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Úvod 

Se značnou mírou nadsázky bych snad mohla říci, že tak jako Židé darovali křesťan-

ství nejznámějšího křesťana, Ježíše Krista, dali křesťané judaismu nejznámějšího, 

dokonce věčného Žida, Ahasvera. Jsem si zcela vědoma toho, že tento bonmot má 

nejrůznější úskalí, jelikož však svým způsobem určil prizma mé bakalářské práce, dovolím 

si ho zde podrobněji rozebrat. 

Poté, co jsem se začala vyprávěním o Ahasverovi, alias věčném Židu, důkladněji 

zabývat, vzalo jako první zasvé tvrzení o Ahasverově slávě, která se s tou Ježíšovou 

rozhodně nemůže měřit. Většina mých přátel a známých totiž popřela, že by znala příběh 

muže, který urazil v čase pašijí Ježíše Krista, a byl za to potrestán věčným životem či 

putováním. Také z tohoto důvodu tvoří první část mé bakalářské práce poměrně detailní 

popis forem, v nichž se příběh během století objevoval, než pravděpodobně v dnešním 

Německu na přelomu 16. a 17. století získal podobu, která ve své době sklidila značný 

ohlas a stala se základem četných zpracování v moderní literatuře. V této práci bude 

hlavní díl pozornosti věnován právě oné raně novověké variantě, neboť je vcelku rozsáhlá 

a pro úhel pohledu, který chci ve své práci uplatnit, příhodná. Věřím, že jejímu rozboru 

dodá přihlédnutí ke starším podobám hloubku. Novější podoby, folklorní i literární, 

budou naopak i kvůli omezenému rozsahu práce ponechány zcela stranou. 

Problematičnost označení hlavního protagonisty vypravování jako „věčného Žida“ a 

celého příběhu jako „Legendy o věčném Židu“ ozřejmí pravděpodobně již konstatování, 

že sousloví „věčný Žid“ se objevuje až za časovým horizontem této práce, na konci 17. sto-

letí. Při plném vědomí jejich ošidnosti budu oba výše zmíněné pojmy v práci užívat 

jednoduše z potřeby stručného termínu. 

Obrat „věčný Žid“ zároveň dobře vystihuje, že hlavní hrdina je očividně symbolem, 

prototypem Žida, tak jak ho z jistého odstupu nazírala křesťanská většina. Vymezuji tuto 

skupinu s pomocí přídavného jména křesťanská. Co však bylo v jejím způsobu nazírání 

Žida, tak jak je zachycen v textu oné výše zmíněné raně novověké verze legendy, 

specificky křesťanské, tedy spojené s náboženstvím a jeho věroukou?  

Zodpovědět tuto otázku není zcela snadné. Pohled oné křesťanské většiny byl kromě 

náboženství nikterak překvapivě formován i rozmanitými dalšími hledisky, od společen-

ského a hospodářského až po dějinné (ve smyslu právě aktuálních událostí). V podobě 

„věčného Žida“ se rovněž odráží, že není čtenáři představen izolovaně, nýbrž je součástí 

příběhu, který se opět formoval v závislosti na svých zdrojích a zákonitostech utváření. 

Tento příběh je pak v případě konkrétní, výše zmíněné raně novověké varianty součástí 

knížky lidového čtení (čili čtiva, jež bylo ve své době určeno širokým lidovým vrstvám), 

lze tedy důvodně předpokládat, že iniciátor jejího vydání upravil příběh tak, aby co 

nejlépe odpovídal vkusu potenciálních čtenářů. 

Zcela opominout některý z těchto vlivů by znamenalo vydat práci všanc podezření 

z nevyváženosti, tím spíše, že některé z nich působily i na ono vyzdvižené teologické 

hledisko, které se kromě toho pochopitelně vyvíjelo i z vlastních zdrojů v čase a prostoru. 

V práci je třeba zohlednit jak katolické i protestantské teologické pojetí Židů. Katolické 

myšlenky se mohly projevit ve středověkých verzích legendy, z nichž čerpal editor (pro 



2 
 

mne) „konečné“ varianty. Také při zkoumání protestantských postojů je lépe mít hlubší 

(tedy katolickou) perspektivu na paměti. 

Z toho všeho plynou pro strukturu a obsah mé práce tyto závěry: V první části nejprve 

příběh uvedu do kontextu možných bezprostředních pramenů a strukturně podobných 

vyprávění a teprve pak navážu již zmíněným chronologickým přehledem nejpodnět-

nějších středověkých variant a podrobnějším rozborem německé raně novověké verze. 

Druhá část nabídne spíše stručný přehled pro můj rozbor zajímavých prvků z katolického 

teologického náhledu na Židy, zatímco ve třetí části bude obšírněji pojednán postoj 

k Židům, který lze nalézt u raně novověkých teologů protestantských. Jelikož byl vývoj 

těchto postojů úzce svázán s dobovým děním ve společnosti, bude jako ilustrativní příklad 

následovat krátký exkurs do tehdejších událostí v Hamburku, jinak též dějišti pro tuto 

práci klíčové verze legendy. 
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Rešerše 

V první řadě je nutné říci, že středověkým podobám vyprávění o věčném Židu je 

obecně v akademickém diskurzu věnováno méně pozornosti než jeho moderním literár-

ním zpracováním. Raně novověká verze, které v této práci náleží ústřední postavení, leží 

co do množství odborného zájmu mezi oběma skupinami, má však přece jen blíže ke 

druhé jmenované.  

Poměrně rozsáhlý celkový pohled na středověké varianty příběhu skýtá monografie 

amerického profesora anglické literatury George Andersona The Legend of the Wandering 

Jew, o jejíž kvalitě výmluvně svědčí i fakt, že byla vydána již čtyřikrát, naposledy v loňském 

roce.1 Zajímavý a zároveň mému oboru bližší vhled do dané problematiky by mi snad 

mohly poskytnout práce Rolanda Augueta (Le juif errant: Genèse d'une légende) a Edgara 

Knechta (Le mythe du juif errant: Essai de mythologie littéraire et de sociologie religieuse), 

bohužel pro mne nebyly dostupné ani fyzicky ani jazykově. 

Významnější verze středověké i novověké jsou pochopitelně zpracovávány i jednot-

livě v článcích, z nichž jsem mohla pracovat zejména s německojazyčnými. Dílčí otázky 

i možnosti dalšího směřování mi osvětlil článek o verzi legendy z vrcholně středověké 

anglické kroniky z pera německého teologa Michaela Tillyho, jinak odborníka na 

starověké židovské dějiny.2 Soustavněji než on se oné stále znovu zmiňované novověké 

variantě legendy věnuje německý badatel v oboru německo-židovských vztahů Avram 

Baleanu.3 

Pokud jde o křesťanské teologické chápání Židů, poskytla mi dobrý základ mohutná 

publikace Living Letters of the Law americko-izraelského profesora středověkých 

židovských dějin Jeremyho Cohena, který se na středověké křesťansko-židovské vztahy 

dlouhodobě zaměřuje.4 Na téma Lutherovy teologie a Židů existuje nepřeberné množství 

literatury, zejména proto, že toto téma rezonuje ve vleklé debatě o kořenech nacistické 

ideologie. V práci jsem čerpala zejména z výboru Martin Luther und die Juden, který 

z Lutherova díla připravil a kontextovými studiemi doplnil německý teolog Walther 

Bienert.5 Hlavní předností jeho publikace je, že pracuje skutečně s celým lutherovským 

korpusem a neomezuje se pouze na spisy zvláště věnované Židům. 

Zvláštní přínos pro závěry mé práce měly články německého teologa Thomase 

Kaufmanna, který se soustavně věnuje vztahům protestantismu k ostatním nábožen-

stvím.6 Lituji, že jsem se ve své práci kromě jeho článků nemohla opírat o také jeho 

nedávné monografie o Lutherových „židovských“ spisech a názoru na Židy obecně.  

                                                        
1 Anderson, George Kumler, The Legend of the Wandering Jew, 3rd ed., Hannover (N. H.): Brown University 
Press, 1991, (19651). 
2 Tilly, Michael, „Der ‚Ewige Jude‘ in England: Die mittelalterliche Cartaphilus-Legende in ihrem historischen 
Kontext“, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 47.4 (1995): 289–303. 
3 Baleanu, Avram Andrei, „Der ‚ewige Jude‘: Kurze Geschichte der Manipulation eines Mythos“, in Schoeps, 
Julius H. und Joachim Schlör (Hrsg.), Antisemitismus – Vorurteile und Mythen, München: Piper, 1995, s. 96–
102 a „Geburt des Ahasver“, Menora 2 (1991): 15–43. 
4 Cohen, Jeremy, Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in medieval Christianity, (S. Mark Taper 
Foundation imprint in Jewish studies), Berkeley (Calif.): University of California Press, 1999. 
5 Bienert, Walther, Martin Luther und die Juden: Ein Quellenbuch mit zeitgenössischen Illustrationen, mit 
Einführungen und Erläuterungen, Frankfurt a. M.: Evangelisches Verlagswerk, 1982. 
6 Kaufmann, Thomas, „Luther and the Jews“, in Bell, Dean Phillip and Stephen G. Burnett, Jews, Judaism and 
the Reformation, (Studies in Central European Histories, v. 37), Leiden and Boston (Mass.): Brill, 2006, s. 69–
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1. Legenda o věčném Židovi 

Pro snazší orientaci mezi různými prameny a variantami legendy, o nichž tato část 

práce pojednává, bude dobré si pro začátek vytyčit ideální typ příběhu: Hlavní 

protagonista bezohledně popohání Krista na křížové cestě (v některých verzích ho také 

uhodí) a Ježíš ho, odpovídaje na jeho pobídku, odsuzuje k nesmrtelnosti, případně 

putování, a to až do svého druhého příchodu. Provinilec se pak setkává s příslušníky 

následujících pokolení a vypráví jim o svém provinění, o pašijovém dění obecně, či 

o dalších historických událostech. Svého činu lituje. Žije zbožně, až odříkavě. Někdy své 

okolí udivuje také zvláštními vlastnostmi a dovednostmi. 

1.1 Zdroje 

Mnoho motivů vylíčeného příběhu má předobrazy, nebo alespoň paralely v biblických 

pasážích. Jakkoli nelze s určitostí říci, zda skutečně přispěly k výsledné podobě příběhu, 

případně kdy a proč, představují přinejmenším kontext, na jehož pozadí byla legenda 

později chápána a vykládána. Zároveň dá jejich přehled vyniknout jedinečnosti a kom-

plexnosti výsledné konstrukce. 

1.1.1 Skutek 

Anderson pokládá za předobraz ústřední události celé legendy pasáž z Janova 

evangelia, která popisuje výslech, jemuž byl Ježíš po zatčení podroben v domě Annáše, 

tchána tehdejšího velekněze.7 Když se Annáš, který je v textu soustavně zmiňován pouze 

jako velekněz, Ježíše táže na jeho učení, neodpovídá mu Ježíš přímo, ale odkazuje ho na 

své posluchače, neboť jeho učení není tajné, ale naopak obecně známé. Za tuto odpověď 

Ježíše jeden ze strážců udeří do tváře se slovy: „Tak se odpovídá veleknězi?“ Ježíš se vůči 

jeho výpadu ohrazuje: „Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo 

správné, proč mě biješ?“8  

Z celé pasáže Anderson vyzdvihuje pouze fyzický útok na Ježíše. Slovům, která ho 

doprovázejí, nevěnuje pozornost, přestože slovní výpady hrají v různých verzích legendy 

o věčném Židovi často důležitější roli než brachiální násilí. Rovněž pomíjí okolnost, že 

ačkoli je Ježíš během pašijí bit vícekrát,9 pouze zde je útočník konkrétní jednotlivec (nikoli 

anonymní dav), a co je možná vůbec nejvýznamnější, Ježíš jeho agresi nesnáší „berán-

kovsky“ mlčenlivě, nýbrž se jí, třebaže jen slovy, brání. 

Do obrazu veleknězova prchlivého služebníka dodává další konkrétní rysy jeho 

pozdější ztotožnění s jen o několik veršů dříve10 zmíněným mužem jménem Malchos, 

jemuž Šimon Petr během Kristova zatýkání uťal ucho.11 Vklad této epizody do legendy se 

nicméně nezdá být nijak zásadní. V některých variantách nese věčný Žid jeho jméno,12 

avšak nevraživost podnícená osobní fyzickou či jinou újmou jako pohnutka k útoku na 

Ježíše nikde zmíněna není. 

                                                        
104 a „Die theologische Bewertung des Judentums im Protestantismus des späteren 16. Jahrhunderts 
(1530–1600)“, Archiv für Reformationsgegschichte 91 (2000): 191–237. 
7 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 12. 
8 Parafráze dle J 18, 20–22, přímá řeč však byla přejata v doslovném znění. 
9 Např. J 19, 1 a 3. 
10 J 18,10. 
11 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 12, pozn. 2.  
12 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 34–35. 
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Vzhledem k dalšímu vývoji legendy je ještě důležité zdůraznit, že z žádné z epizod 

není zřejmé, zda je veleknězův sluha (či strážce) sám Žid. 

1.1.2 Potrestání 

Legenda o věčném Židovi se odvíjí podle stejného vzorce jako starozákonní příběh 

Kainův. Poté co Kain zabil svého bratra Ábela, ptá se jej Hospodin: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ 

Kain se však ke svému skutku nepřiznává, natož aby se kál. Odpovídá, jako by se vůbec nic 

nestalo: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“13 Anderson má za to, že spíše než 

za první vraždu bližního trestá Hospodin Kaina za zpupnost jeho odpovědi. Jí se Kain 

proviňuje přímo proti Bohu.14  

Kainův trest spočívá v tom, že již nemůže obdělávat zemi jako dosud. Stává se 

„psancem a štvancem“, pouze Hospodinovo znamení brání tomu, aby jej někdo zabil.15 

Jinými slovy ztrácí vazbu k místu i ke společenství. Věčného Žida Kristus odsuzuje 

k nesmrtelnosti, případně i k neustálému putování, takže věčného Žid neváží žádná pouta 

k určitému místu ani ho neomezuje vyměřený čas lidského života, vymyká se kategoriím 

času a prostoru, a je tedy liminální.  

Podle motivu provinění vůči božské autoritě, po němž následuje zdrcující trest, je 

legenda o věčném Židovi zařazena v klasifikačním systému Aarneho, Thompsona a 

Uthera.16 Toto základní schéma ji spojuje nejen s Kainovým příběhem ze shodné tradice, 

ale i s mýty a folklorními vypravováními z jiných kulturních oblastí.17  

1.1.3 Nesmrtelnost / Čekání na Kristův druhý příchod 

Starý zákon podává zprávu o dvou mužích, jejichž život se z Boží vůle nezavršil smrtí, 

nýbrž podivuhodným nanebevzetím: Prvním z nich byl jeden z předpotopních patriarchů 

Henoch, jehož po dlouhém a bohabojném životě „nebylo […], neboť ho Bůh vzal“18 a 

druhým prorok Elijáš, který byl ohnivým vozem s ohnivými koňmi vzat do nebe.19  

Nový zákon pak nabízí dvě pasáže, podle nichž, jsou-li chápány doslovně, se někteří 

Kristovi současníci mohou dožít jeho návratu. První je obecná: „Amen, pravím vám, že 

někteří z vás neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým králov-

stvím.“20 Verze legendy, která je pro tuto práci klíčová, tento výrok cituje, zřejmě, aby si 

zjednala větší vážnost a důvěru u čtenářů. 

                                                        
13 Parafráze dle Gn 4,8–9. 
14 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 3. 
15 Parafráze dle Gn 4,2 a 10–15. 
16 Konkrétně: Náboženská vyprávění – Bůh odměňuje a trestá – typ č. 777, viz Uther, Hans Jörg (ed.), The 
Types of International Folktales: a Classification and Bibliography (Based on the System Antti Aarne and Stith 
Thompson),  vol. 1, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2004, s. 434. 
17 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 2–10. Anderson nalezl příklad nesmrtelnosti jako trestu 
dokonce i v buddhistické tradici, a proto mě poněkud překvapuje, že do svého výčtu nezahrnul 
Ašvatthámana, ústřední zápornou postavu ze samého závěru příběhového rámce Mahábháraty. Ten je za 
pohromu, kterou přivolal na rod Pánduovců, hlavních kladných hrdinů, odsouzen Kršnou k strastiplnému 
životu všem odporného vyvržence. Trest má trvat tři tisíce let a ani smrt jej nebude moci ukončit dříve (viz 
Miltner, Vladimír, Mahábhárata aneb Velký boj, 2. vyd. (19881), (Mýty, legendy a pohádky), Praha: Argo, 
2011, s. 270.).  Paralela s osudem Kaina a věčného Žida je nasnadě. 
18 Parafráze Gn 5,23–24, citace z Gn 5,24. 
19 Parafráze 2Kr 2,11. 
20 Mt 16,28. 
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 Druhá „předpověď“, kterou Anderson i Tilly považují za důležitý prvek v rámci 

utváření legendy o věčném Židovi,21 se vztahuje pouze k „učedníku, kterého Ježíš miloval“. 

Ježíš o něm říká zvědavému Šimonu Petrovi: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, 

není to tvá věc.“ Interpretaci, že tento učedník (identifikovaný tradicí jako Jan Evangelista) 

nezemře, autor evangelia zmiňuje a také odmítá hned vzápětí,22 rozvíjela se nicméně 

i později. Legenda o věčném Židovi možná jejímu vlivu vděčí mezi jiným za příklon 

potrestaného přestupníka ke křesťanství, jakož i za úběžník jeho osudu, druhý příchod 

Kristův. 

1.2 Středověké varianty 

1.2.1 Leimonarion 

Ve sbírce zbožných příběhů jménem Leimonarion se nachází příběh, který se v popisu 

provinění zcela neshoduje s výše vytyčeným ideálním typem, ale jinak se mu dosti blíží. 

Leimonarion sepsal mnich Johannes Moschos Eukratés v Syropalestině druhé poloviny 

6. či počátku 7. století. Jakýsi kyperský mnich, jenž se ještě za světského života provinil 

znesvěcením hostie, zde vypráví o svém nenadálém setkání s otrhaným Etiopanem, který 

mu řekl, že jsou oba odsouzeni ke stejnému trestu. Jsa dotázán, kdo je, odpověděl Etiopan, 

že je ten, kdo v pašijovém čase uhodil do tváře „stvořitele veškerenstva, našeho Pána, 

Ježíše Krista“.23 

Provinění, tak jak je zde popsáno, se shoduje s epizodou z Janova evangelia. Nade vší 

pochybnost bylo potrestáno a epiteton „stvořitel veškerenstva“ by snad v této souvislosti 

bylo možné vykládat jako zdůraznění Kristovy božskosti, která mu dává moc i oprávnění 

trestat. Vlastní podoba trestu závisí na interpretaci nepřímých indicií. Etiopan na každý 

pád žije, přestože od pašijí uplynulo několik set let. Poněkud překvapivé označení 

„Etiopan“ lze snad chápat jako ekvivalent pro „cizinec“ a společně s rozedraným 

zevnějškem vykládat jako odkaz na věčné putování. Dále se v souvislosti s charak-

teristikou „Etiopan“ naskýtá otázka, zda vylučuje, případně jinak určuje židovství tajemné 

postavy.24 Netroufám si ji jednoznačně zodpovědět. Pokud jde o Etiopanův duchovní 

vývoj, jeho současný postoj k Ježíšovi je zřetelně plný úcty.  

1.2.2 Ignoti monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferraria chronica et Ryccardi de S. Germano 

chronica 

Ideálnímu typu bližší variantu legendy o věčném Židovi lze nalézt v záznamu ve 

ferrarské klášterní kronice z roku 1223. U příležitosti setkání významných světských 

i duchovních osobností (mezi jinými i císaře Friedricha II.) zde vyprávějí poutníci, že 

v Arménii viděli Žida, který byl přítomen pašijím a na křížové cestě popohnal Pána, řka: 

„Jdi, jdi, ty pokušiteli a svůdce, ať dostaneš, co si zasloužíš.“ Kristus mu na to údajně 

                                                        
21 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 13–15 a Tilly, „Der ‚Ewige Jude‘ in England“, s. 296–297 a 
300. 
22 J 21,22–23. 
23 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 13. 
24 Pokud mohu soudit z jednoho encyklopedického hesla (Hastings, Adrian, „Ethiopian Theology“ in 
Hastings, Adrian, Alistair Mason a Hugh Pyper, The Oxford Companion to Christian Thought: Intellectual, 
Spiritual, and Moral Horizons of Christianity, New York: Oxford University Press, 2000, s. 214.), představoval 
možná „Etiopan“ v době a místě vzniku zápisu cizího a poněkud podezřelého křesťana. Sklon přejímat 
židovské prvky, objevoval-li se v etiopské církvi již v této době, by byl za daných okolností zajímavým 
detailem. 
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odpověděl: „Já jdu, ale ty na mě počkáš, dokud zase nepřijdu.“ Tento Žid prý nejen že do 

parusie nezemře, ale každých sto let omládne, takže je mu třicet let.25 

Je nápadné, že prokletý je poprvé výslovně označen jako Žid a zároveň jeho slova ostře 

vyjadřují nevíru v Ježíšovu mesiášskou úlohu. Teprve zde tak má oporu v textu případná 

spekulace o motivu provinilcova jednání. Trestem, který na Žida dolehne, je nesmrtelnost, 

ozvláštněná periodickým mládnutím. O věčném putování není zmínky ani přímo v kletbě, 

ani ve zprostředkovaném líčení očitých svědků. Kromě místa pobytu se nevěnuje žádná 

pozornost Židovým dalším osudům či postojům. 

1.2.3 Flores historiarum a Chronica majora 

Podání z kroniky anglického kláštera St. Albans patří k nejobšírnějším. V roce 1228 je 

pod názvem „O Josefovi, který dosud živý očekává poslední Kristův příchod“ zaznamenal 

zdejší kronikář Roger z Wendoveru. Jeho vyprávění začíná zprávou o návštěvě armén-

ského arcibiskupa, který do kláštera zavítal na své pouti po Evropě. Když zcestovalý host 

ze vzdálené země rozpráví s mnichy, táží se ho také na „Josefa, onoho muže, o němž se 

mezi lidem neustále mluví,“ neboť „byl při tom, když pán trpěl, mluvil s ním a stále žije 

jako důkaz křesťanské víry“. Arcibiskup prostřednictvím svého tlumočníka odpovídá, že 

ho dobře zná, krátce před jeho cestou na západ tento Josef dokonce jedl u jeho stolu. Na 

další přímý dotaz vypráví arcibiskup o Josefově minulosti: Za Ježíšových časů se Josef 

jmenoval Cartaphilus a byl dveřníkem Pontia Piláta. Když Židé Pontia Piláta přesvědčili, 

aby dal Ježíše ukřižovat, a vlekli Ježíše z pretoria,26 udeřil Cartaphilus Ježíše nešlechetně 

(doslova bezbožně) pěstí do zad a posmíval se mu: „Jdi rychleji, Ježíši, jdi, proč otálíš?“ 

Ježíš se na něho podíval a s vážnou tváří řekl: „Já jdu, ale ty na mne budeš čekat, dokud 

opět nepřijdu.“ Od té doby Cartaphilus čeká a když dosáhne sta let, omládne, takže je mu 

znovu třicet jako v čase pašijí. Své současné jméno Josef získal, když se dal pokřtít od 

Ananiáše, který pokřtil také sv. Pavla. Nyní žije Josef nadmíru skromně a zbožně 

v Arménii, upřednostňuje společnost duchovních a zbožných mužů. Pouze na jejich 

vyzvání se rozhovoří, a to o rané historii církve a podobných tématech. Obává se 

posledního soudu a zároveň doufá v odpuštění, vztahuje na sebe Kristův výrok: „Otče, 

odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“27 Toto vyprávění ještě rozšířil, v podrobnostech 

pozměnil a podepřel dalšími svědectvími a důkazy hodnověrnosti Rogerův nástupce 

v úloze kronikáře Matouš Pařížský ve své kronice Chronica majora.28 

V tomto podání má provinilec poprvé určité zaměstnání (Pilátův dveřník) a dokonce 

jméno. Anderson i Tilly se kloní k názoru, že řecký význam jména Cartaphilus, „velmi 

milovaný“ odráží vliv legendy o sv. Janu Evangelistovi, „učedníku, kterého Ježíš miloval“.29 

Tilly také dokazuje, že Cartaphilus byl a má být chápán jako Žid, přestože to nikde v textu 

není výslovně uvedeno.30 Jeho provinění nicméně na rozdíl od ferrarské kroniky není 

podloženo náboženskou nenávistí, nýbrž pouze nevědomostí a zlomyslností. I přesto 

                                                        
25 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 18. 
26 Text se zde zřetelně opírá o Janovo evangelium. 
27 L 23,34. 
28 Parafráze dle Tilly, „Der ‚Ewige Jude‘ in England“, s. 292–294 a 301–303. Všechny citace pocházejí ze 
s. 293. 
29 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 19 a Tilly, „Der ‚Ewige Jude‘ in England“, s. 296–297. Tilly 
nicméně v příslušné poznámce pod čarou uvádí i další varianty. 
30 Tilly, „Der ‚Ewige Jude‘ in England“, s. 299–300. 



8 
 

následuje vzápětí kletba, téměř totožná s ferrarskou. Popis Cartaphilova nového života po 

obrácení je bohatě rozvinut a Tilly si všímá, že odpovídá dobovému mnišskému ideálu.31 

1.2.4 De astronomia tractatus 

Autor astronomického pojednání, astrolog Guido Bonatti di Forli († 1300) pokládá 

Johanna Buttadea, jak se zde nazývá přestupník, za pozoruhodného především pro jeho 

dlouhověkost. Byl k ní odsouzen víceméně týmiž slovy jako v předchozích verzích ze 

13. století, za to že Krista popohnal na cestě k ukřižování. Lakonický popis nezmiňuje, že 

by provinilec něco řekl. Na druhé straně je sdílnější ohledně Buttadeových dalších osudů. 

Uvádí, že v roce 1267 prošel Forli během své pouti do Santiaga. 

V první řadě si zaslouží pozornost nové jméno hlavní postavy Johannes Buttadeus. 

Anderson navzdory gramatickým nesrovnalostem upřednostňuje výklad tohoto jména 

jako „ten kdo uhodil, příp. strčil do Boha“ z latinského batuere (uhodit, udeřit, postrčit) a 

deus. Toto jméno muselo být v Itálii přinejmenším mezi vzdělanci tak rozšířené, že se stalo 

součástí přirovnání vyjadřujících dlouhé trvání. Někdy se objevuje i zápis Votadeo, 

kterému lze rozumět jako „oddaný Bohu“, takže by podobně jako Cartaphilus proniklo do 

vyprávění působením legendy o sv. Janu Evangelistovi.32 Dalším zajímavým prvkem je, že 

oproti ferrarské a anglické verzi je Buttadeus sám, a nikoli ten, kdo o něm vypráví, 

poutníkem. Může to být výrazem jak jeho kajícnosti, tak věčného bloudění. 

1.2.5 Bezejmenné vyprávění Antonia di Francesco di Andrea 

Podání z italského rukopisu z 15. století, jehož autorem je Antonio di Francesco di 

Andrea, začíná ujištěním, že jeho hlavní protagonista Giovanni Votaddio či Servo di Dio 

(Sluha Boží) byl viděn v Itálii mezi léty 1310 a 1320, jak dosvědčili mnozí věkovití občané. 

Příbuzní a známí autora samotného se s ním setkali v roce 1411 za dramatických 

okolností, v horách za sněhové bouře, a vděčí mu za záchranu jednoho ze svých dětí. I další 

popis tajemného muže, oděného jako mnich, avšak nikterak asketického, má zjevně ve 

čtenáři vzbudit úžas: Giovanni ví, kde jsou skryty poklady, zná budoucnost, ovládá 

všechny jazyky včetně klasických, může se stát neviditelným, má nevyčerpatelnou zásobu 

peněz, nemůže být zabit (jak se ukáže, když je za údajnou špionáž odsouzen k smrti 

oběšením) a na žádném místě nesmí setrvat déle než tři dny. Poslední dvě jmenované 

zvláštnosti zřejmě souvisí s jeho minulostí. Když se ho Antonio di Francesco di Andrea 

přímo zeptá, zda je Giovanni Bottadio, dotázaný nejprve vypráví příběh zmíněné osoby: 

Když Ježíš stoupal na vrch, kde byl kříž, za doprovodu své matky a dalších zarmoucených 

a naříkajících žen,33 Bottadio ho udeřil do ledví a řekl mu: „Jdi rychleji!“ Ježíš se naň 

obrátil, řka: „A ty půjdeš rychleji a počkáš na mne!“ Znovu dotázán, zda je ten dotyčný, 

Giovanni odmítá odpovídat na jakékoli otázky a doznává se leda slzou, již uroní. Antonio 

dále v textu uvažuje, že Giovanni je třetím důkazem Boží moci vedle Elijáše a Henocha.34  

Antoniův hrdina má jméno, v dané oblasti zavedené, kým byl v době svého provinění, 

nicméně podrobněji vykresleno není. Poprvé se výrazně proměňuje kletba: Giovanni 

Servo di Dio jednoznačně musí bez ustání putovat. K lidem se chová víceméně dobrotivě, 

                                                        
31 Tilly, „Der ‚Ewige Jude‘ in England“, s. 300–301. 
32 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 21–23. 
33 Popis zřetelně čerpá z L 23,27. 
34 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 25–26. 
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avšak jeho zbožnost či kajícnost v podstatě zaniká v rozmáchlém líčení jeho zvláštních 

schopností. 

1.2.6 El Crotalon 

Do satiry Španěla Cristobala de Villalón z 50. let 16. století je příběh věčného Žida 

zařazen patrně jen mimochodem, zato s pohrdáním namířeným proti pověrčivým lidem, 

kteří si podobné příběhy vymýšlejí.  Švec nazvaný Juan de Voto a Dios prý podle nich na 

Via Dolorosa udeřil Krista svým ševcovským kopytem se slovy „Jdi, jdi, ty synu Mariin!“, 

na což mu Kristus odpověděl: „Já jdu, ale ty tu zůstaneš navždy, abys o mně vydával 

svědectví.“35 

Ševcova slova s největší pravděpodobností svým důrazem na Ježíšovu matku vyjad-

řují útočníkovu nevíru v Kristovo početí z Ducha svatého. Konkrétní projev nevíry se 

objevuje v legendě poměrně zřídka, zatím byl doložen pouze ferrarskou kronikou. Zde by 

mohl implicitně vyjadřovat, že švec byl Žid.36 Chybí zde parusie jako mez trestu a ačkoli je 

teologickým slovníkem určena nová náplň ševcova života, není tu jeho dalšímu osudu 

věnováno více pozornosti. 

1.2.7 Vyprávění poutníků do Svaté země 

Podání poutníků do Svaté země z 15. a 16. století se výrazně odlišují od zatím 

uvedených variant. Podrobné vyprávění Vláma Jana Aertse van Mecheln, který navštívil 

Jeruzalém roku 1484, však stojí na pomezí: Muž, kterému Aerts dává vlámské jméno Jan 

Baudewyn, bydlel v Ježíšových časech vně jeruzalémských hradeb. Na Velký pátek stál na 

prahu svého domu, když jej míjel Kristus se svým křížem. Při pohledu na Spasitele vzplál 

Baudewyn hněvem a osopil se naň: „Jen dál, jen dál! Už dávno jsi měl po téhle cestě jít!“ 

Ježíš se k němu obrátil a řekl: „Já jdu, ale ty tu zůstaneš a každý rok se budeš ptát, jestli už 

jsem se vrátil.“  

Ve vypravěčových časech je Baudewyn přísně střežen za osmi dřevěnými dveřmi a 

jedněmi železnými a bez svolení sultána jej nelze spatřit, neboť jeho pohled nadpřiro-

zeným způsobem každého přiměje ke konverzi ke křesťanství. Pro Aertse toto není 

překážkou a vězně spatří: Nahání hrůzu, je nahý, ale pokrytý dlouhým porostem, bez hnutí 

setrvává na tom místě, kde urazil Spasitele, a promluví jen jednou za rok, když se na Velký 

pátek táže, jestli se už vrátil ten muž s křížem. Jinak jen koulí očima a slyšet je pouze jeho 

dech. 

Ostatní verze se v líčení provinění drží Janova evangelia37 a nezmiňují Ježíšovu kletbu. 

Podmínky věznění i utrpení se v různých podáních liší, většinou v protikladu k Aertsovi 

zahrnují stálý nepokoj. Křesťanští vypravěči dostávají možnost vězně spatřit v naprosté 

tajnosti, ale důvod jako v Aertsově verzi uveden není.38 

V Aertsově variantě je ještě třeba vyzdvihnout, že Baudewyn není líčen jako nevědo-

mý vtipálek, jedná v hněvu, patrně vyvolaném jeho přesvědčením. Také by neměl zapad-

nout tajemný způsob, jímž šíří křesťanství. 

                                                        
35 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 29. 
36 Na Ježíšův nelegitimní původ narážejí některé talmudické pasáže (viz Schäfer, Peter, Jesus in the Talmud, 

Princeton: Princeton University Press, 2007, s. 15–24.). Církev o nich přinejmenším od určité doby věděla a 

Židům jejich rouhání vytýkala (Viz Chazan, Robert, Židé středověkého západního křesťanského světa, 

[Každodenní život, 42], Praha: Argo, 2006, s. 59.). 
37 J 18,22. 
38 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 34–36. 
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1.2.8 Shrnutí 

Prozatím lze úhrnem konstatovat, že v žádném z písemných dokladů kromě jediného 

(1.2.2) není výslovně uvedeno, že přestupník je Žid, ale na druhé straně to není ani 

vyloučené, snad s výjimkou „Etiopana“ (1.2.1) a Pilátova dveřníka Cartaphila (1.2.3), 

ačkoli i zde o tom jeden badatel spekuluje. Vlastní přestupníkova slova lze jako nepřímé 

svědectví pro židovskou identitu (tam, kde určité tvrzení chybí) využít pouze v jednom 

(1.2.6), nanejvýše dvou případech (1.2.7). Nesmrtelnost jako trest je doložena hojněji, 

putování je výslovně zmíněno v kletbě jednou (1.2.5), jinde na něj možná lze usuzovat 

z nepřímých náznaků (1.2.1; 1.2.4). Parusie je výslovně stanovena jako mez trestu ve 

všech třech verzích ze 13. století (1.2.2–1.2.4), které se ostatně v zásadě shodují ve znění 

kletby, v pozdějších (1.2.5. a 1.2.7) je však tento její význam spíše, více či méně, implicitní. 

Motiv obrácení je důkladně rozpracován v jedné verzi (1.2.3), v dalších je snad zmíněn 

mimochodem (1.2.1; 1.2.4; 1.2.5), v ostatních však spekulace na toto téma nenacházejí 

sebemenší oporu. Pouze výjimečně (1.2.7) se ve vyprávění pracuje s výročím provinění, 

nikde však není kupříkladu zmíněno, že by k setkání s věčným Židem došlo na Velikonoce. 

1.3 Kurtze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus 

1.3.1 Vlastní vyprávění 

Tato knížka lidového čtení (tedy čtivo určené masám) se poprvé objevuje roku 1602. 

Anonymní autor předkládá její obsah jako příběh z mládí Paula von Eitzen, významného 

představitele luteránské církve, šlesvického biskupa, který údajně tuto příhodu pisateli a 

ostatním svým žákům často vyprávěl. Když se Paulus von Eitzen v zimě roku 1542 během 

návštěvy rodného Hamburku účastnil nedělní bohoslužby, spatřil vysokého, asi 

padesátiletého muže s dlouhými vlasy, v odění opotřebovaném dlouhým putováním a 

nedostatečném vzhledem k ročnímu období, bez obutí (jeho chodidla byla prý tvrdá a dva 

prsty silná). Muž stál blízko kazatelny, pozorně, bez hnutí naslouchal kázání, jen při 

zmínce o Ježíši Kristu se sklonil, hluboce vzdychal a bil se v prsa. Paulus von Eitzen, jehož 

tento muž zaujal, se postupně dozvěděl, že dotyčný se jmenuje Ahasverus, povoláním je 

švec a pochází z Jeruzaléma. Když byl v Jeruzalémě souzen Ježíš, pokládal ho Ahasverus 

za kacíře a svůdce tak jako velekněží a zákoníci, protože byl jinak nevědomý. Podílel se na 

pokřiku „Ukřižuj ho!“ i prosbě za propuštění Barabáše, a když byl vynesen rozsudek, 

pospíchal domů, aby mohl s rodinou přihlížet, až půjde Ježíš s křížem kolem. Když se tak 

skutečně stalo a Ježíš si chtěl právě u jeho domu chvíli odpočinout, Ahasverus ho 

rozhněván hrubě odehnal. Nato naň Ježíš přísně pohlédl a řekl mu: „Já spočinu a odpočinu 

si, ale ty půjdeš.“ Od toho okamžiku neměl Ahasverus stání, následoval průvod, přihlížel 

ukřižování a pak pokračoval dál. Své blízké už nikdy nespatřil a Jeruzalém a svou zemi 

teprve po dlouhé době, zničené a pusté. Svůj trest musí trpělivě snášet, dokud se Bohu 

nezlíbí dopřát mu věčného klidu. Smyslem trestu si však není jist, snad má až 

do posledního soudu sloužit jako živý svědek Kristova utrpení k přesvědčování bezbož-

ných a nevěřících.  

Kromě pašijových událostí39 (údajně nad rámec zpráv evangelistů a historiků) zná 

Ahasverus i životy apoštolů a dění v orientálních zemích. Ovládá jazyk země, v níž se 

nachází, jako rodilý mluvčí. Mluví však pouze tehdy, je-li tázán. Božímu slovu nejenže 

                                                        
39 Autor zde zřejmě čerpá z Lukášova evangelia, neboť zmiňuje, že byl Ježíš předveden před Heroda (L 23,7). 
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naslouchá pozorně, sám o něm také rozpráví, Boží jméno zmiňuje se vzdechy a nesnese, 

jestliže někdo kleje: Rozechvělý a pln zápalu se na takového člověka oboří: „Ubožáku! 

Ubohé stvoření! Ty bereš Boží jméno a Jeho utrpení nadarmo? Kdybys jako já viděl, jaké 

trpké rány a utrpení Kristus Pán kvůli mně a tobě snášel, litoval bys, žes bral Jeho jméno 

nadarmo.“ Ahasverus se také nikdy nesměje. Žije skromně, nepřijme více než dva šilinky 

almužny a i ty rozdá chudým s tím, že je nepotřebuje, neboť ho zaopatří Bůh.40 Kromě 

Paula von Eitzen mohou jeho existenci dosvědčit také další obyvatelé Šlesvicka, vyslanci 

holštýnského vévody, kteří Ahasvera viděli v sedmdesátých letech 16. století v Madridu, 

a obyvatelé Gdaňsku, který Ahasverus navštívil roku 1599. Svou zprávu uzavírá pisatel 

konstatováním, že o jejím hlavním aktérovi si může každý myslet, co chce. Boží dílo je 

neproniknutelné a s blížícím se soudným dnem a koncem světa bude podobných událostí 

přibývat. Blaze tomu, kdo je správně pochopí a neuráží se nad nimi.41;42 

V rámci rozboru musí být v první řadě vyzdviženo, že v textu je přímo uvedeno, že 

ústřední postavou vyprávění je Žid. Spolu s ostatními Židy přispívá k Ježíšovu odsouzení, 

a když se sám posléze s Ježíšem setká tváří v tvář, zaslepen hněvem mu nemilosrdně 

odepře chvíli odpočinku. Jeho vinu však přinejmenším částečně omlouvá, že špatné 

smýšlení o Ježíši Kristu, které ho vedlo k jeho jednání, mu vštípili velekněží a zákoníci. 

Zmínky o Ahasverově domě a rodině podtrhují, v jak liminálním postavení se octl, když 

nad ním Kristus vyslovil kletbu. Rovněž z hlediska vyznání je jeho identita nevyjasněná a 

ambivalentní. Je označován jako Žid (a to nejen v líčení dávných událostí), chová se 

nicméně jako křesťan. Třebaže ve vyprávění není zmíněn jeho křest, osvědčuje hlubokou 

víru, skromnost a oddanost Bohu, s níž také snáší svůj trest. Domnívá se, že až do 

posledního soudu (který se podle autora blíží) bude sloužit Božímu záměru a dosvědčovat 

Jeho pravdu.  

Autor Kurtze Beschreibung zřetelně čerpal ze starších písemných verzí legendy, 

zejména z Chronica majora, což je zvláště nápadné v popisu Ahasverovy zbožnosti.43 

Všichni badatelé dále mezi možné zdroje zahrnují Bonattiho pojednání (1.2.4), neboť je 

v jednom vydání výslovně zmíněno.44 V textu lze najít zajímavé shody také s Aertsovým 

vyprávěním (1.2.7): I on situuje klíčový incident k přestupníkovu domu a roli 

bezprostřední pohnutky v něm nechává sehrát hněvivé vzplanutí. Především druhá 

podobnost však není tak nenadálá, aby mohla vyvážit množství rozdílů. Za zajímavou 

pokládám otázku vlivu vyprávění Antonia di Francesco di Andrea (1.2.5). Knížka lidového 

čtení se s ním shoduje ve výslovném odsouzení k stálému putování, které je jinak 

v textových pramenech vzácné, a dále v Ahasverově schopnosti domluvit se libovolným 

jazykem. Vzhledem k typu média, který autor Kurtze Beschreibung použil, by nebylo nijak 

překvapivé, pokud by o úspěch u čtenářů usiloval se stejnou vehemencí, jaká je patrná 

u Antonia, jenže právě v tomto ohledu vyvstávají rozdíly mezi nimi: ve srovnání s Anto-

niovým vyprávěním zachází autor Kurtze Beschreibung s nadpřirozenými schopnostmi 

střídmě a jen tehdy, pokud souzní s ústředním zázrakem, tedy nesmrtelností a věčným 

putováním: Že je muž takových vlastností dobře obeznámen s církevní historií, děním 

                                                        
40 Cf. Mt 6,19–34. 
41 Cf. Mt 11,5–6. 
42 Parafráze dle Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 45–47 a Baleanu, „Geburt des Ahasver“, s. 18–
21. 
43 Ve druhé polovině 16. století dvakrát vyšla tiskem (Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 41). 
44 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 43. 
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v Orientě i nejrůznějšími jazyky a že jsou jeho chodidla na dva prsty silná a zrohovatělá, 

dává dobrý smysl. V knížce lidového čtení rovněž zcela scházejí dramatické scény 

podobné těm, o nichž se lze dočíst v Antoniově verzi (záchrana ze sněhové bouře, 

obvinění ze špionáže a následovné uniknutí smrti oběšením v poslední vteřině). 

S popisem Ahasvera jako vážného askety by ani taková dobrodružství nesouzněla, ačkoli 

u čtenářů by pravděpodobně nalezla příznivý ohlas. 

V předchozích odstavcích jsem nastínila některé důvody, proč nejsem nakloněna 

Niedově tezi, že teologické koncepce do knížky pronikly pouze díky přejímkám ze starších 

variant legendy,45 jelikož autorovi, který ostatně zjevně postrádal teologické vzdělání,46 

záleželo pouze na finančním prospěchu z masového rozšíření díla.47 Připouštím nicméně, 

že mé výhrady nemají povahu jednoznačných důkazů, a nijak nepopírám, že knížka 

lidového čtení populární byla. 

Jen z prvního roku její existence (1602) je známo 20 vydání.48 Baleanu její úspěch 

u čtenářů přičítá mj. živému a působivému líčení Ahasverova zjevu a utrpení,49 Nied pak 

rovnováze mezi záhadností, evokovanou zázračnými a nadpřirozenými prvky, a důvěry-

hodností, kterou podporují úctyhodní svědci a čtenářům v čase i prostoru blízké dějiště. 

Obě charakteristiky se podle Nieda spojují v Ahasverově židovské identitě, neboť ona ho 

činí zároveň známým i tajuplným.50  

Baleanu připisuje (na rozdíl od Nieda) Kurtze Beschreibung propagandistickou funkci 

v rámci křesťanské misie mezi Židy, přestože se s Niedem shoduje ohledně autorovy 

nedostatečné teologické průpravy.51 O to více však překvapí, když (opět stejně jako Nied) 

tvrdí, že původní text knížky lidového čtení je prost antijudaismu.52 Že přesvědčivé líčení 

utrpení hlavní postavy budí soucit53 a výpady proti Židům vnesly do vyprávění teprve 

pozdější zásahy do vlastního textu,54 však nic nemění na tom, že již v původním znění jsou 

za Ahasverovo jednání činěny odpovědnými bývalé i současné hlavní autority židovského 

náboženství, velekněží a zákoníci (čili rabíni), a za správné se pokládá (implicitně) 

opuštění židovské víry a (explicitně) přimknutí se k víře křesťanské. Takový 

antijudaismus, který je základní podmínkou křesťanské misie, v Kurtze Beschreibung 

rozhodně přítomen je. 

1.3.2 Dodatky 

Od 12. vydání, pocházejícího ještě z roku 1602, nebo nanejvýš z roku následujícího,55 

se v knížce lidového čtení objevuje dodatek nadepsaný Napomenutí o tomto Židu pro kře-

sťanského čtenáře.56 Jeho autora, který si zvolil pseudonym Chrysostomus Dudulaeus 

                                                        
45 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 273. 
46 Nied ve prospěch tohoto dílčího, podpůrného tvrzení argumentuje mj. tím, že postavě, která by 
z náboženského hlediska měla svým způsobem zastupovat všechny Židy, přidělil autor jméno, které v bibli 
náleží perskému králi (Est 1,1). 
47 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 265–267. 
48 Baleanu, „Geburt des Ahasver“, s. 21. 
49 Ibid, s. 28–29. 
50Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 267–270.  
51 Baleanu, „Geburt des Ahasver“, s. 30–32. 
52 Ibid. 33–35 a Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 273. 
53 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 273–274. 
54 Baleanu, „Geburt des Ahasver“, s. 37–38. 
55 Anderson, The Legend of the Wandering Jew, s. 51. 
56 Baleanu, „Der ‚ewige Jude‘“, s. 98. 
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Westphalus, považuje Nied (shodně s Baleanuem) za odlišného od původního pisatele a 

přiznává mu teologické vzdělání.57 Dudulaeus se s pomocí své erudice snaží vysvětlit a 

ospravedlnit sporné pasáže vyprávění (např. proč se Ježíš v rozporu se svým učením 

Ahasverovi mstí), ale především ve svém textu podniká otevřené výpady proti Židům. 

Smysl Ahasverova trestu spočívá podle Dudulaea jednoznačně v tom, aby Židy přesvědčil 

o křesťanské pravdě a přiměl je ke konverzi, třebaže šance na úspěch je dle pisatelova 

názoru vlastně mizivá. Dudulaeus totiž Židy vykresluje se značným odporem jako 

zaslepené a zatvrzelé pomýlence, hrabivce plné zášti a zároveň přetvářky, které za jejich 

neústupnost čekají strašné tresty. Zpráva o dvanácti židovských kmenech: jakou potupu 

každý z kmenů způsobil Kristu pánovi a jak dosud musí trpět, jakož i Zápis rozsudku 

hrdelního soudu nad Ježíšem58, které se součástí knížky lidového čtení staly v dalších 

desetiletích 17. století, pokračují v nastoupené tendenci.59 Roku 1694 se v textu poprvé 

objevuje spojení „věčný Žid“,60 které označuje typického, nenapravitelného Žida.61 Možná 

i výše zmíněná Ahasverova náboženská ambivalence umožňuje, že antijudaismus postup-

ně přechází v antisemitismus, který Židy odsuzuje en bloc na základě údajně vrozených 

vlastností, a tak v podstatě vylučuje možnost upřímné konverze. 

  

                                                        
57 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 274. 
58 Tento dokument, který měl být krátce před publikací doslova vyhrabán ve Vídni, obsahuje údajné výroky 
jednotlivých rabínů při Ježíšově procesu. Viz Baleanu, „Der ‚ewige Jude‘“, s. 98. 
59 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 274–277. 
60 Baleanu, „Geburt des Ahasver“, s. 27. 
61 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 259. 
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2. S legendou shodné prvky pojetí Žida v katolické teologii 

2.1. Augustinovské učení o Židu jako svědku 

Vodítko pro teologický výklad legendy o věčném Židovi poskytuje v první řadě 

způsob, jakým jeden z církevních otců, sv. Augustin z Hippa, zobrazil Žida v rámci svého 

teologického učení, jež mělo vysvětlit a zároveň ospravedlnit židovskou přítomnost 

v křesťanské společnosti. Klíčovým textem, na nějž se přitom Augustin odvolává, je 

„Nepobíjej je, aby nikdy nezapomněli tvůj zákon; rozežeň je mocí svou …“,62 který 

Augustin chápe jako Boží příkaz, aby křesťané tolerovali židovskou náboženskou praxi, 

ale zároveň Židy udržovali v rozptýlení a porobě.63 Tato doktrína určovala přístup 

katolické církve k Židům po mnoho století.64 

 Augustinovo pojetí Žida je ambivalentní.65 Na jedné straně je „jeho“ Žid nevědomý a 

pobloudilý; ve své nevědomosti Židé zavinili smrt Krista66 a jejich zaslepenost nadále trvá, 

neboť odmítají přijmout náležitý, duchovní, christologický výklad Písma a stále jej 

interpretují doslovně jako popis historických událostí a zákon.67 V tomto ohledu 

představují jakousi ustrnulou fázi vývoje porozumění Písmu, evoluční předstupeň 

křesťanství. Nemají nárok na svrchovanou existenci – jsou podřízeni křesťanům.68 Právě 

jejich úroveň poznání z nich zároveň na druhé straně podle Augustina činí legitimní a 

užitečnou součást křesťanského světa. Uchovávají doslovné znění Písma, a jelikož jsou 

rozptýleni do všech koutů světa a lpějí na svém náboženství i uprostřed pohanských 

národů, předkládají mnohým potenciálním konvertitům důkaz, že texty, o něž křesťané 

opírají svou víru, nejsou jejich vlastním, novotářským výtvorem, nýbrž vznikly již dříve. 

Toto svědectví vydávají navzdory tomu, že sami Písmu dokonale nerozumějí.69 Jejich 

poslání pomine až s koncem času, pak se Židé obrátí a připojí ke křesťanům.70 Zde 

Augustin zřetelně navazuje na svatopavlovskou vizi konverze Židů jako důležité eschato-

logické události.71 

Hodnotu svědectví přikládala další existenci Židů ještě jiná koncepce. Podle ní je 

diaspora kolektivním trestem pro Židy za vraždu Ježíše Krista a jako taková je důkazem, 

na kterou stranu sporu mezi Židy a křesťany se kloní Boží vůle. Tato Boží odplata je 

předznamenána ve starozákonním vyprávění o potrestání Kaina. Augustin tuto 

                                                        
62 Ž 59, 12. Ohledně odchylek od ČEP viz Cohen, Living Letters of the Law, s. 33, zvl. pozn. 23. 
63 Cohen, Living Letters of the Law, s. 33 a 36–39. 
64 Cohen, Living Letters of the Law, passim. 
65 Jeremy Cohen vyzdvihuje, že podobně nejednoznačný postoj Augustin zaujímal také k současné dějinné 
etapě, saeculu, ohraničenému na jedné straně ukřižováním a na druhé parusií; věřící se má v saeculu 
angažovat, aniž by přitom přestával toužit po spáse čili vysvobození ze saecula (Living Letters of the Law, 
s. 54). V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že lhůta Ahasverova trestu obsáhne přinejmenším celé 
saeculum (viz níže).  
66 Cohen, Living Letters of the Law, s. 79. 
67 Cohen, Living Letters of the Law, s. 27–28. 
68 Cohen, Living Letters of the Law, s. 29. 
69 Cohen, Living Letters of the Law, s. 32 a 38–39. 
70 Cohen, Living Letters of the Law, s. 37 a 39–40. 
71 Ř 11, 11–32. 



15 
 

teologickou tezi sice také zmiňuje,72 do svého učení o Židu jako svědku ji nezačleňuje73 a 

Nied za jejího původce označuje sv. Jana Zlatoústého.74 

2.2 Rozchod s augustinovským učením ohledně židovské viny na ukřižování 

Ačkoli augustinovská teze, že Židé usilovali o Ježíšův život ze zaslepenosti, není 

zřejmě nikdy během časového období, v němž se tato práce pohybuje, zcela odmítnuta, 

přesto doznává od vrcholného středověku zásadních změn. Nevědomost je totiž i nadále 

připisována mase, mění se však charakteristika židovských elit. Petr Alfonsi, španělský 

konvertita z přelomu 11. a 12. století, tvrdil, že když židovští starší podněcovali svůj lid, 

aby žádal Ježíšovu smrt, byli sice vedeni pouze závistí a strachem o své postavení,75 avšak 

když byli Židé stíháni pohromami, jakými bylo zničení Chrámu a diaspora, rozpoznali 

v nich rabíni trest za bohovraždu, svému lidu nicméně význam těchto neštěstí zatajili.76 

Ještě více obtíženi vinou jsou židovští starší dle názoru Tomáše Akvinského, neboť v Ježíši 

rozpoznali svého mesiáše, avšak rozhodli se neporozumět jednoznačným znamením, 

která vyjevovala jeho božství. Třebaže si však přáli zůstat nevědomými, aby umenšili svou 

vinu na Kristově smrti, jejich chtěná nevědomost naopak jejich provinění prohloubila a 

postavila je na roveň kacířů, vědomých odmítačů pravého náboženství.77 

Tyto nové pohledy na kolektivní vinu Židů na bohovraždě pracují se zmínkami, které 

se objevují již v některých synoptických evangeliích, že totiž lid žádal Ježíšovo ukřižování, 

jelikož byl naveden velekněžími (případně jimi a staršími).78 Že na židovské náboženské 

elitě ulpěl větší díl viny, patrně souviselo s tím, jak rostla obeznámenost křesťanských 

teologů s židovskou vzdělaností79 – s přihlédnutím k ní se teze o nevědomosti vzdělaných 

židovských vrstev musela zdát neudržitelná. 

2.3 Židé a křesťanská víra 

Podle Cohena je otázka židovské viny na ukřižování propojena s proměnou, která se 

v postoji katolické církve k judaismu naplno projevila ve čtvrté a páté dekádě 13. století. 

Cohen zastává tezi, že tehdy nejvyšší církevní autority dospěly k názoru, že Židé ve své 

náboženské praxi připisují autoritu Talmudu, a nikoli Písmu. Tím vzala zasvé klíčová 

augustinovská teze o Starém zákonu jako společném základu křesťanů a Židů, a tudíž 

jejich vzájemném poutu a zároveň začal být judaismus chápán jako hereze, jelikož 

nestavěl na křesťany uznávaném Božím zjevení, nýbrž na pouhém lidském výtvoru, 

Talmudu. Církev se přestala cítit povinována tolerovat židovskou náboženskou praxi, 

iniciovala zabavování a pálení Talmudu a schválila snahu obrátit Židy na křesťanství.80 

                                                        
72 Cohen, Living Letters of the Law, s. 28–29. 
73 Cohen, Living Letters of the Law, s. 38. 
74 Nied, „Das Volksbuch von Ahasver“, s. 271. 
75 A nikoli vědomým záměrem odpravit svého mesiáše a Boha, jak dokazuje Cohen, Living Letters of the Law, 
s. 210–215. 
76 Cohen, Living Letters of the Law, s. 205 a 210. 
77 Cohen, Living Letters of the Law, s. 372–373. 
78 Mt 27,20 a Mk 15,11. 
79 Je nutno připustit, že některé pasáže Talmudu (zvláště takové, které popisují Boha antropomorficky, viz 
Cohen, Living Letters of the Law, s. 129 a 204) židovskou vzdělanost v očích křesťanských teologů spíše 
snižovaly, Tomáš Akvinský však znal dílo Maimonidovo (sám Maimonides byl ostatně s antropomorfismem 
v popisu Boha na štíru) a čerpal z něj, tedy jej uznával. 
80 Cohen, Living Letters of the Law, kap. 8, „Judaism as Heresy: Thirteenth-Century Churchmen and the 
Talmud“, s. 317–363. 
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Je zde však přinejmenším ještě jeden způsob, jak dospět k chápání židovské konverze 

jako náležitého jevu. Je-li druhý příchod Kristův očekáván v blízké době, logicky z toho dle 

augustinovské vize vyplývá i brzké obrácení Židů. Vypjatý mesianismus, opírající se 

o výklad dějinných událostí jako znamení blížícího se konce času, je sice v rozporu s augu-

stinovským chápáním dějin, podle něhož se v současné dějinné etapě mezi dvěma 

příchody Krista Bůh v dějinách nezjevuje, nicméně augustinovské učení o Židu jako 

svědku se od Augustinovy filosofie dějin odpoutalo již mnohem dříve,81 kromě toho nelze 

vyloučit, že prvek eschatologické konverze Židů, jehož autorem Augustin nebyl, nýbrž jej 

převzal z Pavlova listu Římanům, pronikl do legendy nezávisle či v kombinaci s jinou 

teologickou koncepcí.  

 

  

                                                        
81 Cohen tento způsob uvažování popsal u papeže Řehoře Velikého, viz Living Letters of the Law, s. 77 a 90. 
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3. Pojetí Židů v protestantské teologii 

3.1 Martin Luther 

Martin Luther (1483–1546), zakladatel protestantismu a významná postava nejen 

německých náboženských dějin, věnoval Židům velkou pozornost, jak dosvědčuje 

množství zmínek různého rozsahu i ladění, které nacházíme v Lutherových dílech 

rozmanitých žánrů ze všech etap jeho tvůrčího působení. Lutherova představa o Židech, 

kterou lze z těchto pramenů rekonstruovat, se zřejmě jen v nepatrné míře opírala 

o reformátorovu osobní zkušenost. Luther kontakt s Židy obecně, a se židovskými učenci 

zvláště, nijak nevyhledával, jelikož si od něj nesliboval žádný přínos.82 Podle svědectví ze 

spíše pozdějšího období jeho života alespoň četl jakousi blíže nespecifikovanou hebrej-

skou knihu o židovských modlitbách a svátcích, i ta ho však spíše utvrdila v názoru na 

Židy, který si utvořil na základě svých teologických úvah.83 

Teologický aspekt, pro Lutherovo chápání Židů zásadní, lze shrnout pod heslo 

„odmítání Ježíše Krista (potažmo toho, co Ježíš Kristus v Lutherově teologii symbolizuje)“. 

Kupříkladu texty, které jsou křesťanům a Židům společné, Starý zákon, nechtějí Židé 

vykládat christologicky, tedy jako předpověď příchodu Ježíše Krista, ale spoléhají se při 

exegezi na Talmud, a tak se vzdalují Lutherovu požadavku sōlā scriptūrā.84 

Dále se Židé na několikerý způsob protiví milosti, kterou Ježíš, a zvláště jeho oběť, 

představuje. Protože Židé tolik lpějí na dodržování zákona, stávají se hlavními před-

staviteli sebeospravedlňování se před Bohem prostřednictvím skutků, naprostého proti-

pólu Lutherova klíčového dogmatu, ospravedlnění z Boží milosti pouze na základě víry.85 

Stejně tak se ústřednímu postavení milosti v Lutherově teologii vymyká důraz, který Židé 

údajně kladou na svůj původ odvozený od Abrahama,86 a jejich spoléhání na lidský rozum 

při hodnocení dogmatu dvojí Kristovy podstaty a trojičního učení.87 Společným jmenova-

telem všech těchto židovských nedostatků je zcela nepatřičná pýcha, jeden ze závažných 

hříchů. Právě hříchy Židy a křesťany zároveň spojují i rozdělují. Židům jsou přičítány 

některé jejich skutky k tíži jako hříchy, neboť Židé se podřizují zákonu, který činí rozdíl 

mezi dobrým a špatným. V tom se od křesťanů neliší, i křesťané přijímají platnost tohoto 

rozlišení, oni však na rozdíl od Židů nalézají útočiště v milosti, již uznávají. 

Pro současný způsob židovské existence je však naopak příznačný trest. Protože Židé 

zavrhli Ježíše Krista a zapříčinili jeho smrt, dolehl na ně Boží trest: zničení Chrámu, 

diaspora a bědné přežívání v ní. Svůj osud si Židé patrně zasloužili hned dvojím 

způsobem: jednak samotným proviněním, jednak trváním na zákoně, který s sebou nese 

trest jako důsledek přestoupení.88 Pro křesťany by židovský život v zavržení měl být 

názorným a odstrašujícím příkladem Božího hněvu a zároveň důkazem pravdivosti 

                                                        
82 Kaufmann, „Luther and the Jews“, s. 73–74. 
83 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 124. 
84 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 92. 
85 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 22–23. 
86 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 48. 
87 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 118–119. 
88 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 86. 
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křesťanské zvěsti – pakliže je její odmítnutí stíháno Božím trestem, nemůže být již pochyb 

o její správnosti. 

 V poměrně raném výkladu Listu Římanům Luther vysvětluje židovské provinění vůči 

Ježíši v souladu se sv. Pavlem jako součást Božského záměru přivést k víře pohany a tím 

opět Židy přimět k žárlivosti a k následovnému návratu k víře. I související Pavlovo 

očekávání, že Židé se obrátí na konci času, zde Luther stvrzuje,89 nezdá se však, že by tento 

prvek hrál v jeho vlastních teologických úvahách zásadnější roli, a to ani tehdy, když měl 

Luther za to, že konec času se blíží. 

3.1.1 Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei (1523) 

Přinejmenším podle tohoto relativně raného pojednání s názvem „Že se Ježíš Kristus 

narodil jako Žid“ nepokládal Luther konverzi Židů za výlučně eschatologickou záležitost. 

Na začátku spisu sice Luther obhajuje svou pravověrnost v některých christologických 

otázkách před svými katolickými oponenty,90 poté se však jeho pozornost obrací právě ke 

vztahu mezi Židy na jedné straně a křesťanstvím a křesťany na straně druhé. I toto téma 

je nicméně ve zmíněném traktátu předmětem nepřímé polemiky s katolíky. Luther jim 

vytýká, že se Židy zacházeli hrubě a nepoučovali je náležitě o Písmu, takže pokud se jim 

vůbec podařilo přimět Židy ke konverzi, byla tato jen povrchní, či dokonce zdánlivá.91 

Oproti tomu Luther doufal, že pravá křesťanská vlídnost a vstřícnost dosáhne lepšího 

výsledku,92 hluboce upřímného obrácení. Toto Kaufmann pokládá za další, méně zřejmou 

rovinu konfrontace s katolickou církví: pokud by se mladému reformnímu hnutí podařilo 

pohnout alespoň některé Židy ke skutečnému obrácení, znamenalo by to triumf 

reformistů a doklad pravdivosti toho, co hlásali.93 

V pojednání Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei Luther potenciálním misio-

nářům předkládá různé návrhy, jak by bylo možné Židy křesťanské víře přiblížit: Jak 

předznamenává samotný název pojednání, zdůrazňoval Luther, že Židé jsou skrze svůj 

původ Ježíši vlastně mnohem bližší než pohanokřesťané jako on.94 Luther také 

doporučoval, aby byl Ježíš Židům představen v první řadě jako člověk a Mesiáš, a teprve 

posléze jako Bůh.95 V souvislosti s misijní prací však Kaufmann upozorňuje, že Lutherova 

vlastní iniciativa se poskytnutím rad vyčerpala, Luther sám je zřejmě nikdy neaplikoval 

v praxi, nebo o to aspoň příliš neusiloval.96 Traktát z roku 1523 se snad i vzhledem 

k neobvyklosti postoje, který prosazoval, velmi rozšířil. Byl vydán vícekrát na různých 

místech a dočkal se dvojího překladu do latiny, což umožnilo, aby byl vzat na vědomí 

i mimo německojazyčné oblasti.97 

3.1.2 Von den Juden und ihren Lügen (1543) 

Von den Juden und ihren Lügen není první z Lutherových protižidovských spisů, 

pravděpodobně je však nejvýznamnější. Třebaže se v pojednání, které vyšlo tiskem 

                                                        
89 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 36–37. 
90 Forde, „Luther and the Jews“, s. 125.  
91 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 75. 
92 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 80. 
93 Kaufmann, „Luther and the Jews“, 87–88. 
94 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 76.  
95 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 79–80. 
96 Kaufmann, „Luther and the Jews“, s. 83–84. 
97 Wallmann, Johannes „The Reception of Luther's Writings on the Jews from the Reformation to the End of 
the 19th Century“, Lutheran Quarterly 1.1 (Spr 1987), s. 75. 
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přibližně dvacet let po předchozím zmiňovaném, na samém počátku roku 1543, stali Židé 

terčem ostré polemiky, nejsou ani tentokrát přímými adresáty. Luther je tedy in absentiā 

kritizuje za to, jakou důležitost přikládají svému původu, i za to, s jakou zarputilostí 

popírají, že Ježíš Kristus je pravý, Písmem přislíbený Mesiáš, což se Luther snaží doložit 

pomocí různých pasáží Starého zákona.98 Jen menšina jeho protiargumentů přitom 

vychází přímo z protestantské teologie, velkou část totiž přejal od katolických teologů 

zabývajících se polemikou se Židy.99 Zvláště pohoršen je pak Luther tím, že Židé údajně 

během synagogální bohoslužby proklínají křesťany, a nadto ještě urážejí a ostouzejí Ježíše 

Krista i jeho matku, Pannu Marii.100 

Doporučení, která Luther předkládá v závěrečné části spisu, jsou naprosto odlišná od 

dříve zmíněných a postihují život Židů v jeho světské i náboženské rovině: Jejich domy 

mají být strženy, Židé mají nadále žít ve zřetelně provizorních podmínkách, neměli by 

však požívat svobody pohybu. Namísto lichvy, která by Židům měla být zapovězena, by se 

ti z nich, kteří jsou toho schopní, měli zabývat manuální prací. Pokud jde o náboženství, 

synagogy i židovské knihy by měly propadnout ohni. Rabínům by mělo být zakázáno 

učit.101 Alternativou této soustavy opatření je podle Luthera vypovězení.102  

Tato přísná opatření s sebou nesla dvojí poselství, určené dvěma odlišným adresá-

tům. Židy měla upomenout na jejich bědné a ponížené postavení, které je důsledkem jejich 

dávného provinění vůči Ježíši Kristu. Bohu pak měla dát naprosto zřetelně najevo, že 

křesťané nesouhlasí s židovskými urážkami namířenými proti Svaté rodině a nemají na 

nich sebemenší podíl, ani takový, který implicitně vyplýval z tolerance těchto invektiv. 

Bienert rozsáhle dokládá, že žádné z těchto opatření není zcela nové, nýbrž že se 

v křesťanských, zejména katolických dějinách již dříve opakovaně objevovalo.103 To však 

zároveň znamená, že Luther do značné míry změnil názor na postupy užívané katolíky, 

smířil se s nimi a vrátil se k nim jakožto k funkční praxi. Tomuto obratu a jeho příčinám je 

v akademickém prostředí věnováno mnoho pozornosti, a to zejména kvůli široce 

diskutované hypotéze, že Luther uvedl svým postojem k Židům a požadavky na zacházení 

s nimi do pohybu proces, který vyvrcholil v šoa.  

Kaufmann popisuje v zásadě dvě příčiny změny Lutherova stanoviska ke správnému 

zacházení se Židy. První z nich je spis konvertity Antonia Margarithy Der gantz Jüdisch 

glaub […] (Veškerá židovská víra), který vyšel v Augšpurku roku 1530. Margaritha zde 

argumentuje přímo proti postoji, který veřejně vyhlásil Luther ve svém pojednání z roku 

1523, totiž že křesťané by se Židy měli zacházet laskavě v naději, že je tím pohnou ke 

konverzi. Podle Margarithy křesťanská dobrá vůle Židy pouze utvrzuje v přesvědčení, že 

jsou vyvolený národ, který se již brzy dočká mesiáše a svého vysvobození. Dále Marga-

ritha Židy osočuje, že celé jejich náboženství je přímo prodchnuto nenávistí vůči Kristu a 

křesťanům. Pro ty je tudíž, jak Margaritha varuje, nebezpečný jakýkoli kontakt se Židy, ať 

už ve službě u nich, nebo jen při obchodování s nimi.  Z těchto důvodů Margaritha radí 

odejmout Židům možnost podnikat. Jednak se tak zamezí potenciálně škodlivému 

kontaktu s křesťany, jednak jedině chudoba a utrpení mohou zlomit židovskou pýchu a 

                                                        
98 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 136– 141. 
99 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 134–136 a 139. 
100 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 141–145. 
101 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 149–150. 
102 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 154. 
103 Bienert, Martin Luther und die Juden, s. 149–155. 
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přimět tak Židy přijmout křesťanství, pokud je ovšem něco takového vůbec možné. Jejich 

bědné postavení každopádně poslouží jako příklad Božího hněvu a důkaz křesťanské 

pravdy.104 

Druhé okolnosti změny v Lutherově uvažování si nevšímá pouze Kaufmann, ale svým 

způsobem také Bienert: V oněch dvaceti letech, která uplynula mezi dvěma zde uváděný-

mi Lutherovými spisy, se totiž změnila historická a společenská úloha protestantismu. Již 

to nebylo mladé hnutí, které přicházelo s novými a kritickými myšlenkami. Stala se z něj 

nová církev, která se musela konsolidovat, dát svým věřícím možnost, aby se semkli kolem 

jasně stanovených dogmat. Židé za takových okolností představovali cizorodý element, 

potenciální nebezpečí pro protestantskou pravověrnost, praktický problém, který bylo 

třeba řešit, tím spíše, že díky podpoře ze strany lokální světské moci se k tomu nabízely 

i praktické prostředky.105 Doporučení, která autority nové církve světské vrchnosti 

předkládaly, se navzdory někdejší kritice v zásadě nelišily od postupů uplatňovaných 

katolickou mocí.106 

3.2 Teologický vývoj po Lutherově smrti 

Wallmann konstatuje, že přibližně čtvrtstoletí po Lutherově úmrtí neměly jeho 

protižidovské spisy valný ohlas,107 Kaufmann nicméně nenaznačuje v procesu popsaném 

v závěru předchozího oddílu žádnou diskontinuitu: Nesnášenlivost vůči Židům, jako 

průvodní jev snahy upevnit společenství věřících, dle Kaufmanna přetrvávala po celý zby-

tek 16. století. Jak lze odvodit z faktů, které uvádí Wallmann, rovněž vliv Antonia 

Margarithy trval. Jeho spis byl do konce 16. století vydán ještě dvakrát a kromě toho 

nezůstal osamocen: typově shodná literatura židovských konvertitů se nadále objevovala, 

zejména na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století.108  

 Oba badatelé, Wallmann i Kaufmann, věnují svou pozornost spisům, které vyšly 

tiskem v sedmdesátých letech šestnáctého století a tak či onak se hlásily k Lutherovu 

postoji k Židům, vyjádřenému v roce 1543. V roce 1570 vyšlo dílo gießenského pastora 

Georga Nigrina Jüden Feind (Nepřítel Židů)109, rozsáhlý kompilát protižidovských argu-

mentů, který Kaufmann hodnotí jako „skutečnou encyklopedii nenávisti k Židům“.110 Spis 

čerpá i z předreformační polemické literatury, jeho hlavním zdrojem jsou nicméně Der 

gantz Jüdisch glaub Antonia Margarithy a Lutherovy protižidovské spisy – Nigrinovo dílo 

zahrnuje mj. i Lutherova tvrdá doporučení z Von den Juden und ihren Lügen. Některé 

Nigrinovy výpady lze označit za vyloženě rasistické: Současní Židé nemají podle Nigrina 

s biblickými Židy, například těmi, kterým kázal sv. Pavel, mnoho společného. Nigrinus jim 

tudíž přezdívá „talmudisti“ a jejich původ odvozuje od všech těch, kteří se z křesťanského 

pohledu jeví cizí a nepřátelští: pohanů, křesťanských odpadlíků a Saracénů. Za hlavní 

jejich poznávací znamení prohlašuje mamon.111 

                                                        
104 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. 197–207. 
105 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. passim a Bienert, Martin Luther und die 
Juden, s. 145–148. 
106 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. 210–211. 
107 Wallmann, „Luther's Writings on the Jews“, s. 77. 
108 Wallmann, „Luther's Writings on the Jews“, s. 79 a příslušné poznámky. 
109 Význam zřejmě není zcela jednoznačný: Wallmannův převod do angličtiny „Enemy Jew“ („Luther's 
Writings on the Jews“, s. 77) by odpovídal spíše překladu „Žid nepřítel“. 
110 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. 229–230. 
111 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. 229–232. 
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Roku 1577 vydal lipský profesor teologie Nikolaus Selnecker znovu Lutherovy proti-

židovské spisy a připojil k nim různá svědectví o setrvalém židovském rouhání vůči 

Kristu, Panně Marii, všem křesťanům a světské vrchnosti.112 Na rozdíl od Nigrina, který 

(podobně jako Luther) cílil na šlechtu s rozhodovací pravomoci, se Selnecker obrací spíše 

na hlavy rodin z obchodních center a nabádá je, aby se nenechali Židy svést k hříšné 

poživačnosti a hrabivosti. 

Jak výmluvně dosvědčuje obsah dodatku Selneckerova díla, oba teologové, Nigrinus 

i Selnecker, přejímali podle Kaufmanna původně Margarithovo tvrzení, že Židé jsou 

nebezpečnými nepřáteli křesťanství. Stejně tak oba přijímají důsledky, které z tohoto 

závěru vyvozují jak Margaritha, tak Luther, totiž že Židy je třeba izolovat a udržovat 

v podřízeném postavení, případně vůbec vypovědět.  

Nigrinus a Selnecker rovněž Židy vnímají jako apokalyptické protivníky. Přijmeme-li 

Obermanovu tezi, že Luther pojímal Židy v první řadě jako apokalyptické nebezpečí,113 je 

pravděpodobné, že Selnecker a Nigrinus pouze následovali jeho příkladu, avšak podle 

Schurba, který s Obermanem výrazně polemizuje, Luther zařazuje Židy mezi 

apokalyptické hrozby, po bok Turků, papeženců a heretiků spíše vzácně.114 Na každý pád 

ani Kaufmann ani Wallmann neuvádí, že by v době bezprostředně předcházející vydání 

Kurtze Beschreibung bylo zvláště výrazně reflektováno Pavlovo očekávání, že Židé se 

obrátí na konci času. 

 

 

  

                                                        
112 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. 222–223. 
113 Oberman, „Luthers Stellung zu den Juden: Ahnen und Geahndete“ in Junghans, Helmar und Theologischer 
Arbeitskreis für Reformationsgeschichtliche Forschung, Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546: 
Festgabe zu seinem 500. Geburtstag, Bd. 1, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, s. 519–530. 
114 Schurb, Ken, „Luther and the Jews: A Reconsideration“, Concordia Journal 13.4 (O 1987), s. 323. 
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4. Historický exkurz: Židé v Hamburku 

S ohledem na to, jakou důležitost v analýze teologického postoje k Židům přikládají 

někteří badatelé dobovým okolnostem, je možná namístě věnovat důkladnější pozornost 

konkrétním křesťansko-židovským vztahům, a to v hlavním dějišti Kurtze Beschreibung, 

v protestantském raně novověkém Hamburku. Jakožto svobodné a hanzovní město, 

v němž měly hlavní slovo křesťanské cechy, byl Hamburk po celý středověk prostý 

židovského osídlení. Ještě v roce 1583 odmítl městský senát žádost německých Židů 

o udělení práva pobytu za podmínek výhodných pro město. 

Přibližně v téže době – Graetz uvádí jako datum ante quam rok 1574,115 současný 

badatel se přiklání k 80. letům 16. století116 – začali do Hamburku, podobně jako do 

ostatních přístavů v Severním moři, přicházet portugalští marranos. Tito problematičtí 

křesťané byli potomky Židů, kteří byli roku 1497 nuceni „volit“ mezi křtem a víceméně 

neuskutečnitelným odchodem z Portugalska – mnozí z těchto Židů přitom kvůli podobné 

volbě utekli již o pět let dříve ze Španělska.117 Po téměř století nebyla sice přináležitost 

portugalských marranos ke křesťanství podrobována tak přísnému zkoumání jako v sou-

sedním Španělsku, v roce 1580 se však uzavření personální unie se Španělskem a 

následné přejímání postupů španělské inkvizice stalo bezprostředním podnětem k opu-

štění země.118 

V Hamburku, stejně jako jinde, marranos nejprve vystupovali jako křesťané a teprve 

posléze se začali hlásit ke starému náboženství, povzbuzeni příznivým vývojem 

v Amsterodamu119 či obecně poznáním, že jejich ekonomický přínos je v očích těch, kteří 

rozhodovali o jejich setrvání ve městě, významnějším kritériem, než jejich náboženská 

příslušnost. Přerod sice katolíků, ale přeci jen křesťanů v Židy nebyl jejich okolím přijat 

právě s nadšením. Na sklonku roku 1603 se městská rada, podporovaná místním sborem 

protestantského duchovenstva, obrátila na místní senát se stížností na přítomnost Židů a 

zároveň s požadavkem, aby byli židovští obchodníci z Hamburku vypovězeni. Senát na 

jejich výzvu reagoval přinejmenším liknavě. Po několika měsících odpověděl, že nebyl sto 

žádné Židy nalézt. Po dalších dvou letech sice tento závěr přehodnotil, čísla, která 

uveřejnil, byla však zřejmě výrazně podhodnocená. Mezitím se do diskuse zapojili i ti, 

kteří byli jejím předmětem, židovští obchodníci – sepsali petici, v níž zdůraznili svou 

ekonomickou prospěšnost, stejně jako naopak velmi tíživé důsledky, které by 

hamburskému hospodářství přineslo jejich vypovězení. 

Hamburský senát se nakonec, na přelomu první dekády sedmnáctého století, obrátil 

s žádostí o vyjádření k problému, zda mohou být Židé tolerováni, na teologické fakulty 

v Jeně a ve Frankfurtu nad Odrou, jež stály v církevní hierarchii výše než místní 

duchovenstvo, které, jak již bylo zmíněno, nebylo setrvání Židů ani v nejmenším 

nakloněno. Oproti tomu ani jedna z fakult se ve svém dobrozdání pro vyhnání Židů 

nevyslovila. Jenská fakulta nicméně k opačnému řešení připojila přísná opatření, jako 

                                                        
115 Graetz, Heinrich, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 3. Aufl., Bnd. 10, 
Leipzig: Oskar Leiner, 1897, s. 14. 
116 Whaley, Joachim, Religious Toleration and Social Change in Hamburg: 1529–1819, 2nd ed. (19851), 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s. 73. 
117 Chazan, Židé středověkého západního křesťanského světa, s. 120. 
118 Čech, Pavel, „Sefardové v Amsterodamu aneb Holandský Jeruzalém“ in Šedinová, Jiřina, Dialog myšlen-
kových proudů středověkého judaismu: Mezi integrací a izolací, Praha: Academia, 2011, s. 466–467. 
119 Čech, „Sefardové v Amsterodamu aneb Holandský Jeruzalém“, s. 469–476. 
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například zákaz zaměstnávání křesťanských služebníků, dále také zákaz veřejné židovské 

bohoslužby (a tedy i výstavby synagogy) a příkaz účastnit se protestantských bohoslužeb 

a kázání, která měla za cíl obrácení Židů. Stanovisko frankfurtských teologů bylo mírnější. 

Požadovali pouze, aby Židům bylo zakázáno hanobit křesťanství a aby byly podniknuty 

blíže neurčené kroky k jejich obrácení. Postoj církevních autorit sice poměrně věrně 

odráží myšlenkový vývoj, který Kaufmann spojuje především se 30. a 40. léty 16. století, 

přesto se však jenská teologická fakulta výslovně odvolává na Lutherův spis z roku 1523. 

Lze říci, že teologické fakulty se pokusily o kompromis mezi tím, co dnešní akademický 

diskurz prohlašuje za v podstatě neskloubitelné, Lutherovými doporučeními ohledně 

zacházení se Židy z roku 1523 a 1543. 

Hamburský senát se nikterak překvapivě rozhodl řídit benevolentnějším 

frankfurtským dobrozdáním a na jeho základě dal roku 1612 židovské přítomnosti 

v Hamburku právní rámec.120  

Dynamická fáze tohoto dějinného vývoje spadá až za rok 1602, v němž Kurtze Be-

schreibung poprvé spatřilo světlo světa. Je tudíž možné pouze konstatovat, že mohlo být 

psáno v atmosféře prodchnuté vědomím, že do města, které nemělo z minulosti se Židy 

žádné zkušenosti, přišli lidé, stojící podivným způsobem na pomezí judaismu a kře-

sťanství, zatím však nebylo jasně rozhodnuto, zda budou muset město opustit a po-

kračovat v putování, či zda budou smět, za určitých podmínek, setrvat. 

  

                                                        
120 Whaley, Religious Toleration and Social Change in Hamburg: 1529–1819, s. 73. 
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5. Souhrnné vyhodnocení vlivů 

Legenda o věčném Židu, tak jak ji nalézáme v Kurtze Beschreibung, sestává ze dvou 

poměrně bohatě rozvinutých částí: jednak z popisu události, která se odehrála v čase 

pašijí, jednak z líčení, jak se osud hlavního protagonisty, onou událostí zásadně určený, 

odvíjel dál až do přítomnosti.  

Základní půdorys, výpad jednotlivce proti Ježíši a Ježíšovu odpověď, ona klíčová 

událost pravděpodobně převzala od epizody z Janova evangelia (viz 1.1.1), v konkrétních 

podrobnostech však došlo k výrazným posunům. Ke konfliktu dochází až na cestě 

k ukřižování a výsledná blízkost obou aktů agrese napomáhá tomu, aby ten první a menší 

byl chápán jako symbolický ekvivalent následujícího většího. Rovněž ze strážce 

podřízeného bývalému veleknězi se stává prostý, sám o sobě nevědomý švec, snadno 

ztotožnitelný s židovskou masou. Není již vázán poslušností a loajalitou ke konkrétnímu 

veleknězi, ale indoktrinován „velekněžími a zákoníky“ a vštípený názor společně 

s hněvem je příčinou jeho jednání. Toto vysvětlení odpovídá Augustinovu náhledu na Žida 

jako člověka naprosto nevědomého (2.1), stejně jako později vyzdviženému kontrastu 

mezi židovskou masou a inteligencí (2.2), který vzhledem ke své kritičnosti k Talmudu, 

symbolu rabínské tradice, pravděpodobně uznával i Luther. 

Vlastním skutkem se Ahasverus proviňuje vzhledem k Ježíšově podstatě jak proti 

bohu, tak proti člověku. Taktéž by se dalo říci, že tím, že s Ježíšem jedná jako s pouhým 

člověkem, bez úcty, jaká náleží bohu, implicitně odmítá v Ježíšovo božství uvěřit. Ježíš pak 

rovněž nereaguje jako člověk, podle lidských etických zásad, které dříve hlásal, nýbrž jako 

bůh a tím své božství dokazuje. To je v souladu jak s univerzálním vzorcem příběhů, 

v nichž bůh trestá přestupky vůči vlastní autoritě, tak s alegorickým porozuměním 

legendě, podle něhož Ahasverus symbolizuje všechny Židy, které Bůh potrestal za 

odmítnutí Krista diasporou. Nejsem si jistá, jak velkým vybočením z teologie může být, že 

tento trestající Bůh je v rámci příběhu představován Ježíšem, zvláště pokud vezmeme 

v potaz evangelijní výroky o synu člověka, bytosti snad s Ježíšem totožné, která bude na 

konci času lidem odplácet dle jejich skutků.121 

Z protestantského hlediska by snad bylo možné střet vyložit jako židovské odmítnutí 

milosti, symbolizované Ježíšovým sebeobětováním za lidstvo na kříži, a zároveň jako 

příklon k přiměřené odplatě za skutky, která je v protestantských očích charak-

teristickým znakem Židů i jejich prokletím. Kdybychom ve výše naznačené interpretaci 

pokračovali i v případě doslovného znění kletby („Já spočinu a odpočinu, ale ty půjdeš.“), 

mohlo by spočinutí znamenat brzkou smrt na kříži i smíření vin, které jejím 

prostřednictvím přinese všem křesťanům, zatímco putování by znamenalo stálý neklid, 

zapříčiněný trestem za jedno olbřímí provinění (bohovraždu) a mnohé každodenní 

přestupky. Tomuto utrpení není v kletbě ani stanovená žádná mez, ve smyslu parusie a 

možného obrácení, podle Pavlova listu Římanům. 

Okolnost, že celý příběh je vystavěn kolem ukřižování, události naprosto zásadní pro 

protestantskou teologii, mohla být důvodem, proč si vůbec raně novověký protestantský 

editor vybral právě tento příběh jako látku k novému zpracování. Důležitost ukřižování 

ho snad rovněž pohnula k tomu, aby do legendy přidal dříve nedoložený prvek, totiž že 

Ahasverus musel Ježíše okamžitě následovat, a stal se tak očitým svědkem popravy. 

                                                        
121 Parafráze dle Mt 16, 27. 
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Argumentem proti předpokladu, že autor věnoval této okolnosti zvláštní pozornost, by 

však mohlo být, že samu scénu ukřižování nevylíčil, pouze nechal Ahasvera při spílání 

člověku, který bral jméno Boží nadarmo, prohlásit, že viděl, jak Ježíš pro ně oba trpěl. 

Kristova oběť každopádně na Ahasvera zřetelně silně zapůsobila. Podobně na něj 

působí i Boží slovo prostřednictvím kázání. V těchto ohledech je zbožnost, kterou 

projevuje, protestantská. Křest ve vyprávění zmíněn není. Že v příběhu, s nímž autor 

pracoval, uveden je, opravňuje ke spekulaci, že byl vynechán úmyslně. Tvrdit, že to 

vyjadřuje protestantské upřednostňování upřímného vnitřního obrácení před vnějším 

rituálem, by však možná bylo až příliš odvážné. 

 Ahasverovou cestou ke křesťanské víře skutečně bylo utrpení, jak požadoval 

Margaritha. I nadále se také Ahasverus upřímně a vytrvale kaje. Jeho vyprávění o dávném 

provinění může být výrazem reflexe, uvědomění si vlastní viny a pokání, stejně jako 

působivým efektem: sám zločinec se doznává, snad i proto, že jeho vina je tak veliká. Četné 

formy pokání byly sice přejaty z anglické kroniky, přinejmenším jedna však byla přidána, 

Ahasverovo trpělivé snášení mrazu v nedostatečném odění. Pravděpodobně právě proto 

byl příběh zasazen právě do zimního období. Kaufmann sice poznamenává, že v zimě 

1542, kdy se mělo Eitzenovo setkání s Ahasverem odehrát, Luther právě sepisoval Von 

den Juden und ihren Lügen,122 neboť mne však nenapadá, jak by bylo možné s tímto faktem 

dále pracovat, kloním se k názoru, že je to pouze shoda okolností. 

Proč pokání a víra nepřinesou Ahasverovi vysvobození? Odráží to dobovou tendenci 

Židy izolovat, nikoli obracet na víru? Jak potom mohl Ahasverus proniknout až do kostela 

a naslouchat kázání? Odráží se v tom neměnnost Boží vůle, na kterou se často odvolávali 

kritici snah zlepšit postavení Židů? Žádá si příběh či čtenář libující si v záhadách, aby 

hlavní hrdina zůstal ambivalentní, na půl cesty mezi židovstvím a křesťanstvím? Má být 

až do konečného rozhodnutí, soudného dne, zároveň provinilý i spravedlivý – simul iustus 

et peccātor – dle Lutherovy teologie? 

Jediným smyslem Ahasverovy další existence, který je v textu, s určitou mírou 

nejistoty, zmíněn, je, že má posloužit jako živý svědek proti bezbožným a nevěřícím. 

Implicitně zde tedy Žid stojí jako prostředník mezi dvěma stranami sporu. Pro tento 

vzorec lze přitom najít obdoby i v teologických úvahách o Židech. Už na sklonku starověku 

se sv. Augustin domníval, že Židé lpící na přikázáních Písma i pod pohanskou nadvládou 

by mohli posloužit jako svědci starobylosti Písma právě před pohany čili potenciálními 

křesťany.123 Luther si přál dokázat svou pravdu katolíkům obrácením Židů, kteří 

katolickým misijním snahám dlouho odolávali.124 Zatímco však Augustin pokládal Židy za 

spolehlivé tradenty Starého zákona, Luther s touto ideou nepracoval. To, co oba případy 

spojuje, je spíše představa vytrvalosti až zatvrzelosti, jejíž ekvivalent v rámci legendy by 

mohly představovat ústřední charakteristiky věčného Žida: vazba na klíčové (pašijové) 

události minulosti a s nimi související dlouhověkost věčného Žida. Snad i on mohl 

v některých případech chápán jako někdo, kdo přináší pravdu (o samém počátku 

křesťanství) dvěma rozvaděným stranám. Ve 13. století hořely spory mezi církví a 

kacířskými hnutími125 a tehdy se legenda objevuje v rozvinuté podobě, nejprve ve Ferraře 

(viz 1.2.2), která nebyla od nábožensky neklidných regionů příliš vzdálená. V příslušném 

                                                        
122 Kaufmann, „Bewertung des Judentums im Protestantismus“, s. 235. 
123 Cohen, Living Letters of the Law, s. 39. 
124 Viz pozn. 93. 
125 Chazan, Židé středověkého západního křesťanského světa, s. 89–90 a 93–94. 
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kronikovém záznamu o věčném Židu je jako jeden z přítomných zmíněn i císař Fried-

rich  II., který proti italským kacířům v dané době vydával zákony.126  Protestantská církev 

se v době vzniku Kurtze Beschreibung snažila stanovit pevné a jednoznačné základy své 

věrouky a jistě při tom procházela i vnitřními spory. Nabízí se však i nezanedbatelné 

množství protiargumentů: Tilly například spojuje verzi legendy z anglické kroniky 

s židovským, nikoli kacířským historickým kontextem (viz 1.2.3) a u ostatních textů, které 

nevznikly v klášterech čili průkazně v rámci náboženské sféry, je obecně pravdě-

podobnost vyjadřování náboženských postojů nižší.  

  

                                                        
126 Rader, Olaf B., Friedrich II.: Sizilianer auf dem Kaiserthron; eine Biographie, München: C. H. Beck, 2010, 
s. 191–194. 
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Závěr 

Legenda o věčném Židu (ve své raně novověké variantě) není segmentu křesťanské 

teologie, který se snaží vysvětlit židovskou přítomnost v křesťanské společnosti, zcela 

vzdálená. Legenda i teologie staví na biblickém základě, legenda z teologie přebírá 

některé detaily, aby se jevila důvěryhodnější. Zda vstřebává i některé koncepce (např. 

protiklad milosti a spravedlivé odplaty), nelze spolehlivě doložit a povznést nad úroveň 

spekulace, na každý pád teologie není jediným zdrojem legendy, ta podléhá i jiným vlivům 

a její autoři sledují nezřídka i jiné zájmy, např. čtivost. Na druhé straně však ani teologie 

neexistuje odděleně od okolního světa, a je tak vystavena vnějším vlivům, od propagandy 

až po aktuální socio-historický vývoj. Není pak snad zvláštním překvapením, že celkové 

vyznění legendy a teologické doktríny se v ničem zásadním neliší. 

 Obě svým způsobem předkládají ideál soužití křesťanské většiny s židovskou 

menšinou. Jejich ideální Žid nevzbuzuje pohoršení svou věroukou ani závist svým 

bohatstvím. Nevybočuje z podřízeného postavení, které mu bylo vyhrazeno, ale 

s upřímnou pokorou ho přijímá. Nelze mu pomoci, lze ho jen litovat, neboť je z Božího 

rozhodnutí nekonečně ubohý. 

Hamburští marranos se mu podobali jen málo. Jejich katolická identita jim umožnila 

proniknout do města a jejich bohatství, nashromážděné obchodem, je vlastně opravňo-

valo setrvat i tehdy, když se začali vracet k judaismu, a dokonce si navzdory zákazu 

zbudovali i synagogu.127 Jejich blahobyt na první pohled ani v nejmenším nepřipomínal 

Boží trest a způsob, kterým jim posloužila křesťanská identita, si zvláště ti, kteří jim nebyli 

nakloněni, mohli vyložit jako úskočnost a pohrdání z jejich strany. 

Proč byl roku 1602 popsán onen ideál, když se hned vzápětí, především prostřed-

nictvím různých dodatků (viz 1.3.2) začal přibližovat tehdy převládajícímu nedů-

věřivému, až nepřátelskému postoji k Židům? Nepříznivé zkušenosti z Hamburku mohly 

na tento vývoj spolupůsobit, ale zdá se, že tento proces započal dříve, než se mohly plně 

rozvinout. 

Na tomto místě je dobré mít na paměti, že legenda o věčném Židu vznikla uvnitř 

křesťanské komunity a tamtéž byla pravděpodobně také nejčastěji vyprávěna. Nelze 

vyloučit, že pro vypravěče i posluchače při tom byli Židé samotní druhořadí. Ostatně 

přinejmenším dle článků Thomase Kaufmanna totéž do značné míry platí i pro 

protestantské teologické úvahy o Židech. Že mohl věčný Žid poskytnout řadovým věřícím 

poskytnout alespoň naději na jednoznačné řešení vnitřních věroučných sporů, jež je 

znepokojovaly, je však opět jenom hypotéza. 

Tajemství, která mi věčný Žid nevydal, je tudíž povícero. Snad bych alespoň některá 

z nich mohla rozkrýt v práci, která by se více opírala o historické prameny.  Na druhou 

stranu věčný je Ahasverus, mé úsilí si na takovou kvalitu nároky činit nemůže. 

  

                                                        
127 Whaley, Religious Toleration and Social Change in Hamburg: 1529–1819, s. 75. 
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