Masarykově rozkročenosti mezi soupeřícími židovskými proudy svědčí i to, že když v únoru 

1921 zle stonal, o bohoslužbách za jeho uzdravení v pražských synagogách informoval nejprve Prager 

Tagblatt114 a zprávu od něj převzala Tribuna.115  

Tribuna se k Masarykovi hlásila zcela nepokrytě. Úvodní „programový“ článek jej jmenoval jako 

morální i politickou autoritu, až na řídké výjimky každý den se někde v listu nacházela alespoň jedna 

aktualita z jeho života a počínání. K narozeninám se z novin stál masarykovský speciál a českožidovští 
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dopisovatelé jej považovali za cosi jako svého známého:116 velmi dobrou ilustrací je článek z dubna 

1919, v němž se Tribuna brání nařčení Večeru117 z tíhnutí k bolševismu: „Večer se mýlí. Většina 

redaktorů našeho listu je žáky Masarykovými. A tento učitel nám vždy říkal, že třeba o všem kriticky 

přemýšleti a kriticky mluviti.  A tuto vlastnost, kterou jsme všichni měli již v dobách, kdy česká 

žurnalistika (až na malé výjimky) ještě štvala proti Masarykovi, nazývajíc ho zrádcem národa atd., si 

zachováme i dnes, proti všem zjevům veřejného života našeho i cizího.“118  

Jak již bylo řečeno, Masarykova vazba na židovské kruhy se datuje od jeho vystoupení 

v hilsneriádě.119 A jako zastánce obětí antisemitských útoků vystupoval i nadále.  

V sledovaném období se na stránkách Tribuny objevily tři články vzpomínající polenský případ. 

Jednou, když do Prahy přijel na návštěvu Leopold Hilsner, žijící toho času ve Vídni.120 Článek ovšem 

Tribuna přejala z Národní Politiky, kde byl ovšem delší a překvapivě více zaměřený na židovskou 

stránku případu.121 Hilsnerova přítomnost v Praze tedy nebudila pozornost jen v židovských 

kruzích.122  

Tribuna také, v letech 1919 – 1921, dvakrát uveřejnila rozsáhlý článek připomínající Masarykovu 

zásluhu na Hilsnerově osvobození, a sice krátkou (a politicky pro Tribunu kontroverzní) povídku 

Adolfa Lorenze Špatný anatom,123 převzatou z Neue Freie Presse, deníku, na jehož stránkách se 

Masarykovo jméno neskloňovalo v souvislosti s antisemitismem zdaleka poprvé.124 Následující rok u 

příležitosti presidentových narozenin potom vyšla táž povídka s doslovem Jaromíra Doležala a vlastní 

Masarykovou reakcí.125  

Texty, v nichž se Tribuna hlásí k masarykovskému odkazu, a to překvapivě konkrétně 

definovanému,126 tvoří jakousi ideovou kostru celého zkoumaného období, a to jak v otázkách vnitřní, 

tak zahraniční politiky. 

                                                           
116

 Navíc, jako například v článku Viktora Teytze (t. [Viktor Teytz]. Práce a úspěch. Tribuna. 2. 2. 1919, roč. 1, č. 
2, s. 1.), se straní onoho nezdravě masového a nekritického masarykovského kultu, který nehledí na 
Masarykovo skutečné dílo a texty a jen se klaní jeho skutečně málem kultickému obrazu. Podobně Tribuna 
„školila“ ty, co se tomuto kultu narychlo učili a šermujíc kolem sebe vzletnými slovy, pojmenovali presidenta 
„Tomáš Gustav Masaryk“. Kvůli takovým redakce doporučovala začít vydávat Masarykovy sebrané spisy. Autor 
neuveden. Pan intelligent. Tribuna. 6. 2. 1919, roč. 1, č. 5, s. 4.  
117

 S Večerem, agrárnickým, lehce bulvárním deníkem (KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny 
českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 46. ISBN 978-80-7367-698-8) polemizovala na svých 
stránkách Tribuna velmi často. Ať už se jednalo o jeho antisemitské nebo právě různé protimasarykovské 
výpady.  
118

 Autor neuveden. Jednou pro vždy. Tribuna. 4. 4. 1919, roč. 1, č. 55, s. 3. 
119

 Viz závěr kap. 2.3. 
120

 Autor neuveden. Leopold Hilsner. Večerní Tribuna. 18. 6. 1921, roč. 3, č. 135, s. 2. 
121

 Autor neuveden. Leopold Hilsner v Praze. Národní Politika. 18. 6. 1921, roč. 39, č. 165, s. 7. 
122

 Viz např. Autor neuveden. Hilsner v Praze. Lidové Noviny. 18. 6. 1921, odpolední vydání, roč. 29, č. 301, s. 2.  
123

 LORENZ, Adolf. Špatný anatom. Tribuna. 6. 2. 1919, roč. 1, č. 5, s. 1 – 3. Článek uváděl do souvislosti 
Masarykovo amatérské bádání v pitevně s podílem na rozpadu Rakouska-Uherska. Ovšem se zachováním úcty 
k jeho osobě.  
124

 MASARYK, T. G. Professor Masaryk über den czechischen Antisemitismus. Neue Freie Presse. 29. 9. 1899, č. 
12609, s. 2. 
125

 DOLEŽAL, Jaromír. Masaryk – anatom. Tribuna. 7. 3. 1920, roč. 2, č. 58, s. 4 – 6. 
126

 Tedy především důraz na výše citované kritické uvažování a stálé pobídky k toleranci a potírání šovinismu 
jakéhokoli druhu. 
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Připomeňme alespoň článek z prvního týdne Tribuny, v němž Masaryk promlouvá o „aktuálních 

otázkách československé politiky.“127 Příznačně v tomto článku vůbec poprvé (po málem týdnu 

vydávání deníku) padne slovo „židovský“ mimo rubriku Malého Oznamovatele, a to když se Masaryk 

vyjadřuje k tomu, že Židé mají principielně na vybranou mezi asimilací a sionismem a on sám bude 

prosazovat, coby hlava ČSR, vznik samostatné židovské Palestiny. I ostatní témata se zaměřují 

především na potřebu harmonického soužití národů – ať už se jedná o nepokoje na Těšínsku, které 

trápily čerstvě vzniknuvší republiku, nebo o vztahy s Němci, na něž Masaryk káže hledět jako na zcela 

rovnoprávné občany nového státu i jako na přátelské sousedy, budou-li i oni sami nakloněni 

k takovému vztahu.128  

Určitá nacionální střídmost a otevřenost vůči druhým se stala, jak jsme již letmo nahlédli v předchozí 

kapitole, jakýmsi programem zahraničního i tuzemského zpravodajství. A šovinismus jako nectnost se 

často vyskytoval v článcích poukazujících na něčí politováníhodný přístup.129 Pro Tribunu se ale 

jednalo o téma tak významné, že v zájmu vyvolání diskuse i obohacení vlastního pojetí otiskla 

například i jistý polemický esej od Ladislava Klímy.130  

Nutno na závěr dodat, že první měsíce i roky Československé republiky se nesly ve znamení 

vymezování národní identity i nového pojetí vícenárodnostního státu, jiného, než jakým byla 

dosavadní katolická monarchie. V nacionálně rozjitřené době se tak kromě různých rozmíšek na 

stránky novin dostávaly i otázky pro nás neznámé,131 jako například, do jaké míry se mají či mohou 

němečtí spoluobčané podílet na podobě Ústavy ČSR.132 Tribuna tedy zastávala onu „masarykovskou“ 

demokratickou otevřenost, a to jak v oblasti mezinárodní, tak vnitrostátní. Snad tento postoj také 

souvisel s vlastní zkušeností ne-samozřejmosti národní identity – neboť cítíce se sami Čechy, 

současně se většina z jejích zakladatelů a duchovních otců neoddělovala od své identity židovské. A 

tato se, jak uvidíme níže, také významným způsobem dostávala ke slovu v rubrikách 

nezpravodajských, především v těch, na nichž se ve větší míře podílejí čtenáři.  

 

 
 

                                                           
127

 Autor neuveden. President Masaryk o aktuálních otázkách československé politiky. Tribuna. 6. 2. 1919, roč. 
1, č. 5, s. 1 – 2. 
128

 Ibid. 
129

 Za všechny: Autor neuveden. Šovinisti všude stejní. Tribuna. 20. 8. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 170, s. 1. 
130

 KLÍMA, Ladislav. Chauvinismus. Tribuna. 16. 4. 1920, roč. 2, č. 91, s. 1 – 3. 
131

 Uvažme jen běžný rys inzerátů ze zhruba prvních dvou let existence ČSR, v nichž se na rozličné pracovní 
pozice požaduje „znalost obou zemských jazyků“, jimiž se překvapivě nemyslí čeština a slovenština, nýbrž 
čeština a němčina.  
132

 Autor neuveden. Kdo má právo na tvorbu ústavy? Tribuna. 7. 1. 1920, roč. 2, č. 6, s. 1. 
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4. Události z židovských komunit na stránkách Tribuny 

4. 1. Na mezinárodní úrovni 
Kromě vysloveně inzertních a oznamovacích částí deníku se nejčastěji židovství skloňovalo právě 

v souvislosti se zprávami z nejrůznějších židovských komunit po světě i v ČSR.  

Co se informací ze zahraničí týče, obsahově šlo většinou o různé případy antisemitismu, ať už o velké 

pogromy, především ve východní Evropě, nebo menší, spíše politické výpady po celé Evropě, místy i 

ve světě.133 

Zprávy ze zahraničních židovských komunit, které se netýkají antisemitismu, se tedy většinou omezují 

na referování z rozličných konferencí a sjezdů,134 přičemž mnohé z nich, se skutečně mezinárodní 

účastí i významem se konaly i na území ČSR.135  

Poměrně často se v zahraniční rubrice objevují zprávy z Palestiny, ovšem vesměs se jedná o suché 

zpravodajství z politiky, s ohledem na koloniální povahu tehdejší Palestiny vlastně více 

západoevropské. Ačkoli se Tribuna několikrát136 zabývá i židovskou populací v Palestině a její 

politikou, jedná se o přístup čistě informativní, nesrovnatelný například s nadšeným referováním 

sionistů z Židovského kalendáře, kteří vyprávějí o dílčích úspěších při zabydlování země zaslíbené.137 

Podobný odstup lze pozorovat i v jednom z řídkých případů, v nichž Tribuna referuje o nějaké události 

ze života zahraničních židovských komunit: „Rabínská svatba. Ve Vídni konala se v těchto dnes svatba 

dcery velkorabína z Čakova, který za války uprchl z Haliče. Svatební veselí, kterého se zúčastnilo na 

600 osob, trvalo téměř týden a stálo dva miliony korun. Týden před tím konala se svatba sestry 

„zázračného“ rabína ze Sadagory, jíž se zúčastnilo "jen" 480 osob. Kolik tato svatba stála, vídeňské 

listy nesdělují.“138 Tento kratičký článek budí i v kontextu celého deníku dojem jakéhosi střípku ze 

světa zajímavostí, ba snad jakési vzdálené exotiky. Zdá se, že ve čtenáři Tribuny nemůže taková 

chasidská svatba vyvolat pocit sounáležitosti. Jeho židovská identita se pojí se zahraničními souvěrci 

spíše skrze ty případy antisemitské, na základě jisté formy soucitu a společné zkušenosti. Není 

náhodou, že většina článků ze zahraničí, které se nezabývají útiskem Židů, se tudíž týká sionistického 

hnutí. Právě to staví židovskou identitu napříč národy a uspořádává velkolepé kongresy s ohromnou 

celosvětovou účastí. A právě to je také principielně ochotno do sebe najednou pojmout jak 

západoevropské intelektuály, tak negramotné příslušníky charismatických proudů východního 

judaismu. 

Jak již zaznělo výše (kap. 3. 2.), i v mezinárodním prostoru se čtenář Tribuny, nevzdávaje se ovšem své 

židovské identity, ať biologické nebo náboženské, považoval za Čecha. Jako takový tedy nahlížel na 
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 Autor neuveden. Antisemitská demonstrace v Budapešti. Tribuna. 17. 8. 1920, večerní vydání, roč. 2, č. 193, 
s. 1. 
134

 Za všechny alespoň: Autor neuveden. Světová konference sionistů v Londýně. Tribuna. 9. 7. 1920, roč. 2, č. 
160, s. 3. 
135

 Kupříkladu: Autor neuveden. Světový sionistický kongres v Praze. Tribuna. 10. 7. 1921, roč. 3, č. 161, s. 4. 
Nebo vzápětí významný: Autor neuveden. Sionistický kongres v Karlových Varech. Tribuna. 2. 9. 1921, roč. 3, č. 
206, s. 3. 
136

 Viz souhrnný soupis článků s židovskou tematikou.  
137

 Za všechny například. ŠALOM, Iš. Rokem 5681. Židovský kalendář na rok 5682.1921, roč. 2, s. 21. 
138

 Autor neuveden. Rabínská svatba. Tribuna. 14. 7. 1921, roč. 3, č. 164, s. 4. 
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zahraniční dění – s přirozeným zájmem o vše židovské,139 ovšem optikou čistokrevného 

(západo)Evropana, pro kterého zázračný rabín patří zásadně do uvozovek. 

 

4. 2. V Československu 
Informace ze života československých židovských komunit se v Tribuně nacházely ve dvou typech: za 

prvé ve zpravodajské části listu, a za druhé (přičemž rozhodně ne méně významně) v rubrikách 

Zprávy osobní a rodinné, Zprávy spolkové, schůze a přednášky140 a na stránkách určených inzerci, kde 

se denně objevovala parte v nejrůznější velikosti i počtu.141 

V oné zpravodajské kategorii se tematicky většinou jednalo buď o různé případy antisemitismu, nebo 

o reflexi soupeření českožidovského a sionistického hnutí, jak praktického, tak ideového. Oběma 

těmto tématům věnuji pro jejich nosnost zvláštní kapitoly, k nimž na tomto místě pouze odkazuji. 

Do zpravodajské části listu pronikly mnohdy i významnější události z oněch inzertních rubrik – ať už 

se jednalo třeba o krátké články informující o volbách do té které náboženské obce,142 úmrtí,143 nebo 

životní jubileum144 nějaké obzvláště významné osobnosti.  

Mezi ostatními typy zrcadlení života židovských komunit v Tribuně vyniká jako zvláštní odrůda 

charitativní činnost. Probleskává jak rubrikami zpravodajskými, tak inzertními, a to jak v zahraničí, tak 

tuzemsku. Zmiňme alespoň výzvu Rychlé pomoci jest třeba! Pomozte!145 Jejím cílem bylo vybrat 

finanční podporu pro strádající židovské děti na Ukrajině a Tribuna ještě několik dní po uveřejnění 

přinášela seznamy dobrodinců, kteří přispěli. Veškerá filantropie, která se na stránkách Tribuny 

vyskytla, se ovšem váže explicitně na židovské potřebné. Nejčastěji sirotky.146  

V inzertních a oznamovacích rubrikách se, jak uvidíme i v poslední kapitole, židovská identita čtenářů 

Tribuny projevovala nejvýrazněji. Nijak okázale, ale ve většině případů s naprostou samozřejmostí. 

Tato samozřejmost je pozoruhodná tím, že v sobě téměř vždy úspěšně spojovala židovskou a českou 

identitu:147 klasickým příkladem budiž typické uspořádání rubriky Zprávy spolkové, schůze a 

přednášky, která se obvykle sestávala z oznámení jak rozličných židovských zájmových skupin 

(Akademický spolek Kapper, Svaz Čechů-židů a jeho různé odbory, Českožidovský kroužek, ale občas 

třeba i sionisticky orientovaná tělovýchovná jednota Makabi148), tak nejrůznějších organizací 
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 Zpráv s židovskou tematikou bylo v Tribuně zpočátku více než v jiných denících: minimálně 396/3 roky.  
140

 Obě rubriky se v průběhu sledovaného období přejmenovaly, v zájmu přehlednosti se držím těchto názvů, 
neboť ty alternativní se v obou případech udržely pouze krátký čas. 
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 Nezřídka se stávalo, že otištěná parte zabírala i dvě plné stránky.  
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 Za všechny: Autor neuveden. K volbám do židovské náboženské obce v Praze. Tribuna. 18. 9. 1921, roč. 3, č. 
220, s. 4. 
143

 VYSKOČIL, Quido, M. Za MUDrem V. Guttmannem. Večerní Tribuna. 9. 11. 1921, roč. 3, č. 239, s. 1. 
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 Autor neuveden. Pardubický MUDr. Lev Thein padesátníkem. Tribuna. 20. 12. 1921, roč. 3, č. 298, s. 3. 
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 Autor neuveden. Rychlé pomoci jest třeba! Pomozte! Tribuna. 24. 3. 1921, roč. 3, č. 70, s. 8. 
146

 Autor neuveden. Volná místa pro isr. osiřelé hochy. Tribuna. 17. 4. 1921, roč. 3, č. 90, s. 4. 
147

 Jako ukázku této dvojdomé identity jmenujme například krátký článek o úmrtí advokáta Jakuba Sachsla, 
který byl „upřimným Čechem a zastával dlouhá léta čestný úřad předsedy Zemské náboženské representace 
židovské.“ Autor neuveden. JUDr. Jakub Sachsl. Tribuna. 9. 5. 1920, roč. 2, č. 110, s. 7. Není to zdaleka jediný 
příklad na stránkách Tribuny, kdy se pro co nejvýstižnější charakteristiku nějaké osobnosti v jedné větě vedle 
sebe ocitla jak židovská, tak česká identita zesnulého nebo oslavovaného. 
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 Autor neuveden. Židovská tělocvičná jednota „Makabi“ v Praze. Tribuna. 1. 11. 1919, roč. 1, č. 232, s. 8. 
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národnostních a k nové republice se hlásících, jako byly například útvary Sokola, bezpočet 

legionářských spolků, Husův Svaz osvětový, různé spolky studijní atd. Tato rubrika vůbec zrcadlila 

obdivuhodně pestrý společenský život, z něhož jsem zde vyjmenovala pouhý zlomek. V příloze č. 5 je 

z ní potom k nahlédnutí pár reprezentativních ochutnávek. 

Soukromý protipól rubriky Zprávy spolkové, schůze a přednášky tvořily Zprávy osobní a rodinné. 

V nich se otiskovala oznámení o zasnoubení, svatbách, promocích a státních zkouškách, bar micva 

(důsledně nazývané „konfirmace“) a úmrtích. Židovská identita se zde, samozřejmě kromě rituálně 

jednoznačné bar micvy, projevovala spíše implicitně – příjmení aktérů jednotlivých událostí vysílala 

jednoznačné signály o jejich etnické příslušnosti. Oznámení o svatbách buď postrádala podrobnosti o 

místě konání, nebo většinou jmenovala hotely Bristol 149a Palace. Obřady v synagogách na stránkách 

Tribuny nepřevažovaly, byť se vyskytovaly poměrně často. Tribuna zachycuje diskusi k danému 

tématu na poli pražské židovské náboženské obce následovně: „Pan dr. Jeliteles přimlouvá se, aby 

kostely byly propůjčovány ke sňatkům zdarma, aby se tím čelilo sňatkům civilním. To ovšem bude 

málo platno, dokud nebude dostatek moderních a českých rabínů, a to jistě tak brzy nebude.“150  

Zůstaňme tedy u doslovného citování a podívejme se na dvě takové oznámení, v jejichž textu není o 

obřadu v synagoze nebo jiném náznaku náboženské praxe řeč:  

„Zasnoubení. Slečna Anči Gešmajová, Nové Mitrovice u Plzně, a pan Robert Elaner z Berouna, 

oznamují své zasnoubení.“ 

„Sňatek. Arnošt Faul z Teplic-Šanova s chotí Mimi, roz. Fleišnerovou z Dačic oznamují svůj sňatek.“151 

Zatímco příjmení, která se v oznámeních vyskytovala, většinou jednoznačně naznačují židovský původ 

jejich nositelů, křestní jména mnohdy vypovídají o jejich asimilační tendenci: vedle výše zmíněné 

„Anči“ se v inzerátech objevují i „Helči, Julči, Růženky, Mary, Mařenky!“ a jiná nestarozákonní jména, 

navíc v rozličných zdrobnělinových podobách.152 V oznámeních o sňatku a zásnubách se velmi často 

také uvádí povolání ženichovo a otce nevěsty, což poskytuje bohatý materiál vypovídající o profesní 

pestrosti mezi čtenáři (nebo přinejmenším inzerenty) Tribuny. 

Oznámení bar micva patří mezi ty nejméně zastoupené, nikoli však výjimečné. Většinou se jako místo 

konání udával „templ“, občas jmenovitě různé pražské synagogy, zřídka modlitebna Or-Tomidu, jako 

v následujícím případě: „Konfirmace. Emanuel Friedmann a choť, nájemce velkostatku Roztyly u 

Prahy, dovolují si oznámiti, že konfirmace jejich syna Karla koná se v soboru 3. července o 9. hod. 

dopol. v Or-Tomidu v Praze.“153 Formulace oznámení bývala prakticky vždy totožná s tímto příkladem. 

Nejzajímavěji se ovšem židovská identita projevuje při oznamování úmrtí, a to jak v rubrice Zprávy 

osobní a rodinné, tak na jednotlivých parte. Pokud bychom totiž hledali typ přípěvků, v nichž se na 

stránkách Tribuny nejčastěji tematizuje židovství, jednoznačně by, relativně i absolutně, zvítězila 

právě oznámení o úmrtí. Neboť parte, které by nezmiňovalo, že zesnulý bude pohřben na židovském 
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 O tomto podniku více v kapitole 8.3.  
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 Autor neuveden. Náboženská obec izraelská v Praze. Tribuna. 21. 12. 1921, roč. 3, č. 299, s. 4. Upozorňuji 
opět na neortodoxní terminologii – kostelem se v článku míní synagoga. 
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 Obé Autor neuveden. Zprávy osobní a rodinné. Tribuna. 6. 11. 1921, roč. 3, č. 261, s. 5. 
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 Mezi mužskými jmény se s tak do očí bijícími příklady nesetkáváme, ačkoli i mezi nimi se najde hodně 
Františků a malým Josefům se běžně říká „Pepíček.“ 
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 Autor neuveden. Konfirmace. Tribuna. 27. 6. 1920, č. 150, s. 6. 
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hřbitově, je v Tribuně opravdu vzácným úkazem. Někdy tato zmínka sice chybí v krátkém oznámení 

v Zprávách osobních a rodinných, ale téměř vždy je doplněna v onom rozsáhlejším textu, 

uveřejňovaném tradičně v podobě parte na stránkách s inzercí.  

Vzhledem k formální podobnosti, kterou jednotlivá parte otištěná v Tribuně zachovávají, si dovolím 

vložit jedno ukázkové, z října roku 1910. Pro představu kontextu doplňuji, že oznámení na stránce 

obtéká z jedné strany burzovní rubrika, z druhé nejroztodivnější inzeráty.  

154 

Hlavním rysem těchto oznámení o úmrtí bývala jejich nenáboženskost, ačkoli zcela běžná formulace 

„z domu smutku […] na israelitský hřbitov“ napovídá, že rozloučení se zesnulým mohlo v tomto 

ohledu probíhat dle tradičního rituálu. Překvapivě nebyla uveřejněná parte explicitněji religiózní, ani 

když je nechávaly otisknout náboženské obce za své zesnulé členy. I v Tribuně se ale občas objevilo 

parte uvozené v tomto duchu: „Hlubokým žalem zdrceni podáváme všem přátelům a známým 

truchlivou zprávu, že Bohu Všemohoucímu zalíbilo se k Sobě na věčnost povolati našeho draze 

milovaného, předobrého […]“155 Drtivá většina oznámení však zůstává striktně areligiózní. A skoro 

všechna formulačně velmi podobná tomuto ukázkovému.  
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 Autor neuveden. Parte. Tribuna. 7. 10. 1919, roč. 1, č. 211, s. 7.  
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 Autor neuveden. Parte. Tribuna. 2. 2. 1921, roč. 3, č. 27, s. 8. 
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Co se tedy židovské identity týče, oznámení o úmrtí na stránkách Tribuny vypovídají velmi zajímavě a 

dosti zřetelně. V otázkách pohřbívání je jasno: Žid, byť by se za života cítil sebe více Čechem, patří na 

židovský hřbitov,156 což ale je ale jen zřídkakdy důvodem pro explicitní vyjádření náboženské 

přináležitost k judaismu.157 Spíše se oznámení utápí v žalu a výčtech pozůstalých, případně světských 

funkcí zemřelého, jednalo-li se o muže.158 

5. Antisemitismus na stránkách Tribuny 
Roli antisemitismu v utváření moderní židovské identity jsme se dotkli již v úvodní kapitole. Tehdy 

jsem také zmínila, že snaha čelit nesmyslným antisemitským výpadům stála v samém počátku ideje o 

založení českožidovského deníku. A jak zaznělo v kapitole předchozí,159pocit přináležitosti s Židy 

mimo republiku pramenil u modelového čtenáře Tribuny, spíše nežli ze společného náboženství nebo 

tradice, ze společné zkušenosti cíleně protižidovských ústrků. Nezdá se mi však, že by se v tomto 

konkrétním případě jednalo o onu identitu oběti (kap. 1. 3.) – čtenář Tribuny v prvních letech 

samostatné Československé republiky žil v situaci historicky výjimečně harmonické, ač i on se 

setkával s antisemitskými poryvy, o nichž ještě bude řeč. Nicméně tento relativní klid zapříčinil onu 

pozoruhodnou pozici Tribuny, která si mohla dovolit nebýt listem prvoplánově židovským a přitom 

referovat se vší vážností o pogromech ve východní Evropě160 i ironicky glosovat absurdní antisemitské 

výlevy jiných periodik161 nebo některých politiků.  

5. 1. Na mezinárodní úrovni 
Jak už jsem naznačila, hlavní roli v zrcadlení zahraničního antisemitismu na stránkách Tribuny hrály 

články referující o pogromech na území tehdejšího Ruska, Polska a na Ukrajiny. Jednalo se vesměs o 

čistě zpravodajské texty, z nichž nebylo patrné žádné zvláštní pro-židovské zaujetí. Ani jejich poměrně 

častá frekvence se nezdála samoúčelnou: oblast východní Evropy, především Ruska, byla, jak již také 

zaznělo výše (kap. 3. 2.), pro Tribunu z více důvodů zajímavá. Zprávy o masovém ohrožování Židů jsou 

zasazeny do natolik obsáhle pojatého kontextu, že budí dojem součásti koherentního zpravodajského 

celku, nikoli lovu za senzačním vyvražďováním židovské populace. 

Za všechny jmenujme například tragickou stopu, kterou po sobě zanechal bělogvardějec generál 

Děnikin. Články Pronásledování židů Denikinovou armádou a Poláky162 nebo Pogromy Denikinova 

vojska163 vypovídají o bezhlavém plenění židovských pod heslem „Spaste Rusko, bijte židy,“164 ale 

jejich dikce se zdá být málem chladnou, jazyk prostě popisným. Stejně působí i ostatní zprávy 

z občanské války, jimž Tribuna v prvních letech své existence věnovala značný prostor.  A tak se na 
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 Překvapivě i v případě, že zvolil kremaci. 
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jejích stránkách spravedlivě střídaly pogromy způsobené bílými gardami i rudými jízdami,165 občas 

ozvláštněné obdobně úsečnými zprávami o vyvražďování Židů v nějaké exotičtější oblasti.166 

Méně drastické podoby zahraničního antisemitismu se Tribuně dostávaly především z Maďarska, 

jehož klerikálně-nacionální založení167 a nepříliš křesťanské chování některých významných osobností 

Tribunu ponoukalo k rozsáhlejším analýzám a komentářů. Například článek Křesťanský ideál 

v praxi,168  který rozebíral pogrom iniciovaný v Budapešti nacionály a důstojníky maďarské armády, se 

dočkal dvou pokračování. Vnucuje se otázka, proč nepoměrně menší pogromy získávaly větší prostor 

a emocionální zaujetí zahraničních zpravodajů. Svou roli hrála jistě prostá otázka vzdálenosti a 

dostupnosti informací. Z jednorázového plenění v ulicích Budapešti se tyto šířily snáze a spolehlivěji 

nežli z obrovského území zmítaného občanskou válkou. Na druhou stranu lze ale v analytickém úsilí 

při popisu těchto maďarských excesů pozorovat i určitou snahu o vymezení se, respektive poučení. 

Maďarsko vzniklo se stejné monarchie jako ČSR a redaktoři Tribuny jako by se zkoumáním událostí v  

sousedním státu snažili nacházet jejich mechanismy a příčiny za účelem snazšího vyvarování se 

stejných chyb.169 V tomto smyslu tedy naplňovali ono redakční předsevzetí věnovat se zahraniční 

politice pro vlastní zmoudření (viz kap. 3. 2.) a i v tomto bodě se tudíž vzácně prolíná židovský a český 

(československý, chcete-li) pohled na věc. 

5. 2. V Československu 
Antisemitismus v ČSR se na stránkách Tribuny ukazoval v různých podobách. Začněme od té, která se 

nejvíce blíží oné výše zmíněné zpravodajské. Ve sledovaném období se v Československu udály již 

připomínané pražské výtržnosti v listopadu 1920 a o měsíc dříve se před soudem ocitli vojáci obvinění 

z aktivní účasti na holešovském pogromu.170 Soudu Tribuna věnovala důkladnou pozornost – 

v rubrice Soudní síň uveřejňovala co nejúplnější záznamy ze stání i znění klíčových dokumentů 

procesu po celou dobu jeho trvání, tedy až do listopadového vynesení rozsudku, kdy otiskla tresty 

pro každého jednotlivého obžalovaného.171  

Listopadové bouře v Praze byly původně zaměřeny především na všechno německé, začaly 

obsazením Stavovského divadla, přes německé kasino a například redakci Prager Tagblattu. S vlnou 

protiněmeckých nálad se svezli i Židé, takže již první den došlo k pustošení židovské radnice. První 

zpráva Tribuny o pražských událostech přinesla pouze tento málem nezaujatý výčet, 172  aby hned 

druhý den radikálně změnila tón.173 Káravou a břitkou příchuť si zachovaly i články následující.174 

Symbolickou tečkou za listopadovými událostmi na stránkách Tribuny byl článek z ledna 1921, který 

informuje o rituálním pohřbu svitku Tóry zneuctěném při oněch výtržnostech. Tehdy se také snad 

jedinkrát za zkoumané období v Tribuně mihnul náboženský pokyn od nějakého židovské autority: 
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 Za všechny třeba: Autor neuveden. Pogromy v Ukrajině. Tribuna. 21. 12. 1920, roč. 2, č. 298, s. 2. 
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 Pův. zpr. „Tribuny“. Velké židovské pogromy v Asii. Tribuna. 30. 4. 1920, roč. 2, č. 103, s. 3. 
167
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 Autor neuveden. Bouře v Praze. Tribuna. 17. 11. 1920, roč. 2, č. 269, s. 1. 
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 Autor neuveden. Episoda v „Tribuně“. Tribuna. 17. 11. 1920, roč. 2, č. 269, s. 4. 
174

 Viz soupis článků v seznamu použité literatury. 
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článek končí informací, že „Pražský rabinát prohlásil 9. leden za den smutku a postu. Muži do 20 let se 

mají postiti celý den, ženy a mládež aspoň do 1. hod. odpol.“175 

Mnohem častěji však Tribuna poukazuje na různé verbální zárodky i hotové plody antisemitismu: 

někdy vlastním článkem poukáže na jejich směšnost nebo nebezpečnost, 176  jindy je nechá, aby se 

znemožnily samy.177  

Na boji Tribuny s tuzemským antisemitismem je pozoruhodná především jedna věc: zdá se, jako by 

autory jednotlivých článků nejvíc pobuřovaly protižidovské nálady a výroky z toho důvodu, že se sami 

považovali za naprosto rovnocenné Čechy. Ideální příklad nacházíme v článku o společenském klubu, 

který zamítl žádost o přijetí „jist[ého] pražsk[ého] lékař[e] židovského původu, bez vyznání, ale jehož 

češství nemůže býti bráno v pochybnost, poněvadž jinak by sotva mohl dlouhá léta býti členem 

pražského Sokola.“178  

Kromě vlastního boje s konkrétními záchvěvy protižidovských nálad uveřejnila například Tribuna 

reklamu následující reklamu: „Co se o židech nepíše. Jest název brožurky, již vydal Rozvoj. […] Cena 2 

K. Rozšiřujte tento informační spisek!“179 Jednalo se o reakci Rozvoje na text Josefa Hudce Židovská 

otázka, jemuž i Tribuna věnovala dva rozsáhlé kritické články.180  

Někdy budí obrana proti nepochopitelným antisemitským výpadům až malicherný dojem,181 ale i tyto 

do podrobností zanořené a poctivě argumentující články mají svůj důležitý podíl na tribunovém 

formování židovské identity. Ta totiž není pouhou identitou oběti ani v textech věnovaných 

antisemitismu. Od toho ji chrání přinejmenším ona českožidovská dvojdomost, s trochou patosu 

řečeno pak i určitý druh kritického nadhledu.  

6. Odraz soupeření česko-židovského a sionistického hnutí v 
Československu na stránkách Tribuny 
 

Na druhou stranu ovšem tento kritický přístup a dvojdomost zabraňují přirozené, spontánní 

identifikaci s Židy bez ohledu na kulturu, z níž konkrétně pocházejí. Tento jev jsme již zahlédli u oné 

zprávy o rabínské svatbě (kap. 4. 1.) a již tehdy jsem také naznačovala, že sionistické pojetí židovské 

identity kulturní rozdíly do značné míry překlenuje.   

Dokladem tohoto rozporu mezi židovskou identitou sionistickou a asimilovanou budiž článek 

uveřejněný v Tribuně u příležitosti celosvětového sionistického sjezdu v Praze.182 Začíná se zlehka: 
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 Autor neuveden. Pohřeb zneuctěné thory. Tribuna. 6. 1. 1921, roč. 3, č. 4, s. 3. Co na tom, že informaci 
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„Není pochyb o tom, že sionistický kongress na půdě našeho státu jest události, kterou není možno 

přezírat. [...] Svědčí dále jistě pro kulturní úroveň naší republiky, že jest jediným ze států 

sukcessorních, kterému nebyla mírovou smlouvou uložena výslovně ochrana židů, neboť víra v náš 

demokratism pronikla tak, že nebylo třeba tohoto opatření proti pogromům.“183 Ovšem již zde je 

identita občana ČSR zřetelně nadřazena nad identitu židovskou. Neboť v první řadě má být čtenář 

pyšný na kulturnost své mladé země a, jak tón článku napovídá, se samotnou myšlenkou židovského 

národního uvědomění bude nějaká potíž. A ona potíž může spočívat v tom, že pro vlastní stát v zemi 

zaslíbené se rozhodnou spíše ti, kteří se nesnadno asimilují: „Odlivem těžko assimilovatelných 

elementů východoevropských umožní se a urychlí se dokonalá assimilace židů západoevropských. S 

židem západním bude míti příslušník tohoto [v Izraeli žijícího židovského] národa velmi málo 

společného“184 Tento článek je ve své radikalitě výjimečný i na poměry Tribuny. Nicméně 

pojmenovává cosi, co lze cítit i z textů jiných, byť nijak komentátorsky zabarvených: tedy ideál 

západoevropské identity, ono vohryzkovské vplynutí do většinové kultury, ač se zachováním jakési 

osobité esence. Vzpomeňme jen próz Vojtěcha Rakouse.185 Jeho povídky zachycují neproblematické 

soužití Čechů a Židů na českém venkově, v němž celkovou harmonii exotické prvky židovské praxe jen 

neškodně okořeňují. Vojtěch Rakous byl skutečně prominentním autorem Tribuny. Kromě toho, že 

stál u jejího zrodu, občas do ní i přispíval, a soudě podle četnosti výskytu na stránkách deníku, 

Vojkovičtí a přespolní (resp. jejich část Modche a Rezi) museli být nejčtenější knihou mezi čtenáři 

Tribuny. Snad žádný jiný text se netěšil takové pozornosti. Když na podzim roku 1920 vyšla v třetím 

vydání,186 pobídky k její koupi ještě dlouho vykukovaly z nejnečekanějších zákoutí novin.  

Tribuna často referovala o rozličných sionistických kongresech a organizacích. Většinou bez 

jakéhokoliv emocionálního přídechu.187 Židovský nacionalismus patřil, alespoň formálně, na její 

stránky jako kterýkoli jiný světonázor.188 Pokud ovšem nedošlo na palčivé otázky domácí politiky. 

A ve zkoumaném období na ně došlo rovnou třikrát: při parlamentních volbách v červnu 1919 a 

dubnu 1920 a při sčítání lidu na počátku roku 1921. Tehdy se články nepřehlédnutelně vyostřovaly a 

tematizace židovské, případně českožidovské identity se stala jejich běžnou součástí.189  

Ve volbách roku 1919 vzbudila samostatná židovská kandidátka mezi Čecho-židy takové pozdvižení, 

že Tribuna otiskla obsáhlé a neobyčejně úderné prohlášení Výkonného výboru českožidovských 

organizací, z něhož vybírám jen malou ochutnávku: „Občané a občanky židovského původu! 

[…]Sionism je resignace i kdyby se zval tisíckráte vírou. Sionism je malomyslnost i kdyby mluvil sebe 

hrději. Sionism je bankrot občanských naději i kdyby mluvil sebe vzletněji o tom, že Vás zvedá. […] Váš 

Sion je plné občanství české. Budete-li pokládáni za polocizince, - prohráli jste, i kdybyste vyhráli 

všechny židovské mandáty. Češi židovského vyznání! Jděte k volbě! Volte česky! […] Dokažte, že jste 
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Češi.“190 Toto provolání stálo na počátku celé série článků a jakýchsi výchovných seminářů 

českožidovského hnutí, kde jeho představitelé přesvědčovali české Židy o potřebě volit správně.191  

Ve volbách o rok později už stačilo, že sama redakce Tribuny zveřejnila shrnující článek Kdo jsou 

„sdružené židovské strany,“192 v němž opět apelovala na občanskou příslušnost i jakousi mravní 

povinnost „volit česky“ a nepodlehnout klamu, že „sdružené židovské strany“ sdružují všechny Židy na 

území ČSR. 

První sčítání lidu v historii Československé republiky otázku národní příslušnosti opět rozdmýchalo. 

Tribuna proto v únoru 1921uveřejnila objasňující text, který si vyžádala od Svazu Čechů-židů.193 

V dotazníku se totiž (dle článku poprvé) objevila abstraktní kolonka „národnost.“ Jedinec tak svou 

identitu neurčuje primárně podle jazyka, jak tomu bylo dříve, nýbrž skrze tento kluzký pojem. Leč 

v článku se praví: „Pro stoupence českožidovského hnutí neplyne ovšem z této změny nic, co by je 

nutilo ke změně starého stanoviska. Židé v českých zemích zrození, zejména však židé, jichž rod jest v 

krajích těch několik generací usedlý, jsou pro nás neoddělitelnou součástí celého národa. Můžeme 

tedy jen vítat, poskytuje-li nám toto sčítání příležitost, abychom to prohlásili výslovně, přímou 

odpovědí na přímou otázku. […]Sionistické experimenty […] roztříští se konečně přece jen o tvrdou 

skutečnost.“194 Svaz Čechů-židů dále objasňuje, že takové přijetí české identity neznamená 

automaticky popření té židovské. Přiznává její neoddiskutovatelnou existenci195 a kromobyčejně 

obtížnou uchopitelnost. 

Mé dosavadní zkušenosti nemohou než tuto nepolapitelnost židovského sebe-uvědomění, nejen na 

stránkách Tribuny, potvrdit.  

Snad tyto odstavce ospravedlnily neplánované vložení poměrně rozsáhlé kapitoly věnované 

českožidovským zdrojům Tribuny. Kupříkladu vazba na Rozvoj byla patrná po celé zkoumané období: 

několikrát vyšlo upozornění, že se týdeník z různých důvodů v daný týden nedostane do rukou svých 

čtenářů.196 Obdobně se v Tribuně často skloňovala jména významných představitelů českožidovského 

hnutí,197 v různých rubrikách dokonce občas vycházely aforismy Viktora Vohryzka198 a i ve zprávách 

spolkových nesouměřitelně převažovaly události z organizací českožidovských nad sionistickými.199 

7. Náboženské otázky na stránkách Tribuny 
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Nejrůznější křesťanské denominace, ale i mnohá exotičtější náboženství se, alespoň v prvních třech 

letech, těšila veliké pozornosti Tribuny. Nejen, že deník zjevně tématu přikládal patřičnou důležitost, 

ale odráželo se v tom i ono náboženské hledání a zmatení doby. Tak jako jsme se v 3. kapitole dotkli 

ne-samozřejmosti národní identity v mladém Československu, zdaleka ne jen mezi příslušníky jeho 

židovské menšiny, tak by tato kapitola měla patřit ne-samozřejmosti náboženského vyznání. To se 

totiž dočkalo problematizování i z řad „řadových“ věřících, jak co se konkrétních náboženských forem 

týče, tak kladením si otázky, zda lze (po válce, s vědomím nových vědeckých poznatků atd.) vůbec 

věřit.  

V Tribuně tato témata rezonují ve všech rubrikách – zpravodajské části deníku vévodí jak události 

spojené s katolicismem v nejrůznějších variacích, například politického vztahu k Vatikánu jsme se již 

dotkli, tak fascinující, nebojím se říci bezohledný200 boj vznikající Československé církve o svou 

existenci,201 ale třeba i mnohdy krvavé potyčky mezi pravoslavnými církvemi v Podkarpatské Rusi.202 

Významné místo také zaujímá otázka sekularizace života jedincova, odluka církve od státu,203 

povolení občanských sňatků,204 ale třeba i pohřbu žehem.205 Vše témata, která se židovských občanů 

dotýkala právě tak intenzivně jako křesťanů.206  

Z prostorových důvodů jsem se rozhodla touto kapitolou pouze naznačit bohatství tématu, které by 

vydalo na samostatnou práci. Pro otázku hledání náboženské identity by bylo zapotřebí se ponořit do 

událostí prvních let samostatné republiky, a to zdaleka nejen do oněch zbojnických počátků 

československé církve a rušení církevních svátků. Pro zkoumání toho, jaký podíl má náboženský 

aspekt na židovské identitě čtenáře Tribuny, by se slušelo zahrnout mezi analyzovaný materiál i texty 

Vohryzkovy, Kohnovy nebo Ledererovy. Neboť přístup Tribuny k judaismu v mnohém zrcadlí jejich 

myšlenky: „Mezi souvěrci, kteří velikonoce budou slaviti, bude mnoho nevěrců, kteří nemají záliby 

v pohádkách a bájích, zapomenuvše, jak tyto pohádky na jejich dětského ducha blaze účinkovaly.“ 

[obé zvýraznění MJ]207 Už jen tato terminologická neukotvenost (souvěrci – nevěrci, velikonocemi 

mínil Vohryzek židovský svátek Pesach, ovšem Tribuna sama ve zkoumaném období poskytovala 

svým čtenářům dokonce i speciální vánoční přílohu atd.) slibuje ohromné a nepřehledné pole pro 

další studium. Pro zachování obsahové soudržnosti práce i ve snaze uchránit ji před úplným 

přebujením tedy vězme, že náboženské aspekty židovské identity sice hrají důležitou úlohu i na 

stránkách Tribuny, ale v této práci se snažím postihnout spíše onu „národnostní“ rovinu této identity, 

jak o ní byla řeč v první kapitole. A s nadějí, že snad i tímto redukovaným přístupem lze zachytit 
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významnou část dobové židovské identity, třeba právě s ohledem na tehdejší celkovou sekularizaci 

identity jedince i společenství.208  

 

8. Malý oznamovatel 
 

Zatímco ve všech ostatních rubrikách (kromě Zpráv osobní a rodinných a Schůzí a přednášek,209 o 

nichž byla řeč výše) hledání názvuků židovské identity musí doprovázet bedlivá pozornost a oči 

nastavené na klíčová slova, inzertní rubrika Malý oznamovatel vypovídá o židovské identitě čtenářů 

Tribuny hlasem sice ne okázale dunivým, ale rozhodně zvučným.210 V tomto prostoru vymezeném 

samotným čtenářům byla tedy židovská identita něčím málem neproblematickým: hledám nevěstu, 

rozumí se samo sebou, že se přihlásím k svému izraelitskému vyznání nebo původu. Hledám kuchařku 

a zůstávám pravověrným židem,211 potřebuji tedy, aby uměla vařit podle všech pravidel kašrutu.212 

Zcela zvláštní kategorii potom tvoří nepravidelně uveřejňované inzeráty, vysloveně náboženské 

povahy: například sháněla-li ta která obec kantora nebo sháněl-li naopak třeba rabín nové místo. 

Z prostorových důvodů nebylo možné vytvářet obdobný soupis inzerátů, jaký se nachází v příloze této 

práce k článkům z jiných rubrik.213 Případní čtenáři prvních ročníků Tribuny vězte, že sáhnete-li po 

ranním vydání tohoto deníku, můžete si být téměř jisti, že v Malém oznamovateli naleznete inzeráty 

s tematizovanou židovskou identitou, kompletní seznam by byl tedy nesmírně rozsáhlý.  Pro ilustraci 

se tedy pokusím předložit pouze reprezentativní vzorek typických inzerátů, jak v poznámkách pod 

čarou, tak v příloze k celé práci.  

8. 1. Nabídnutí k sňatku 
Tuto kapitolu lze příhodně otevřít jedním velmi typickým příkladem sňatkového inzerátu: 

 „Hledám int. akad. vzdělaného mladého muže v zajištěné existenci, tež i dobře situovaného 

obchodníka isrl. pro svoji neteř. Jest mladá, hezká, zámožná, inteligentní, v obchodě i v domácnosti 

obeznalá. Laskavé nabídky pod značkou "Český domov" na administr. tohoto listu.“214 

Rozeberme si jednotlivé rysy důkladněji, neboť vypovídají mnohé nejen o struktuře a preferencích 

v inzertní rubrice Tribuny, ale především o obrazu židovské identity, jak se zrcadlí v celém deníku.  

Nebylo vůbec neobvyklé, že inzerát zadával někdo z příbuzenstva, obzvlášť jednalo-li se o dívku (v 

jazyku Malého oznamovatele byla dívkou neprovdaná žena libovolného věku) hledající ženicha. 

Vizuální stránka hledajícího i hledaného se v inzerátech vyskytovala naprosto výjimečně, toto je 
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skutečně jen jeden z nemnoha za celé tři roky, v nichž se skloňuje pohlednost. Naopak asi nejčastější 

charakteristikou, jak potencionálních ženichů, tak nevěst, byla inteligence. Muži ani ženy, alespoň na 

doslovné rovině inzertních textů, nehledali protějšky přitažlivé zjevem, ale téměř vždy dbali na 

inteligenci a explicitně ji zmiňovali.215 Ať se jednalo o příručího v obchodě střižním zbožím nebo dcery 

továrníků. S tím souvisel druhý velmi častý požadavek na životního partnera, i v tomto inzerátu 

zastoupený – tedy zdatnost v obchodě. Bez ohledu na pohlaví, ekonomické dovednosti se žádaly, u 

žen samozřejmě doplněné schopností postarat se o domácnost. Model „děvče s obchodním 

duchem“216 a „velkoobchodník zemskými plodinami israelita“217 málem budí dojem nějaké lehce 

antisemitské karikatury nebo motivického zaměření židovských anekdot.218 Obchodní profese (ač v 

různých podobách)219 má neobyčejně silné zastoupení jak v rubrice inzertní, tak například v zprávách 

o úmrtí a rodinných událostech. Podobnému postavení se těší různé akademicky vzdělané (nebo se 

dosud vzdělávající) typy zaměstnání (především z právnických a lékařských oborů), novinařina a 

továrníci nejrůznější velikostí. Ostatně i úvodní programové prohlášení v prvním čísle Tribuny220 

odráží tyto charakteristiky, a to jaksi na úrovni plánu celého deníku. Ona inteligence je přítomná 

v záměru přistupovat kriticky ke všemožným tématům, i těm, která jiná témata líbivě zjednodušují. 

Důraz na ekonomické uvažování se projevuje v záměru věnovat větší prostor hospodářským 

tématům,221 neboť je považovali za důležité i pro rozvoj nové republiky.  

Konečně tedy přistupme k místu analyzovaného ukázkového inzerátu, v němž se židovská identita 

projevuje zcela explicitně: hledaný obchodník, jenž má pojmout neteř inzerujícího za manželku, musí 

být „isrl.“ (jindy též „isr., israel., žid.“), přičemž ale spolu založí „český domov“. Jak je vidno z přiložené 

statistiky, v okamžicích tak významných jako hledání životního partnera, se explicitně zmiňuje 

židovský původ nebo vyznání.222 Mnohdy se navíc i několikrát za sebou objevil inzerát stejného znění, 

bez výslovné zmínky o židovském původu, aby v nějakém z pozdějších otištění byl o ni doplněn a 

nadále vycházel v této podobě. Vzhledem k úvodnímu vysvětlení práce s texty zcela opomíjím, že u 

mnohých z inzerátů, kde není židovství přímo zmíněno, lze na základě různých jejich rysů důvodně 

usuzovat na židovský původ jejich autora.  

Ačkoli převažují výše uvedené profese, s malou výtkou, že ony „prestižnější“, tedy lékaři, právníci a 

továrníci, se vyskytují spíše v rubrikách oznamovacích (kde se nacházejí zprávy o rodinných 

událostech a úmrtích) nežli inzertních, v Malém oznamovateli se objevují i jiná povolání, včetně 

rozličných zemědělských, která nejen že vyvracejí zažitou představu o Židech jako málem výhradních 

obyvatelů (velko)měst, ale do určité míry i odrážejí venkovské pozadí, z něhož vycházelo 

českožidovské hnutí, kde se i nadále těšilo oblibě. 
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Stálicí v kategorii Nabídnutí k sňatku byly potom inzeráty sňatkových kanceláří.223 Jednalo se 

například o kancelář Reforma Hymen (Praha), J. B. Holub (tamtéž), J. Schilling (Mladá Boleslav) nebo 

Emil Popper (Plzeň). Například kancelář Emila Poppera měla nejprve klasický inzerát, bez jediné 

zmínky o židovství, aby posléze text změnila na: „Ctěné dámy a pánové. Chcete se dobře vdáti, 

oženiti? Israel. sňatky výtečné partie docílíte, obraťte se s důvěrou […]“224  Podobně pozdější znění 

inzerátu kanceláře J. B. Holuba nenechávalo nikoho na pochybách o její cílové skupině: „ČEŠTÍ ŽIDÉ. V 

záležitosti sňatku pište pouze na sprostředkovatele J. B. Holuba, Žižkov [...]“225 Zajímavé je, že v době, 

kdy vycházelo více (a židovskému čtenářstvu přímo dedikovaných) inzerátů těchto kanceláří, samotná 

inzerce jednotlivců ochabovala, například v květnu 1920 tak vyšlo naprosté minimum takových 

osobních inzercí. 

Pro úplnost jen dodejme, že v této rubrice se lze nejčastěji setkat s explicitním rozdělením židovského 

původu (jaksi genetického) a židovského náboženství. Nejeden z inzerentů se charakterizuje jako 

„židovského původu bez vyznání“226 nebo zdůrazňuje, že na vyznání hledané nevěsty/ženicha 

nesejde, ale jaksi implicitně vítá židovské předky.  

Přijmeme-li tedy hypotézu, že v rubrice sňatkové inzerce se z celých novin odhaluje identita čtenáře 

nejbezprostředněji, potom lze na tomto místě učinit předběžný závěr: židovská identita byla pro 

modelového čtenáře Tribuny esenciální, byť těžko definovatelná.  Její náboženský rozměr se pak v 

konkrétních případech buď zachoval,227 nebo spontánně vymizel, jak zaznělo již v kapitole 1.2.  

 

8. 2. Inzeráty – zaměstnání  
Z inzertní části deníku vyplývá, že židovská identita se na jeho stránkách probouzí ve chvíli, kdy se k 

čtenářům přibližujeme, respektive, kdy oni sami nechávají nahlédnout do svých životů. Předchozí 

kapitola se dotýkala toho nejdůvěrnějšího, tedy manželských svazků. Podobnou míru intimity 

naznačují i inzeráty nejrůznějších lékařů, mezi nimiž jsou mimochodem významně zastoupeni 

specialisté na pohlavní choroby.228  V samotné lékařské inzerci nikdy není explicitně tematizována 

židovská národnost, ale jejich jména nenechávají nikoho na pochybách. Za všechny jmenujme 

alespoň doktory R. Friedmanna, Hugo Raubitscheka nebo Rudolfa Roubitčeka.229 Příjmení tohoto 

druhu nejsou na stránkách Tribuny, opět především v rubrikách, na nichž se podílejí sami čtenáři, 

ničím výjimečným. Vytknula-li jsem si ale na začátku, že k textům budu přistupovat s interpretační 

obezřetností, tedy že mě budou zajímat jen ty, které židovskou identitu zrcadlí explicitně, nemohu 

z „lékařské rubriky“ vyvozovat hlubší závěry. Na druhou stranu i samotná jména mohou mít někdy tak 

silnou výpovědní hodnotu (a to i pro své původní adresáty), že jsem si vůbec troufla tuto odbočku 

učinit. 

                                                           
223

 Občas v jednom dni inzerovaly rovnou čtyři takové kanceláře, jedna z nich dokonce nabízela své detektivní 
služby i po samotné svatbě. Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 1. 4. 1920, roč, 2. Č, 79, s. 8. 
224

 Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 22. 5. 1920, roč. 2, č. 121, s. 8. 
225

 Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 1. 5. 1921, roč. 3, č. 102, s. 15. Všechna zvýraznění již 
v originále. 
226

 Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 23. 9. 1919, roč. 1, č. 197, s. 13. 
227

 Což, mimochodem, prosazoval i Viktor Vohryzek, který judaismus považoval za jedinečné zděděné bohatství, 
jež si Židé mají chránit.  
228

 Například 20. 4. 1919 činili specialisté na syfilis šest z celkem devíti inzerentů.  
229

 Autor neuveden. Název neuveden. Tribuna. 16. 7. 1919, roč. 1, č. 140, s. 8.  
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Co se samotného poptávání a nabízení práce týče, povolání v rubrice se dělí, z hlediska pátrání po 

židovské identitě, na dvě kategorie: na ta, která jsou s židovstvím přímo vázána, tedy ta, která 

bezprostředně souvisejí s rituálním nebo náboženským životem, a na ta, která s ním nesouvisejí. 

První skupinu tvoří učitelé hebrejštiny nebo židovského náboženství,230 kantoři v synagogách,231 

rituální řezníci, rabíni,232 ale snad sem lze zařadit i hospodyně a kuchařky v židovských domácnostech, 

které musí umět vařit podle všech pravidel kašrutu.233  

Na pomezí se nacházejí (vesměs pomocné) pozice v různých židovských institucích. V nich se nikdy 

explicitně nevyžaduje židovský původ, nerozumí-li se tedy věc sama sebou, a nároky kladené na 

uchazeče jsou veskrze profesní: tedy jazykové a patřičné kancelářské dovednosti, ale též adekvátní 

vzdělání.234 

U primárně ne-židovských povolání, která se vyskytují v inzertních rubrikách Tribuny, lze opět mluvit 

o onom „kritériu blízkosti“: významný podíl zaměstnání, u nichž si jejich nabízející vymiňuje židovský 

původ, je povahy jaksi intimní. Jedná se často o chůvy nebo vychovatelky,235 příručí do malých 

rodinných obchodů, nebo pomocnice do domácnosti.236  

Na druhou stranu, ti, kteří se prostřednictvím této rubriky v Tribuně ucházeli o práci, k vlastní 

charakteristice přičinili zkratku „isr.“ velmi často.237 Lze se domnívat, že doufali ve větší úspěšnost 

takového inzerátu, uveřejněného v daném deníku. Jak v případě nabídek, tak poptávek po práci se 

zdá, že židovská identita působí (kromě oněch čistě praktických aspektů) jako jakési první podání 

rukou, náznak blízkosti, pojítka mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Představa této identity tedy 

v sobě skutečně skrývá cosi jako vědomí vzájemné vnitřní přináležitosti, o níž byla řeč v úvodní 

kapitole o Andersenově chápání pojmu národ. Nutno dodat, že taková přináležitost ovšem funguje i 

v rámci sebevětších náboženských skupin a opět je těžko soudit, do jaké míry se (mimo ta rituální 

povolání) jednalo o vazbu náboženskou nebo národní. 

Tak jako v rubrice Nabídky k sňatku zapustily pevné kořeny sňatkové kanceláře, tak se v rubrice 

Služby a práce uchytily rozličné zprostředkovatelny práce. Nutno dodat, že i ony zpočátku inzerovaly 

                                                           
230

 „Židovský nábož. spolek přijme učitele, který je v slově i písmě české řeči mocen, by mohl zároveň zastávati 
místo sekretáře spolku. Nab. pod zn. „Kantor.“ Autor neuveden. Název neuveden. Tribuna. 29. 3. 1919, roč. 1, č. 
50, s. 6. 
231

 „Kantora neb rabína hledá náboženská obec v Písku k nastávajícím vysok. svátkům. Dobré síly zašlete 
nabídku s udáním požadavků Představenstvu náboženské obce isr. v Písku.“ Autor neuveden. Název neuveden. 
Tribuna. 13. 7. 1921, roč. 3, č. 163, s. 8. 
232

 „Rabín hledá místo v isr. obci blíže Prahy.“ Autor neuveden. Rabín. Tribuna. 30. 3. 1919, roč. 1, č. 51, s. 8. 
233
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výhodných podmínek. [... pod značkou] „Vlídné zacházení.“ Autor neuveden. Práce a služby. Tribuna. 18. 4. 
1920, roč. 2, č. 93, s. 11. 
234

 Za všechny například: „Representace židovské obce náboženské v Praze obsadí místo: Kancelářského ředitele. 
[...] Účetního aneb úředníka kancelář.“ Autor neuveden. Název neuveden. Tribuna, 1. 2. 1919, roč. 1, č. 1, s. 7. 
235

 „Lepší spolehlivé isr. děvče k 1 roč. hošíkovi přijme […]“ Autor neuveden. Název neuveden. Tribuna. 6. 11. 
1920, roč. 2, č. 260, s. 8. 
236

 „Přijme se od 15. V. t. r. hodné děvče isr. k úplnému zaopatření pro obchod a paní k ruce co výpomoc do 
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Autor neuveden. Název neuveden. Tribuna. 15. 4. 1920, roč. 2, č. 90, s. 8. 
237

 „O jakék. zaměst. neb místo prosí práce schopný, zdravý, intel. 55l. i s r., býv. obchodník střiž. zbož., s kaucí. 
Též 21l., zdravý, sil., býv. voj. isr., nejr. za učně řezn. neb k jin. pracím. Zn „Vděční“ Autor neuveden. Služby a 
práce. Tribuna. 26. 10. 1919, roč. 1, č. 228, s. 10. 
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bez jakékoli zmínky židovství, aby posléze text upravily například v tomto duchu: „Nezaměstnaným 

isr. všech kategorií obstará Spolek pro bezplatné zaopatřování práce v Praze [...] zdarma místa.“238 

 

8. 3. Inzeráty jiné 
Pestrost inzerce v sledovaných letech je skutečně okouzlující. Vesměs však příspěvky nevypovídají nic 

zajímavého o židovské identitě, jak ji Tribuna zachycuje na svých stránkách.  

Výjimku tvoří několikrát uveřejněné inzeráty na objednávání macesů, případně i s otevírací dobou 

výdejny,239 oznámení o veřejných rituálních porážkách240 nebo rozpisy bohoslužeb v pražských 

synagogách.241 Ostatní se skutečně dotýkají rozličných zákoutí lidského i firemního života, jejich 

hlubší zkoumání by sice určitě stálo za pozornost, ale židovství se v nich nijak netematizuje.  

Ovšem i v této zdánlivě okrajové inzertní rubrice Tribuny se občas odrazila nesamozřejmost národní 

identity jejích čtenářů: příkladem budiž průmyslový inzerát z prvních dní vydávání deníku (a prvních 

měsíců nové republiky), v němž kdosi nabízí ke koupi „Vřetenové lisy (Spindelpressen).“242 Neboť bylo 

velmi pravděpodobné, že případný kupec český název tohoto stroje vůbec nezná. 

Zajímavé výsledky také slibuje porovnávání inzerentů Tribuny, Rozvoje a Kalendáře česko-židovského. 

Jen letmo naznačme pozoruhodné momenty: například továrna Maxe Pleschnera neotiskovala 

inzeráty v deníku, který její majitel spoluzakládal, nýbrž v Kalendáři.243 Podobně nevyužívaly možnosti 

reklamy v Tribuně podniky, které se v jiných rubrikách (především Zprávách osobních a rodinných a 

Zprávách spolkových, schůzích a přednáškách) objevovaly prakticky denně, a které byly 

s českožidovskou komunitou v Praze neoddělitelně provázány: tedy hotel Bristol Josefa Diamanta, 

kde se konaly svatby, a jakási nepsaná spolková místnost kavárna Arco v Hybernské.244 Jedná se totiž 

přesně o podniky, které měly své neodmyslitelné místo v životě tehdejší (česko)židovské pražské 

komunitě,245 a v nichž už sama návštěvníkova přítomnost naznačovala něco o povaze jeho židovské 

identity. 
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 Autor neuveden. Název neuveden. Tribuna. 13. 4. 1920, roč. 2, č. 88, s. 8. 
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 Autor neuveden. Výdej macesů. Tribuna. 25. 3. 1921, roč. 3, č. 71, s. 4. 
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 Ibid.  
245

 Vždyť o kavárně Arco se zmiňuje i Franz Kafka ve svých denících, čímž podniku zajistil nehynoucí slávu. 
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Závěr 
 

Jak je nejspíš z celé práce zřejmé, rozsah tématu mě samotnou zaskočil. Na první pohled se zdá, že se 

na stránkách Tribuny židovská identita netematizuje než před volbami, sčítáním lidu a v inzertních 

rubrikách, a že tyto nacionální, respektive nenacionální záchvěvy se dají snadno vysvětlit, třeba 

vlivem českožidovského hnutí. Lákavý dojem. Jenomže materiál, který Tribuna byť jenom za první tři 

roky nabízí, je natolik pestrý, že znemožňuje práci uzavřít nějakou efektní pointou. Vlastně jsem se 

tak na samém konci tohoto pachtění vrátila na jeho úplný začátek – zpět k okouzlení oním 

národnostním, ale i náboženským neukotvením, které na přelomu desátých a dvacátých let ovládalo 

nejen identitu židovskou. V ohromné spleti článků a oznámení na stránkách Tribuny se tak mísí 

identita česká (sic! nikoli československá), židovská, německá, sebe-uvědomění jazykové, náboženské 

i národní. Snad každou kapitolu této práce jsem utínala málem násilně, s přáním dodat další a další 

příklady oné mnohovrstevnatosti. Nejubožeji z tohoto osekávání vyšla již v úvodu oželená kapitola 

náboženských aspektů židovské identity. Alespoň nástin její potencionální šíře se odráží v soupisu 

„židovsky neexplicitních“ článků uvedeném v seznamu použité literatury. 

S vědomím všeho dříve řečeného tedy provizorně opakuji, že židovská identita se ozývá nejsilněji 

v těch rubrikách Tribuny, na nichž se podílejí samotní čtenáři, a které se dotýkají soukromějších sfér 

jejich životů.  

Že její podoba je významně ovlivněná jak myšlenkami českožidovského hnutí, tak osobou T. G. 

Masaryka a nově se utvářející identitou občana Československé republiky.  

A konečně že zcela jedinečnou roli v židovském sebe-uvědomění hrálo náboženství, a to zdaleka ne 

jenom judaismu. 
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-af-. K sionistickému sjezdu. Tribuna. 17. 7. 1921, roč. 3, č. 167, s. 1. 
Autor neuveden. Zasazení pamětní desky Dru. Siegfriedovi Kapperovi v Mladé Boleslavi. Tribuna. 19. 7. 1921, 
roč. 3, č. 168, s. 4. 
Autor neuveden. Včas vyrušení zloději. Tribuna. 26. 7. 1921, roč. 3, č. 174, s. 5.  
Autor neuveden. Židovské pogromy na Sibiři? Večerní Tribuna. 27. 7. 1921, roč. 3, č. 166, s. 2. 
PATOČKA, Ladislav. Střední Orient. Tribuna. 2. 8. 1921, roč. 3, č. 180, s. 3. 
-ak-. Rusko-židovský problém. Tribuna. 5. 8. 1921, roč. 3, č. 183, s. 2. 
M. L. Visa. Tribuna. 12. 8. 1921, roč. 3, č. 189, s. 3 – 4. 
Autor neuveden. Nový žid. list na Slovensku. Večerní Tribuna. 12. 8. 1921, roč. 3, č. 172, s. 2. 
Autor neuveden. Židovská politika v Podkarpatské Rusi. Tribuna. 20. 8. 1921, roč. 3, č. 195, s. 3. 
Autor neuveden. XII. sionistický kongres světový. Tribuna. 25. 8. 1921, roč. 3, č. 199, s. 3. 
Autor neuveden. Česko-židovský kalendář na rok 1921 – 1922. Tribuna. 27. 8. 1921, roč. 3, č. 201, s. 3. 
Autor neuveden. Sionistický kongres v Karlových Varech. Tribuna. 2. 9. 1921, roč. 3, č. 206, s. 3. 
Autor neuveden. Osudy posvátného židovského roucha. Večerní Tribuna. 3. 9. 1921, roč. 3, č. 188, s. 2. 
-af-. In margine sionistického sjezdu. Tribuna. 7. 9. 1921, roč. 3, č. 210, s. 1. 
Autor neuveden. Pomník židovským padlým na boskovském hřbitově. Tribuna. 8. 9. 1921, roč. 3, č. 211, s. 3.  
-af-. In margine sionistického sjezdu II. Tribuna. 11. 9. 1921, roč. 3, č. 214, s. 1 – 2. 
-fp- [Ferdinand Peroutka]. Cesty vědeckého bádání. Tribuna. 13. 9. 1921, roč. 3, č. 215, s. 2. 
Autor neuveden. Židovská otázka v Maďarsku. Večerní Tribuna. 13. 9. 1921, roč. 3, č. 193, s. 1. 
Autor neuveden. Otevřený dopis panu pres. Masarykovi. Tribuna. 14. 9. 1921, roč. 3, č. 216, s. 4. 
Autor neuveden. Židovské volby v Podkarpatské Rusi. Tribuna. 15. 9. 1921, roč. 3, č. 217, s. 2. 
ZEMAN, Adolf. Bucharští židé. Tribuna. 16. 9. 1921, roč. 3, č. 218, s. 2. 
Autor neuveden. Závěrečná schůze sionistického kongresu v Karlových Varech. Tribuna. 17. 9. 1921, roč. 3, č. 
219, s. 3. 
Autor neuveden. K volbám do židovské náboženské obce v Praze. Tribuna. 18. 9. 1921, roč. 3, č. 220, s. 4. 
Autor neuveden. K volbám do židovské náboženské obce. Tribuna. 21. 9. 1921, roč. 3, č. 222, s. 4. 
Autor neuveden. Slavnostní bohoslužba v Klausově synagoze. Tribuna. 21. 9. 1921, roč. 3, č. 222, s. 4. 
RAKOUS, Vojtěch. Pražské českožidovství jindy a dnes. Tribuna. 22. 9. 1921, roč. 3, č. 223, s. 2 – 3. 
Autor neuveden. Ve dny židovských svátků. Tribuna. 23. 9. 1921, roč. 3, č. 224, s. 3. 
Autor neuveden. Známý kabaretní komik Vlasta Burian. Večerní Tribuna. 23. 9. 1921, roč. 3, č. 202, s. 2. 
Draf [Fuchs Alfred]. Plavá bestie. Tribuna. 4. 10. 1921, roč. 3, č. 233, s. 3. 
Autor neuveden. Místo blahopřání k Novému roku. Tribuna. 4. 10. 1921, roč. 3, č. 233, s. 4. 
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Autor neuveden. Bezpodstatné pověsti o chystaném pogromu na vídeňské židy. Tribuna. 5. 10. 1921, roč. 3, č. 
234, s. 3. 
Autor neuveden. Přístav v Palestýně. Tribuna. 6. 10. 9121, roč. 3, č. 235, s. 5. 
Autor neuveden. Ministr Mičura a bratislavští židé. Tribuna. 7. 10. 1921, roč. 3, č. 236, s. 3. 
Autor neuveden. Pro opravu Staronové a Pinkasovy synagogy. Tribuna. 8. 10. 1921, roč. 3, č. 237, s. 3 – 4. 
Autor neuveden. Otázka židovská v Polsku. Tribuna. 8. 10. 1921, roč. 3, č. 237, s. 4. 
Autor neuveden. Sesazený předseda správní komise žid. náboženské obce v Mukačevě. Tribuna. 14. 10. 1921, 
roč. 3, č. 242, s. 3. 
Autor neuveden. Americký dar pro židovskou nemocnici v Mukačevě. Tribuna. 14. 10. 1921, roč. 3, č. 242, s. 3. 
Autor neuveden. Volební místnosti Svazu Čechů-židů. Tribuna. 15. 10. 1921, roč. 3, č. 243, s. 4. 
Autor neuveden. Schopné učitele ze všech oborů doporučí Akademický spolek Kapper. Tribuna. 23. 10. 1921, 
roč. 3, č. 250, s. 5. 
Autor neuveden. Pro informaci voličů a voliček do židovské náboženské obce v Praze. Večerní Tribuna. 24. 10. 
1921, roč. 3, č. 227, s. 3. 
-pe-. Volby do židovské náboženské obce. Tribuna. 28. 10. 1921, roč. 3, č. 254, s. 4. 
Autor neuvede. Volby do židovské náboženské obce pražské. Večerní Tribuna. 31. 10. 1921? Roč. 3, č. 229, s. 2 – 
3.  
RAKOUS, Vojtěch. Modche před odvodem. Tribuna. 1. 11. 1921, roč. 3, č. 2 – 4. 
Autor neuveden. Výsledky voleb do pražské náboženské obce židovské. Tribuna. 2. 11. 1921, roč. 3, č. 257, s. 4. 
Ad. Neb---. 30. října v nebi. Tribuna. 5. 11. 1921, roč. 3, č. 260, s. 3 – 4.  
Autor neuveden. K volbám do židovské radnice. Tribuna. 5. 11. 1921, roč. 3, č. 260, s. 4. 
VYSKOČIL, Quido, M. Za MUDrem V. Guttmannem. Večerní Tribuna. 9. 11. 1921, roč. 3, č. 239, s. 1. 
-ak-. Povstání na Ukrajině. Tribuna. 13. 11. 1921, roč. 3, č. 267, s. 3. 
Autor neuveden. Pohřeb prof. dra Viktora Guttmanna. Tribuna. 13. 11. 1921, roč. 3, č. 267, s. 5. 
FILIP, D. Židovská otázka slovenských měst. Tribuna. 16. 11. 1921, roč. 3, č. 268, s. 1. 
VOROVKA, Karel, Pohanství, křesťanství, židovství. Tribuna. 19. 11. 1921, roč. 3, č. 272, s. 3 – 4. 
Autor neuveden. K uctění památky prof. dr. Viktora Guttmanna. Tribuna. 22. 11. 1921, roč. 3, č. 274, s. 4. 
Autor neuveden. Tradice „v židech“. Tribuna. 25. 11. 1921, roč. 3, č. 277, s. 6. 
PRÁŠEK, Justin, Václav. Sion. Tribuna. 26. 11. 1921, roč. 3, č. 278, s. 3. 
Autor neuveden. Židovští rabíni konají obřady při pohřbech ohněm. Tribuna. 26. 11. 1921, roč. 3, č. 278, s. 4. 
-us-. Vůdcové židovské Národní Rady v Podkarpatské Rusi. Tribuna. 29. 11. 1921, roč. 3, č. 280, s. 4. 
Autor neuveden. Třetí výročí pohřbu Dra. Vohryzka. Večerní Tribuna. 1. 12. 1921, roč. 3, č. 258, s. 1. 
Autor neuveden.  Nuda v ráji. Večerní Tribuna. 3. 12. 1921, roč. 3, č. 260, s. 2. 
Autor neuveden. Ustavení představenstva židovské obce náboženské. Tribuna. 9. 12. 1921, roč. 3, č. 289, s. 5.  
Autor neuveden. Kostel pro všechna náboženství. Večerní Tribuna. 10. 12. 1921, roč. 3, č. 266, s. 1. 
Autor neuveden. Pražský klub „judenrein“. Tribuna. 14. 12. 1921, roč. 3, č. 293, s. 4. 
Autor neuveden. Volby do židovské náboženské obce v Munkáči. Večerní Tribuna. 16. 12. 1921, roč. 4, č. 276, s. 
2. 
Autor neuveden. Pohřeb bratislavského žurnalisty. Tribuna. 17. 12. 1921, roč. 3, č. 296, s. 4. 
Autor neuveden. Pardubický MUDr. Lev Thein padesátníkem. Tribuna. 20. 12. 1921, roč. 3, č. 298, s. 3. 
Autor neuveden. Freund-Deschamps mrtev. Tribuna. 21. 12. 1921, roč. 3, č. 299, s. 3.  
Autor neuveden. Náboženská obec izraelská v Praze. Tribuna. 21. 12. 1921, roč. 3, č. 299, s. 4. 
Autor neuveden. Pohřeb Karla Vogla. Tribuna. 25. 12. 1921, roč. 3, č. 303, s. 6. 
Autor neuveden. Max Lilling v Německém Brodě děkuje za obdrženou podporu pro churavou vdovu. Tribuna. 
25. 12. 1921, roč. 3, č. 303, s. 6. 
Autor neuveden. Asyl pro nemajetné, choré izraelity v Meranu. Tribuna. 25. 12. 1921, roč. 3, č. 303, s. 6. 
Autor neuveden. Karel Juda. Večerní Tribuna. 28. 12. 1921, roč. 3, č. 278, s. 1. 

 

Soupis článků z Tribuny pro neexplicitní aspekty židovské identity (řazeno chronologicky) 

Autor neuveden. Název neuveden [úvodní sloupek vysvětlující existenci a cíle Tribuny]. Tribuna. 1. 2. 1919, roč. 
1, č. 1, s. 1.  
t. [Viktor Teytz]. Práce a úspěch. Tribuna. 2. 2. 1919, roč. 1, č. 2, s. 1. 
RAKOUS, Vojtěch. Obchodník. Tribuna. 2. 2. 1919, roč. 1, č. 2, s. 1 – 3.  
Autor neuveden. Hračičky. Tribuna. 2. 2. 1919, roč. 1, č. 2, s. 4.  
Č.t.k. V Terstu je pro nás k disposici 15.000 tun mouky. Tribuna. 4. 2. 1919, roč. 1, č. 4, s. 1. 
Autor neuveden. Pan intelligent. Tribuna. 6. 2. 1919, roč. 1, č. 5, s. 4. 
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Autor neuveden. Dětské nemoci. Tribuna. 7. 2. 1919, roč. 1, č. 6, s. 3. 
-ry-. Listy k vydavateli. Tribuna, večerní vydání, 7. 2. 1919, roč. 1, č. 6, s. 2. 
Autor neuveden. Shaslá světla. Tribuna. 8. 2. 1919, roč. 1, č. 7, s. 4. 
Auto r neuveden, Vlastenectví a bolševism. Tribuna. 10. 2. 1919, roč. 1, č. 8, s. 2.  
Autor neuveden. Řeč ministra dr. Beneše na mírové konferenci. Tribuna. 11. 2. 1919, roč. 1, č. 9, s. 1.  
TUČNÝ, Fr. Nová kulturní orientace. Tribuna. 11. 2. 1919, roč. 1, č. 9, s. 1.  
Autor neuveden. Ministerská čeština. Tribuna. 12. 2. 1919, roč. 1, č. 10, s. 4. 
Autor neuveden. Francouzská chvála českého vojáka. Tribuna. 14. 2. 1919, roč. 1, č. 12, s. 2. 
Autor neuveden. Německé časopisy v kavárnách. Tribuna. 14. 2. 1919, roč. 1, č. 12, s. 3 – 4.  
Č.t.k. Masaryk o ohrožení germanismem. Tribuna. 15. 2. 1919, roč. 1, č. 13, s. 1.  
Č .t.k. Přepadnutí našeho vojska. Tribuna. 15. 2. 1919, roč. 1, č. 13, s. 1. 
Autor neuveden. Jak se pracovalo proti nám na Těšínsku. Tribuna. 16. 2. 1919, roč. 1, č. 14, s. 2. 
Autor neuveden. Prapory a falešná výzdoba. Tribuna. 16. 2. 1919, roč. 1, č. 14, s. 5. 
Autor neuveden. Profesor Masaryk k dopisovateli „Tempsu“. Tribuna. 19. 2. 1919, roč. 1, č. 17, s. 4. 
NEBESKÝ, V., Mrav občana československého státu. Tribuna. 20. 2. 1919, roč. 1, č. 18, s. 1 – 3. 
Autor neuveden. „S největším rozhořčením…“. Tribuna. 21. 2. 1919, roč. 1, č. 19, s. 3. 
 
Autor neuveden. Nová lázeňská politika. Tribuna. 2. 3. 1919, roč. 1, č. 27, s. 1 – 3. 
Autor neuveden. Mravy občana československého státu. Tribuna. 2. 3. 1919, roč. 1, č. 27, s. 5. 
Autor neuveden. Pořádek základem státu. Tribuna. 4. 3. 1919, roč. 1, č. 28, s. 1. 
Autor neuveden. Čeština úředních not. Tribuna. 15. 3. 1919, roč. 1, č. 38, s. 4. 
Autor neuveden. Pro kovový poklad republiky. Tribuna. 30. 3. 1919, roč. 1, č. 51, s. 4. 
Autor neuveden. Jednou pro vždy. Tribuna. 4. 4. 1919, roč. 1, č. 55, s. 3. 
ČTK, Ag. Havas. Papežův zájem o naši republiku. Tribuna. 5. 4. 1919, roč. 1, č. 56, s. 3. 
Auto neuveden, „Tribuna“ o Velikonocích. Tribuna. 10. 4. 1919, roč. 1, č. 60, s. 34. 
Autor neuveden. O nás. Tribuna. 11. 4. 1919, roč. 1, č. 61, s. 4. 
Autor neuveden. Koruna svatováclavská. Tribuna. 13. 4. 1919, roč. 1, č. 63, s. 4. 
Autor neuveden. Dejte nám presidenta. Tribuna. večerní vydání, 15. 4. 1919, roč. 1, č. 64, s. 1. 
Autor neuveden. Lázeňská politika. Tribuna. 16. 4. 1919, roč. 1, č. 65, s. 3 – 4.  
Administrace „Tribuny“. „Tribuna“ o Velikonocích. Tribuna. 18. 4. 1919, roč. 1, č. 67, s. 3. 
Autor neuveden. První české krematorium. Tribuna. 18. 4. 1919, roč. 1, č. 67, s. 3. 
Autor neuveden. Čechy do houfu. Tribuna. 19. 4. 1919, roč. 1, č. 68, s. 3. 
Autor neuveden. Velkonoční přání. Tribuna. 20. 4. 1919, roč. 1, č. 69, s. 4.  
Autor neuveden. Před rozlukou státu od církve. Tribuna. 23. 4. 1919, roč. 1, č. 70, s. 3. 
Autor neuveden. Švýcary budou vzorem pro naši republiku. Tribuna. 25. 4. 1919, roč. 1, č. 72, s. 1. 
Autor neuveden. „Venkov“ a císař Vilém. Tribuna. 9. 5. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 83, s. 2.  
Autor neuveden. „Tribuna“ a císař Vilém II. Tribuna. 9. 5. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 83, s. 2. 
Lux. Náboženskost. Tribuna. 10. 5. 1919, roč. 1, č. 84, s. 1 – 3.  
Autor neuveden. Povstání islamu. Tribuna. 14. 5. 1919, roč. 1, č. 87, s. 3. 
Autor neuveden. Svátek či nesvátek? Tribuna. 16. 5. 1919, roč. 1, č. 89, s. 4. 
Autor neuveden. Svátky. Tribuna. 16. 5. 1919, roč. 1, č. 89, s. 8. 
Autor neuveden. Reforma manželského práva. Tribuna. 21. 5. 1919, roč. 1, č. 93, s. 1. 
Autor neuveden. Je to možno? Tribuna. 22. 5. 1919, roč. 1, č. 94, s. 5. 
Valpea. O zlu, o čertu, o ďáblu. Tribuna. 4. 6. 1919, roč. 1, č. 105, s. 1. 
Autor neuveden. Ochrana náboženských minorit. Tribuna. 12. 6. 1919, roč. 1, č. 111, s. 4. 
-p. Boží tělo. Tribuna. 20. 6. 1919, roč. 1, č. 118, s. 3. 
Autor neuveden. Vykázání haličských uprchlíků. Tribuna. 26. 6. 1919, roč. 1, č. 123, s. 5. 
Autor neuveden. Ke dnům Husovým. Tribuna. 29. 6. 1919, roč. 1, č. 126, s. 8. 
Autor neuveden. Husův národ. Tribuna. 1. 7. 1919, roč. 1, č. 127, s. 4. 
Pův. zpr. „Tribuny“. Ochrana náboženských menšin a zásady rovnosti ras. Tribuna. 8. 7. 1919, večerní vydání, 
roč. 1, č. 129, s. 1 
Autor neuveden. Lázeňská politika. Tribuna. 9. 7. 1919, roč. 1, č. 134, s. 4.  
Autor neuveden. Listy presidentovy. Tribuna. 10. 7. 1919, roč. 1, č. 135, s. 1.  
Autor neuveden. Česká církev starokatolická. Tribuna. 18. 7. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 142, s. 2. 
Autor neuveden. Církev a náboženství na Rusi, Tribuna. 26. 7. 1919, roč. 1, č. 149, s. 1. 
Autor neuveden. Ochrana národnostních minorit na mírové konferenci. Tribuna. 3. 8. 1919, roč. 1, č. 156, s. 1.  
Autor neuveden. Občanský sňatek. Tribuna. 5. 8. 1919, roč. 1, č. 157, s. 4.  
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Autor neuveden. Reichenberger Zeitung. Tribuna. 15. 8. 1919, roč. 1, č. 166, s. 4.  
Autor neuveden. Staroslované. Tribuna. 16. 8. 1919, roč. 1, č. 167, s. 3. 
Autor neuveden. Co je to? Tribuna. 16. 8. 1919, roč. 1, č. 167, s. 3. 
F. Spalování mrtvol. Tribuna. 16. 8. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 167, s. 2. 
Autor neuveden. 28. říjen 1919 – posledním trpitelům národa. Tribuna. 17. 8. 1919, roč. 1, č. 168, s. 4. 
Leda [Eduard Lederer]. Franciscus Josephus I. Tribuna. 17. 8. 1919, roč. 1, č. 168, s. 9. 
Autor neuveden. Starý nešvar. Tribuna. 20. 8. 1919, roč. 1, č. 170, s. 4. 
Iris. „Staroslovan“. Tribuna. 20. 8. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 170, s. 1. 
Pův. zpr. Tribuny. Příliv mnohonacionálního šovinismu. Tribuna. 23. 8. 1919, roč. 1, č. 173, s. 4. 
Autor neuveden. Kohnův odkaz a Akademie věd a umění. Tribuna. 26. 8. 1919, roč. 1, č. 175, s. 2. 
Autor neuveden. Sloučení kněžských seminářů. Tribuna. 27. 8. 1919, roč. 1, č. 176, s. 4.  
Autor neuveden. Modráček proti šovinismu. Tribuna. 2. 9. 1919, večerní vydání, roč. 1, č. 181, s. 1.  
Autor neuveden. Musí to být? Tribuna. 3. 9. 1919, roč. 1, č. 182, s. 2.  
Autor neuveden. Co dělá pater Hlinka ve Varšavě? Tribuna. 5. 9. 1919, roč. 1, č. 184, s. 4.  
Autor neuveden. Klerikální agitace. Tribuna. 14. 9. 1919, roč. 1, č. 191, s. 3. 
Autor neuveden. Hrajeme si na republiku. Tribuna. 18. 9. 1919, roč. 1, č. 194, s. 3.  
Autor neuveden. Náboženská otázka v „Čechu“. Tribuna. 26. 9. 1919, roč. 1, č. 201, s. 4. 
Autor neuveden. Arcibiskup dr. Kordač zůstane členem Národního Shromáždění. Tribuna. 4. 10. 1919, roč. 1, č. 
209, s. 3. 
Autor neuveden. Ve věci spisovatele Jakuba Demla. Tribuna. 4. 10. 191, roč. 1, č. 209, s. 3. 
Autor neuveden. České slovo. Tribuna. 8. 10. 1919, roč. 1, č. 212, s. 3. 
Autor neuvede. Armáda a náboženství. Tribuna. 18. 10. 1919, roč. 1, č. 221, s. 4. 
Autor neuveden. Československá republika uznána Vatikánem. Tribuna. 25. 10. 1919, roč. 1, č. 227, s. 1. 
Autor neuveden. Smuteční slavnost. Tryzna. Tribuna. 26. 10. 1919, roč. 1, č. 228, s. 2. 
Autor neuveden. Rok republiky – rok T. G. Masaryka. Tribuna. 28. 10. 1919, roč. 1, č. 229, s. 1. 
Autor neuveden. Vláda věcí tvých. Tribuna. 28. 10. 1919, roč. 1, č. 229, s. 7.  
Autor neuveden. Němci a 28. říjen. Tribuna. 28. 10. 1919, roč. 1, č. 229, s. 7.  
Autor neuveden. Vzpomínka padlých. Tribuna. 31. 10. 1919, roč. 1, č. 231, s. 4. 
Autor neuveden. V „Berliner Tagblattu“. Tribuna. 15. 11. 1919, roč. 1, č. 243, s. 4. 
Autor neuveden. Tajné sňatky kněží. Tribuna. 20. 11. 1919, roč. 1, č. 247, s. 5. 
Autor neuveden. Německý furor ještě žije. Trubuna. 26. 11. 1919, roč. 1, č. 252, s. 3. 
Autor neuveden. Společná schůze podílníků „Tribuny“. Tribuna. 28. 11. 1919, roč. 1, č. 254, s. 4. 
Autor neuveden. Pod Lysou děvuchy chvějí se zimou, nemají prstů a ze rtů jim pláče bída. Tribuna. 30. 11. 1919, 
roč. 1, č. 256, s. 6. 
Autor neuveden. Krematorium. Spolek pro spalování mrtvých v Praze. Tribuna. 14. 12. 1919, roč. 1, č. 268, s. 3. 
Autor neuveden. Vzpomeňte s vánočními dárky na naše vojáky na Slovensku. Tribuna. 14. 12. 1919, roč. 1, č. 
268, s. 6. 
Autor neuveden. Kde Ježíšek už naděloval. Tribuna. 17. 12. 1919, roč. 1, č. 270, s. 4. 
Autor neuveden. Ministr Beneš přijede až po Vánocích. Tribuna. 19. 12. 1919, roč. 1, č. 272, s. 4. 
Autor neuveden. Stále jest zakázáno. Tribuna. 20. 12. 1919, roč. 1, č. 273, s. 3. 
WERFEL, Franz. Blasfemie blázna. Tribuna. 21. 12. 1919, roč. 1, č. 274, s. 9 – 10.  
Autor neuveden. Jiráskův pozdrav sibiřské armádě. Tribuna. 23. 12. 1919, roč. 1, č. 275, s. 2. 
Autor neuveden. Vánoce. Tribuna. 23. 12, 1919, roč. 1, č. 275, s. 4. 
Autor neuveden. Betlém. Tribuna. 25. 12. 1919, roč. 1, č. 277, s. 1. 
Autor neuveden. „28. říjen“. Tribuna. 25. 12. 1919, roč. 1, č. 277, s. 26. 
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Autor neuveden. Koho nazývají Maďaři „nižší rassou“. Tribuna. 27. 2. 1920, roč. 2, č. 50, s. 4. 
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MEYRINK, Gustav. Čitrakarua, ušlechtilý velbloud. Tribuna. 9. 6. 1920, roč. 2, č. 134, s. 1 – 3.  
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Autor neuveden. Odstranění křížů ze tříd. Tribuna. 3. 12. 1920, roč. 2, č. 283, s. 3. 
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JESENSKÁ, Milena. Vánoční dárky. Tribuna. 22. 12. 1920, roč. 2, č. 299, s. 1 – 2. 
Autor neuveden. Studentské vánoce. Tribuna. 23. 12. 1920, roč. 2, č. 299, s. 4.  
-fn-. Vyvolávač. Tribuna. 23. 12. 1920, roč. 2, č. 300, s. 1 – 2. 
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Autor neuveden. Prager Presse. Tribuna. 6. 3. 1921, roč. 3, č. 55, s. 4. 
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Autor neuveden. Ministr Dr. Beneš podá výklad o genesi „Prager Presse“. Tribuna. 10. 4. 1921, roč. 3, č. 84, s. 4. 
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Autor neuveden. Z kazatelny. Tribuna. 14. 4. 1921, roč. 3, č. 86, s. 4. 
-vjh-. Fascité. Tribuna. 16. 4. 1921, roč. 3, č. 89, s. 1 – 2. 
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Autor neuveden. Manželský pár kazatelů. Tribuna. 30. 7. 1921, roč. 3, č. 178, s. 9. 
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Autor neuveden. Prvním farářem československé církve na východním Slovensku. Tribuna. 16. 9. 1921, roč. 3, č. 
218, s. 4. 
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Příloha č. 1: Chronologický soupis klíčových periodik (tabulka) 

 

Neue Freie Presse 1864 – 1938 

Prager Tagblatt 1876 – 1939 

Kalendář Česko-židovský 1881 – 1938 

Českožidovské listy 1894 - 1907 

Rozvoj 1904 – 1939 

Rozhled 1917 – 1920 

Židovské zprávy 1918 – 1939 

Tribuna 1919 – 1928 

Židovský kalendář 1920 – 1938 

 

Příloha č. 2: Ukázka inzerátů: nabídnutí sňatku (přepisy a fotografie) 

 

 „Mladý muž isr. přižení se do obch. Venkov vítán. Vdova není vyloučena.“  Autor neuveden. 

Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 8. 3. 1921, roč. 3, č. 56, s. 7. 

„Slečna z pořádné židovské rodiny hledá se pro kořaleční a smíšený obchod. Dobré zaopatření.“ Autor 

neuveden. Služby a práce. Tribuna. 5. 5. 1920, roč. 2, č. 106, s. 8. 

„Jsem 19 roků stár, isr. a hledám místo příručího v obchodě galanterním a stávkovým zbožím.“ Autor 

neuveden. Služby a práce. Tribuna. 19. 10. 1919, roč. 1, č. 222, s. 15. 

„Mladý vdovec isr. s jedním dítkem (hochem) a vlastním jměním rád by se někam přiženil. Jest 

vyučený řezník a uzenář a dobrý obchodník dobytkem.“ Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna.  

1. 5. 1921, roč. 3, č. 102, s. 15. 

 

„Za účelem sňatku hledá státní úředník 38 let, osr., 18.000 Kč ročně, intel. charakt. slečnu domácně 

vychovanou, jednoduch. bezvadné minulosti.“ Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna.  1. 5. 

1921, roč. 3, č. 102, s. 15. 

 „Za účel. sňatku hledá znám. int. česká židovka, 30 r. st., obch. a dom. vzděl. nejraději obch. Na 

venkově. Zn. Sympatie.“ Autor neuveden. Nabídnutí sňatku. Tribuna. 6. 5. 1919, roč. 1, č. 80, s. 8. 

„Pro slečnu israelitku, která převezme obchodní dům barvami a potřebami pro řemeslníky, hledám 

přičinlivého muže.“ Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 13. 2. 1919, roč. 1, č. 11, s. 8. 

„Pro svoji švakrovou, israel., 27 r. star., z lepší rodiny, s věnem K. 50 000 a krásnou výbavou, hledám 

vhodného muže, obchodníka neb úředníka. Nad. pod znač. "Nový život" Autor neuveden. Nabídnutí 

sňatku. Tribuna. 19. 10. 1919, roč. 1, č. 222, s. 15. 
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„Sňatky inteligence zámožných i nejzámožnějších kruhů společenských s přísnou diskretností reelně a 

taktně sprostředkuje J. L. Steinocher Č. Budějovice. Čtyry Dvory. Zvláštní oddělení pro P T israelity.“  

Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 10. 11. 1920, roč. 2, č. 163, s. 8. 

„Sňatk. informace i soukr. pozorov. pátrání, cesty, dlkazy obst. spolehl. detektivní ústav ředitel Lad. 

Kavka, Praha II.“ Autor neuveden. Nabídnutí k sňatku. Tribuna. 10. 11. 1920, roč. 2, č. 163, s. 8. 

 

„Pro 23l. hezkou, int. všestr. vzděl. dívku, isr., dobrou hudeb. hospodyňku s věnem K 200.000 se hledá 

int. zdravý, charak. muž do 36 let jen ve výb. zajišt. postavení. Továrník, velkoobchodník, léař special., 

advok. nebo pod. pod značkou "Z dobré rodiny" 

„Hledám pro m. br. isr. 33l. zdatného obchodníka z oboru modního a rukodíln. zboží, hodné, domácně 

vychované zdatné děvče, kde jest možno se přiženiti.“ 

„Obchodně vzděl., 29 r. st. isr., zdravý a přičinl. přiženil by se do obchodu neb hospodářství.“  

 

    Tribuna. 5. 10. 1919, roč. 1, č. 210, s. 12. 
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Příloha č. 3: Ukázka inzerátů: různé (přepisy a fotografie) 

 

Tribuna. 18. 1. 1920, roč. 2, č. 16, s. 14. 

„Komptoiristka židovka z lepší rodiny se přijme ihned. Naprostá znalost češtiny i němčiny, stenogr., 

psaní na stroji podmínkou. Na venek k celému zaopatření u chefa […] továrna.“ Autor neuveden. 

Služby a práce. Tribuna. 10. 1. 1920, roč. 2, č. 9, s. 8. 

 

„Dvě dívky 18leté hledají byt u prvotřídní židovské rodiny s celým zaopatřením a klavírem - co možná 

ihne. Přednost dají - kde by v rodině též dívky toho stáří a připojení s nimi do společnosti bylo možné.“ 

Autor neuveden. Ostatní. Tribuna. 1. 1. 1921, roč. 3, č. 1, s. 23. 

„Konfirmace. Gustav Margolius s chotí v Žižkově, oznamují konfirmaci svého syna Františka, real. 

Stud., která v sobotu, dne 9. t. m. o 9. hod. dop. v žižkovské synagoze (Karlova 38) odbývána bude.“ 

Autor neuveden. Konfirmace. Tribuna. 7. 5. 1919, roč. 1, č. 81, s. 5. 
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Příloha č. 4: Ze života zakladatelů Tribuny (text) 

V návaznosti na kapitolu 4. 2. bych se na tomto místě ráda věnovala okamžikům, kdy v zprávách ze 

života židovských komunit v Československu probleskly události ze soukromého života samotných 

zakladatelů Tribuny nebo z jejich bezprostředního okolí. Tyto záblesky jsou nesmírně zajímavé i bez 

nároku na úplnost takového seznamu. Neboť formou i obsahem dokonale zapadají do celkového 

pojetí deníku a tím se nám dostává jedinečné příležitosti pozorovat zrcadlení židovské identity v těch 

několikařádkových oznámeních i u osob, které se podílely na samotném vzniku zkoumaného deníku a 

víme o nich něco víc než o jiných aktérů z oznamovacích rubrik. 

„Pan Lev Vohryzek, továrník a člen správní rady „Tribuny“ s chotí Hildou, roz. Egererovou uzavřeli 

včera na radnici Staroměstské občanský sňatek.“1 O několik měsíců dříve se Vohryzkovi ocitli ve 

stejné rubrice, když Lvu Vohryzkovi zemřela sestra.2 Stejně jako v případě oznámení o sňatku, i parte 

Olgy Bergmannové, roz. Vohryzkové je k nerozeznání od ostatních, které Tribuna uveřejňovala.  

Podobně se dostalo velkého prostoru zemřelému příteli a kolegovi Viktora Vohryzka Stanislavu 

Schulhofovi3 nebo otci redaktora Gustava Sterna Josefu Sternovi.4 Článek oslavující jeho pracovitou a 

jen pro všeobecné blaho působící postavu představuje jakýsi vzor schopného obchodníka a 

vyjednavače, který svou odbornou prací vrchovatě naplňuje ideály naznačené v úvodním 

programovém prohlášení Tribuny. „Tak ztrácí republiky obětavého občana a muže ryzího 

charakteru.“5 Podobné nekrology osobností, které Tribuna shledala následováníhodnými, utvářejí 

také přesvědčivý obraz židovské identity, která je jaksi skrytá prvnímu pohledu, ale v soukromém 

životě nepřehlédnutelná. 

Kromě již zmíněných se na stránkách Tribuny objevili například Edvard Lederer6  a Max Pleschner7 

coby oslavenci, jakož i jiné události z rodinného života členů redakce i zakladatelů listu.8 

 

 

                                                           
1
 Autor neuveden. Sňatek. Tribuna.  30. 11. 1920, roč. 2, č. 280, s. 5. 

2
 Autor neuveden. Úmrtí. Tribuna. 13. 8. 1920, roč. 2, č. 190, s. 5 a 8. Jednalo se už o druhou sestru bratří 

Vohryzků, která měla ve zkoumaném období v Tribuně parte. 
3
 Autor neuveden. MUDr. Stanislav Schulhof mrtev! Tribuna. 19. 8. 1919, roč. 1, č. 169, s. 4. 

4
 Autor neuveden. Úmrtí. Tribuna. 6. 4. 1920, roč. 2, č. 82, s. 2. 

5
 Autor neuveden. K úmrtí Josefa Sterna. Tribuna. 7. 4. 1920, roč. 2, č. 83, s. 3. 

6
 Autor neuveden. Dr. Edvard Lederer šedesátníkem. Tribuna. 15. 7. 1919, roč. 1, č. 139, s. 4. 

7
 Autor neuveden. Max Pleschner padesátníkem. Tribuna. 19. 10. 1920, roč. 2, č. 237, s. 3. 

8
 Ať už se jednalo o svatby, úmrtí atd. Na poslední chvíli jsem ještě nalezla oznámení o bar micva následujícího 

znění: „Konfirmace. Jindřich Kohn s chotí v Praze, Vězeňská ul. 4 oznamují, že konfirmace jejich syna Otty koná 
se dne 6. t. m. v Templu v Dušní ulici.“ Autor neuveden. Konfirmace. Tribuna. 4. 3. 1920, roč. 2, č. 55, s. 4. 
Jedná-li se o „našeho“ Jindřicha Kohna, se mi nepodařilo zjistit. Zato Františka Poláčková (Autor neuveden. 
Parte. Tribuna. 6. 1. 1921, roč. 3, č. 4, s. 7) je skutečně matkou Karla Poláčka, pozdějšího přispěvatele do 
Tribuny. 
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Příloha č. 5: Zprávy spolkové, schůze a přednášky (fotografie) 

 

Tribuna. 13. 2. 1920, č. 38, s. 5 

 

Tribuna. 17. 1. 1920, roč. 2, č. 15, s. 5 
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Tribuna. 16. 3. 1919, roč. 1, č. 39, s. 7 

 


