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Abstrakt: Diplomová práce se zabývá národní, náboženskou a politickou identitou 
pražských Židů v období první republiky a v prvním poválečném desetiletí. První, 
historicko-teoretická část, vychází ze studia literatury. Je zde nastíněna historická 
zkušenost židovské komunity na českém území. V této části se práce soustředí na 
dějiny židovské komunity, stejně jako na historii vztahů mezi židovskou menšinou a 
většinovou společností, na vztah židovské komunity a státu, a konečně na identitu 
českých  Židů  a  její  proměny  pod  vlivem  společenských  okolností.  Druhá, 
výzkumná část,  je založena na analýze rozhovorů s židovskými pamětníky. Tato 
část  se  zabývá  národní,  náboženskou  a  politickou  identitou  těchto  pamětníků  a 
jejich rodin. V části věnované národní identitě je zjišťováno, zda se pražští Židé ve 
sledovaném období identifikovali  s češstvím, židovstvím či němectvím, případně 
pokud měli více národních identit,  jaký byl mezi nimi poměr. Část zaměřená na 
náboženskou  identitu  se  pokouší  odpovědět  na  otázku,  jaká  byla  v  židovských 
rodinách  míra  religiozity,  a  co  pro  Židy  náboženství  znamenalo.  Pokud  jde  o 
politickou identitu, text odpovídá na otázku, jaká byla politická orientace pražských 
Židů, a jaký byl jejich vztah k československému státu a k českému národu. 

Abstract: This thesis deals with national, religious and political identity of Prague 
Jews in the era of the First  Republic and in the first  postwar decade.  The first, 
theoretical  part,  is  based  on  study  of  thematic  literature.  It  describes  historical 
experience of the jewish community in the Czech lands. It is focused not only on 
history of the jewish community itself, but also on the history of the relationship 
between jewish minority and majority society, and between jewish community and 
the government. It also tries to depict the identity of Czech Jews and its changing 
due to transformation of social conditions. The second, research part of the thesis is 
based  on  analysis  of  interviews with  jewish  eyewitnesses.  It  examines  national, 
religious and political identities of those eyewitnesses and their families. In the part 
dealing with national identity it tries to find out whether it was Czech, Jewish or 
German  national  identity  that  was  most  important  to  Prague  Jews  during  the 
followed period. In the part that dwells on religious identity we aspire to answer the 
question to what extent were Jews in Prague religious and what religion meant to 
them. When it comes to political identity we try to find out what was the political 
orientation  of  Prague  Jews,  and  what  kind  of  a  relationship  they  have  to  the 
Czechoslovak state and to Czech nation. 

Klíčová slova: identita,  národní  identita,  politická  identita,  náboženská  identita, 
judaismus, antisemitismus, holocaust, komunismus, první republika
Keywords: identity, national identity, political identity, religious identity, judaism, 
anti-semitism, holocaust, communism, the First Republic
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1. Úvod

V  diplomové  práci  se  budu  zabývat  národní,  politickou  a  náboženskou 

identitou pražských Židů v letech 1918 až 1938, a v letech 1945 až 1955. Cílem 

práce bude na základě rozhovorů s pamětníky zjistit, jaká byla národní, náboženská 

a politická identita pražských Židů v období první republiky (tedy v letech 1918 až 

1938), a dále, jak se tyto identity proměnily v souvislosti se zkušenostmi holocaustu 

a druhé světové války, a jaký byl tedy jejich obraz v letech 1945 až 1955. Co se týče 

národní identity, budu se snažit zjistit, zda se pražští Židé cítili být více Čechy, Židy, 

či Němci, případně jaký byl poměr mezi různými národními identitami. Politickou 

identitu budu chápat jednak jako vztah k československému státu, jednak se budu 

snažit  zjistit  politickou  orientaci  pamětníků,  případně  jejich  vztah  k  sionismu. 

Pokud  jde  o  náboženskou  identitu,  chtěla  bych  zjistit,  jaká  byla  v  rodinách 

židovských  pamětníků  míra  religiozity,  a  jakým  způsobem  se  tato  religiozita 

projevovala. 

Jak  bylo  již  řečeno,  odpovědi  na  výzkumné  otázky  budu  hledat  v 

rozhovorech s židovskými pamětníky. Zdrojem rozhovorů bude jednak nezisková 

organizace Centropa, a dále on-line archiv institutu USC Shoah Foundation Institute 

for  Visual  History  and  Education.  Oba  tyto  instituty  shromažďují  rozhovory  s 

židovskými  pamětníky,  kteří  přežili  holocaust.  Organizace  Centropa  uveřejňuje 

sebrané rozhovory na svých internetových stránkách, kde jsou v psané podobě v 

anglickém  jazyce  přístupné  každému.  Rozhovory  shromážděné  institutem  USC 

Shoah Foundation Insitute for Visual History and Education jsou v audiovizuální 

podobě  dostupné  z  přístupových  míst  do  digitálního  archivu,  přičemž  v  České 

republice  je  tímto  přístupovým  místem  Centrum  vizuální  historie  Malach  na 

pražském Malostranském náměstí. Rozhovory, na základě kterých budu daná témata 

studovat,  tedy  nebudu  sama  vést,  ale  využiji  rozhovory  již  existující.  Pomocí 

metody obsahové analýzy se tak budu snažit  nalézt  v rozhovorech,  které nebyly 

vytvořeny za účelem mého výzkumu, odpovědi na své výzkumné otázky. 

Struktura diplomové práce bude vypadat následovně: 

V  části  nazvané  Historicko-teoretická  východiska  se  nejprve  pokusím 
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nastínit historii a dějinnou zkušenost židovského národa v českých zemích, a to od 

příchodu prvních Židů na české území zhruba v 10. století, až do 50. let 20. století, s 

podrobnějším zaměřením na dějiny pražské židovské komunity. Budu se soustředit 

na dějiny židovské komunity jako takové, na proměny přístupu a postoje k židovské 

menšině ze strany státu i většinové společnosti, a konečně na identitu českých Židů, 

na  vývoj  této  komunity  v  čase  a  na  to,  jak  se  měnila  pod vlivem historických 

okolností a změn. Vývoj židovské identity se pokusím zejména v období 19. století 

a  první  poloviny  století  dvacátého  zasadit  do  tehdejšího  celospolečenského  a 

politického kontextu. Rovněž bude třeba říci pár slov o konceptu identity, a to jak z 

hlediska  sociologického,  tak  z  hlediska  psychologického.  Důležité  bude  rovněž 

nastínit proces formování moderního národa a národního cítění. V této historicko-

teoretické části diplomové práce budu vycházet především ze sekundární odborné 

literatury vztahující se k tématu, ale využívat budu rovněž prameny primární. 

Ve druhé, výzkumné části,  se nejprve zaměřím na socioekonomický profil 

pamětníků,  jejichž  rozhovory  budu  analyzovat.  Poté  přejdu  k  samotné  analýze 

rozhovorů,  jejímž cílem bude odpovědět  na  výzkumné otázky,  které  se  ptají  po 

náboženské, národní a politické identitě pražských Židů v letech 1918 až 1938 a 

1945 až 1955. Dále mě bude zajímat, jak (případně jestli vůbec) se tyto identity 

měnily či vyvíjely pod vlivem historických událostí a společenských okolností. 

Poté bude následovat shrnutí získaných poznatků a výsledků analýzy. 
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2. Historicko-teoretická východiska

2.1 Postavení a identita českých Židů v historicko-sociologické perspektivě

Nejdříve ze všeho musíme přinést alespoň stručný přehled o historii Židů v 

českých zemích,  protože  jestliže  se  chceme zabývat  identitou  určité  skupiny (či 

jednotlivce), musíme vždy brát v úvahu její  minulé osudy, stejně jako historický 

kontext a pozadí „příběhu“. 

Vůbec první zpráva o přítomnosti Židů na českém území pochází z počátku 

10. století, kdy se objevuje v přípisu solnohradského arcibiskupa Arna. O výklad 

tohoto dokumentu se ale vedou spory, a obecně přijímáno je až svědectví Ibrahima 

Ibn Jakuba o přítomnosti Židů v Praze z poloviny století desátého. První Židé, kteří 

se na území dnešní České republiky usazovali, byli kupci, kteří do západní a střední 

Evropy přicházeli  buď od jihu přes Alpy, nebo od východu přes Balkán [Pěkný 

2001: 11-13]. Tito kupci se pak, dočasně či natrvalo, usazovali podél obchodních 

cest,  v  obchodních  centrech a u  mezinárodních  i  místních  tržišť,  jakými byla  v 

českých zemích především Praha, Brno, Znojmo a sídla v oblasti Polabí. 

První židovské sídliště  u nás bylo založeno právě v Praze.  Podle mnohých 

kronikářů dostali Židé povolení usadit se v Praze a založit zde osadu již v letech 995 

– 997 [Rybár 1991: 32]. Zpočátku se  usídlovali v podhradí, v místech, kde dnes leží 

Malá Strana,  ovšem tato osada zanikla  již  ve dvanáctém století.  Druhá nejstarší 

židovská  osada  se  nacházela  poblíž  Vyšehradu,  ale  ani  tato  nepřečkala  bouřlivé 

období raného středověku, a byla zničena při protižidovských nepokojích spojených 

s  první  křížovou  výpravou  v  letech  1096  až  1098  [Nosek,  Krejčová  1995:  5]. 

Zhruba v polovině 12. století pak byla založena další židovská osada, tentokrát v 

místech mezi Vltavou a dnešním Staroměstským náměstím. Tato osada se postupem 

času vyvinula v Židovské Město, a život pražských Židů se po následující staletí 

koncentroval právě do této oblasti. 

Zpočátku  nebyla  situace  Židů  v  českých  zemích  špatná  –  až  do  počátku 

třináctého století zde měli stejná práva a povinnosti, jaké se vztahovaly na ostatní 

cizince. Mohli obchodovat s hotovým zbožím i naturálními výrobky, bylo jim ještě 

dovoleno provozovat řemesla, mohli získávat domy i půdu, měli povoleno usazovat 
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se,  kde  chtěli,  a  židovské  obce  měly  pravděpodobně  ještě  plnou  autonomii. 

Postupem času se ale postavení zdejších Židů začalo zhoršovat spolu s tím, jak se 

zhoršoval vztah křesťanské Evropy k židovstvu jako celku [Nosek, Krejčová 1995: 

5]. Ale již od úplného počátku se Židé v Čechách museli potýkat s nepřátelstvím ze 

strany Čechů. Důvodem této nevraživosti nebyly jen náboženské rozdíly, ale také 

nedůvěřivost  k  cizincům  jako  taková.  První  velké  násilnosti  vůči  Židům  se  v 

Čechách  objevily  v  souvislosti  s  křížovými  výpravami.  Jednou  z  nejvíce 

postižených židovských osad byla právě ta v Praze, kde roku 1096 dokonce došlo k 

pogromu iniciovanému křižáky [Bondy 1906: 5]. 

IV. lateránský církevní koncil na počátku 13. století nařídil plnou segregaci 

Židů od okolí. Židé museli napříště žít pouze ve čtvrtích či ulicích jim určeným, a 

jejich styk s křesťany mohl probíhat „prakticky jen v obchodní, eventuálně soudní 

oblasti“  [Pěkný  2001:  20].  Lateránský  koncil  ale  jen  jaksi  potvrdil  druhořadé 

postavení, které Židé ve středověké společnosti měli již před ním. Největší dopad na 

život  židovské  komunity  měla  zřejmě  ta  nařízení,  která  omezovala  možnosti 

zaměstnání.  Židům bylo  zakázáno  zabývat  se  zemědělstvím,  stejně  tak  nemohli 

vykonávat většinu řemesel (a pokud jim bylo povoleno některá řemesla provozovat, 

mohli tak činit jen v rámci ghetta), nemohli vstupovat do cechů ani zaměstnávat 

křesťany. Obchod byl Židům buď zcela zakázán, nebo byl povolen jen tam, kde 

neznamenal konkurenci pro křesťany. Jako zdroj obživy byl tak Židům  vyčleněn 

především  obchod  s  penězi,  jehož  součástí  byl  obchod  s  úroky  (který  naopak 

křesťanům náboženství zakazovalo). Židům pak nezbylo nic jiného, než se věnovat 

peněžnictví, poskytování úvěrů a lichvě, čímž si ještě více většinovou společnost 

znepřátelili [Boněk 2009: 52]. Vybírání úroků za půjčené peníze bylo středověkou 

společností považováno za hřích. Křesťanství totiž považovalo úrok za odměnu za 

čas, na který byly peníze půjčeny. Čas ale patří jen bohu, nikoli člověku, a proto z 

něj  člověk  nemůže  finančně  profitovat  [Sojka  a  kol.  2000:  12].  Většinová 

křesťanská společnost pak tedy Židy opovrhovala kvůli něčemu, do čeho je z velké 

části sama natlačila, a Židé tak byli od společnosti ještě více odtrhnuti. 

Prostorové,  sociální  i  symbolické  oddělení  a  odlišení  Židů  od  zbytku 

společnosti mělo za následek, že se tato skupina již zhruba od 13. století ocitla na 
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okraji  společnosti,  zcela  mimo  hierarchickou  strukturu  křesťanské  středověké 

společnosti.  Židé  byli,  na  rozdíl  od  ostatních  poddaných,  podřízeni  přímo 

panovníkovi. Na jednu stranu to znamenalo, že byli zcela závislí na jeho nařízeních, 

na druhou stranu se je ale panovníci často snažili ochraňovat před vrtochy okolní 

křesťanské  společnosti,  protože  židovské  daně  a  poplatky  patřily  k  hlavním 

příjmům jdoucím do státní kasy [Pěkný 2001: 22]. 

I  přes  nejrůznější  omezení  již  ve  středověku  mnohé  náboženské  obce 

prosperovaly, a dvojnásob to lze říci o obci pražské. Praha byla již od 12. století 

jedním z nejdůležitějších center židovské vzdělanosti v Evropě [Nosek, Krejčová 

1995: 5]. Pražská obec byla vždy největší židovskou náboženskou obcí na českém 

území, a vždy měla rovněž mezi zdejšími obcemi dominantní postavení v oblasti 

kulturní i hospodářské. Díky své poloze ve středu země byla navíc pražská obec 

vždy přirozeným administrativním střediskem pro ostatní české Židy [Berger 1990: 

53]. 

Ve 13. století vydal Přemysl Otakar II. dokument s názvem Statuta Judaeorum, 

který  se  stal  základním  podkladem  při  vytváření  zákonů  týkajících  se  zdejšího 

židovstva až do konce století osmnáctého. Tento dokument vymezoval poměr Židů 

k panovníkovi, jejich styk s křesťany a pravidla fungování správy a soudnictví v 

rámci  židovských  obcí.  Statuta  Judaeorum znovu  potvrdila  postavení  Židů  jako 

přímých poddaných panovníka. Panovník se zavazoval, že bude Židy ochraňovat, 

zaručí  jim  svobodu  náboženského  života  a  možnost  obchodovat  s  penězi.  Na 

oplátku museli Židé odvádět králi daně a poskytovat půjčky [Pěkný 2001: 23]. V 

mnoha ohledech tento dokument tedy jen jaksi  formálně potvrzoval dosavadní stav 

věcí.  Zároveň  ale  přinášel  i  něco  nového,  na  svou  dobu  možná  poměrně 

pokrokového: nejenže zapovídal paušální obviňování Židů z rituálních vražd, ale 

zakazoval také nutit Židy ke křtu a k přijetí křesťanství [Bondy 1906: 21]. 

Jestliže  13.  století  bylo  pro  české  židovstvo  stoletím  poměrně  poklidným, 

následující století už tak příznivé nebylo. Ve 14. století se Evropou přehnala vlna 

pogromů. Již od počátku 14. století se kvůli zpřísňování protižidovských zákonů a 

vzestupu protižidovských nálad postavení Židů v Evropě neustále zhoršovalo, a to 

dokonce  i  v  zemích,  ve  kterých se  až  do té  doby Židům vedlo poměrně  dobře 
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[Johnson 1995: 214]. Násilnosti proti Židům se objevily již ve 30. letech, a to jak v 

Evropě, tak na českém území.  Avšak hlavní vlna násilností  a pogromů přišla až 

poté, co Evropu zasáhla morová epidemie. Kvůli moru přišla Evropa o třetinu svých 

obyvatel,  prohloubila  se  hospodářská  stagnace,  byly  problémy  se  zásobováním 

potravinami. Černá smrt znamenala pro Evropu ale také obrovský psychologický 

šok. Lidé považovali mor za předzvěst blížícího se konce světa a posledního soudu. 

Bylo  potřeba  najít  viníka,  a  viníkem číslo  jedna  se  stali  Židé,  a  to  nikoli  jako 

jednotlivci,  ale  jako  celek.  Byli  obviněni  z  celosvětového  spiknutí  a  z  toho,  že 

způsobují  přenos  moru  prostřednictvím  otravování  studní.  Tragédie  morové 

epidemie  a  s  ní  spojené  nutnosti  potrestat  obětního  beránka  ale  zřejmě  nebyly 

jedinými  příčinami  následné  vlny  pogromů.  Dalšími  důvody  byly  náboženský 

fanatismus a snaha obohatit se o cizí majetek [Pěkný 2001: 32]. 

Českého území se první vlna moru v polovině 14.  století  nedotkla zdaleka 

tolik jako jiných evropských zemí, a proto ani pogromy s ní spjaté se zde neobjevily 

v takovém množství a intenzitě, jako například v německy hovořících oblastech. To 

ale ještě nebylo 14. století u konce. 

O Velikonocích roku 1389 se v Praze odehrál obrovský pogrom, největší  v 

dějinách pražského židovského ghetta.  Rozbuškou se  stalo  napadení  katolického 

kněze židovskými mladíky. Proti vůli pražských konšelů pak došlo k pogromu, při 

kterém Pražané, rozvášnění protižidovským kázáním katolických duchovních, zabili 

přes tři  tisíce lidí a vyplenili  či vypálili  valnou většinu pražského ghetta [Boněk 

2009: 44]. 

15. století v podstatě neznamenalo pro českou židovskou komunitu výrazné 

zlepšení. Kvůli ekonomickým a společenským změnám se začal měnit status, který 

Židé  měli  ve  středověké  společnosti.  Husitské  hnutí  vedlo  k  oslabení  královské 

moci a naopak k posílení vlivu šlechty a měst. Stále více židovských obcí začínalo 

spadat  pod  pravomoc  měst  či  šlechty.  Šlechta  Židům  na  jednu  stranu  často 

zajišťovala  větší  právní jistotu a povolovala  provozování  řemesel  a  obchodu,  na 

druhou stranu se ale města i šlechta mnohdy snažila obcházet židovské výsady a 

přinutit Židy k placení nejrůznějších poplatků. Mnohá města Židy vypovídala, nebo 

se o to alespoň snažila, případně omezovala židovský obchod, ať již s penězi, nebo 
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se zbožím. Navíc poté, co katolická církev povolila křesťanům obchodovat s penězi 

a Židům tak narostla v obchodě konkurence, už Židé nebyli schopni odvádět daně a 

poplatky  do  královské  kasy  v  takové  míře  jako  dosud,  a  panovníci  je  proto 

přestávali ochraňovat [Pěkný 2001: 50-52]. 

Husitské hnutí Židé v poměrně velké míře vítali. Oceňovali, že se husité hodně 

zaměřovali  na  Starý  zákon  a  na  učení  Proroků.  Židé  husity  často  finančně 

podporovali, účastnili se některých bojů, a  Bohumil Bondy také například uvádí, že 

se Židé v nemalém počtu účastnili dokonce i kázání Konráda Waldhausera [Bondy 

1906: 65]. 

Vztah  husitů  k  Židům  byl  zřejmě  ambivalentní.  Na  jednu  stranu  někteří 

husitští  myslitelé  pohlíželi  na  Židy  možná  smířlivěji  než  katoličtí  duchovní  a 

učenci, na druhou stranu ale i husité jako celek Židy spíše opovrhovali. V období 

husitství docházelo k pogromům jak ze strany husitů, tak ze strany katolíků, i když 

na katolické straně dosahovaly protižidovské nálady pravděpodobně větší intenzity. 

Celkově je  14.  a  15. století  považováno za období,  kdy se se Židy v západní  a 

střední Evropě zacházelo poměrně špatně. Přesto lze ale o celém období raného i 

vrcholného středověku říci,  že Židům se v českých zemích dařilo vždy relativně 

lépe, než v okolních zemích či v západní Evropě [Pěkný 2001: 48]. 

V 15. a 16. století se rovněž měnil vzorec židovského osídlení u nás. Až do 

této doby žili čeští Židé téměř výlučně ve větších městech. Nyní se však někteří 

začali  přesouvat  i  do menších měst  a  na venkov,  především se jednalo o oblast 

středních, severních a východních Čech. Určitý pohyb z větších měst do menších 

byl také vyvolán vlnou vypovídání Židů z královských měst, která zapříčinila jejich 

usídlování v poddanských městech a šlechtických venkovských panstvích, jak bylo 

zmíněno výše. Tato tendence vyvrcholila zvláště v pobělohorském období [Nosek, 

Krejčová 1995: 6]. Od 16. století měli Židé z královského nařízení rovněž zákaz 

pobývat  v  hornických,  a  některých  dalších  ekonomicky  lukrativních  městech, 

přičemž tento zákaz platil v některých z nich až do století devatenáctého. Židé se v 

reakci na tato nařízení často usazovali ve městech či vesnicích poblíž těchto center 

[Pěkný 2001: 59-60]. 

Koncem 16.  století  a počátkem století  sedmnáctého zaznamenali  čeští  Židé 
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díky tolerantní vládě tehdejších habsburských panovníků, především Maxmiliána II. 

a Rudolfa II., velký ekonomický i kulturní vzestup. Zásluhu na tom má zejména 

Rudolf  II.,  který  Židům  povolil  obchodovat  se  zbožím  a  provozovat  některá 

řemesla, zajistil jim větší právní jistotu a větší volnost v samosprávě ghett. To vedlo 

ke  stabilizaci  a  rozvoji  kulturního i  hospodářského  života  v  židovských  obcích, 

který  pak  trval  až  do  třicetileté  války.  Vůbec  největší  všeobecný  vzestup 

zaznamenala  pražská  židovská  obec.  Právě  toto  období  je  považováno  za 

nejvýznamnější v celé její historii. Pražské ghetto, ve kterém tehdy žila asi třetina 

všech  českých Židů,  se  v  té  době stalo  hlavním centrem židovského kulturního 

života  ve  střední  a  východní  Evropě,  a  zřejmě  i  nejvýznamnějším  židovským 

sídlištěm  v  Evropě  [Boněk  2009:  71].  Byly  tu  uznávané  talmudistické  školy, 

vzkvétala zde hebrejská literatura i stavební aktivita [Rybár 1991: 57].  

Tolerantní  postoj  Habsburků  k  Židům  nebyl  v  tomto  období  dán  ani  tak 

sympatiemi,  jako spíše  předpokladem,  že pokud budou Židé prosperovat,  budou 

také moci odvádět více peněz do státní kasy, a během třicetileté války byla Židům 

přiznána  některá  další  privilegia  jako  „poděkování“  za  loajalitu  s  katolickými 

Habsburky.  Židé  byli  zpočátku protestantismu celkem nakloněni,  ale:  „Pokud si 

reformace pro svůj zájem o Starý zákon a pro svůj antiklerikalismus získala zprvu 

jisté  sympatie,  brzy je  větším dílem ztratila“ [Pěkný 2001: 81].  Židy vyděsil  již 

tvrdě antisemitský ráz  spisů  největšího  duchovního otce  protestantismu,  Martina 

Luthera. Nemohli si být jisti, jak by se k nim v případě vítězství zachovaly české 

protestantské stavy, zda by jim nadále poskytovaly stejná privilegia a ochranu jako 

Habsburkové. Tyto obavy byly zcela jistě oprávněné, neboť již defenestrace roku 

1618, tedy samotný počátek stavovského povstání, byla provázena útokem chudiny 

na  pražské  ghetto,  a  v  průběhu  následujícího  roku  byly  podávány  žádosti  na 

omezení obchodu Židů, na jejich větší segregaci, či přímo na jejich vyhnání. Proto 

Židé cítili, tak jako v mnoha jiných momentech dějin, že je lepší stát na straně těch, 

jejichž projevy a formy nepřátelství jsou známé, a tudíž předvídatelné, než se vydat 

všanc  nejistotě.  Na  druhou  stranu  se  ale  Židé  se  sympatiemi  k  Habsburkům 

nechlubili, stejně jako netoužili po válce. Třicetiletou válku nakonec Židé přežili v 

relativním klidu. V jejím průběhu jim Ferdinand II. přiznal některá další privilegia a 
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práva v oblasti soudnictví, samosprávy i podnikání. Po třicetileté válce došlo ale k 

opětovnému zhoršení situace. Židovský obchod a podnikání bylo znovu omezeno, a 

Židé byli opět vyháněni z některých měst. Jestliže do té doby byli Habsburkové k 

českým  Židům  spíše  shovívaví,  v  poválečném  období  nastupuje  období  tzv. 

„úředního  antisemitismu“,  kdy  bylo  nepřátelství  vůči  českým,  a  zvláště  pak 

pražským Židům, podporováno, a často i podněcováno ze strany královského dvora. 

Tyto tendence dosáhly svého vrcholu mezi  lety  1679 až 1726,  a projevovaly se 

především omezováním dříve daných práv a kupícími se návrhy na vypovídání Židů 

z měst. Důvodem k této změně habsburského postoje ke zdejšímu židovstvu byla 

zřejmě  hospodářská  recese.  Pro  královský  dvůr  už  nebylo  rozhodující,  že  Židé 

přispívají značnými částkami do státního rozpočtu, ale začali je vnímat především 

jako konkurenci pro křesťanské podnikání a obchod. V letech 1726 a 1727 byla 

znova zpřísněna pravidla segregace, venkovským Židům bylo zakázáno stěhovat se 

do Prahy a na počet Židů pobývajících na území státu byl uvalen numerus clausus. 

Za tím účelem byl přijat tzv. familiantský zákon, který omezoval možnosti českých 

Židů uzavírat sňatky a zakládat rodiny. Familiantský zákon byl zrušen až roku 1849, 

kdy  bylo  Židům  znovu  uznáno  právo  svobodně  vstupovat  do  manželství.  Pro 

židovské  rodiny,  které  si  tradičně  velmi  cenily  rodinné  soudržnosti,  ale  také 

početnosti, znamenal familiantský zákon velký zásah. 

Ani Marie Terezie nebyla zpočátku Židům příliš nakloněna. Za její vlády, roku 

1745,  byli  Židé  pod  záminkou  spolupráce  s  Prusy  znovu  vypovězeni,  tentokrát 

ovšem  ne  pouze  z  českých  zemí,  ale  z  celé  Habsburské  monarchie.  K  jejich 

vypovězení  z  monarchie  sice  nakonec  nedošlo,  neboť  Marie  Terezie  nařízení 

později zrušila, nicméně v roce 1745 byli Židé vyhnáni z Prahy. V roce 1748 jim 

byl  sice  povolen  návrat,  ale  zatím  jen  podmínečně  na  dobu  deseti  let. 

Pronásledování, velké odvody nejrůznějších daní a poplatků, a chybějící jistoty v 

této éře zapříčinily, že „kdysi bohaté pražské ghetto definitivně zchudlo“ [Pěkný 

2001: 104]. Na konci 18. století ale začalo svítat na lepší časy. 

Osvícenské reformy absolutistického  panovníka Josefa  II.  „proměnily  život 

židovských komunit v rakouské monarchii“ [Pěkný 2001: 107]. Na začátku 80. let 

18. století  vydal  Josef II.  nejen svůj slavný Toleranční  patent  a Patent o zrušení 
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nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale také několik dalších zákonů, 

které  nově  upravovaly  práva  a  povinnosti  Židů  v  oblasti  hospodářství,  správy, 

školství i náboženství, stejně tak jako oblast osobního života. Židům byla zrušena 

povinnost zvláštního označení, bylo jim povoleno studium na všech typech škol a 

univerzit, rovněž mohli začít provozovat téměř všechny druhy řemesel, živností a 

podnikání,  zakládat  vlastní  továrny,  najímat  a  obdělávat  půdu,  zakládat 

velkoobchody, a v neposlední řadě mohli bydlet a žít spolu s křesťany [Rybár 1991: 

93].  Byly  také  omezeny  soudní  a  správní  pravomoci  židovských  náboženských 

obcí, přičemž tyto obce začaly být považovány spíše za náboženské organizace. 

Všechny tyto reformy byly součástí snah o to, aby se Habsburská monarchie 

přeměnila  v  moderní,  centralizovaný  a  průmyslově  a  ekonomicky  vyspělý  stát. 

Josef II. si byl dobře vědom toho, že má-li se toho dosáhnout, musí stát na jedné 

straně  odstranit  zastaralá  feudální  privilegia,  uplatňovat  pokrokovou  církevní 

politiku a vytvořit podmínky pro ekonomickou prosperitu, a na straně druhé chtěl co 

největší  podíl  správy  a  moci  soustředit  do  rukou  státu,  který  měl  být  řízen 

prostřednictvím racionální byrokracie [Rybár 1991: 85]. Reformy namířené směrem 

k židovstvu pak měly konkrétně za cíl  integrovat  Židy do společnosti,  a zaručit 

jejich budoucí náklonnost a loajalitu k monarchii. 

Josefovy „židovské“ reformy nebyly zcela dotaženy do konce.  Židé museli 

nadále  platit  zvláštní  daně  a  poplatky,  nadále  zůstával  v  platnosti  familiantský 

zákon, stále ještě byly v praxi omezeny možnosti podnikání a zaměstnání, a i když 

byla  zrušena  povinnost  žít  v  ghettech,  volný  pohyb  byl  nadále  omezen.  Přesto 

znamenaly  pokrokové  zákony  Josefa  II.  pro  Židy  předstupeň  a  předzvěst  plné 

emancipace a rovnoprávnosti, kterých bylo poté zcela docíleno v 19. století [Nosek, 

Krejčová 1995: 10]. 

Josefovy reformy nejen začaly pomalu měnit každodenní způsob života Židů, 

ale  především nastartovaly,  případně  posílily  některé  důležité  trendy,  které  poté 

ovlivnily židovskou identitu. 

Již  zhruba  od  poslední  třetiny  18.  století  probíhal  v  západoevropské  a 

středoevropské židovské společnosti spor mezi zastánci tradice a ortodoxie na jedné 

straně,  a  přívrženci  tzv.  haskaly,  neboli  židovského osvícenství,  na straně druhé. 
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Jedním z center židovského osvícenství byla právě Praha [Nosek, Krejčová 1995: 

11].  Židovští  osvícenci  si  přáli  integrovat  židovstvo  do  většinové  evropské 

společnosti,  zároveň  ale  toužili  po  zachování  židovské  identity,  kultury  a 

náboženství.  Judaismus   a  náboženský  život  v  jejich  pojetí  měly  být  ovšem 

umírněné a zbavené všech zastaralých zvyků, které podle jejich názoru omezovaly 

svobodu, zvláště pak svobodu myšlení [Johnson 1995: 290]. Byli rovněž zastánci 

sekulárního vzdělávání. 

Na sekulární školství pro židovské děti myslel ve svých reformách i Josef II. 

Židé byli  povinni  zakládat  školy  s  nenáboženskou výukou všude tam,  kde byla 

dostatečně velká židovská obec. Tyto „židovské normální školy“, jak se jim říkalo, 

měly za cíl odstranit  dosavadní způsob židovské výuky a vzdělávání,  při kterém 

byly  děti  nejen  vzdělávány,  ale  zároveň  vychovávány  k  židovským  tradicím  a 

náboženství (v jeho ortodoxní formě). Tato reforma podnítila spor mezi židovskými 

osvícenci,  kterým se zamlouvala, a zastánci starého způsobu výuky. I přes jejich 

protesty  se  nový  způsob  vzdělávání  uchytil,  a  do  poloviny  19.  století  „tradiční 

způsob židovské výuky téměř vymizel“ [Pěkný 2001: 117]. Školy tak napomohly k 

emancipaci, a v dlouhodobém horizontu i k asimilaci českých Židů. 

Reformy, a zvláště ty, které se týkaly vzdělávání, také vedly (a měly vést) ke 

germanizaci  poměrně  velkého  množství  českých  Židů.  V  nově  zakládaných 

židovských  školách  byla  vyučovacím  jazykem  němčina.  Židovské  matriky  a 

obchodní  knihy musely  být vedeny v němčině,  pražská židovská obec musela  s 

úřady  komunikovat  pouze  německy,  a  její  představený  musel  být  absolventem 

německé školy. Znalost němčiny museli dokládat nejen rabíni a učitelé, ale dokonce 

i  všichni  židovští  snoubenci.  Židé  museli  buď přijímat  německá  příjmení,  nebo 

svoje dosavadní příjmení poněmčit [Johnson 1995: 294]. To vše nejen dále podnítilo 

židovskou emancipaci, ale také vedlo ke germanizaci a k identifikaci s německou 

kulturou. Podle Mosheho Yegara byli Židé, kteří se na začátku 19. století jako první 

emancipovali, odchováni většinou německou kulturou, a to nejen proto, že němčina 

byla oficiálním jazykem, ale také proto, že německá kultura měla v té době i velký 

vliv na probouzející  se kulturu českou [Yegar 1997: 6].  Rybár v této souvislosti 

připomíná,  že  před nástupem Habsburků na  trůn se  v  pražském ghettu  hovořilo 

16



několika  jazyky,  a  nejběžnějším  z  těchto  jazyků  byla  čeština.  Po  Josefových 

reformách se ale čeština stala v pražském ghettu jazykem druhořadým [Rybár 1991: 

93]. 

Celkově  lze  říci,  že  Židé  nebyli  jednotní  v  názoru  na  to,  zda  jsou  pro  ně 

reformy spíše  pozitivem či  negativem.  Někteří  Židé  vnímali  reformy negativně, 

protože se domnívali (v podstatě oprávněně), že Josef II. chce jimi Židy odvést od 

jejich  náboženství  a  tradic.  Rovněž  se  obávali,  že  se  Židé  budou začleňovat  do 

většinové společnosti, odcizí se od svých zvyků, náboženských rituálů a tradičního 

způsobu života [Nosek, Krejčová 1995: 11]. Nový stav věcí ale naopak vyhovoval 

některým jiným, především intelektuálním elitám a podnikatelům, kteří toužili po 

svobodě, rovnoprávnosti, emancipaci, a také po osvobození od zkostnatělých tradic 

a náboženské ortodoxie. 

Josefovy reformy byly na svou dobu poměrně pokrokové, a výrazně přispěly k 

emancipaci  Židů  v  první  polovině  19.  století.  Brzy  po  jejich  vydání  se  první 

odvážlivci začínali přihlašovat na vysoké školy, první podnikatelé se snažili uspět 

mimo ghetta,  a židovská inteligence se začala prosazovat  ve svých oborech i za 

hranicemi ghetta – v první fázi se většinou jednalo o lékaře a právníky, pak přišli na 

řadu  i  odborníci  v nejrůznějších  humanitních  vědách  a  svobodných  povoláních 

[Rybár 1991: 97]. Po stránce vzdělanosti, schopností a odbornosti můžeme říci, že 

Židé byli na vstup do „velkého světa“ většinové společnosti dobře připraveni, což 

dokazují příběhy některých pražských židovských továrníků, kteří během několika 

málo let dosáhli ve svém podnikání mimo ghetto ohromných úspěchů. 

Nicméně co se týče samotných reforem, ty byly pouze polovičaté. Za prvé, 

nebylo  možné  vytvořit  moderní,  prosperující  stát,  když  ze  společnosti  nebyly 

odstraněny všechny feudální prvky a nebyla nastolena absolutní rovnost všech lidí. 

Za druhé, co se týče postavení Židů v monarchii, nejen že neměli stejná práva jako 

Češi či Němci, ale dokonce i jejich asimilaci, která byla cílem státních úředníků, 

byly  stále  kladeny  nejrůznější  překážky  (příkladem může  být  například  fakt,  že 

Židům  nebylo  ani  po  přijetí  reforem  dovoleno  pracovat  ve  státních  službách). 

Změny  spjaté  s  nástupem  průmyslového  podnikání  ovlivnily  život  jen  několika 

největších židovských obcích (mezi nimiž byla samozřejmě na prvním místě Praha). 
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Spolu s tím, jak v první polovině 19. století stoupala kulturní asimilace Židů 

(rozuměj  v  západní  části  monarchie),  a  jak  spolu  se  zvyšováním jejich hmotné, 

vzdělaností i kulturní úrovně rostlo jejich sebevědomí, stále větší část z nich toužila 

po  politických  a  společenských  změnách.  Stále  více  Židů  si  přálo  nastolení 

konstituční monarchie, parlamentarismu a všeobecných lidských a občanských práv 

pro všechny. Proto s nadšením přivítali revoluci roku 1848, a mnozí z nich se jí také 

přímo účastnili. 

Pokud  jde  o  reakce  většinové  společnosti,  zrovnoprávnění  Židů  často 

podporovali  především  studenti  a  rovněž  část  inteligence,  proti  byli  naopak 

řemeslníci, živnostníci a podnikatelé. Stejně jako mnohé transformativní okamžiky 

historie se ani tato revoluční doba neobešla bez pogromů a protižidovských bouří 

(přičemž ty nejhorší se v českých zemích odehrály v Praze). Přesto přinesla léta 

1848 a 1849 další velký krok směrem k emancipaci českých Židů: konečně byly 

zrušeny  familiantský  zákon  a  toleranční  daň,  Židé  mohli  začít  zastávat  veřejné 

úřady, získali svobodu pohybu a usídlení, mohli svobodně vstupovat do manželství, 

byla zrušena ghetta. Přesto jim ještě chyběla plná rovnoprávnost. Té dosáhli roku 

1867, kdy jim nová ústava přiznala plná občanská i politická práva. Deklarovala 

rovnost  všech  občanů  před  zákonem,  svobodu  vyznání,  svobodu  stěhování  i 

zaměstnání,  a  podobně.  Tím  pádem  bylo  formálně  zrovnoprávněno  židovské 

náboženství,  Židé se mohli svobodně stěhovat,  vykonávat jakékoli  zaměstnání či 

provozovat jakoukoli živnost, získali aktivní i pasivní volební právo [Pěkný 2001: 

125]. 

Reformy poloviny 19. století iniciovaly rovněž migraci a změny osídlení, a to 

jak v rámci Prahy, tak v rámci českých zemí jako celku. V 19. století proběhly dvě 

velké migrační vlny českého židovstva. První migrační vlna začala již po roce 1849, 

kdy se Židé začali stěhovat z ghett do vesnic a městeček, i do nových venkovských 

oblastí. Ovšem významnější byla až druhá migrační vlna, která započala na konci 

60.  let,  kdy  se  Židé  z  venkova  začali  ve  velkém  stěhovat  do  velkých  měst  a 

průmyslových a obchodních center, především do Prahy, Plzně, Teplic, Karlových 

Varů,  Českých  Budějovic,  Liberce,  Ústí  nad  Labem,  Brna  či  Olomouce.  Tato 

migrace měla ekonomické důvody a ukázala se jako trvalá, když pokračovala i ve 
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20. století. Důsledkem této migrační vlny byl „posun těžiště židovského osídlení, ke 

kterému došlo nejprve v Čechách (z tradičních oblastí středních a východních Čech 

na severozápad a sever) a s jistým zpožděním i na Moravě“ [Pěkný 2001: 649]. 

Obě  migrační  vlny  velmi  ovlivnily  nejen  velikost  židovského  osídlení  v 

jednotlivých městech a oblastech, ale rovněž jeho strukturu. Podle Tomáše Pěkného 

opustili venkov mezi lety 1849 až 1890 téměř všichni mladí lidé v produktivním 

věku [Pěkný 2001: 650]. 

Změny se udály rovněž v rámci Prahy. Po uvolnění v letech 1848 a 1849 a 

poté,  co bylo roku 1850 pražské Židovské Město oficiálně připojeno k Praze (a 

přejmenováno  na  Josefov),  začali  Židé  ghetto  opouštět  a  stěhovat  se  do  jiných 

pražských čtvrtí. Z ghetta se stěhovali především příslušníci vyšší či střední vrstvy a 

ti, kteří toužili po emancipaci. Naopak zde zůstávala jednak chudší vrstva, které svět 

za hranicemi ghetta nenabízel tolik možností, a jednak ortodoxně smýšlející Židé, 

kteří odsuzovali asimilaci a chtěli žít i nadále tradičním způsobem života [Rybár 

1991: 96-101]. 

Hospodářský  liberalismus,  který  v  Habsburské  monarchii  zavládl  od 

revolučních let 1848 a 1849, kdy byly konečně zcela odstraněny zastaralé feudální 

vazby, privilegia a překážky a nastoleno tržní hospodářství, přinesl nové možnosti, 

kterých se Židé chopili s podnikavostí, nápaditostí a úporností sobě vlastní [Pěkný 

2001:  126].  Během  druhé  poloviny  19.  století  prodělali  čeští  Židé  nebývalý 

ekonomický a sociální vzestup. Zatímco před rokem 1848 patřila většina zdejších 

Židů spíše k nižším vrstvám, na konci 19. století  patřili  často k dobře situované 

střední  vrstvě.  Všechny  změny  vyvolané  politickými  reformami,  kterými  česká 

židovská společnost v 19. století prošla, tzn. migrace, změny v profesní struktuře, 

ekonomický  a  sociální  vzestup  značné  části  Židů,  vedly  k  uvolnění  sociálních, 

ekonomických i kulturních vazeb v rámci tradičně jednotné a solidární židovské 

společnosti. Židovská společnost se tak nejen vnitřně diferencovala, ale v podstatě 

se i formálně rozpadla. 

* * *
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19.  století  bylo obdobím velkých společenských změn,  které nejen že byly 

katalyzátorem  některých  pozdějších  dějinných  událostí,  ale  které  také  výrazně 

ovlivnily, změnily a určily židovskou identitu. Proto se musíme na chvíli v našem 

výkladu  zastavit  a  podívat  se  na  tyto  změny,  které  se  udály  v  časovém rozpětí 

přibližně mezi Velkou francouzskou revolucí a první světovou válkou.  

V tomto období se agrární, stavovské společnosti začaly měnit ve společnosti 

industriální,  urbanizované,  demokratické  a  moderní.  Průmyslová  revoluce  a 

industrializace  přinesly  změnu  organizace  práce.  Zaměstnání  se  oddělilo  od 

domácnosti, když se práce přesunula z rodinných statků či malých dílen do továren 

a zemědělských velkopodniků. Tisíce lidí se začaly stěhovat z venkova do měst za 

prací.  Důvodem nebyla pouze již zmíněná industrializace a oddělení domova od 

místa pracoviště,  ale také a především populační exploze, kvůli které již venkov 

nebyl schopen tolik obyvatel uživit [Bacci 2003: 154]. Bylo třeba, aby na všechny 

tyto  změny  zareagovali  panovníci  a  zákonodárci,  kteří  museli  ze  společnosti 

odstranit zastaralé a přežité feudální prvky a vazby. Díky osvobození rolnictva se 

tak z dřívějších poddaných najednou stali svobodní lidé, kteří již nebyli vázáni k 

půdě, mohli se bez omezení stěhovat a migrovat, a mohli svou práci volně prodávat 

na  trhu  práce.  Agrární  společnost  se  tak  pomalu  začala  měnit  ve  společnost 

městskou [Schulze 2003: 137-144]. 

Tyto změny vedly k ohromnému posunu ve způsobu života. Každodennost a 

život  předmoderního  člověka  byly  dány  neustále  se  opakujícím  a  daným  jak 

zemědělským cyklem, tak cyklem náboženských svátků a rituálů. Nebyl zde velký 

rozdíl mezi minulostí a budoucností, protože svět se měnil jen velice pomalu, život 

se navíc odvíjel ve stále stejných vyjetých kolejích. Lidé byli v těsném sepjetí se 

svou rodinou a místem, kde žili. Život člověka byl zpravidla pevně dán, stejně jako 

jeho místo ve světě a ve společenské struktuře a hierarchii. V 19. století se ale v 

souvislosti s výše uvedenými změnami rodinné i místní vazby rozvolňují, mění se 

každodenní život lidí, stejně jako jejich hodnoty či mravy. Díky rozvoji v dopravě, 

komunikaci, gramotnosti a vzdělávání se životní prostor a obzory lidí neuvěřitelně 

zvětšily.  Lidé,  kteří  byli  stále  vzdělanější  a  měli  stále  více  informací,  přestali 

považovat  svět,  ve kterém žili,  za automaticky daný,  a  začali  o něm nejen více 

20



přemýšlet, ale také hledat své místo v něm [Schulze 2003: 144-149].  

Všechny  tyto  společenské  změny  vedly  v  19.  století  k  nastolení  otázky 

identity,  a  to  jak  identity  osobní,  tak  identity  kolektivní.  V  předmoderních 

společnostech se jedinec vždy ujímal kulturně a sociálně předepsaných a předem 

stanovených  rolí  podle  toho,  jaké  místo  ve  společnosti  mu  náleželo,  přičemž 

osvojení této role a s ní spjaté identity bylo ve většině případů automatické. Člověk 

si tvořil svou identitu v závislosti na roli, kterou mu přisoudila společnost, protože z 

té se v předmoderních dobách dalo obtížně vyvázat. Lze říci, že po většinu historie 

zkrátka  identita  nebyla  otázkou  individuální  volby  [Côté,  Levine  2002:  1].  V 

průběhu  19.  století  se  to  ale  začalo  měnit.  V  důsledku  odstranění  starého 

společenského řádu, hospodářského uvolnění, nastolení tržního systému, urbanizace 

a  modernizačních  procesů  obecně  došlo  k  narušení  tradičních  vazeb  a  způsobu 

života.  Způsob  života,  sociální  role,  profesní  dráha,  hodnoty,  přesvědčení,  a 

pochopitelně  i  identita,  se  postupně  stále  více  stávaly  osobní  volbou  každého 

jednotlivce.  Osobní  identita  přestávala  být  předurčena,  a  stávala  se  výsledkem 

individuálního procesu jejího formování [Côté, Levine 2002: 1].

Na tomto místě se musíme nejprve zamyslet nad tím, co to vlastně identita je. 

Jandourkův  Sociologický  slovník definuje  identitu čtyřmi způsoby.  Za prvé,  jako 

pocit  vlastní  totožnosti,  založený  na  prožívání  toho,  čím  jsme.  Za  druhé,  jako 

ztotožnění jedince s jeho životními rolemi, dále jako souhrn sociálních rolí jedince, 

a  za  čtvrté  jako uvědomování  si  příslušnosti  k  menším či  větším společenským 

celkům, ke kterým patříme.  Kolektivní  identita  je  pak v  Sociologickém slovníku 

definována jako „společná shoda členů o podstatných rysech skupiny, o tom, kdo k 

ní patří a kdo nikoli, a co by skupina měla a co by neměla dělat“ [Jandourek 2001: 

104-105]. 

Identita se formuje během procesu socializace. Miloslav Petrusek poukazuje 

na to, že identita je pojem vícevrstvý, tzn. poukazuje na různé dimenze individuální 

osobnosti.  Tvrdí,  že  díky identitě  si  jsme neustále  vědomi toho,  kým jsme,  což 

zabraňuje tomu, abychom se proměnili jen v soubor sociálních rolí. Petrusek také 

rozlišuje  identitu  základní,  která  vyjadřuje  specifické  rysy  a  vlastnosti  jedince 

(fyzický  vzhled,  duševní  i  tělesné  vlastnosti  a  schopnosti,  zážitky,  zkušenosti, 
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hodnoty či přesvědčení), a další specifické identity, které „se mohou měnit v čase a 

které závisejí  na sociálních a kulturních podmínkách“ [Petrusek 2009: 61].  Tyto 

typy identit jsou ovlivňovány tím, jak je vnímá a hodnotí okolí. Typickými příklady 

takových identit jsou identita genderová, náboženská, politická, a identita národní 

nebo etnické příslušnosti [Petrusek 2009: 61].

Podle Samuela Huntingtona je identita nositelem osobní integrity jedince či 

skupiny. Vychází nejen z uvědomění si toho, čím jsme, ale také toho, čím nejsme, a 

co nás odlišuje od druhých; v neposlední řadě se odvíjí i od toho, čím chceme být. 

Slovo  „uvědomění  si“  je  důležité,  neboť  podle  Huntingtona  se  určitý  rys  stane 

součástí identity až v tom okamžiku, kdy si ho jedinec či skupina uvědomí, a začne 

ho  pro  svou  identitu  považovat  za  klíčový.  Identitu,  jak  již  bylo  řečeno,  mají 

jednotlivci  i  skupiny.  Jedinec,  stejně  jako skupiny,  má více  identit,  a  v  různých 

situacích přikládá každé z nich různý význam. Skupinová identita je stabilnější než 

identita  jednotlivců,  protože  je  často  dána  jednou  nebo  několika  málo  hlavními 

určujícími  charakteristikami.  Huntington  dále  tvrdí,  že  identita  jednotlivce  je 

budována,  osvojována,  případně  měněna  právě  prostřednictvím  skupin.  Identita 

jednotlivce i skupiny se může měnit s časem či v závislosti na okolnostech. 

Huntington  také  cituje  Benedicta  Andersona,  podle  kterého  jsou  identity 

imaginárními entitami, protože identita jednotlivců i skupin se formuje v závislosti 

na tom, jak jedinec či skupina sami sebe vnímají, čím se domnívají, že jsou, a v 

neposlední řadě čím být chtějí [Huntington 2005: 33]. Huntington dále zdůrazňuje, 

že  identita  ovlivňuje  lidské  jednání,  protože  jednáme  v  souladu  s  tím,  kým  si 

myslíme, že jsme. Dále je podle něj identita často určována i tím, co si o jedinci či 

skupině myslí ostatní, neboť to, jak nás vnímá okolí, ovlivňuje způsob, jakým se 

vnímáme my sami. 

Huntington se podrobněji zabývá zvláště kolektivní identitou. Tvrdí, že proto, 

aby mohla skupina definovat sama sebe, potřebuje mít před sebou obraz druhých, 

od kterých se liší.  Aby si  skupina udržela identitu,  musí se neustále srovnávat s 

ostatními  skupinami  a  poukazovat  na  ty  své  rysy,  které  ji  od  ostatních  skupin 

odlišují. Identita skupiny, stejně jako její sebeúcta, je obvykle zvláště posilována v 

situaci, kdy je jiná skupina považována za nepřítele. 
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Huntington  nakonec  tvrdí,  že  míra  sebeúcty  jednotlivých  členů  skupiny  je 

závislá na momentálním úspěchu či neúspěchu skupiny, se kterou se identifikují, 

přičemž jedinec je vždy členem více skupin, a sám si vybírá, které z nich se stanou 

součástí jeho identity [Huntington 2005: 32-39]. 

Rovněž Peter Berger a Thomas Luckmann se ve své slavné knize  Sociální  

konstrukce  reality zabývají  identitou.  Kladou  důraz  na  fakt,  že  na  formování 

identity se podílí jak individuální vědomí jednotlivce, tak sociální struktura. Kromě 

individuálního  vědomí  je  vytváření,  udržování  a  přebudovávání  identity 

ovlivňováno sociálními procesy a vztahy, přičemž tyto sociální procesy jsou dány 

sociální strukturou. Vytvořené identity pak ale zpětně ovlivňují sociální strukturu. 

Identita  je  tak  podle  Bergera  a  Luckmanna  definována  sociálně,  a  jedinec  si  ji 

subjektivně  osvojuje.  Berger  a  Luckmann  dále  tvrdí,  že  v  rámci  určitých 

historických sociálních struktur vznikají určité typy identit.  Typizace identit nám 

umožňuje orientaci ve světě a každodenním životě. Rovněž podotýkají, že existuje 

rozdíl mezi subjektivní identitou jednotlivce a identitami, které jsou jedinci sociálně 

přisouzené [Berger, Luckmann 1999: 170-174]. 

Jak jsem již rozebrala výše, 19. století vzbudilo zájem o identitu, a zejména o 

identitu  kolektivní.  Zdroje  kolektivní  identity  mohou být  nejrůznější.  Kolektivní 

identita  se  může  vztahovat  k  národu,  rase,  etniku,  náboženství,  politické  straně, 

sociální třídě, regionu, atd. [Vlachová 2010: 98]. V 19. století vznikla ve společnosti 

doslova „poptávka“ po kolektivních identitách.  Příčiny musíme hledat  v tehdejší 

společenské atmosféře. Ta odpovídala historickým změnám té doby, které již byly 

zmíněny.  Změna  organizace  práce,  velká  migrace  a  opouštění  tradičního 

venkovského  způsobu  života  v souvislosti  s  industrializací  a  urbanizací,  změny 

politických  systémů,  uvolnění  společenského  řádu  a  pomalé  mizení  tradičního 

způsobu života  vedlo k tomu, že staré  hodnoty,  mravy a přesvědčení  pozbývaly 

platnosti a relevance, a nové ještě nebyly zavedeny. Mnozí lidé se v měnícím se 

světě cítili neukotveni a hledali něco, co by jim poskytlo novou orientaci ve světě a 

v životě. Dříve se lidé identifikovali s tím, co se bezprostředně vztahovalo k jejich 

životu, jako byly rodinné vazby, ves, region či náboženské rituály. Avšak spolu s 

tím, jak se tyto tradiční jistoty vytrácely a jak se díky migraci, rychlejší dopravě, 
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novým  a  rychlejším  možnostem  komunikace,  vývoji  sdělovacích  prostředků  a 

zvyšující  se  vzdělanosti  zvětšoval  životní  prostor  lidí,  cítili  lidé  potřebu 

identifikovat se s většími, a možná i univerzálnějšími celky či ideami než doposud, 

které by jim umožňovaly orientaci v novém světě. 

Největší sílu měla v 19. století idea národa, a nejvlivnější identitou byla tedy 

identita národní. Proto je nutné stručně nastínit vznik moderního národa a národní 

identity. 

Proces formování  moderního národa má kořeny již  ve středověku a raném 

novověku,  ovšem  za  hlavní  období  formování  národa  můžeme  považovat  dobu 

zhruba mezi poslední čtvrtinou 18. století a začátkem první světové války [Hroch 

1999: 12]. Již ve středověku se u příslušníků politické reprezentace setkáváme s tzv. 

zemským patriotismem, který můžeme definovat nejen jako pocit zodpovědnosti k 

určité  zemi,  ale  také  jako  „pocit  ztotožnění  se  s  určitým konkrétním  zemským 

celkem, a to nejen jako s geografickým prostorem, nýbrž i jako s politickou a právní 

jednotkou“ [Řezník 2003: 34].  Až do poslední  čtvrtiny 18.  století  byla za národ 

považována pouze vládnoucí, politicky činná vrstva. Jinými slovy, většina obyvatel 

daného území do kategorie národa nepatřila, a zpravidla ani neměla pocit národní 

sounáležitosti.  Ve středověku chyběla přesná kritéria národní příslušnosti,  lidé se 

mezi sebou rozlišovali především na základě jazyka či náboženství. Svou odlišnost 

si lidé uvědomovali především při setkávání s cizinci. Jakýsi pocit sounáležitosti s 

národem  se  objevoval  zejména  v  období  nepřátelství  a  válek  s  jinými  zeměmi 

[Schulze 2003: 105-109]. Všechny tyto zárodky národního cítění však byly vždy 

dočasné a vázané pouze na určité  situace,  a tím pádem nezakládaly trvalý pocit 

národní  identity.  V  předmoderní  době  si  lidé  v  jedné  zemi  sice  zpravidla 

uvědomovali  svou odlišnost  od obyvatel  jiných zemí,  ale  toto vědomí odlišnosti 

ještě nezakládalo na trvalé ztotožnění se s národem. Pokud u lidí existoval pocit 

sounáležitosti  s  nějakým  geografickým  či  politickým  celkem,  pak  to  byla 

sounáležitost s městem, krajem, nebo nanejvýše regionem [Hroch 1999: 24]. 

Hlavní  etapu  formování  moderního  národa  ale  datujeme do období  zhruba 

mezi Velkou francouzskou revolucí a začátkem první světové války. Tato etapa byla 

předznamenána již v raném novověku, kdy začalo pod taktovkou absolutistických 
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panovníků docházet k politické a administrativní centralizaci, jejímž důsledkem byl 

mimo jiné i počátek sjednocování jazyka v rámci jednotlivých států [Hroch 2009: 

83]. Další  krok pak udělali  osvícenští  vzdělanci a učenci,  mnohdy z řad šlechty, 

kteří se stále častěji  začínali identifikovat s regiony či státy, ve kterých žili. Tito 

osvícenští  vzdělanci  pociťovali  sounáležitost  nejen  s  určitým  územím  a  jeho 

kulturou,  ale  nově i  s  jeho obyvatelstvem.  V důsledku toho začali  projevovat  o 

region či zemi učenecký zájem. Studovali historii  území, místní jazyk, kulturu a 

tradice. To také probudilo „smysl pro zdůraznění významu etnických a jazykových 

specifik“ [Řezník 2003: 50]. 

Pokud se podíváme na vývoj moderního národa a nacionalismu, zjistíme, že 

vzestup  národní  myšlenky  byl  z  části  nezamýšleným  a  přirozeným  důsledkem 

společenských změn 19. století, ovšem že z velké části byl rozdmýchán uměle. Na 

jedné  straně  zde  máme  snahy  tehdejších  států.  Tyto  státy  se  v  předcházejících 

desetiletích  snažily  omezit  moc  místních  autorit  a  soustředit   moc  do  rukou 

univerzální  státní  byrokracie.  Jak  bylo  možné  zajistit  loajalitu  obyvatel  daného 

státu, když centrum moci bylo od jejich každodenních životů vzdáleno prostorově i 

symbolicky, a kdy navíc politický systém již nemohl být legitimizován odkazy na 

přirozený božský řád, jako tomu bylo doposud? Odpovědí bylo vytvoření loajality 

ke státu prostřednictvím sounáležitosti s národem. Jednoduše řečeno, moderní stát 

se pojí s národem, aby si u občanů zajistil legitimitu pro své fungování. Stát tak 

začal „vychovávat“ své obyvatele nejen k lásce ke státu, ale také k lásce k národu, a 

to především prostřednictvím školní docházky, ale například také prostřednictvím 

služby v armádě [Schulze 2003: 136-150]. 

Kromě představitelů států to byli i první idealističtí vlastenci a obrozenci, kteří 

se snažili probudit v příslušnících národa, se kterým se sami identifikovali, národní 

cítění [Hroch 1999: 32]. Při formování národů hrálo velkou roli sjednocení jazyka, 

propagace a tvorba národní literatury, a re/konstrukce národních dějin, přičemž to 

vše měli pod taktovkou právě zapálení vlastenečtí učenci. 

Konstituce národa byla tedy na jedné straně z velké (zřejmě převažující) části 

podněcována uměle, ale na straně druhé byla zároveň důsledkem změn, které se v 

Evropě děly od konce 18.  století.  Tyto společenské změny, které byly podrobně 
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rozebrány výše, smetly ze světa staré hodnoty, normy a pořádky, a vykořenily tisíce 

Evropanů z tradičního způsobu života, představ o světě a sociálních vazeb. To vedlo 

jednak k potřebě silného státu (který byl legitimizován prostřednictvím spojení s 

národem), a jednak k potřebě určité sjednocující ideje či ideologie, která by lidem 

umožnila  novou  orientaci  ve  světě.  Podle  Hagena  Schulzeho  se  tak  „v  Evropě 

utvářelo  značné  množství  představ  o  společenském  uspořádání  a  legitimitě“ 

[Schulze 2003: 154]. Všechny tyto ideologie si činily nárok na hlásání absolutní a 

všeobjímající pravdy. Nejvlivnějšími ideologiemi se v 19. století podle Schulzeho 

staly  nacionalismus,  socialismus  a  konzervatismus,  přičemž  nacionalismus  byl 

ideologií nejvýznamnější. 

Tyto  ideologie  pak  samozřejmě  daly  vzniknout  příslušným  kolektivním 

identitám – identitě národní, identitě politické a identitě sociální či třídní. 

* * * 

Nyní, když jsme si blíže vysvětlili dějinné a společenské změny v 19. století a 

podívali se blíže na fenomén vzniku národa a národní identity, se můžeme vrátit 

zpět k situaci českých Židů v 19. století. 

Vzrůst národního cítění se v této době nevyhnul ani obyvatelům českých zemí. 

Již  v  první  polovině  19.  století,  zejména  na  konci  40.  let,  zesílily  nacionálně 

motivované spory mezi Čechy, Němci a Židy. V rámci celého Rakouského císařství 

se vynořovala nová vlastenecká hnutí jednotlivých národů. V českých zemích se 

tento zápas soustředil především okolo sporů mezi Čechy a Němci. Ten byl tvrdý 

zejména v Čechách, zatímco na Moravě byla situace klidnější. Koncem 19. století 

získávali podle Mosheho Yegara Češi početní převahu ve většině měst včetně Prahy, 

což vedlo k ještě intenzivnějšímu rozvoji národního hnutí českých Němců [Yegar 

1997: 6]. 

Židé  se  najednou  ocitli  mezi  dvěma  národními  hnutími.  Pokud  se  chtěli 

asimilovat a začlenit do společnosti, museli se rozhodnout, zda se přihlásí k české 

nebo německé kultuře a národu. V průběhu 19. století se nám zde tedy objevují dvě 

židovská asimilační hnutí, z nichž jedno propaguje příklon k českému národu a to 
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druhé k národu německému. Podle Rybára se již v 19. století většina Židů toužila 

asimilovat,  protože  měli  pocit,  že  navzájem  je  spojuje  pouze  náboženství  a 

představa společného utrpení,  ale že naopak všechen jejich život  a myšlení  jsou 

ovlivňovány většinovou společností [Rybár 1991: 109]. 

Zpočátku,  především  v  první  polovině  19.  století,  se  Židé  klonili  spíše  k 

němectví.  Větší  náklonnost  k  Němcům  ze  strany  Židů  v  té  době  pramenila  z 

několika důvodů. Za prvé vycházela z pocitu vděčnosti za pokrokové reformy ze 

strany monarchie (ať se již jednalo o josefínské reformy nebo o reformy pozdější, 

tedy z let  1848 a 1867), které Židům umožnily udělat  první krok k emancipaci. 

Podle Kateřiny Čapkové měla první vlna reforem v 80. letech 18. století o to větší 

vliv  na  změnu  života  českých  Židů  díky  tomu,  že  přišla  v  době,  kdy  zastánci 

židovského  osvícenství,  tzv.  haskaly,  toužili  z  celého  srdce  po  emancipaci  a  po 

opuštění zkostnatělých tradic. Tím více pak byly jednak vděční za reformy, které 

pocházely z německy hovořícího prostředí, a navíc pak také o to více podporovali 

německé sekulární vzdělávání [Čapková 2005: 55]. Další okolností, která Židy v 

první polovině 19. století podněcovala k sounáležitosti s Němci, byl fakt, že v dané 

době byli zdejší Němci často pokrokově a demokraticky naladění příznivci liberální 

politiky  i  ekonomiky,  kteří  byli  propagátory  demokratizujících  a  liberalizujících 

myšlenek,  čehož si  ti  Židé,  kteří  toužili  po emancipaci,  cenili  [Nosek,  Krejčová 

1995: 13]. 

Posledním, ale neméně podstatným důvodem židovského příklonu k němectví 

v  té  době  byla  skutečnost,  že  pokud  chtěli  Židé  vykročit  z  uzavřenosti  ghett, 

emancipovat se a využít nových možností, které se jim nabízely, museli se zároveň s 

tím podrobit germanizaci, která byla v té době s emancipací spojená. Například až 

do  roku  1867  platilo,  že  jazykové  zaměření  židovských  škol  muselo  být  pouze 

německé [Čapková 2005: 56]. 

Jestliže v první polovině 19. století převažovala mezi českými Židy snaha o 

asimilaci do německé kultury, ve druhé polovině století pak rapidně vzrůstají snahy 

asimilovat  se do kultury  české.  Tento trend se objevuje  přinejmenším již  kolem 

poloviny 19. století [Yegar 1997: 7]. Židovskou asimilaci do české společnosti v 

praxi iniciovalo několik okolností. Za prvé byl odstraněn germanizační nátlak. Za 
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druhé  se  díky  otevření  ghett  a  nové  možnosti  svobodného  pohybu  Židé  začali 

usazovat po celém území Čech. Komunikace a svazky v rámci židovské komunity 

tak byly omezeny, Židé naopak museli každodenně komunikovat se členy okolní 

společnosti. Židé, kteří se přestěhovali do české nebo smíšené jazykové oblasti, se 

museli  se  svým okolím dorozumívat  prostřednictvím češtiny. Pokud by v těchto 

oblastech používali jako komunikační prostředek němčinu, sami sebe by vylučovali 

z možnosti začlenit se do zdejší komunity. Třetím podnětem pro českožidovskou 

asimilaci se stala možnost nakupovat a vlastnit půdu, a vztah k půdě a nemovitému 

majetku „vyvolává pocit zakořenění a sounáležitosti nejen k místu, ale i k okolní 

pospolitosti“ [Rybár 1991: 112]. Posledním důvodem byl posun v oblasti českého 

vzdělávání. Čeština byla po velkou část 19. století jazykem spíše nižších vrstev, a 

jazykem vzdělanců a vyšších vrstev se pomalu stávala právě až ve druhé polovině 

století. Stejně jako Židé, i většina Čechů až do 80. let navštěvovala německé střední 

a  vysoké  školy,  protože  možnosti  vzdělávat  se  v  českých  školách  byly  značně 

omezené. To Židům bránilo v tom, aby měli chuť se učit česky, a potažmo přijmout 

českou kulturu. V 70. a 80. letech se ale situace v oblasti českého vzdělávání začala 

měnit s tím, jak přibývalo českých středních a vysokých škol, stejně jako českých 

vědeckých institucí [Čapková 2005: 57]. Není tedy náhodou, že se Židé začali k 

českému národu výrazněji přiklánět právě v 70. letech. Nejen, že se čeština (i český 

národ) staly více perspektivní, ale česká gymnázia navíc opouštěli první židovští 

absolventi, kteří zde získali pocit sounáležitosti s českým národem. 

Od  70.  let  zhruba  do  konce  století  vzniká  první  fáze  českožidovského 

asimilačního hnutí, v jehož čele stáli v té době především studenti, většinou právě 

absolventi  českých škol.  Propagátoři  českožidovského hnutí  chápali  v první  fázi 

asimilaci spíše v kulturním a jazykovém smyslu. 

Na přelomu 19. a 20. století byl vzestup českožidovského hnutí pozastaven 

vyvěrajícím  antisemitismem.  Antisemitismus  byl  samozřejmě  i  v  19.  století  v 

českých zemích přítomen, a to jak v české, tak v německé společnosti.  Zatímco 

mezi Němci se už v té době projevoval antisemitismus s rasovými prvky, v českém 

prostředí byl motivován spíše národnostně, neboť mnoho Čechů považovalo Židy 

za propagátory germanizace [Yegar 1997: 7]. K tomu se navíc v českém případě 
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přidával  i  antisemitismus  hospodářský.  Českožidovské  hnutí  zbrzdily  především 

výbuchy antisemitismu spjaté s hilsneriádou (viz dále). 

Zhruba od konce 19. století přichází druhá fáze českožidovského asimilačního 

hnutí, jejímiž „vůdci“ se stávají děti již asimilovaných rodičů. Tato nová generace 

se více soustředila na náboženskou, etickou a mravní stránku problému národního 

sebeurčení.  „Češství  už  nechápali  jen  jako  problém  jazyka“,  ale  zabývali  se 

samotným smyslem existence českého národa [Rybár 1991: 115]. Českožidovské 

hnutí i  asimilaci  chápali  v obecnějších souvislostech. Českožidovské hnutí  podle 

nich  nemělo  plnit  jen  konkrétní  úkoly  spjaté  se  židovskou  asimilací,  ale  mělo 

přispět k posílení demokracie a spolupráce mezi národy. 

Jestliže otázka asimilace rozdělila v 70. letech 19. století Židy na dva tábory 

podle toho, zda se chtěli přiklonit k německému či českému národu, v 90. letech 

ubrala oběma těmto táborům příznivce nová idea, kterou byl sionismus. Sionismus 

můžeme  definovat  jako  židovské  národní  hnutí  či  ideový  směr,  které  usiluje  o 

znovuzřízení židovského státu v „zemi Izrael“. Kořeny sionistické myšlenky sahají 

hluboko  do  minulosti,  avšak  moderní  sionismus  vzniká  v  Evropě  na  konci  19. 

století.  Jako  národní  hnutí  je  sionismus  jedinečný  svým  výjimečně  silným 

propojením s náboženstvím [Krupp 1999: 19].  Sionisté  se domnívali,  že Židé si 

mají vytvářet a pěstovat svou vlastní kulturu a vlastní hodnoty, a nemají je přejímat 

od hostitelských národů, to znamená, nemají se asimilovat [Nosek, Krejčová 1995: 

14].

V českých zemích se první propagátoři sionismu objevují v Praze v 90. letech 

19. století, a až po roce 1900 se sionistické myšlenky šíří z Prahy do dalších měst. 

Sionismus  si  v  tomto  období  nacházel  příznivce  především  mezi  inteligencí  a 

studenty, což mělo za následek jeho převážně kulturní zaměření. Podobu českého 

sionismu  dále  ovlivnily  myšlenky  některých  významných  osobností,  především 

Tomáše Garrique Masaryka, který kladl velký důraz na duchovní a mravní aspekty 

národních hnutí [Rybár 1991: 130]. 

Ke vzniku sionistického hnutí u nás přispěla vlna antisemitismu na přelomu 

19. a 20. století. Ta oživila problém sebeuvědomění si židovské národní identity. Jak 

píše  například  Jan  Ehrenwald,  je  to  právě  antisemitismus,  díky  kterému  si 
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asimilovaný Žid uvědomuje své židovství a přehodnocuje svou pozici k asimilaci 

[Ehrenwald 1971: 456]. K nalezení pocitu židovské národní svébytnosti a identity 

přispělo také zostření konfliktů mezi Čechy a Němci. Další důvod, proč se někteří 

Židé začali  přiklánět  k sionismu,  spočíval  také v tom, že ačkoli  Židé toužili  po 

asimilaci,  častokrát  se  setkávali  s  odmítavým  postojem  příslušníků  národa,  do 

kterého se chtěli asimilovat, tzn. Čechů či Němců. Antisemitismus bujel na obou 

stranách,  a  Židé  mnohdy  nebyli  ani  v  jednom,  ani  v  druhém  táboře  vítáni  s 

otevřenou  náručí.  Všechny  tyto  okolnosti  Židům připomněly,  že  nepatří  ani  do 

jednoho, ani do druhého národa. Mnozí Židé tak v této situaci začali uvažovat o 

významu a správnosti asimilace, a začali si uvědomovat svou specifickou židovskou 

identitu. 

Sionismus  nebyl  v  období  před  první  světovou  válkou  v  českých  zemích 

významným hnutím. Největší základnu měl jednak v Praze, ale zejména na Moravě, 

kde židovstvo nebylo tolik asimilované a žilo tradičnějším způsobem života [Yegar 

1997: 11]. Co se týče asimilantských hnutí, Kateřina Čapková se domnívá, že Židé z 

vesnic či menších měst se vždy častěji přikláněli spíše k českému jazyku. Avšak ti 

Židé,  kteří  se  v  době  migrace  v  19.  století  přesouvali  do  velkých  měst  a 

průmyslových  center  se  často  přikláněli  k  německému  jazyku  a  kultuře,  a  to 

zejména v tom případě, pokud ve městě, do kterého se přistěhovali, žila významná 

německá menšina. Tento trend se objevuje zejména v pohraničí a v Praze, kde se 

Židé  velice  rychle  začali  angažovat  v  „průmyslu  či  bankovnictví,  a  vrostli  tak 

přirozeně do místních německých vyšších středních vrstev“ [Čapková 2005: 61]. O 

tom, že Němci a němečtí Židé tvořili v Praze propojenou a poměrně sounáležitou 

skupinu,  hovoří  i  další  autoři.  Například  Nosek  a  Krejčová  podotýkají,  že  tato 

propojenost  a  solidarita  vyplývala  nejen  ze  společného  jazyka,  kultury  a 

hospodářských  vazeb,  ale  také  z  faktu,  že  Němci  i  německy  hovořící  Židé  zde 

museli čelit antiněmectví ze strany Čechů [Nosek, Krejčová 1995: 14]. 

2.2 Profil českých Židů

Jelikož jsme se nyní přiblížili k našemu hlavnímu sledovanému období, tedy k 

období  počínajícím  první  republikou,  měli  bychom  se  blíže  podívat  na  hlavní 
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charakteristiky Židů žijících v českých zemích, se zaměřením na Židy pražské. 

Po většinu času své existence bylo pražské ghetto spolu se svými obyvateli 

odděleno „skutečnými i symbolickými hradbami od ostatního obyvatelstva a města“ 

[Rybár 1991: 172]. Na druhou stranu byl ale život v pražském ghettu vždy velmi 

kosmopolitní. Nejen že pražští Židé byli zvyklí cestovat po celé Evropě (především 

za obchodem), ale osazenstvo ghetta bylo neustále obohacováno o nové příchozí z 

různých koutů Evropy, kteří sem přicházeli  ať již za obchodem či za studiem, a 

setrvávali různě dlouhou dobu. Pražští Židé se tak mohli setkávat nejen se Židy z 

německých oblastí  či  z východní Evropy, ale  například také se Židy z Balkánu, 

Španělska  nebo Portugalska.  Lidskou směsici  doplňovala  i  směsice  jazyková.  V 

ghettu  se  vždy  hovořilo  mnoha  jazyky,  přičemž  již  od  středověku  převládala 

němčina a na druhém místě pak čeština, která se postupně v novověku stále více 

prosazovala do hovorového i úředního jazyka. 

Co  se  týče  socioekonomického  a  profesního  rozvrstvení  pražských  Židů  v 

předmoderní  době,  můžeme  zde  na  jedné  straně  najít  velmi  bohatou,  nicméně 

poměrně úzkou vrstvu, která sestávala především z finančníků a lidí zabývajících se 

peněžnictvím,  na  druhé straně zde ale  najdeme i  střední  i  chudé vrstvy,  které v 

rámci  ghetta  samozřejmě převažovaly. Do těchto vrstev patřili  především drobní 

řemeslníci. Protože provozování řemesel bylo pro Židy poměrně hodně omezeno, 

vyráběly  se  v  ghettu  buď  výrobky  nezbytné  k životu,  nebo  výrobky  spjaté  s 

židovskými náboženskými rituály. Největší prestiž mělo v ghettu zřejmě povolání 

lékaře. 

Až  do  počátku  19.  století  určovaly  život  obyvatel  ghetta  staré  tradice  a 

náboženská  pravidla  a  rituály.  Přesto  tu  ale  vždy  existovalo  dělení  na 

konzervativnější  a  liberálnější  skupiny  obyvatel.  Židovská  komunita  tedy  nikdy 

nebyla jednotná ani v ekonomickém a sociálním statutu, ani v názorech, ale přesto 

se  vyznačovala  vysokou  vzájemnou  solidaritou  a  sociálním  cítěním,  neboť 

vzhledem  k  dějinným  zkušenostem  a  společenským  podmínkám  byly  tyto  dva 

faktory podmínkou přežití [Rybár 1991: 172-189]. 

Jak bylo již podrobně popsáno, na konci 18. století začal v rámci Habsburské 

monarchie proces emancipace a zrovnoprávňování Židů. I když byli Židé po celá 
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staletí segregováni od křesťanského obyvatelstva a omezováni ve svých právech, 

byli na nové příležitosti  dobře připraveni. Rychle se začali zapojovat do procesu 

modernizace, na který „byli díky své historické zkušenosti připraveni v některých 

ohledech lépe než ostatní“ [Čapková 2005: 94]. Židé, kteří nikdy nesměli vlastnit 

půdu, tak nebyli zvyklí živit se zemědělstvím jako většina křesťanů v té době. Na 

druhé straně měli velké zkušenosti s obchodem, finančnictvím i podnikáním, a proto 

jim nedělalo problémy rychle se zapojit do nových oblastí lidské činnosti, například 

do  průmyslového  podnikání.  Klíčový  byl  v  tomto směru  také  tradiční  židovský 

důraz na vzdělání. 

Na počátku první republiky, tedy na konci období emancipace a modernizace, 

vypadala socioekonomická struktura českých Židů následovně: 

Většina  Židů  patřila  ke  střední  a  vyšší  střední  společenské  vrstvě. 

Nadpoloviční většina byla podnikateli či živnostníky, přičemž zde téměř chyběla 

židovská dělnická vrstva. Zvláště Židé hovořící německy patřili většinou do vyšších 

společenských vrstev. V průběhu 19. století to byli Židé z Prahy a pohraničí (tedy 

Židé  často  německy  hovořící),  kteří  se  velice  rychle  již  po  prvních  reformách 

prosazovali v průmyslu a bankovnictví, zatímco Židé z českých jazykových oblastí 

se často nadále  věnovali  drobnému obchodu a řemeslům, a do průmyslového či 

velkopodnikatelského sektoru začali odcházet až později [Čapková 2005: 61]. 

Česká  židovská  komunita  byla  dále  poměrně  silně  urbanizovaná,  Židé  žili 

často ve větších či  velkých městech,  kde tvořili  pouze malé procento z celkové 

populace. Například v Praze žilo v roce 1921 zhruba 32 tisíc Židů, což bylo asi 5 

procent celkové pražské populace [Nosek, Krejčová 1995: 15].  

Nyní  se  podívejme na vztah  českých Židů k  náboženství  a  na  míru  jejich 

religiozity.  Židé  v  Československu  byli  obecně  velmi  sekularizovaní.  To  platí 

zejména pro Čechy, protože na Moravě byla míra religiozity podstatně vyšší. Vůbec 

nejméně nábožensky založené Židy pak nacházíme v Praze. I když byla Praha ve 

středověku i na počátku novověku centrem talmudistických škol a studia judaismu, 

v průběhu 19. století se zdejší židovská komunita postupně proměnila na jednu z 

nejméně  ortodoxních  a  nejméně  nábožensky  založených  komunit  v  Evropě. 

Přinejmenším od poloviny 19. století zde rapidně upadala ortodoxní tradice, a ani 
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reformnímu hnutí  se  nepodařilo  zájem o náboženství  výrazně  oživit.  V průběhu 

první  republiky  pak  míra  religiozity  dále  klesala,  stejně  jako  závislost  na 

náboženských komunitách a obcích [Berger 1990: 108]. Dalším důvodem, proč byla 

zejména  pražská  židovská  komunita  méně  nábožensky  založená  než  většina 

ostatních židovských komunit v Evropě, byla skutečnost, že Čechy a Morava nebyly 

v 19. ani 20. století výrazněji zasaženy imigrací ortodoxních Židů z východu, kteří v 

té době v hojných počtech odcházeli na západ kvůli špatné ekonomické situaci a 

vysokému antisemitismu ve východní Evropě a Rusku. V 19. století a na počátku 

století dvacátého se tato imigrační vlna vyhnula českým zemím v podstatě úplně, a 

Židé z Haliče, kteří přišli do Prahy po první světové válce, se tu dlouho nezdrželi, a 

ti, kteří se zde usídlili natrvalo, se spíše sami přizpůsobili zdejší kultuře a životnímu 

stylu. 

Pro české Židy byla dále typická silná snaha asimilovat se a integrovat se do 

většinové  společnosti.  Zatímco  ještě  na  začátku  19.  století  tvořili  čeští  Židé 

specifické společenství propojené vzájemnými intenzivními vazbami a komunikací, 

o zhruba sto let  později už zde máme skupinu poměrně nesourodou a víceméně 

asimilovanou. Podle Kateřiny Čapkové byla pro integraci Židů do většinové české 

společnosti klíčová především dvě období, a to jednak doba mezi rokem 1867 a 90. 

léty  19.  století,  a  jednak  právě  období  první  republiky.  Obě  tato  období  jsou 

charakteristická  sociálním  i  politickým  klidem,  a  právě  proto  umožnila  Židům 

začlenit se do většinové společnosti [Čapková 2005: 268]. 

2.3 Čeští Židé a jejich identita v období první republiky

V době  první  světové  války  bojovali  čeští  Židé  v  domácím i  zahraničním 

odboji,  někteří  z  nich  rozšířili  řady  českých  legionářů.  V  roce  1918  vznikla 

samostatná Československá republika. Zatímco Židé hovořící německy a sionisté by 

si raději přáli pokračování Rakouska-Uherska, pouze českožidovští asimilanti vznik 

Československa přivítali, „i když původně doufali spíše v český stát zahrnující jen 

Čechy, Moravu a Slezsko“ [Čapková 2005: 106]. V prvních letech Československa 

se zdálo, že vývoj dává za pravdu spíše sionistům a německým Židům. V roce 1918, 

1919 a 1920 se objevovaly antisemitské pogromy a nepokoje, které se nevyhnuly 
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venkovu, pohraničí ani Praze. Příčinou byl jednak poválečný chaos a nejisté poměry 

ve  společnosti,  i  všechny  poválečné  problémy.  Židé  byli  obviňováni  z 

nezaměstnanosti a drahoty, ale někdy také i z rozpoutání války. V roce 1920 se pak 

stalo záminkou protižidovských bouří jmenování již třetího židovského ministra do 

vlády,  Alfréda  Meissnera.  Pobouření  české  společnosti  způsobila  také  imigrační 

vlna  ortodoxních  Židů  z  Haliče,  kteří  se  vzhledem i  kulturou  od  českých  Židů 

diametrálně lišili [Yegar 1997: 25-26]. 

Antisemitské  výstřelky  ale  brzy  zmizely  poté,  co  se  poválečná  chaotická 

situace  zkonsolidovala,  co  zmizela  poválečná  nejistota  a  také  poté,  co  se  jasně 

začalo  ukazovat,  že  nový  stát  antisemitismu  přát  nebude.  Nově  zřízená 

Československá  republika  byla  k  židovské  menšině  velice  tolerantní,  a  pro 

židovskou komunitu zde byla situace  příznivá,  především ve srovnání  se situací 

Židů v mnoha ostatních státech Evropy. 

Československo  bylo  prvním  státem,  který  oficiálně  uznal  židovskou 

národnost. To zahrnovalo nejen uznání židovské národní jednoty, ale také právo na 

kulturní a národní sebevyjádření. Doslova revoluční byla také skutečnost, že Židé se 

mohli  přihlásit  k  jakékoli  národnosti,  ať  vyznávali  jakékoli  náboženství  nebo 

mluvili jakýmkoli jazykem. To vše bylo zaručeno ústavou, která dávala každému 

právo, aby se subjektivně rozhodl, k jakému národu se přihlásí [Čapková 2005: 27-

33]. 

Československá republika projevovala v době první republiky bezprecedentní 

podporu nejen své židovské menšině, ale také sionistickému hnutí a ideji. Velký vliv 

na toto tolerantní zaměření státu vůči Židům měli někteří přední intelektuálové a 

politici,  kteří  v  tomto  smyslu  ovlivňovali  veřejné  mínění.  Klíčovou roli  zde  ale 

sehrál sám prezident republiky, T. G. Masaryk [Berger 1990: 110]. 

T. G. Masaryk se těšil velkému věhlasu mezi Židy z celého světa již od svého 

vystoupení  v  době  hilsneriády.  Masaryk  se  tehdy  postavil  na  stranu  Leopolda 

Hilsnera, který byl obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové. Domněnka o rituální 

vraždě vyprovokovala tehdejší společnost k rozpoutání protižidovských bouří. T. G. 

Masaryk označil obvinění Hilsnera i názor, že šlo o rituální vraždu, za antisemitské, 

a  po  celou  dobu procesů  stál  na  straně  Hilsnera  i  přesto,  že  si  svým postojem 
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vysloužil  obžalování  z  ostouzení  soudu,  demonstrace  studentů proti  své  osobě i 

všeobecnou nenávist ze strany většinové společnosti. Získal si tím ovšem sympatie 

Židů i nejrůznějších světových sionistických organizací. O Masarykovi bylo navíc 

známé,  že  chová sympatie  k  židovskému národnímu hnutí.  Masarykův boj  proti 

antisemitismu a  jeho náklonnost  k Židům zřejmě do velké  míry  v období  první 

republiky ovlivnila povahu nejen oficiální židovské politiky státu, ale také veřejné 

mínění většinové společnosti [Yegar 1997: 8]. Pro Židy žijící v Československu tak 

Masaryk znamenal záruku bezpečí. 

K  oficiálnímu  boji  proti  antisemitismu  ze  strany  vlády  a  mnohých 

významných  osobností  se  přidala  relativně nízká  míra  antisemitismu  v  rámci 

veřejnosti, která ve společnosti zavládla po roce 1920 a udržela se až do počátku 

druhé republiky. Židé tak rychle začínali získávat důvěru v nový stát, upírat k němu 

naději  a pomáhat  s jeho budováním. Mnozí  z nich se například již  v roce 1919 

dobrovolně účastnili bojů o Slovensko. Židovští podnikatelé do značné míry přispěli 

k  tomu,  že  se  tehdejší  Československo  stalo  jedním z  ekonomicky nejsilnějších 

států v Evropě. Mnoho Židů najdeme mezi významnými českými vědci,  umělci, 

novináři  i  spisovateli,  mnozí  další  si  jako životní  dráhu zvolili  diplomacii  nebo 

působili jako státní úředníci [Nosek, Krejčová 1995: 15]. 

Nyní  se  podíváme,  jak  se  v  období  první  republiky  vyvíjela  identita 

českožidovských asimilantů, německožidovských asimilantů a sionistů. Co se týče 

českožidovského asimilantského hnutí, to prošlo v prvních letech republiky krizí. V 

té době se projevilo několik problémů, kterým muselo hnutí čelit. Předně bylo mezi 

lety  1918  a  1920  až  1921  zasaženo  vlnou  antisemitismu,  který  byl  pro 

českožidovské asimilanty, kteří naivně doufali, že nový stát umožní integraci Židů 

do  společnosti,  velkým  zklamáním.  I  když  vláda  i  prezident  antisemitismus 

odsuzovali, mnozí Češi dávali najevo, že v novém státním uspořádání nestojí o Židy 

zrovna  tak  jako  v  tom starém.  Docházelo  k  drancování  židovských  obchodů,  k 

antisemitským  projevům  politiků  nejrůznějších  stran,  k  diskriminaci  Židů  při 

oslavách založení republiky, stejně jako k jejich diskriminaci v některých českých 

národních spolcích [Čapková 2005: 106-114]. 

Další problém představoval pro českožidovské hnutí sionismus. Českožidovští 
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asimilanti jednak sionisty již od počátku 20. století kritizovali kvůli tomu, že podle 

nich pocházela většina sionistů především z německého jazykového prostředí (což 

nebyla tak úplně pravda, a zejména v období první republiky si sionismus získával 

stále  více  podporovatelů  z  řad  česky  mluvících  Židů).  Zároveň  sionismus 

představoval pro českožidovské asimilantské hnutí konkurenci. Jestliže před první 

světovou válkou byl sionismus v Čechách spíše marginálním proudem, po vzniku 

republiky začal slavit poměrně velké úspěchy jak v rámci Československa, tak na 

mezinárodní úrovni. K sionismu navíc chovala česká většinová společnost v čele s 

T. G. Masarykem poměrně velké sympatie, což asimilantům přineslo „nesnesitelné 

vnitřní  napětí  mezi  očekáváním  dovršení  asimilace  a  realitou  vztahu  Čechů  k 

židovským spoluobčanům“ [Soukupová 2003: 53]. K tomu všemu se samozřejmě 

přidával  ideový  spor  mezi  oběma  hnutími.  Tito  Židé  považovali  sionismus  za 

sobeckou ideologii, která se snaží řešit pouze problémy židovstva a zapomíná na 

problémy většinové společnosti i lidstva jako celku. 

Přes všechny problémy, se kterými se museli asimilanti  vyrovnat v prvních 

letech po vzniku republiky, můžeme říct,  že 20. a 30. léta byla pro ně jedním z 

nejvýznamnějších období, a v novém státě se jim dařilo. Českožidovští asimilanti 

většinou  podporovali  vznik  Československa  již  od  počátku  a  do  nového  státu 

vkládali  velké naděje.  Poté,  co se začalo projevovat  proti-antisemitské  zaměření 

republiky, se víra asimilantů v nový stát ještě posílila. Idea asimilace do českého 

národa si během první republiky našla velké množství dalších stoupenců, kteří se 

postupem času začínali cítit, možná více než kdy dříve, součástí českého národa. 

Národ definovali společnou kulturou, dějinami, jazykem a také společnými zájmy. 

Za vlast považovali (na rozdíl od sionistů) zemi narození a zemi, kde jsou pohřbeni 

jejich předci – tedy tehdejší Československo (respektive Čechy a Moravu). Vlast 

dále vnímali jako hodnotu, za kterou je třeba přijmout odpovědnost a vůči níž máme 

určité povinnosti (například povinnost bránit ji v případě nebezpečí). 

Pokud jde o českožidovské asimilanty a jejich vztah k náboženství, zatímco 

před první světovou válkou považovali judaismus za jeden ze základních stavebních 

kamenů  své  identity  už  jen  z  toho důvodu,  že  ho  považovali  za  součást  svého 

kulturního dědictví (přičemž ortodoxie byla již od počátku asimilanty odmítána), po 
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první světové válce se objevil trend radikálního odklonu od náboženství. Na druhé 

straně  ale  samozřejmě  nadále  existovali  příznivci  tohoto  hnutí,  pro  které  víra 

zůstávala hodnotou. Víře byli nakloněni spíše Židé z menších měst a venkova a 

zároveň příslušníci starší generace, naopak náboženství hrálo menší roli v životech 

mladších lidí z větších měst. Všeobecné antipatie byly pak chovány k ortodoxním 

Židům, kteří byli považováni za nemoderní náboženské fanatiky [Soukupová 2003: 

60-61]. 

Mezi příznivci českožidovského asimilantského hnutí panovaly spory také o 

to, zda se mají Židé zcela „rozpustit“ ve většinové společnosti  a identifikovat se 

pouze  jako  Češi,  nebo  zda  si  mají  zároveň  udržet  i  svou  židovskou  identitu. 

Zastánců  radikální  asimilace,  kteří  se  rekrutovali  především  z  mladé  generace, 

přibylo zejména ve 30. letech [Čapková 2005: 145]. 

Nyní se podívejme na příznivce německožidovské asimilace. Jak jsem zmínila 

výše, příslušníci německy mluvící židovské komunity byli již od 19. století ve velké 

většině  příslušníky  vyšších  vrstev.  Jedním důvodem  může  být  fakt,  že  Židé  ze 

středních či nižších vrstev upřednostňovali pro své děti vzdělání v českých školách, 

zatímco výše postavení Židé své děti posílali do škol německých. Další příčinou je 

zřejmě  náklonnost  vyšších  židovských  vrstev  k  politickému  a  ekonomickému 

liberalismu,  který  byl  již  od 19.  století  výrazně  spojen  s  německým jazykovým 

prostředím. Židé z vyšších vrstev začali liberalismus podporovat již ve 30. letech 

19. století. Liberalismus přináší největší možnosti vzdělaným a schopným, což se 

Židům z vyšších vrstev, kteří měli vysoké vzdělání, schopnosti a zároveň i velké 

ambice,  zamlouvalo.   Mnozí  němečtí  liberálové  se  v  průběhu  19.  století  navíc 

podíleli  na  vzniku  reforem,  které  mimo  jiné  daly  židovskému  obyvatelstvu 

rovnoprávnost,  což  zajistilo  liberalismu  další  příznivce  ze  strany  židovské 

komunity. Když se pak navíc k moci dostaly i socialistické a nacionalistické strany, 

přimkli se Židé z vyšších vrstev k liberalismu ještě více. Liberalismus byl v 19. 

století, zvláště v jeho druhé polovině, ve střední Evropě spjat s němectvím téměř 

nerozlučně,  a  Židé z  vyšších  a vyšších středních  tříd  tedy spolu s  liberalismem 

přejímali  i  německý  jazyk  a  kulturu.  Liberalismu  pak  zůstávali  často  věrni  i  v 

dobách, kdy se zdejší Němci uchylovali do náruče nacionalismu a socialismu. 
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Příklon k němectví byl zejména u pražských Židů dán také jeho snadností. 

Střední a vyšší  německá vrstva mezi  sebe Židy přijímala bez větších obtíží  (viz 

výše). Jelikož se do německé komunity (především pražské) mohli poměrně snadno 

začlenit a být její součástí, necítili zároveň tlak se zbavovat své židovské identity. 

Protože  jim  bylo  dovoleno  být  najednou  Židy  i  Němci,  neměli  problém  plně 

prožívat svou německou, stejně jako židovskou identitu, kterou často považovali za 

důležitou součást své osobnosti. Necítili potřebu „vyhraňovat se vůči nežidovskému 

prostředí, ba ani vůči sionismu“, proto můžeme u mnohých z nich sledovat příklon 

k židovskému národnímu hnutí [Čapková 2005: 67-71]. 

Nyní se zaměříme na to, jak se v novém státě dařilo sionistům. Zatímco před 

první světovou válkou měl sionismus v českých zemích poměrně málo příznivců, v 

období první republiky tento počet výrazně stoupl. Přispělo k tomu několik faktorů. 

V  době  první  světové  války  došlo  jednak  ke  zvýšení  významu  sionismu  na 

mezinárodní  úrovni,  a  jednak  se  prosadila  myšlenka  práva  všech  národů  na 

sebeurčení. To zřejmě zvýšilo prestiž a význam sionismu v očích českých Židů. Po 

přijetí Balfourovy deklarace, v níž Britové Židům slíbili národní stát v Palestině, se 

navíc  sionistické  hnutí  posunulo  z  úrovně  utopické  představy  k  reálnému 

politickému cíli. K příklonu k židovské národní identitě přispěla dále skutečnost, že 

Československo  uznalo  Židy  za  národnostní  menšinu  (viz  výše).  K  popularitě 

sionismu přispěla dále jeho obliba u značné části české většinové společnosti. 

I  v  meziválečné  době  zůstával  většině  českých  příznivců  židovského 

národního hnutí bližší kulturní sionismus. Na rozdíl od politického sionismu, jehož 

hlavním cílem je vznik židovského státu, se kulturní sionismus soustředí především 

na  snahu  o  „oživení  židovských  tradic,  výuku  hebrejského  jazyka  a  na  znalost 

židovské  literatury  a  dějin“  [Čapková  2003:  67].  Jak  již  bylo  řečeno,  židovské 

národní hnutí si v období první republiky získalo velké množství nových příznivců, 

přičemž počty příznivců na Moravě převažovaly nad počtem příznivců v Čechách. 

Specifikem českého sionismu je fakt, že měl poměrně blízko k náboženství. 

Zatímco příznivci  asimilace měli  v mnoha případech vztah k náboženství  pouze 

vlažný a formální, sionisté ho považovali za součást kulturní tradice, kterou je třeba 

uchovat. Na druhou stranu ovšem nebyli Židy ortodoxními a ani v rámci židovských 
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obcí nijak aktivními.  

Nyní se ještě musíme podívat na vztah Židů k ortodoxii. Ve 20. a 30. letech 

zaujetí  pro náboženství  u českých Židů dále klesalo,  především díky postupující 

asimilaci,  a  vztah  většiny  Židů  k  němu  byl  umírněný  a  liberální.  Jednou  z 

nejliberálnějších  náboženských  obcí  byla  pochopitelně  ta  pražská.  Náboženský 

život  židovské  komunity se  odehrával  v náboženských obcích,  ty  ale  po vzniku 

Československa  ztratily  na  významu.  Představitelé  obcí,  kteří  většinou  zastávali 

konzervativnější  a tradičnější postoje, nedokázali  zaujmout moderně smýšlející  a 

nábožensky liberální členy svých obcí. 

Jana  Kružíková  vidí  jednu  z  příčin  úpadku  dodržování  židovských 

náboženských  tradic  v  období  první  republiky  ve  faktické  absenci  náboženské 

výuky ve školách. Po roce 1918 přestala být náboženská výuka součástí školního 

vzdělávání,  s  výjimkou  dvou  hodin  náboženství  týdně,  které  byly  povinné  na 

veřejných školách. Jediná setkání s judaistickými tradicemi a myšlenkami probíhala 

pro většinu Židů pouze v synagogách, které byly navíc navštěvovány stále méně. 

Zejména mladí lidé neprojevovali zájem o náboženské tradice a jejich identifikace s 

judaismem klesala.  Jednou  z  příčin  úpadku  náboženského  cítění  může  být  také 

migrace venkovských Židů do měst, a jejich následná asimilace [Kružíková 2003: 

98-101]. 

Již jsem hovořila o tom, že československý stát byl v období první republiky 

své židovské menšině poměrně příznivě nakloněn, a rovněž míra antisemitismu v 

české většinové společnosti  byla  na  relativně  nízké  úrovni.  Příčin  můžeme najít 

několik. Jedním z hlavních důvodů je vlažný a liberální vztah k náboženství, a to 

jak na straně židovské komunity, tak na straně většinové společnosti. Další příčinou 

je  vysoký stupeň asimilace  a integrace zdejších Židů do většinové společnost,  a 

současně nízký počet Židů ortodoxních. Dalším důvodem je kladný vztah k Židům 

ze strany některých uznávaných a respektovaných osobností té doby. Konečně podle 

Kateřiny Čapkové míra antisemitismu, která může být spjatá s mírou národních či 

nacionálních frustrací, klesla v době první republiky v souvislosti s tím, že „národní 

ambice Čechů byly založením československého státu plně uspokojeny“ [Čapková 

2005: 26]. 
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I když byla v Československu v období první republiky míra antisemitismu v 

porovnání s některými jinými evropskými státy nižší, je třeba říci, že ani zde nebyl 

vztah  většinové  společnosti  k  židovské  menšině  zcela  idylický.  Svědčí  o  tom 

například mnohé protižidovsky zaměřené články, které se v období první republiky 

objevovaly v československém tisku. Zejména ve 30. letech, po přílivu židovských 

emigrantů z Německa i dalších nedemokratických evropských států, se v mnohých 

novinových  článcích  začíná  znovu  objevovat  stereotyp  Žida-germanizátora. 

Příkladem může být článek K. Legera s názvem „Podněcovatelé antisemitismu“. 

Leger  českým Židům vyčítá,  že  sice  spoléhají  na  to,  že  je  československý  stát 

ochrání proti Němcům (říšským i českým), ale na druhou stranu nejsou ke státu 

loajální a při sčítáních lidu se v dostatečných počtech k československé národnosti 

nehlásí. Tvrdí, že většina Židů tvoří v mnohých krajích „nejsilnější oporu němectví, 

ve veřejnosti  často až vyzývavě němčí,  plní německé školy svými dětmi,..........., 

vede  ve  svých  závodech  obchodní  knihy  i  korespondenci  německy,  odebírá  jen 

německé noviny a pod.“ [Leger 1932]. Leger svůj článek uzavírá konstatováním, že 

v  českém  národě,  na  rozdíl  od  národa  německého,  neexistuje  „tvrdý“ 

antisemitismus. Pokud by se ale v budoucnu měl český lid stát antisemitským, pak 

by to byla vina německy hovořících Židů. 

2.4 Historické pozadí identity českých Židů v letech 1945 – 1955

Před  druhou  světovou  válkou  žilo  v  Čechách,  na  Moravě  a  ve  Slezsku 

přibližně 136 tisíc osob židovského původu (včetně emigrantů z Německa). V roce 

1945 se z koncentračních táborů vrátilo 15 tisíc Židů, do roku 1948 pak tento počet 

stoupl  zhruba  na  24  tisíc.  Do  tohoto  počtu  jsou  ale  započítáni  také  židovští 

přistěhovalci z Podkarpatské Rusi. Největší židovskou obcí zůstala po válce Praha, 

kam se vrátilo necelých 11 tisíc Židů z předválečného počtu 46 tisíc [Pěkný 2001: 

653-657]. 

Židé si představovali, že se vrátí do stejného demokratického Československa, 

které si pamatovali z období první republiky, a že zde budou mít stejná práva, jako 

měli do roku 1938. Poměry v českých zemích, stejně tak jako v české společnosti, 

se ale od té doby velmi změnily. Za prvé, česká společnost měla za sebou nejen šest 
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let nacistického totalitarismu, ale také druhou republiku, kdy se relativně velká část 

české  demokratické  a  masarykovské  společnosti  v  podstatě  během  pár  týdnů 

přeměnila na antisemitskou, sebestřednou a šikanující. Antisemitismus byl v období 

první republiky držen pod pokličkou díky pocitu národní jistoty a sebevědomí, díky 

uspokojení ambic na vytvoření vlastního státu, a díky tomu, že společnost byla pod 

vlivem prvorepublikové výchovy k demokracii, vlastenectví a rovnosti. Jakmile se 

za druhé republiky národ i stát dostaly znova do ohrožení, ve společnosti se ihned 

objevily antisemitské nálady. Státní úřady i různé organizace v rámci soukromého 

sektoru začaly Židy perzekuovat a diskriminovat ještě dříve, než musely (tzn. než 

jim  to  stačili  nařídit  Němci).  V  tisku  se  také  začalo  objevovat  stále  více 

protižidovsky  zaměřených  článků.  Ty  byly  často  namířeny  proti  židovským 

imigrantům, židovským uprchlíkům z pohraničních oblastí  a německy hovořícím 

Židům, ale některé z nich volaly po „řešení židovské otázky“ na zcela všeobecné 

úrovni. Například Miloš Krejza si v Lidových listech 13. října 1938 stěžuje  pouze 

na Židy,  kteří  se stěhují  z  pohraničních oblastí  do vnitrozemí.  Vyčítá  jim, že se 

starají jen o to, aby si ulili „své velké majetky do bezpečí“, nezajímají se o prospěch 

ohroženého státu a naopak „ztěžují postavení našich českých lidí“ [Krejza 1938: 3]. 

Autor jiného článku J. A. Trpák se ale již obrací proti Židům obecně. V prosinci 

1938 v deníku Večer píše, že kdyby se árijci již dříve „bránili semknutím se hlasem 

krve, nemuselo by dojít  k nemožné rozpínavosti  židovstva, jeho finanční moci a 

nebylo by muselo dojít k bojům, od nichž dnes již upouštěno nebude“ [Trpák 1938: 

1]. 

Tyto ukázky z dobového tisku ilustrují antisemitismus, který byl rysem české 

většinové společnosti za druhé republiky. Vznikem Protektorátu Čechy a Morava se 

pak oficiální i lidový antisemitismus samozřejmě ještě zhoršil. 

I  když  si  Židé  na  atmosféru  druhé  republiky  i  začátku  protektorátu  dobře 

pamatovali, považovali tehdejší nepřátelství ze strany státu i mnohých spoluobčanů 

za pouhý exces a výkyv jinak bezproblémového soužití, navíc mnozí Židé se ani v 

době  druhé  republiky  či  na  začátku  války  s  antisemitismem  osobně  nesetkali 

[Rothkirchenová 1991: 18-27]. 

Kromě faktu, že český národ prošel za druhé světové války demoralizací a stal 
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se možná i více cynickým a sebestředným, se po válce změnila také koncepce toho, 

jaké by mělo být postavení menšin. Zatímco prvorepublikové Československo bylo 

státem národnostním, poválečné Československo mělo být spíše státem národním. 

Předpokládalo se, že Židé se buď zcela asimilují, nebo emigrují. Židovství se mělo 

napříště chápat pouze z náboženského, nikoli již z národnostního hlediska. 

Dalším problémem bylo,  že  ještě  před únorem 1948 se do médií,  politiky, 

legislativy i chování lidí začaly vkrádat levicové a totalitní praktiky. Nejzářnějším 

příkladem mohou být problémy s restitucemi židovského majetku. V předválečném 

období  „byla  asi  třetina  veškerého  průmyslového  a  bankovního  kapitálu  v 

Československu v židovských rukou“ [Čermáková 2009: 26]. To vše padlo za války 

do  rukou  německých  a  bylo  germanizováno.  Po  válce  byly  ale  na  základě 

Benešových dekretů zkonfiskovány všechny banky, pojišťovny a všechny podniky s 

více než pěti sty zaměstnanci. Restituce se pak vztahovala pouze na ty podniky a 

instituce, které byly za války spojeny s majetkoprávním jednáním Němců, Maďarů 

a kolaborantů. Problém ale byl s návratem majetku těm Židům, kteří se při sčítání 

lidu  v  roce  1930  přihlásili  k  němčině  jako  obcovací  řeči.  Ti  byli  automaticky 

považováni za Němce. Aby jim byl majetek navrácen,  museli  složitě prokazovat 

svou nevinu, a i když ji přesvědčivě dokázali, byli závislí na libovůli konkrétního 

úředníka,  který o jejich  případu rozhodoval.  Ve sporech o navracení  majetku se 

angažovali a situace využívali zejména komunisté spolu s odbory, a podle Blanky 

Soukupové nutno bohužel konstatovat, že komunisté většinou vítězili. Židé hovořící 

německy byli obviňováni také za mnichovskou zradu. Německy mluvícím Židům 

obviněným z „germanizace“ nejenže nebyl navracen movitý ani nemovitý majetek, 

ale mnohdy jim nebyl přiznáván ani důchod. 

Ještě  před  rokem  1948  se  dále  záměrně  podhodnocovaly  počty  obětí 

holocaustu, a ve výčtech československých občanů, kteří za války zahynuli, se na 

mrtvé z řad českých Židů jaksi zapomnělo [Soukupová 2009: 57-76]. 

Židé se tedy vraceli do státu a do společnosti,  které už se nepodobaly těm, 

které před lety opouštěli. Vraceli se buď z koncentračních táborů nebo z emigrace či 

ze zahraničních armád. Mnoho Židů pracovalo pro exilovou vládu v Londýně, a v 

československé zahraniční armádě jich bylo 26 procent. Zásluhy židovských vojáků 
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byly veřejností i členy domácího odboje často zpochybňovány a zlehčovány. 

I přes prožitá traumata a přes tíživou ekonomickou i psychologickou situaci po 

návratu  Židé  podle  Blanky  Soukupové  neztráceli  optimismus  a  nezdolnost. 

Uvědomovali  si  štěstí,  které měli,  protože přežili.  Své přežití  pak považovali  za 

znamení toho, že mají na tomto světě nějaký úkol, který musí splnit. Uklidňovalo i 

vědomí  o  historické  porážce  a  potrestání  Němců,  což  bylo  pociťováno  jako 

zadostiučinění. Navíc Židé i přes události, kterých byli za války svědky, pociťovali 

„důvěru v perspektivní vývoj a v překonání antisemitismu“ [Soukupová 2009: 61]. 

Rané poválečné období je charakteristické spory mezi sionisty, asimilanty a 

ortodoxními  Židy,  kteří  se  navzájem obviňovali  z  podněcování  antisemitismu  v 

období první republiky a z podílu na židovské tragédii během války. 

Víra v nadějné zítřky Židům vydržela až do roku 1948, ale po komunistickém 

převratu začalo být jasné, že tato naděje nemá zakotvení v realitě. První náznaky 

nepřátelství nového režimu se začaly projevovat velmi záhy poté, co se komunisté 

chopili  moci.  Od roku 1949 začaly  být  židovské náboženské obce  kontrolovány 

státem. Obce musely prodat svou existenci  a právo na praktikování judaismu za 

spolupráci  s komunistickým režimem. Židovská elita musela také přijmout nový 

výklad  dějin  podle  vzoru  KSČ.  Nový  obraz  dějin  odsuzoval  prvorepublikové 

Československo jako buržoazní  stát,  příspěvek Velké  Británie  a  USA k porážce 

nacismu byl snížen na minimum, a o Židech, kteří prošli koncentračními tábory, se 

mluvilo jako o hrdinech, kteří v lágrech bojovali za socialismus. 

Komunistický  režim obviňoval  (přinejmenším ve  svých  začátcích)  Židy  ze 

sionismu, kosmopolitismu a nacionalismu, mnohé z nich navíc i  z toho, že mají 

buržoazní původ. Kvůli komunismu se již mezi lety 1948 a 1950 mnoho českých 

Židů  rozhodlo  k  emigraci.  Dobře  udělali,  chtělo  by  se  říct,  protože  to  nejhorší 

období pro české Židy v éře komunistického Československa mělo teprve přijít. 

Přišlo  to  v  50.  letech,  kdy  vlna  antisemitismu  zarámovala  stejně  antisemitský 

proces, známý jako „proces se Slánským“ [Čermáková 2009: 34]. Protižidovskými 

politickými  procesy  50.  let  podle  mého  názoru  pouze  vyvrcholila  vlna 

antisemitismu,  která  českou  společnost  zaplavila  už  v  roce  1945.  Poté,  co  se 

komunistický režim na židovské menšině „vybouřil“ v první polovině 50. let, pak za 
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jeho dalšího trvání k žádnému dalšímu srovnatelnému výpadu k českému židovstvu 

nedošlo, stejně tak se pak už ve společnosti neobjevily antisemitské nálady, které by 

se  byly  svou  hrozivostí  blížily  těm,  které  ve  společnosti  vládly  v  prvním 

poválečném desetiletí. 
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3. Konstanty a proměnné identity českých Židů v průběhu kritických 
okamžiků 20. století

3.1 Metodologie výzkumu

Cílem  výzkumu  bylo  prostřednictvím  analýzy  rozhovorů  s  pamětníky 

zodpovědět následující výzkumné otázky: 

a) jaká byla národní identita pražských Židů ve sledovaném období – tzn. v 

letech 1918 – 1938 a 1945 – 1955;

b) jaká byla jejich náboženská identita;

c) jaká byla jejich politická identita;

d) v jakém smyslu a pokud vůbec se tyto identity změnily v souvislosti  se 

zkušeností druhé světové války. 

Zdroje  dat,  tzn.  rozhovorů,  jsem  si  zvolila  dvojí.  Za  prvé  jsem  využila 

rozhovory shromážděné v Centru vizuální historie Malach. Toto centrum je českým 

přístupovým místem do on-line archivu institutu  USC Shoah Foundation Institute 

for Visual History and Education, který se snaží nashromáždit svědectví (v podobě 

rozhovorů)  s  dosud  žijícími  přeživšími  holocaustu,  které  jsou  pak  dostupné  v 

audiovizuální  podobě.  Druhým  zdrojem  dat  pak  byla  nezisková  organizace 

Centropa,  která  shromažďuje  svědectví  židovských  obyvatel  střední  a  východní 

Evropy  o  jejich  životech  v  tomto  regionu  v  průběhu  20.  století.  Výpovědi 

pamětníků  jsou  dostupné  na  webových  stránkách  Centropy  v  písemné  podobě. 

Jednalo se buď o rozhovory narativní nebo rozhovory polostrukturované podle toho, 

jaký přístup zvolil konkrétní tazatel. 

Rozhovory  jsem  tedy  sama  neprováděla,  ale  využila  jsem  rozhovory  již 

existující. Smyslem výzkumu tedy bylo vytěžit z rozhovorů, které nevznikly přímo 

za účelem mého výzkumu, informace relevantní pro mé výzkumné otázky. Výzkum 

spadá do kategorie  kvalitativní sociologie.  Pro analýzu dat  jsem použila metodu 

obsahové analýzy. Tuto metodu můžeme definovat jako analýzu „dokumentů a textů 

s cílem rozkrýt jejich vlastnosti s ohledem na položenou otázku“ [Hendl 2005: 387]. 

V mém případě to znamená, že jsem se ve výpovědích soustředila primárně na ty 

pasáže,  které  se  nějak  dotýkají  tématu  národní,  náboženské  a  politické  identity, 
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ovšem vždy jsem se snažila je vztáhnout do kontextu celého života pamětníka. 

Důležité je upozornit na skutečnost, že výpovědi sledovaných osob mohou být 

ovlivněny mnoha faktory, například selektivní pamětí, stylizací sebe sama či lidí v 

okolí, nebo faktem, že události a každodenní život studovaného období pamětníci 

vnímali optikou dítěte či teenagera. Ještě problematičtější mohou být pasáže, kde 

pamětníci hovoří o životě, zkušenostech nebo postojích svých rodičů, prarodičů či 

známých, protože jejich dojmy nemusely odpovídat skutečnosti. Práce, jako je tato, 

se ale právě ptá po individuálních, osobních a jedinečných vzpomínkách, postojích, 

názorech a zkušenostech. Cílem práce je zjistit, jak svět vnímali a vnímají konkrétní 

osoby, protože i sama identita jednotlivců je konstruována na základě subjektivního 

vnímání skutečnosti. 

3.2 Výzkumné poznatky

3.2.1. Socioekonomický profil pamětníků

Analýzu musíme začít tím, že si sledované osoby představíme a podíváme se, 

z jakých prostředí pocházely. 

Pamětníci,  jejichž  vzpomínky  budeme  analyzovat,  byli  lidé  židovského 

původu, kteří po celé sledované období nebo po jeho převažující část žili v Praze. 

Za Židy jsem považovala osoby, které mají alespoň jednoho židovského rodiče. O 

tom, koho budu při výzkumu považovat za Žida, tedy nerozhodovala příslušnost k 

náboženství,  ale  etnicita.  Někteří  z  pamětníků  se  v  Praze  narodili,  jiní  se  sem 

přistěhovali v raném dětství. Mezi sledovanými osobami bylo 14 žen a 11 mužů. 

Nejstarší  pamětník  se  narodil  v  roce  1914,  nejmladší  pamětníci  se  narodili 

počátkem 30. let, to znamená, že šlo o lidi, kteří v období první republiky dospívali 

nebo prožívali dětství, a v prvním poválečném desetiletí vstupovali jako mladí lidé 

do života. 

Většina  pamětníků  vyrůstala  v  rodinách,  které  bychom  mohli  zařadit  do 

střední či vyšší střední vrstvy. Žádný pamětník nepocházel z nižší vrstvy, zato jeden 

pamětník pocházel z rodiny, která by se dala označit za velmi bohatou. Pokud jde o 

prarodiče  pamětníků,  tato  skupina  je  z  pohledu  sociálních  a  ekonomických 

charakteristik  pestřejší.  Mezi  prarodiči  najdeme  na  jedné  straně  továrníky, 
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podnikatele, učitele, právníky, drobné obchodníky, sedláky či živnostníky, ale stejně 

tak   i  lidi  zabývající  se  zemědělstvím,  které  bychom  mohli  započítat  spíše  do 

nižších  středních  vrstev.  Mnoho  z  prarodičů  (zejména  žen)  mělo  jen  základní 

vzdělání, na druhé straně už i v této skupině najdeme lidi, které pamětníci, jejich 

vnuci a vnučky, označovali v rozhovorech za „typické intelektuály“, a to nejen z řad 

dědečků,  ale  také  z  řad babiček,  z  nichž  některé  byly  jedněmi  z  prvních  žaček 

ženských gymnázií či prvních univerzitních studentek. 

Co  se  týče  rodičů  pamětníků,  ti  měli  většinou  středoškolské  nebo 

vysokoškolské vzdělání. Mezi rodiči pamětníků a mezi sourozenci rodičů najdeme 

obchodníky, úředníky, obchodní zástupce a obchodní cestující, právníky, továrníky, 

ředitele podniků, lékaře, inženýry, veterináře či fotografy. Většina matek pamětníků 

byla ženami v domácnosti  (a to i v případě, kdy například vystudovaly vysokou 

školu), případně vypomáhaly v rodinném obchodě. Rodiče, prarodiče a další rodinní 

příslušníci  našich  pamětníků  tedy  pracovali  buď  v  obchodě,  službách,  v 

intelektuálních  či  uměleckých  povoláních,  případně  v  zemědělství,  a  dále  jako 

živnostníci či podnikatelé. Vidíme zde naprostou absenci dělnických povolání. Ve 

většině případů došlo mezi generací prarodičů a rodičů ke vzestupné mezigenerační 

sociální mobilitě. Častá byla i mobilita prostorová. Jen minimum z rodin pamětníků 

patřilo  ke  starým pražským rodinám,  naopak drtivá většina  příslušníků generace 

prarodičů žila na venkově či v menších městech, a do Prahy se většinou přistěhovali 

až rodiče pamětníků. 

V  některých  případech  zaznamenáváme  u  rodičů  pamětníků  významnou 

intragenerační  mobilitu,  kdy  tito  lidé  v  začátcích  svého  produktivního  života 

začínali  na  úrovni  nižší  či  nižší  střední  třídy,  a  postupem  času  se  posunuli  do 

kategorie vyšší třídy či vyšší střední třídy. 

Pokud  jde  o  samotné  pamětníky,  až  na  jednu  výjimku  dosahovali 

středoškolského  nebo  vysokoškolského  vzdělání.  Najdeme  mezi  nimi  poměrně 

velké  množství  absolventů  technických  oborů a  oborů  z  oblasti  přírodních  věd, 

lékařku, historika, grafiky, účetní, administrativní pracovnice nebo učitelku. Pouze 

dva pamětníci se v životě věnovali dělnickým profesím. Pamětníci si buď udrželi 

sociální a vzdělaností status, jaký měli jejich rodiče, nebo prošli vzestupnou sociální 
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a vzdělaností  mobilitou,  a  v  mnoha  případech se  zde  setkáváme i  se  sestupnou 

mezigenerační  mobilitou.  Ta  zřejmě  není  dána  schopnostmi  pamětníků,  ale 

historickými okolnostmi. Pamětníci strávili poměrně velkou část dospívání či rané 

dospělosti,  obyčejně  roky  studií  na  střední  či  vysoké  škole,  v  koncentračních 

táborech (nebo v několika málo případech v emigraci). Po návratu bylo třeba si co 

nejrychleji  dodělat  střední  školu,  ale  mnozí  pamětníci,  zejména  ženy,  cítili,  že 

studium na vysoké škole by jim v dané situaci přineslo více negativ než pozitiv. 

Z koncentračních táborů se přeživší vraceli bez koruny, a o majetek, který zde před 

válkou nechali,  přišli.  Primárním cílem tedy bylo  najít  si  práci  a  postavit  se  na 

vlastní  nohy,  a  další  roky studia  by možnost  návratu  do ekonomické jistoty  jen 

oddálily.  Ti  ambicioznější  (většinou  muži)  si  cestu  k vysokoškolskému vzdělání 

samozřejmě našli, pokud o to měli zájem, ale zejména ženy se po válce snažily co 

nejrychleji provdat a založit vlastní rodinu, a nalézt tak nový pocit zázemí a jistoty 

poté, co jim válka většinu příbuzných nebo dokonce všechny příbuzné vzala. 

3.2.2. Národní identita pražských Židů v období první republiky

Možná by se zdálo, že v období první republiky žili v Praze Židé, kteří se 

definovali  buď jako Židé nebo jako Češi,  případně jako Němci. Situace byla ale 

složitější.  Už jen otázka jazyka, který často bývá ukazatelem národní identity, je 

značně komplikovaná. Drtivá většina rodičů i prarodičů pamětníků byla bilingvních, 

a plynule přecházeli z češtiny do němčiny podle toho, s kým zrovna hovořili. Doma 

mezi  sebou  mluvili  česky  a  německy  mluvili  v  obchodě  se  zákazníky  nebo  s 

obchodními  partnery,  případně  naopak.  Pamětníci  měli  buď  od  dětství  taktéž 

bilingvní výchovu, a pokud ne, dříve nebo později se druhý jazyk stejně naučili. 

Stávalo se, že mateřštinou byla například čeština, pamětník poté navštěvoval českou 

základní školu a pak německou střední školu. 

Ovšem  jakkoli  byli  Židé  v  německém  jazyce  zdatní,  většina  z  nich  se 

identifikovala  spíše  s  češstvím  než  s  němectvím.  Identifikace  s  češstvím  či  s 

němectvím souvisela často s tím, o kterou generaci se jednalo. Zatímco v generaci 

prarodičů  pamětníků  se  ještě  relativně  mnoho  z  nich  orientovalo  na  německou 

kulturu  a  identifikovalo  se  spíše  s  němectvím,  v  generaci  rodičů  pamětníků  už 
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takových osob bylo méně, a mezi samotnými pamětníky už takového nenalezneme 

téměř nikoho. 

Příčina  může  tkvět  v  nárůstu  vlastenectví,  který  se  v  českých  zemích  u 

mnohých židovských obyvatel rozvinul po založení Československé republiky. Jak 

pamětníci, tak jejich rodiče byli většinou velcí čeští vlastenci se silným vztahem k 

českému  státu  (viz  dále).  Rodiče  vychovávali  své  děti  ve  vlasteneckém  duchu, 

stejně jako v duchu loajality ke státu a k národu. Loajalita k českému státu se pak 

mohla promítnout v pocitu nutnosti jazykové a kulturní asimilace. Ve 30. letech se k 

tomu  u  některých  pamětníků  připojila  i  antipatie  k  Němcům,  kteří  začali  být 

považováni za nepřátele, protože ohrožovali milovaný československý stát. Hezky 

to dokládá vzpomínka Martina Glase, který vyrůstal ve 30. letech: 

„Narodil jsem se do německy mluvící pražské rodiny, takže mou mateřštinou 

byla  němčina.  Když jsem měl začít  chodit  do školy,  rodiče se rozhodli,  že  budu 

chodit do české školy, protože nejsme Němci a nebudeme zvyšovat počet německy  

mluvících obyvatel Prahy. A potom jsme doma začali mluvit taky česky.“ 

(Interview s Martinem Glasem)

Pamětníci se tedy vesměs hlásili k češství a českému národu. Ale byla česká 

identita  jejich  jedinou národní  identitou?  U několika  z  nich ano,  ale  u  naprosté 

většiny je odpověď záporná. 

Několik pamětníků tvrdí, že se považovali pouze za Čechy, a ani trochu za 

Židy. Samozřejmě věděli, že mají židovský původ, ale v každodenním životě si to 

vůbec  neuvědomovali  a  nic  to  pro  ně  neznamenalo.  Pokud  vyrůstali  ve  zcela 

asimilovaných  rodinách,  kde  nebyli  k  židovství  (ani  v  náboženském,  ani  v 

kulturním či národnostním smyslu) vedeni, v rodinách, které nedodržovaly žádné 

židovské náboženské tradice a ani jinak si své židovství nepřipomínaly, a pokud se 

navíc tito lidé ani nesetkávali s antisemitismem, který by jim připomínal, že jsou 

„jiní“,  pak  bylo  lehké  na  židovský  původ  zapomenout.  Židovství  pak  těmto 

pamětníkům připomínaly pouze povinné hodiny náboženství ve škole, kde byly na 

výběr  hodiny křesťanství  nebo judaismu.  Pamětníci  to ale chápali  tak,  že každý 
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musí chodit na nějaké náboženství, tak oni chodí na to židovské, a jejich kamarádi 

zase na křesťanské. V podstatě si ale neuvědomovali, že školní hodiny náboženství 

souvisejí s něčím osobním, co by se jich samých nějak týkalo nebo z čeho by pro ně 

něco vyplývalo: 

„Jak jsem říkal, navštěvoval jsem tu školu a tam jsem chodil do náboženství,  

byla to taková tradice, takový spíš zvyk. My jsme nebyli nějaký ortodoxní Židé, spíš  

jsem se cítil jako Čech než jako Žid, abych řekl pravdu. Jedině to náboženství mně  

vždycky připomnělo, že mám v sobě ještě to židovství. Ale chápal jsem to jako jiný  

děti,  spolužáci,  chodili  do  náboženství  katolického,  evangelického  nebo  jiného  

náboženství,  třeba  pravoslavného,  tak  já  jsem  chodil  do  náboženství  

židovského........... V tehdejší době to byl vlastně i povinný předmět. Tak asi v tom 

smyslu.“

(Interview s Františkem Beckem)

Někteří pamětníci tedy hovořili o tom, že se v období první republiky cítili 

pouze jako Češi. Většina ale vzpomínala, že národní identitu měla dvojí, a to jak 

českou, tak židovskou. To nepochybně souviselo s velkou mírou asimilace, která již 

od 19.  století  prostupovala všemi oblastmi života,  a ve 20.  a 30.  letech dosáhla 

svého  vrcholu  [Berger  1990:  108].  Pamětníci  se  od  většinové  populace  nelišili 

vzhledem,  životním  stylem,  jazykem  ani  chováním.  Navíc  i  v  míře  příklonu  k 

judaismu a v dodržování náboženských tradic byli  pamětníci  a jejich rodiče,  jak 

uvidíme  dále,  poměrně  laxní.  Velká  míra  asimilace  byla  na  jedné  straně  dána 

přirozeným vývojem, kdy se po otevření ghett a zapojení do většinové společnosti 

Židé pomalu vzdávali mnoha starých tradic prostě proto, že je přestali považovat za 

důležité, na druhé straně ale někteří pamětníci vzpomínají, že snaha asimilovat se 

byla pro jejich rodiče či prarodiče vědomou volbou: 

„Aby  se  snadněji  integrovali  do  české  společnosti  (hovoří  o  příbuzných  – 

pozn. autorky), změnili si jméno, stali se z nich Petrovští. To bylo někdy po první  

světové válce.“ 
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(Interview s Tomanem Brodem)

Přístup  k  asimilaci  jako  k  vědomé  volbě  vysvětluje  i  postoj  mnohých 

pamětníků  k  antisemitismu  a  jeho  příčinám.  Když  například  Zdeněk  Bauer 

srovnával antisemitismus v českých zemích a v Polsku, vysvětloval si nižší míru 

českého antisemitismu tím, že v Československu byli Židé asimilovaní,  vypadali 

stejně  jako Češi  a  stejně  se  také  chovali,  zatímco polští  Židé byli  ortodoxnější, 

mluvili jidiš a oblečením, vzhledem i kulturou se od většinové populace lišili (Srv. 

interview  se  Zdeňkem  Bauerem).  Někteří  pamětníci,  pro  které  byla  hlavním 

jazykem  čeština,  se  shodovali  v  tom,  že  v  období  první  republiky  se  s 

antisemitismem vůbec nesetkávali, a vysvětlují si to tím, že antisemitismus českého 

křesťanského obyvatelstva se obracel  pouze k Židům ortodoxním nebo k Židům 

hlásícím  se  k  německému  národu,  což  bylo  o  důvod  navíc,  proč  chtěli  česky 

orientovaní  Židé  co  nejvíce  do  většinové  společnosti  zapadnout  a  ničím  ji 

„neprovokovat“. Mnozí pamětníci hovoří skoro až s pýchou o tom, že byli zcela 

asimilovaní  a  považovali  se  za  Čechy,  případně  české  Židy  (tato  pýcha  se  dá 

vysvětlit tím, že většina pamětníků se zvláště v období dospívání, tedy v době první 

republiky,  cítila  být  velkými  českými  vlastenci  –  o  tom viz  dále).  Kromě Židů 

hlásících se k německé národnosti a ortodoxních Židů považovali pamětníci za další 

příčinu antisemitismu závist. 

Většina pamětníků tedy měla v období první republiky dvě národní identity, 

českou a židovskou, nicméně to, která z nich byla silnější či zda byly v rovnováze, 

už bylo různé. Někteří se cítili  více jako Češi, jiní více jako Židé, u jiných byly 

pocity české i židovské identity v rovnováze. 

Jak vůbec pamětníci v té době své židovství chápali? Jelikož ani jeden z nich 

nebyl  ortodoxně nábožensky založený a vztah k víře a židovským náboženským 

tradicím měli spíše vlažný, židovství pro ně znamenalo spíše kulturní a náboženské 

tradice,  ovšem  náboženské  tradice  byly  chápány  spíše  jako  pěkné  staré  zvyky, 

zatímco  jejich  původní  náboženský  obsah  už  s  nimi  nebyl  příliš  spojován. 

Judaismus  obecně  byl  považován,  alespoň  mezi  pamětníky  a  jejich  rodiči,  za 

historickou a kulturní tradici, spíše než za náboženské učení a pravidla, kterými je 
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třeba se řídit nebo jim do detailů věřit. 

Židovství pamětníků bylo často spíše jen formální, jak to dokládá úryvek z 

rozhovoru s Jiří Ecksteinem: 

„Já jsem byl veden v židovské matrice, chodil jsem na židovské náboženství,  

ovšem nikdy jsem se příliš Židem necítil. Bylo to takové vlažné.“ (Interview s Jiří 

Ecksteinem)

Skutečnost, že se mnozí pamětníci cítili  spíše Čechy než Židy, nebyla dána 

tím, že by se za své židovství styděli nebo ho chtěli cíleně potlačovat a zříkat se ho. 

Jako asimilovaní Židé prostě jen považovali svoji českou identitu za důležitější než 

tu židovskou. Nebylo to dáno jen tím, že se od Čechů z většinové společnosti ničím 

nelišili,  zpravidla  jimi  byli  dobře přijímáni  a  přejímali  českou kulturu  a  naopak 

ztráceli vztah k té židovské. Domnívám se, že příčinou byla i poměrně velká míra 

vlastenectví mezi pamětníky i jejich rodiči a naprostá loajalita k československému 

státu (viz dále). 

Zajímavou  skutečností,  která  se  dá  z  rozhovorů  vyčíst,  je  fakt,  že  míra 

dodržování  náboženských  a  kulturních  tradic  v  rodině  ne  vždy  vypovídala  o 

velikosti významu židovské identity. Například Frank Bergman vzpomíná, že i když 

se u nich v rodině neslavily téměř žádné židovské svátky a nedodržovaly se tradice, 

byli hrdí na to, že jsou Židé (Srv. interview s Frankem Bergmanem). Naopak pro 

některé rodiny, ve kterých se tradiční zvyky i svátky slavily ve větší míře, nemusela 

být židovská identita tak důležitá. 

Obecně  nejsilnější  židovskou  identitu  můžeme  nalézt  u  těch  Židů,  kteří 

inklinovali  k  sionismu.  Mezi  pamětníky  byly  jen  dvě  ženy,  které  bychom  za 

sionistky mohli označit, ale v okruhu příbuzných či známých pamětníků takových 

osob nalezneme více. Mezi těmi, kteří inklinovali k sionismu, nacházíme některé 

společné  rysy.  Všichni  z  nich  byli  zcela  asimilovaní,  na  druhou  stranu  se  ale 

pohybovali spíše v židovské společnosti a měli především židovské přátele a známé. 

Byli  součástí  nejrůznějších  židovských  spolků  a  organizací,  především 

volnočasových  a  sportovních,  a  také  spolků  sionistických,  jako  byl  například 
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Hashomer Hatzair. Někteří z nich strávili během 20. a 30. let určité období prací v 

izraelských kibucech, a byli také jedinými zástupci pamětníků či jejich příbuzných, 

kteří se věnovali  studiu hebrejštiny. Přívrženci sionismu byli dále často levicově 

zaměření,  buď  s  orientací  na  komunismus,  nebo  na  sociální  demokracii.  Další 

společný rys se týká vztahu k náboženství.  Sionisté  neměli  k náboženství  téměř 

žádný vztah, neslavili  žádné židovské svátky ani nedodržovali žádné náboženské 

tradice, někteří byli dokonce ateisty. Na jedné straně tedy nedodržovali  židovské 

náboženské tradice, na druhé straně ale neslavili například ani Vánoce, jak bylo v té 

době  naopak  zvykem  u  mnoha  jiných  židovských  rodin.  V  případě  našich 

pamětníků se tedy nepotvrzuje trend, o kterém hovoří Kateřina Čapková, a totiž že v 

Československu  byli  sionisté  často  židovskému  náboženství  nakloněni  více  než 

asimilanti,  což je podle Čapkové českým specifikem, protože v zahraničí to byli 

spíše sionisté, kteří se náboženství zříkali [Čapková 2005: 207]. 

Výjimkou z  výše  jmenovaných  společných  rysů  sionistů  je  Ludvík  Singer, 

dědeček  jedné  z  pamětnic,  který  nebyl  levicově  zaměřený  (byl  poslancem  za 

liberální Židovskou stranu), a byl předsedou židovské obce, i když na druhé straně 

ani on nebyl, podle vyprávění své vnučky, výrazněji nábožensky založený. 

Ostatní  Židé,  často zapálení  čeští  patrioti,  kteří  považovali  za svou jedinou 

vlast Československo, se na sionismus dívali spíše s odstupem nebo pobavením, jak 

dokládá následující vzpomínka: 

„Moji rodiče byli typičtí čeští Židé, kterým se to tady líbilo. V roce 1930 se  

zaregistrovali jako Češi, ne jako Židé  (v roce 1930 proběhlo sčítání lidu – pozn. 

autorky).  Mého otce pobavilo,  když jsem během války začala chodit  na schůzky 

Hashomer Hatzair, což bylo levicové sionistické hnutí. Říkal, že sionismus je, když  

jeden Žid posílá druhého Žida do Palestiny s penězi třetího Žida.“ 

(Interview s Annou Hyndrákovou)

Výše jsem zmínila, že někteří pamětníci si své židovství v každodenním životě 

ani  příliš  neuvědomovali,  protože  se  od  ostatních  Čechů  v  podstatě  v  ničem 

zásadním nelišili a nikdo jim nedával najevo, že jsou „jiní“. A všichni tito lidé v 
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rozhovorech uvádí,  že si  své židovství a svou židovskou identitu uvědomili až s 

prvními  protižidovskými  zákony  a  opatřeními,  které  zasáhly  do  jejich  života 

počínaje  druhou  republikou,  zejména  pak  s  povinností  nosit  jako  označení 

Davidovu hvězdu, která byla zavedena roku 1941. Až tehdy, když jim bylo dáno 

najevo, že jsou „jiní“, že jsou Židé, si své židovství sami uvědomili. Fakt, že museli 

nosit  hvězdu  a  že  se  jich  týkala  nejrůznější  omezení,  jim  připadalo  jako 

nespravedlnost a křivda o to víc, že se až do té doby sami za Židy nepovažovali:

„Pro mě to bylo velice trapné a bolestivé, protože jsem se Židem začal cítit  

teprve když nás začali takhle pronásledovat a takhle nás ponižovat.“ 

(Interview s Františkem Beckem)

Někteří  z  nich  byli  tak  trochu  překvapeni,  že  se  protižidovské  zákony  a 

omezení  vztahují  i  na  ně,  protože  si  zřejmě  na  jakési  podvědomé  a  iracionální 

úrovni představovali, že se tato opatření budou týkat jiných typů Židů, než jsou oni 

sami  (zřejmě  jen  Židů  ortodoxních,  kteří  se  vzhledem i  chováním od  ostatních 

odlišují).  Zkrátka  si  nedokázali  představit  ani  vysvětlit,  proč  by  se  měli 

protižidovské zákony vztahovat  i  na ně,  když se od většinové společnosti  ničím 

nelišili,  a  když  se  mnozí  z  nich  při  sčítání  lidu  označili  za  Čechy.  Podobným 

způsobem uvažovali i někteří příslušníci většinové společnosti, jak vzpomíná Alena 

Munková: 

„Jako židovská rodina jsme měli potravinové poukázky, které byly označeny  

velkým  „J“.  Měli  jsme  malé  příděly  a  mohli  jsme  nakupovat  jen  v  určitých 

hodinách. Někteří majitelé obchodů nosili mému otci nákupy domů, protože byl na 

Letné dobře známý a oblíbený. Sama jsem zažila, jak moc byli překvapení: 'Pane  

Synku, ty židovské zákony se na Vás vztahují?'.“ 

(Interview s Alenou Munkovou)

 

Židé tak byli v podstatě „vmanipulováni“ do nové identity, protože poté, co 

byli  za  Židy  označeni  a  následně  segregováni  od  většinové  společnosti,  byli 
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donuceni  si  svou židovskou identitu chtě nechtě uvědomit,  začít  o ní přemýšlet, 

nějakým způsobem ji uchopit a uvědomit si, co pro ně koncept židovství vlastně 

znamená.

3.2.3. Náboženská identita pražských Židů od roku 1918 do roku 1938

Jaký měli naši pamětníci ve 20. a 30. letech vztah k náboženství? Jaká byla 

míra jejich religiozity? A jakými způsoby se tato religiozita projevovala? Na tyto 

otázky odpovíme na následujících řádkách. 

Obecně lze říci, že pamětníci byli všichni liberálními Židy, stejně jako drtivá 

většina  jejich  rodičů.  Můžeme  také  konstatovat,  že  míra  náboženského  cítění  a 

náboženské  ortodoxie  klesala  z  generace  na  generaci.  Prarodiče  pamětníků  byli 

velmi  často  ještě  poměrně  hodně  nábožensky  založenými  lidmi.  Pamětníci  své 

prarodiče často označují za ortodoxní Židy, ale v žádném případě se nejednalo o 

ortodoxii  v  nejpřísnějším  slova  smyslu.  Časté  ortodoxní  zaměření  prarodičů  se 

projevovalo především tím, že vedli košer domácnost (připravovali pokrmy podle 

židovských náboženských předpisů) a slavili náboženské svátky, ovšem synagogu 

už  prarodiče  pamětníků  navštěvovali  poměrně  zřídka,  mnozí  z  nich  jen  na 

významné svátky: 

„Za babičkou jsem chodila pravidelně každou sobotu na návštěvu............ Její  

domácnost  byla samozřejmě košer,  do synagogy chodili  jen na vysoké svátky,  a  

zbytek židovských svátků se slavil doma. Můj děda nenosil jarmulku ani kaftan ani  

nic takového. Ani moje babička nenosila ortodoxní paruku.“ 

(Interview s Chavou Pressburger)

V  generaci  prarodičů  pamětníků  tedy  najdeme  poměrně  velké  procento 

konzervativních Židů, kteří většinou dodržovali náboženská pravidla pokud jde o 

přípravu  pokrmů,  ale  na  druhou  stranu  nenavštěvovali  pravidelně  synagogu  a 

rozhodně nedodržovali všechna židovská náboženská pravidla a přikázání. Ovšem 

ne  všichni  prarodiče  pamětníků  byli  konzervativními  Židy,  i  v  této  generaci 

najdeme i Židy velice liberální a s poměrně vlažným vztahem k náboženství. 
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Co  se  týče  rodičů  pamětníků  a  pamětníků  samotných,  ti  už  byli  v  drtivé 

většině Židy liberálními, a dokonce můžeme v této skupince najít i několik ateistů 

(ateismus byl většinou spojen s levicovým postojem jedince). Některé další rodiny 

sice nebyly přímo ateistické, ale jejich víra se žádným způsobem neprojevovala ani 

ve slavení svátků a dodržování židovských náboženských předpisů, ani co se týče 

návštěvnosti synagog. Dokládá to například vzpomínka Boženy Guttmannové: 

„Pokud jde o náboženství, to jsme nepraktikovali. Neslavili jsme svátky, žili  

jsme úplně nenábožensky................... Co se týče otcových bratrů a jejich rodin, ti  

judaismus vůbec nepraktikovali. Myslím, že když o tomhle sháníte informace, moc  

toho od pražských Židů nezjistíte. Možná od těch z Podkarpatské Rusi nebo od těch,  

co konvertovali. Dnešní mladí to praktikují, ale v době svého mládí jsem neznala 

nikoho, kdo by to dělal.“ 

(Interview s Boženou Guttmannovou)

Pokud hovoříme o liberálních Židech, musíme je rozdělit do dvou kategorií. V 

první,  mnohem  méně  početné,  máme  jedince,  kteří  sice  byli  věřící  a  za  své 

náboženství  považovali  judaismus  (i  když  spíše  jen  z  důvodu rodinné  tradice  a 

zvyku), ale tato víra nebyla v jejich životech nijak patrná. Ve druhé skupince, do 

které můžeme zařadit velkou část pamětníků a jejich rodičů, máme Židy, kteří sice 

náboženství  a  víře ve svém životě určité  místo přidělili,  ale  o kterých rozhodně 

nemůžeme říci, že by byli jakýmkoli způsobem ortodoxní, nebo že by se v životě 

řídili  náboženskými  přikázáními.  Slavili  pouze  některé,  většinou  jen 

nejvýznamnější svátky, nejčastěji Nový rok (Roš ha-šana), Den smíření (Jim kipur, 

jinak  také  Dlouhý  den),  Pesah,  a  méně  často  také  Chanuku.  Míra  návštěvnosti 

synagogy byla  různá.  V některých rodinách se nechodilo  do synagogy vůbec,  v 

některých  pouze  jednou  či  dvakrát  za  rok,  ve  dnech  vysokých  svátků.  Případy 

rodičů, kteří do synagogy chodili každou sobotu, byly spíše výjimečné. Tato tvrzení 

ohledně četnosti  návštěv synagogy se  týkají  především rodičů.  Pokud pamětníci 

synagogu navštěvovali,  pak to bylo především v dětském věku, kdy je tam brali 

rodiče,  ale  jako  mladí  dospělí  návštěvy  synagog  většinou  nepěstovali.  Obraz 
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náboženského života typické liberálně-židovské rodiny podává Ludmila Rutarová:

„Prakticky  jsme  byli  sekularizovaná  rodina,  nežili  jsme  náboženským 

způsobem. Slavili jsme křesťanské Vánoce, a měli jsme i stromeček. Nevařili jsme  

košer, a pokud vím, tak košer nevařili ani moji prarodiče. Jednou nebo dvakrát jsme  

doma slavili  Pesah,  protože  já  a  bratr  jsme  měli  rádi  macesy.  Otec  chodil  do 

Jeruzalémské synagogy jen na Dlouhý den nebo Nový rok, ani si nepamatuju, na  

který z těchto svátků.“

(Interview s Ludmilou Rutarovou)

Míru asimilace židovských pamětníků dokládá i fakt, že mnoho z našich rodin 

slavilo  v  období  první  republiky  Vánoce,  i  když  rodinným  náboženstvím  byl 

judaismus. Slavení Vánoc si často vynutily na rodičích děti, které chtěly mít, jako 

jejich spolužáci,  vánoční stromeček s dárky. Liberálně židovským rodičům často 

nečinilo potíže v tomto dětem vyhovět, navíc někdy bylo slavení Vánoc rodinnou 

tradicí  a  vycházelo  z iniciativy rodičů.  Zajímavé je,  že  to,  zda rodina slavila  či 

neslavila Vánoce, nemuselo nic vypovídat o míře religiozity. Stávalo se, že rodiče, 

kteří  byli,  co  se  týče  náboženství  nejvíce  laxní  a  neslavili  ani  židovské  svátky, 

slavení Vánoc dětem zakázali, pokud s tím nápadem děti přišly, a naopak rodiče, 

kteří  byli  více  nábožensky  založení  a  dodržovali  některé  židovské  náboženské 

tradice,  proti  slavení  křesťanských  Vánoc  nic  nenamítali.  Některé  rodiny  zase 

slavily například jen původně křesťanské svátky jako Vánoce či Velikonoce,  ale 

přitom zároveň neslavily žádné svátky židovské.

Liberální  Židy  můžeme  rozdělit  také  podle  toho,  co  pro  ně  projevy 

náboženství, jako bylo slavení svátků nebo návštěvy synagog, znamenaly, a co pro 

ně představovaly. Pro jednu část Židů byl i přes jejich liberální zaměření důležitý 

náboženský  rozměr  náboženských  aktů,  které  vykonávali.  Pro  tu  druhou  část 

představovaly  náboženské  zvyky,  akty  a  tradice  odkaz  na  historické  a  kulturní 

dědictví.  Pro  tyto  Židy  znamenaly  tradice,  které  dodržovali,  především  zvyky 

předků  a  hodnotné  a  zajímavé  kulturní  tradice.  Náboženský  význam  byl  buď 

odsunut  až  na  druhé  místo,  nebo  zde  zcela  chyběl.  V několika  rozhovorech  se 
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například opakuje, že dotyčné rodiny slavily Pesah především z toho důvodu, že 

děti rády jedly macesy (Srv. například výňatek z rozhovoru s Ludmilou Rutarovou). 

Na závěr musíme ještě zmínit vztah pamětníků a jejich příbuzných k židovské 

obci.  Soudě  podle  toho,  že  se  pamětníci,  pokud  hovoří  o  náboženství  a 

náboženském životě své rodiny, o obci vůbec nezmiňují, a také podle skutečnosti, 

že po návratu z koncentračních táborů téměř nikoho z nich nenapadlo, aby se na 

obec obrátili s prosbou o počáteční pomoc, kterou tehdy obec v mnoha směrech 

poskytovala, je pravděpodobné, že v předválečném období nehrála obec v životech 

pamětníků  buď žádnou,  nebo  alespoň  ne  významnější  roli.  O  tom,  že  jí  vůbec 

nepřišel na mysl nápad obrátit se po návratu do Prahy z koncentračního tábora na 

obec, hovoří například Alena Munková: 

„Zní  to  divně,  ale  nemyslím si,  že  tu  byla  nějaká organizace,  která  by  se  

starala o lidi, kteří se vrátili. Nikdy mě ani nenapadlo jít na židovskou obec. Možná  

jsem tam měla jít, určitě by mi nějak poradili.“ 

(Interview s Alenou Munkovou)

U  paní  Munkové,  která  vyrůstala  v  nábožensky  velice  liberální  a  zcela 

asimilované  rodině,  není  takový  postoj  překvapivý,  ovšem  stejně  to  vnímali  i 

ostatní. Pokud si někteří z nich nakonec v budoucím životě k obci našli vztah, pak 

to bylo až v pokročilejším věku.

3.2.4. Politická a státní identita pražských Židů v období první republiky

Jaký byl vztah pamětníků a jejich rodin k československému státu? Jaký byl 

jejich  politický  světonázor?  Byli  spíše  pravicově  či  levicově  orientovaní?  A s 

jakými politickými stranami nejčastěji sympatizovali? To jsou otázky, na které se na 

následujících řádcích budeme snažit najít odpověď. 

Nejprve se podíváme na to, jaký měli pamětníci vztah k Československu jako 

státu. Pamětníci i jejich rodiče byli velcí čeští vlastenci. Ať byla jejich mateřštinou 

čeština nebo němčina, všichni považovali Československo za svůj domov. I sionisté, 

kteří v budoucnu plánovali vystěhování do Palestiny, měli k Československu velmi 
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vřelý  vztah.  Československý  stát  představoval  pro  pamětníky  a  jejich  rodiny 

ztělesnění  demokracie,  svobody  a  bezpečí.  Výjimečný  vztah  pamětníků  k 

československému státu v období první republiky, a vztah k první republice obecně, 

dobře vystihuje následující citace z rozhovoru s Janem Fisherem:

„První republika je dnes těžko pochopitelná. Vemte si například, že já a můj  

bratr jsme byli pojmenováni po Masarykových, po Herbertu a Janovi. Masaryk byl  

velký idol. Tak proč český, židovský nebo německý národní sentiment? Národnost se  

nepočítala. Konec konců, v demokratickém státě není nic v sázce. Samozřejmě, že  

všechno  nakonec  dopadlo  trochu  jinak,  ale  tenkrát  tomu  lidi  věřili.  Taky  ty  

pokrokové  myšlenky.  Náboženství  bylo  respektováno,  ale  nebylo  nutné  ho 

dodržovat. Demokracie doopravdy fungovala a my jsme v ni dlouho věřili! Žili jsme  

bilingvním životem,  což  jsme  považovali  za  normální.  Kdyby  někdo  dělal  divné  

poznámky o Židech nebo o Němcích, tak to nebyl demokrat, takže by nebylo potřeba  

si toho všímat. Naše víra v novou republiku byla pevná. Konečně jsme měli možnost  

dokázat, co umíme. Dokázat, že jsme rovni ostatním evropským národům.“ 

(Interview s Janem Fisherem)

O svém prvorepublikovém vlastenectví hovoří například i Toman Brod: 

„My  jsme  byli  vychováváni  v  takové  hrdosti  na  to,  že  jsme  občany  

Československé republiky, a na to, že jsme republikánské děti....... Děti, které byly  

šťastny proto, že mohly vyrůstat ve svobodné republice, a že jejím prezidentem byl  

všemi milovaný a uznávaný prezident Tomáš Garrigue Masaryk.“

(Interview s Tomanem Brodem)

Ze všech rozhovorů, včetně těch zde citovaných, vyplývá zvlášť silný vztah k 

T.  G.  Masarykovi,  který  se  pro  mnoho  pamětníků  stal  přímo symbolem celého 

období  první  republiky,  a  jejích  nejlepších  rysů,  jakými  pro  pamětníky  byla 

zmiňovaná demokracie a pokrokovost.  V rozhovorech se objevuje nejen ocenění 

Masarykovy  zásluhy  za  vznik  československého  státu  a  za  ovlivnění  jeho 
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demokratické a proti-antisemitské orientace, ale také respekt k Masarykovi za jeho 

roli v hilsneriádě (viz výše). Československý stát a politika období první republiky 

byl často spojován právě s osobou T. G. Masaryka, méně často i s osobou Edvarda 

Beneše,  kteří  byli  jakýmsi  ztělesněním  prvorepublikové  atmosféry, 

prvorepublikového československého státu, jeho ideálů, a tehdejší politické scény 

(někdy možná až trochu idealizované). Vztah k Masarykovi, někdy i k Benešovi, 

zároveň podněcoval vlastenecké pocity a mohl zvyšovat přilnutí k české identitě: 

„Celá moje generace byla škola Masaryka a Beneše.  Všichni jsme věřili  v  

jejich myšlenky a představy, a dodávalo nám to pocit národní hrdosti. Sestra mé  

matky, teta Elsa, mluvila občas se svými přítelkyněmi německy, a já jsem kvůli tomu 

někdy byla protivná. Měla jsem pocit, že by měla radši mluvit česky. Když jsem ji  

přišla navštívit, teta před svými kamarádkami o mně vždycky říkala: 'Ona je velká  

Češka!'  Jednou jsem prezidenta Beneše viděla na vlastní  oči.  Účastnila  jsem se  

středoškolských her, které byly úvodem k všesokolskému sletu.  Pochodovali  jsme 

Pražským hradem, kde na nádvoří stál Beneš se svou ženou a mával nám. Všichni  

jsme volali a mávali. Byl to asi ten nejkrásnější den v mém životě.“   

(Interview s Helenou Kovanicovou) 

Zajímavou  skutečností  také  je,  že  mnozí  pamětníci,  když  hovoří  o  svém 

vlastenectví, hned druhým dechem zmiňují, že byli členy Sokola. Do Sokola, který 

byl považován za vlastenecký spolek, chodila relativně velká část z nich. Někteří 

pamětníci zmiňují, že členy Sokola byli už jejich prarodiče. 

Paradoxem je,  že právě kvůli  tomu, že se pamětníci  i  jejich rodiny cítili  v 

Československu naprosto bezpečně, a že měli k československému státu bezmeznou 

důvěru, se drtivá většina z nich rozhodla před druhou světovou válkou neemigrovat. 

Židé měli informace o tom, co se ve 30. letech dělo v Německu, ale domnívali se, 

že v tak demokratickém státě, jako je Československo, se nikdy nic podobného stát 

nemůže, protože vláda ani česká veřejnost by to nikdy nedopustily. Panoval názor, 

že Češi jsou bytostně jiní než antisemitští, nenávistní a nedemokratičtí Němci. Život 

v prvorepublikovém Československu jim v tomto dával za pravdu, protože většina 
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pamětníků  uvádí,  že  se  před  obdobím  druhé  republiky  v  českých  zemích  s 

antisemitismem  nesetkávala  buď  vůbec,  nebo  se  setkávala  jen  s  jeho  mírnou, 

verbální formou. O to větším zklamáním pak pro mnohé z nich bylo, když se s 

antisemitismem začali setkávat po roce 1938. 

K emigraci se rozhodlo jen malé množství pamětníků. Ti z pamětníků, kteří se 

do zahraničí vydali, mířili všichni do Velké Británie. Dva z pamětníků se zde přidali 

k britské armádě, a některé další pamětníky vyslali do Velké Británie jejich rodiče v 

rámci záchranné akce Nicolase Wintona. 

Zbylí pamětníci buď o emigraci neuvažovali vůbec, a pokud o ní uvažovali, 

poté tuto možnost zavrhli. Důvody byly různé. Někteří měli strach z odchodu do 

neznámé země,  jiní  nechtěli  opustit  svůj  majetek nebo své podniky,  někteří  zde 

nechtěli nechat samotné své příbuzné, kteří odmítli odejít, další nedokázali opustit 

místo,  které považovali  za  svůj  domov,  a  někteří  další  zdůrazňovali,  že neviděli 

důvod odcházet, když neprovedli nic špatného. Pro nás jsou ale důležité ty důvody, 

které souvisejí s vlastenectvím či postoji k československému státu. Z toho vychází 

dva typy postojů či názorů, které vedly k tomu, že pamětníci nezvažovali možnost 

emigrace. První takový postoj jsme již zmínili. Pamětníci měli takovou důvěru v 

československý  stát,  v  jeho  demokratickou  vládu  a  instituce,  v  jeho  výtečnou 

armádu, a také ve spolehlivé spojence, že nepovažovali za nutné emigrovat. Druhý 

důvod spočíval ve vlastenectví pamětníků i jejich rodin. Lidé, kteří československý 

stát  respektovali,  vážili  si  českého národa,  a Československo považovali  za svůj 

domov, zastávali názor, že musí být ke státu i k národu loajální, nemohou je opustit, 

a pokud s nimi byli v dobrých časech, musí s nimi zůstat  i  v těch zlých. Přece 

neopustí zemi, která je zcela zrovnoprávnila a měla jim v posledních dvaceti letech 

tolik co nabídnout. Podepsání Mnichovské dohody považovali za zradu a kritizovali 

mocnosti a spojence za to, že Československo opustili: 

„Pamatuju si,  že  to bylo  poprvé a naposledy,  kdy jsem viděla tátu brečet.  

Nikdy,  ani  když  jsme  se  spolu  loučili,  nebrečel.  Jenom  když  byla  podepsaná 

Mnichovská  dohoda.  A  říkala  jsem  si:  'A  přitom  říkali,  že  Francie  nikdy  

Československo neopustí.'“
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(Interview s Boženou Guttmannovou)

Nyní  se  podívejme  na  politickou  identitu  a  politickou  orientaci  našich 

pamětníků  a  prostředí,  ze  kterého  vycházeli.  Co  se  týče  rodičů,  prarodičů  a 

příbuzných  pamětníků,  můžeme  konstatovat,  že  pokud  se  pamětníci  o  jejich 

politických preferencích zmiňují, nejčastěji uvádějí, že jejich příbuzní byli zaměřeni 

buď  liberálně,  nebo  sympatizovali  s  levicovými  stranami,  a  byli  více  či  méně 

levicově orientovaní. Nejčastěji byli členy nebo inklinovali k České straně sociálně 

demokratické,  a  hned  na  druhém místě  v  sympatiích  byla  Komunistická  strana 

Československa;  jednou  byla  zmíněna  rovněž  Československá  strana  národně 

socialistická,  jednou  Židovská  strana  a  jedenkrát  Československá  živnostensko-

obchodnická strana středostavovská.  Pokud se již pamětníci  o politické orientaci 

rodičů  či  příbuzných  zmiňují,  pak  uvádějí  častěji  spíše  levicové  zaměření  než 

zaměření pravicové. Pokud jde o pamětníky samotné, rovněž ti byli v předválečném 

období zaměřeni  spíše  levicově (ovšem ne všichni  pamětníci  o svém politickém 

zaměření  nebo  o  zaměření  své  rodiny  hovoří).  Zatímco  v  generaci  rodičů 

převažovaly z levicových stran sympatie k sociální demokracii,  v generaci jejich 

dětí,  tedy  našich  pamětníků  či  jejich  sourozenců,  převažovaly  sympatie  ke 

komunistické straně. Pouze jeden pamětník uvádí, že byl v období první republiky 

pravicově orientovaný. Ale největší část pamětníků se v době svého dětství a mládí 

nezajímala o politiku vůbec,  a neměla tak v období první  republiky ještě  žádné 

politické preference. 

Nicméně ti pamětníci, kteří byli v době svého mládí levicově orientovaní, se 

již v té době o politiku velmi zajímali, a byli také velmi aktivní v nejrůznějších 

svazech,  hnutích a  spolcích,  jako příklad můžeme uvést  Národní hnutí  pracující 

mládeže. 

Těžko říci, zda bylo pro sympatizanty komunistické strany z řad pamětníků a 

jejich příbuzných skutečným cílem nastolení komunistického režimu. Ti, u kterých 

to  tak  bylo,  jsou  spíše  výjimkou.  Ti  ostatní  byli  odchovanci  první  republiky  a 

podporovateli československého státu v jeho prvorepublikové podobě. Zároveň se 

považovali za demokraty, a často byli bojovníky za lidská práva. Rodiče Arnošta 
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Basse,  kteří  byli  sympatizanty  komunismu,  například  pomáhali  ve  30.  letech 

německým  emigrantům,  kteří  do  Československa  utekli  před  nacismem,  a 

angažovali  se  v  Lize  pro  lidská  práva  (Srv.  interview  s  Arnoštem  Bassem). 

Radikálnější komunisty najdeme pak spíše v generaci pamětníků (především mezi 

jejich sourozenci), zatímco v generaci rodičů pamětníků najdeme komunisty spíše 

umírněnější. 

Důležité je rovněž říci, že levicové zaměření se většinou pojilo s ateismem či 

extrémně vlažným vztahem k náboženství,  a zároveň souviselo i  s  velmi nízkou 

mírou židovské identity – levicově zaměření Židé se často považovali především či 

pouze za Čechy. Zajímavá je také skutečnost, že levicové zaměření nesouviselo se 

sociálním ani ekonomickým postavením. Sociální demokraty či komunisty můžeme 

najít jak mezi členy nižší střední třídy, tak mezi členy vyšší střední třídy či vyšší 

třídy. 

Příklon  k  levici  v  období  první  republiky  vysvětlují  sami  pamětníci  buď 

tradičně  vysokou  mírou  sociálního  cítění  u  Židů  obecně,  nebo  tím,  že  jak 

komunistická strana,  tak především sociální  demokracie,  jim ve 20.  a 30.  letech 

připadaly nejvíce tolerantní vůči Židům.

3.2.5. Židovská identita mezi lety 1945 – 1955

Nejprve musíme učinit jen stručnou zmínku o tom, jak se po válce vyvíjelo 

sociální  postavení  pamětníků.  Řekli  jsme,  že  pamětníci  pocházeli  z  rodin,  které 

bychom mohly zařadit do nižší střední, střední, vyšší střední, případně vyšší třídy. 

Většina  pamětníků  si  v  poválečném období  buď udržela  sociální  a  ekonomické 

postavení, které měli v předválečném období jejich rodiče či příbuzní, nebo u nich 

po válce došlo ke vzestupné sociální mobilitě. V některých, méně častých případech 

došlo ale také k sestupné mezigenerační sociální  mobilitě,  kdy se v poválečném 

období  stali  pamětníci  prvními  z  rodiny,  kteří  našli  uplatnění  v  dělnických 

profesích.  To  souviselo  buď  s  omezenými  možnostmi  pro  ty,  kteří  v  období 

komunismu odmítli členství či podporu komunistické straně, ale důvodem mohlo 

být také několikaleté přerušení vzdělávací dráhy pamětníků v období druhé světové 

války.  Drtivá  většina  pamětníků  nicméně  pokračovala  v  tradici  intelektuálních, 
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úřednických či administrativních profesí. Pochopitelně žádný z pamětníků (kromě 

jednoho, který se po válce usadil ve Velké Británii), se v poválečném období neživil 

jako živnostník  či  podnikatel,  neboť tato možnost  byla  komunistickým režimem 

znemožněna. 

Pamětníci  se  po  skončení  války  velmi  těšili  na  návrat  do  Československa. 

Návrat  do  Československa  pro  ně  neznamenal  jen  návrat  domů,  návrat  do 

normálního života nebo setkání s příbuznými či přáteli. Velký význam pro ně měl 

návrat i ve smyslu návratu do státu, který pro ně i po zkušenostech druhé republiky, 

prvních  válečných  let  a  represí  ze  strany  protektorátních  úřadů  i  projevů 

antisemitismu ze strany většinové společnosti, stále představoval vlast a domov. V 

představách  pamětníků,  kteří  se  vraceli  domů  z  koncentračních  táborů  nebo  ze 

zahraniční  emigrace,  byl  československý  stát  stále  stejnou  prvorepublikovou 

demokratickou republikou, která se sice v krizových okamžicích dopustila určitých 

chyb,  ale  jejíž  demokratické  prostředí  se  v  poválečných  letech  určitě  opět 

stabilizuje,  tím  spíše,  že  nabyla  poučení  z  válečných  událostí.  Ani  jeden  z 

pamětníků nehovoří otevřeně o tom, že by československý stát obviňoval za to, že 

české  Židy  před  nacisty  dostatečně  neochránil.  První  výtky  a  výčitky  k 

československému  státu  ze  strany  pamětníků  se  paradoxně  objevují  až  po  roce 

1945, a to jednak v souvislosti  s poválečným šikanováním Židů, kteří  se ve 30. 

letech  zaregistrovali  jako  příslušníci  německé  menšiny,  a  jednak  v  případech 

podnikatelů a jejich dětí, kteří se ještě před komunistickým převratem setkávali s 

problémy spojenými s navracením majetku, a to i v případě, kdy se jednalo o Židy 

hlásící se k českému národu. Za vše hovoří případ Franka Bergmana. Pan Bergman, 

který byl synem úspěšného továrníka a před válkou s otcem v továrně také pracoval, 

uprchl v roce 1939 do Velké Británie, kde pak až do roku 1945 sloužil v britské 

armádě,  byl  dokonce  oceněn  dvěma  britskými  státními  vyznamenáními.  Jeho 

rodiče,  kteří  odmítli  Československo  opustit,  zahynuli  v  koncentračním  táboře. 

Když  se  pan  Bergman  po  válce  vrátil  do  Československa  a  chtěl  si  zažádat  o 

národní správcovství rodinného podniku, byly mu předloženy tak tvrdé podmínky, 

za kterých může správcovství vykonávat, že odmítl. Do vily, která byla před válkou 

rodinným majetkem, se mohl vrátit pouze na deset minut za doprovodu četníka, a ze 
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strany  úřadů  byl  označen  za  válečného  zbohatlíka,  protože  ve  Velké  Británii 

zakoupil  starý motocykl v hodnotě čtrnácti  liber.  Frank Bergman se ještě v roce 

1945 rozhodl pro návrat do Velké Británie, kde žije dodnes. Incidenty s návratem 

majetku jeho pozitivní vztah k československému státu značně poškodily, ovšem 

poslední kapka přišla až po komunistickém převratu, kdy nový komunistický stát 

perzekuoval  vojáky,  kteří  během  druhé  světové  války  bojovali  v  zahraničních 

armádách, a odsuzoval je jako zrádce. Pan Bergman sám vysvětluje, proč se v době 

komunistického  režimu  odmítal  vrátit  do  Československa,  nebo  ho  třeba  jen 

navštívit: 

„Když tady byli komunisti, ruští i čeští, po dobu čtyřiceti pěti let o lidech, kteří  

bojovali na západě, říkali, že jsme zrádci. To nás hrozně bolelo. A proto já jsem si  

řekl, pokud budu zrádcem, nepostavím se na československou půdu.“ 

(Interview s Frankem Bergmanem)

Další příčina kritiky poválečného státu ze strany pamětníků tkvěla ve způsobu, 

jak se stát  zachoval k navrátivším se z koncentračních táborů obecně. Pamětníci 

doufali, že stát jim po návratu z koncentračního tábora poskytne určitou pomoc či 

asistenci k tomu, aby se mohli znovu postavit na vlastní nohy. Neměli ani tak na 

mysli  pomoc  finanční,  jako  spíše  pomoc  ve  formě  služeb  či  poradenství  pro 

navrátivší  se  (například  ve  formě  pomoci  při  zařizování  navrácení  majetku, 

poradenství o tom, na jaký úřad či instituci je možné se v té či které věci obrátit, 

atd.).  Fakt,  že  toto  zde  zcela  chybělo,  vedl  u  všech  pamětníků  k  velkému 

rozčarování a zklamání. 

Vztah ke státu zaznamenal u mnohých pamětníků mezi lety 1945 až 1948, a 

zejména  pak  v  období  komunismu,  hluboký  propad.  V  období  komunistického 

převratu i mnozí z příbuzných či přátel pamětníků emigrovali, a někteří pamětníci o 

tom rovněž uvažovali. Nikdo z nich ale tyto úvahy neproměnil (alespoň mezi lety 

1945  až  1955)  v  realitu.  A pro  mnohé  z  nich  byl  tím  hlavním  nebo  jediným 

důvodem pokračující silný citový vztah k Československu. 

Nyní se podívejme na vztah pamětníků k náboženství v prvním poválečném 
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desetiletí.  Můžeme  konstatovat,  že  pamětníci  zachovávali  trend,  který  v  období 

první republiky naplňovali ve svých domácnostech jejich rodiče či příbuzní. Všichni 

z pamětníků zůstali i po válce liberálními Židy, případně lidmi židovského původu, 

kteří  ve  svém  životě  nepřiznávali  náboženství  žádné  místo.  Pokud  někteří  z 

pamětníků žili po válce určitým náboženským životem, pak měl tento opět pouze 

podobu  slavení  vysokých  svátků  a  občasné  návštěvy  synagogy.  U  mnohých 

pamětníků  se  ale  jen  udržel  či  prohloubil  trend  naprosto  sekulárního  a 

nenáboženského  způsobu  života,  který  poznali  ve  svých  rodinách  již  v 

předválečném období, to znamená, že tito pamětníci nedodržovali žádné židovské 

náboženské tradice ani náboženská přikázání, a nevedli k tomu ani své děti. 

Nakonec  musíme  podrobněji  popsat  vztah  pamětníků  ke  komunismu.  V 

poválečném období se pamětníci rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna byla proti 

komunismu, a druhá komunismus podporovala. Ti, kteří byli proti komunismu, s 

ním jednak nesouhlasili po ideové stránce, a jednak ho považovali za jakýsi nový 

nacismus. Tito pamětníci v rozhovorech často dělali mezi nacismem a komunismem 

paralelu,  a  obě ideologie  považovali  za  stejně  či  srovnatelně  totalitní.  V období 

komunistického  převratu  to  cítili  tak,  že  sotva  se  stačili  trochu  vzpamatovat  z 

nacismu, už přichází další násilná, nedemokratická a totalitní ideologie. Nevěděli, 

co od nového režimu mají čekat, ale tušili, že nic dobrého. Z koncentračních táborů 

se vrátili zcela bez prostředků, a když se mezi lety 1945 až 1948 stihli opět postavit 

na vlastní nohy, například si založili  malý obchůdek, po komunistickém převratu 

znovu o vše přišli. Mnozí z nich se pak dostávali do problémů především v první 

polovině 50. let, buď kvůli svému židovskému původu, nebo kvůli svému odporu k 

režimu, nebo například proto, že někteří z jejich příbuzných emigrovali. To vše je 

jen  utvrdilo  v  jejich  původním názoru,  že  mezi  komunismem a  nacismem není 

podstatný rozdíl.  O svém vztahu ke komunismu hovoří  například Zdeněk Bauer. 

První ranou pro něj bylo to, že ačkoli již ztratil čtyři roky života v koncentračním 

táboře, musel jít na další dva roky na vojnu:

„Za komunistů,  kdybych měl jednu nohu, tak jste na vojnu musel......  To já  

jsem takovej, já jsem komunistům nikdy šaška nedělal.  Já jsem jim to tam začal  
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říkat,  že je  to malej  protektorát,  akorát  jsou ty  dráty  kousek dál,  jsou támhle v  

lesích, ale jinak že je to to samý. Taky tam střílej, jako v tom ghettě. Tak jsem měl  

furt průšvihy........ Komunisti, to byl samej podvod na podvod.“

(Interview se Zdeňkem Bauerem)

Někteří pamětníci měli ale na komunismus jiný názor, a po roce 1948 nebo 

ještě před ním se ke komunistické straně přidávali.  Někteří z nich proto, že byli 

levicově  zaměření  již  před  druhou  světovou  válkou,  jiní  právě  proto,  že  po 

zkušenostech  s  nacismem  a  jeho  koncentračními  tábory  nabyli  přesvědčení,  že 

komunismus by mohl napříště tvořit hráz proti nebezpečí nacismu a antisemitismu. 

Nutno dodat, že všichni z komunisticky orientovaných pamětníků v průběhu 50. let 

skutečnou tvář režimu prohlédli a jejich vztah ke komunistické ideologii ochladl, a 

to  i  v  případě,  že  šlo  o  levicově  orientované  pamětníky,  kteří  s  komunismem 

sympatizovali  už  za  první  republiky.  Perzekuce  a  antisemitské  procesy  50.  let 

otevřely oči všem, a z mnohých bývalých příznivců komunismu se stali jeho velcí 

odpůrci,  některé  pamětníky  a  mnohé  jejich  příbuzné  dohnal  režim  k  emigraci, 

především na konci 60. let, po srpnové okupaci roku 1968. O svých zkušenostech s 

komunismem hovoří Alice Klímová a Milena Procházková: 

„Ke své ostudě jsem taky byla v komunistické straně. Do strany jsem vstoupila  

v  roce  1946,  když  mi  bylo  osmnáct.......  Hodně  lidí  té  myšlence  doopravdy  a  

upřímně věřilo. Mysleli jsme si, že by nám mohli pomoct. Bohužel to byl omyl. I ten  

bod zlomu roku 1948 byl něčím, co jsem pochopila až pozdě, když se mi postupem 

času začaly otevírat oči. Jedním z faktorů bylo například to, že mnoho našich přátel  

z Anglie bylo uvězněno nebo museli emigrovat.“

(Interview s Alicí Klímovou) 

„Všechno se na nás sypalo, jedna těžká rána za druhou. Na začátku války  

rodiče všechno ztratili, když přišel komunismus, tak ztratili všechno znova. A v roce  

1953, když jsem byla těhotná s naší starší dcerou, tak přišla měnová reforma.......  

Měnová reforma mě postihla asi nejvíc, protože jsme ještě neměli nic koupeno na 
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dítě, a najednou jsme přišli o všechny peníze........ Mého otce vyhodili z univerzity,  

kde od začátku přednášel, protože odmítl vstoupit do strany. Protože já ani moje 

matka jsme ve straně nebyly, tak se na nás nevztahovaly žádné finanční příspěvky.“

(Interview s Milenou Procházkovou)

V pohledu na komunismus se pamětníci dělí na dvě skupiny. Jedna skupina 

pamětníků považovala komunistický režim hned od začátku jeho nastolení za stejně 

nebezpečnou a zvrácenou ideologii, jakou byl nacismus. Tento režim považovali za 

stejně  nespravedlivý,  stejně  nedemokratický  a  stejně  vražedný  a  totalitní  jako 

nacismus,  nenávist  jen  tentokrát  podle  nich  přišla  v  trochu  jiné  podobě.  Druhá 

skupina  pamětníků  s  komunismem také  nesouhlasí,  ale  zdůrazňují  „jedinečnost“ 

nacismu,  který přinesl  holocaust  a  průmyslové zabíjení.  Například  Jana  Dubová 

tvrdí,  že  i  když má komunismus a stalinismus na  kontě mnoho obětí  a  krutých 

koncentračních táborů, holocaust představoval naprosto výjimečný způsob zabíjení 

lidí, protože lidé byli zabíjeni průmyslově. Navíc dodává, že komunismus nikdy za 

nesvobodu nepovažovala, protože jelikož zažila nošení hvězdy, koncentrační tábor a 

příkaz opustit domov, vše ostatní pro ni bledne ve srovnání s tím (Srv. interview s 

Janou Dubovou). U jednoho či dvou pamětníků se objevuje určitý oportunistický 

pohled na komunistický režim, který se dá shrnout asi takto: Možná nebylo období 

komunismu nejspravedlivější  a nejlepší,  ale já jsem se měl dobře/ já jsem nebyl 

postihován / já jsem mohl cestovat, tak mi to nevadilo. 
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4. Závěr

Prostřednictvím  analýzy  rozhovorů  s  pamětníky  jsem  se  snažila 

zrekonstruovat obraz národní, náboženské a politické identity českých Židů mezi 

lety  1918 až  1938 a  1945 až  1955.  Nejprve jsem zjistila,  že  pamětníci  a  jejich 

rodiny patřili  vesměs ke střední nebo vyšší  třídě.  Rodiče pamětníků,  stejně jako 

pamětníci sami, měli většinou středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a živili se 

nejčastěji  jako  podnikatelé,  živnostníci,  úředníci,  obchodníci,  lékaři  či  inženýři. 

Mezi  generací  rodičů  pamětníků  a  jejich  prarodičů  došlo  ve  většině  případů ke 

vzestupné sociální mobilitě, stejně jako k mobilitě prostorové. Rodiny pamětníků 

totiž  pocházely  většinou  z  venkova  nebo  menších  měst,  a  generace  rodičů 

pamětníků byla často první generací  v rodině,  která se usídlila v Praze.  Všichni 

pamětníci  i  jejich rodiče patřili  mezi zcela asimilované Židy, kteří se v chování, 

vzhledu,  jazyku ani  kultuře  neodlišovali  od  většinové  společnosti.  Hovořili  buď 

česky, nebo německy, případně jazyky střídali podle toho, s kým hovořili. Co se 

týče  národní  identity,  většina  pamětníků  měla  tyto  identity  dvě,  považovali  se 

jednak za Židy, a jednak za Čechy či za Němce, přičemž německá národní identita 

byla  spíše  výjimkou  a  převažovala  identita  česká.  Méně  časté  bylo  také  to,  že 

pamětníci měli jen jednu národní identitu, v tom případě českou. Většina pamětníků 

měla národní identity dvě, českou a židovskou, přičemž jejich vzájemný poměr byl 

různý a individuální. 

Sionistů  mezi  pamětníky  ani  jejich  příbuznými  mnoho  nenajdeme.  U  těch 

několika  málo,  se  kterými se  tu  setkáváme,  ale  můžeme konstatovat,  že  to  byli 

většinou levicově zaměření Židé, kteří neměli téměř žádný vztah k náboženství, a 

kteří  se  pohybovali  především  v  židovské  společnosti  a  angažovali  se  v 

nejrůznějších sionistických a židovských spolcích a organizacích. 

Vztah k náboženství  měli  pamětníci  obecně velice laxní a vlažný.  Zatímco 

někteří prarodiče pamětníků byli ještě ortodoxní, sami pamětníci, stejně jako jejich 

rodiče, byli již liberálními Židy. Drtivá většina z nich by v kolonce náboženství v 

předválečné  i  poválečné  době  označila  judaismus,  ale  míra,  do  jaké  bylo 

náboženství v rodinách skutečně praktikováno, byla různá. V méně případech se v 
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rodinách  religiozita  nijak  viditelně  neprojevovala  (například  slavením  svátků, 

návštěvami synagogy atd.), ve většině případů bylo náboženství praktikováno, ale 

poměrně liberálním způsobem. Slavili se pouze některé vybrané svátky, a to buď ty 

nejvýznamnější, nebo ty, jejichž zvyky a tradice se rodině líbily. Synagogu některé 

rodiny nenavštěvovaly vůbec, jiné pouze na vysoké svátky. Mnoho rodin slavilo 

spolu  s  židovskými  svátky  i  svátky  křesťanské,  jako  například  Vánoce.  V 

jednotlivých rodinách se také lišil pohled na to, co dodržování náboženských tradic 

přináší. Pro jednu skupinu Židů byl hlavní náboženský rozměr dodržovaných zvyků 

a náboženských aktů, pro druhou skupinu představovaly náboženské rituály a zvyky 

spíše spojení s židovskou historií a kulturou, stejně jako zajímavý folklor. Ostatně 

pamětníci i své židovství jako takové chápali spíše z kulturního hlediska než z toho 

náboženského. Mnozí pamětníci si za první republiky své židovství v každodenním 

životě téměř neuvědomovali, a židovskou identitu přijali až poté, co byli za Židy 

společností označeni. Až s protižidovskými opatřeními a antisemitskými projevy si 

pak uvědomili, že jsou vlastně i Židé, i když do té doby se tak nevnímali. 

Co se týče politické orientace, můžeme říci, že pamětníci byli v období první 

republiky, kdy dospívali, zaměřeni buď levicově, anebo se o politické záležitosti v 

té době ještě nezajímali  (přičemž takových byla většina).  Rovněž poměrně velké 

množství příbuzných pamětníků inklinovalo ve 20. a 30. letech k levici. Zatímco u 

střední  či  starší  generace  se  téměř  vždy  jednalo  o  sympatie  k  demokratické  a 

liberálnější  levici,  u  mladší  generace  šlo  většinou  o  sympatie  ke  komunismu. 

Všichni  pamětníci,  stejně  jako  jejich  příbuzní,  měli  dále  velice  silný  vztah  k 

českému státu, jehož symbolem pro ně byl především T. G. Masaryk. Pamětníci i 

jejich  rodiče  byli  často  zapálenými  vlastenci.  Československo  považovali  za 

demokratický a pokrokový stát, který, v protikladu k některým jiným evropským 

státům,  netoleruje  antisemitismus,  a  který  Židy  zcela  zrovnoprávnil. 

Československo bylo pro ně domovem v pravém slova smyslu a symbolem bezpečí. 

Domnívám se, že to byl právě vřelý vztah k československému státu, který v období 

první  republiky  podněcoval  u  mnohých  tak  silné  přimknutí  k  české  identitě. 

Bohužel tato až příliš velká víra v demokratičnost Československa přispěla k tomu, 

že se většina rodin pamětníků před druhou světovou válkou rozhodla neemigrovat a 
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zůstat v Československu, a tím si mnozí z jejich členů podepsali rozsudek smrti.  

V letech  1945  až  1955  vztah  pamětníků  k  československému  státu  velmi 

ochladl.  Židé státu nevyčítali,  že je nedokázal ochránit před nacismem, ale těžce 

snášeli lhostejnost, se kterou stát jako celek i jeho jednotliví úředníci přistupovali k 

těžké situaci, v níž se Židé nacházeli po návratu z koncentračních táborů, případně 

ze zahraničních armád. Rozčarování způsobily především problémy s navracením 

majetku  a  neexistence  nejzákladnějších  služeb  a  poradenství,  které  by  Židům 

usnadnily  návrat  do normálního života.  To Židé chápali  jako lhostejnost  státu k 

prožitému  utrpení  vlastních  občanů.  Vztah  ke  státu  se  dále  ještě  zhoršil  po 

komunistickém  převratu,  kdy  se  k  perzekuci  odpůrců  režimu  přidal  i  státem 

podněcovaný a řízený antisemitismus. 

Co se týče vztahu ke komunismu,  rozdělili  se  pamětníci  po druhé světové 

válce na dvě skupiny. Jedna skupina komunismus odsuzovala a považovala ho za 

stejně  nebezpečnou  ideologii,  jakou  byl  nacismus.  Druhá  skupina  pamětníků 

komunismus zpočátku podporovala, a to nejen kvůli přirozené inklinaci k levici, ale 

také proto, že se domnívala, že komunismus bude v budoucnu představovat ochranu 

před nacismem a antisemitismem.  V průběhu 50.  let  ale  i  původní sympatizanti 

komunismus prohlédli a zavrhli. I ti pamětníci, kteří byli zaměření levicově, zůstali 

totiž  i  po druhé světové  válce  odchovanci  demokratické  první  republiky,  kterou 

dodnes ctí. 

Pokud jde o poválečný vztah k náboženství, pamětníci po válce zůstávali Židy, 

kteří  náboženství  buď vůbec  nepraktikovali,  nebo  ho  praktikovali  jen  ve  velmi 

liberální podobě. Pamětníci v zásadě zachovávali trend, který nastolila už generace 

jejich rodičů. Synagogu navštěvovali  spíše výjimečně,  slavili  jen nejvýznamnější 

svátky a na judaismus pohlíželi spíše z historického a kulturního hlediska než z toho 

náboženského.  O své  národní  identitě  mezi  lety  1945 až  1955 pamětníci  přímo 

nehovoří, ale soudě podle toho, co o své národní identitě říkají v současnosti, se dá 

usuzovat, že jejich národní identita se od období první republiky nezměnila. 

Nakonec se musím zmínit o tom, co pro pamětníky představovala zkušenost 

holocaustu. Fakt, že holocaust znamenal především velké životní trauma a ztrátu 

většiny příbuzných je jasnou, a stále opakovanou skutečností. Z mnoha rozhovorů s 
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pamětníky  ale  také  vyplývá,  že  holocaust  jim  dal  i  něco  cenného.  Někteří  z 

pamětníků  zmiňují,  že  zkušenosti  z  Terezína  i  koncentračních  táborů  je  naučily 

mnoho o životě, morálce, vztazích, přátelství, i o nich samých, a udělaly z nich to, 

kým dnes jsou. Podle mého názoru tyto zkušenosti ale především dále prohloubily 

některé specifické rysy, které nacházíme u židovských pamětníků a jejich rodin již 

před  válkou.  Mám  na  mysli  vlastnosti  jako  nezdolnost  a  bojovnost,  touhu  po 

vzdělání a po úspěchu, cílevědomost, vynalézavost a podnikavost. Po válce se tyto 

vlastnosti, které v rodinách pamětníků jistě nebyly nové, ještě více zviditelnily, a 

projevovaly se v postojích i v přístupu k životu. Projevovaly se v poválečné velké 

chuti  vzdělávat  se;  v  potřebě  využít  každé  příležitosti;  v  touze  udělat  ze  svého 

života to nejlepší a splatit tak dluh za přežití; v přesvědčení, že člověk vydrží vše, 

pokud  má  vůli;  ve  víře,  že  každá  situace  má  nějaké  řešení  a  člověk  se  nesmí 

vzdávat, dokud toto řešení nenajde. 

Na úplný závěr bych ráda ocitovala pasáž z rozhovoru s Asafem Auerbachem: 

„Takže Vy se chcete za každou cenu dozvědět, v čem spočívá moje židovství,  

jak ho vnímám a co pro mě znamená. Nemáte nějakou jednodušší otázku? Proč se  

na to nás Židů pořád ptáte? A proč nás tak často, a ostatních skoro vůbec? A co víc,  

proč se na to ptáme my sami sebe?“

(Interview s Asafem Auerbachem)
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