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Pravidla transkripce 

 
Používám velmi zjednodušená pravidla pro transkripci. Vyhýbám se přepisu ´dlouhých´ 

samohlásek, neboť v hebrejštině je funkce ´délky´ jiná. Nenaznačuji ševa apostrofem, avšak tam, 

kde je vyslovováno, například v prefixu nebo po laryngále, ho přepisuji samohláskou e. Nezdvojuji 

souhlásky se silným dageš. Nenaznačuji němé souhlásky. Jména přepisuji v jejich hebrejské 

podobě. ´Solomon/Šalamoun´ je tedy ´Šlomo´. Transkripce se v podstatě snaží držet toho, aby 

hebrejská slova a jména odrážela dnes běžnou hebrejskou výslovnost, jak ji lze zapsat pomocí 

české abecedy. Oproti anglickým přepisům lze využít podobnější abecední zásoby (ch, h, c, š). 
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Struktura práce a členění jednotlivých témat 
 

Tato písemná práce zahrnuje rozsáhlou tématiku, snaží se postihnout židovsko-křesťanskou 

kontroverzi v co nejširším záběru. Parametry tohoto textu jsou však omezené. Konečnou časovou 

hranicí je tedy počátek novověku. Nevěnuji se například osobnostem jako byl Menaše ben Izrael 

(1604-1657), velice plodný autor a ústřední postava v procesu znovuusidlování Židů ve Velké 

Británii, či Moše Mendelssohn a mnozí další. Nepostihuji přirozeně ani všechny aspekty a 

osobnosti, které spadají do vymezeného období. Snažím se soustředit na tématický rozbor 

hebrejských polemických textů, avšak z důvodu určitého faktografického ukotvení je velká část 

textu historickým popisem. 

Metoda této práce byla spíše rozborem motivů než  rozborem textů. Ve většině případů 

jsem pracovala se sekundární literaturou, kde byly jednotlivé originální pasáže polemických textů 

citovány v překladu, někdy též v originálním znění. Prvotně jsem užívala přeložené texty (většinou 

anglické), nahlížela jsem však rovněž do originálního znění. Použité citace jsem do českého jazyka 

překládala stejným způsobem, kromě dopisu Al tehi ka-avotejcha, uvedeného v příloze, který jsem 

překládala pouze z hebrejštiny. 

Text začíná kapitolou o počátcích kontroverze v několika prvních staletích po vzniku 

křesťanství, zabývám se stopami náboženské polemiky v Talmudu a u církevních otců. Jedna 

kapitola je věnována folklórnímu útvaru Toldot Ješu. Následuje kapitola o židovské 

protikřesťanské polemice v arabských zemích. Hlavní tématikou je vznik židovské protikřesťanské 

polemiky na evropském kontinentě, který přímo souvisel se změnou křesťanské misijní intence. 

Rozsáhlá kapitola je věnovaná filosofické argumentaci. Jako exkurz vkládán na závěr dvě 

samostatné kapitoly, jedna se týká tématu lichvy v polemice, druhá uvádí několik příkladů 

polemiky v dopisech. V příloze jsou představeny dva příklady konkrétního polemického textu. 

Parafráze zápisu pařížské disputace zastupuje raný typ jednoduché defenzivní polemiky, dopis Al 

tehi ka-avotejcha je příkladem, kde se stýká ostře satirický styl s užitím filosofické argumentace.   
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Předmluva 
 

Tato diplomová práce není o dialogu. Dialog je oboustranně přijatá forma diskuze, 

v níž jsou práva obou stran imanentní v seriózní hře otázek a odpovědí. Polemika je naproti 

tomu útvarem téměř válečným. Účastník polemiky je obrněn zvnějšku, již předem 

přesvědčen o svém oprávnění vést polemický boj, protože ten, kdo stojí proti němu 

představuje nebezpečí. Existence jiného názoru podvrací jistotu. 

 

Michel Foucault1 chápe polemiku zcela negativně, jako pouhou parazitní formu 

diskuze, on však byl filosofem na míle vzdáleným náboženskému myšlení. Jeho 

postmoderně dekonstruktivní přístup není ochoten připustit, že na poli víry je přeci ona 

´Pravda´ přítomna, což vytváří povinnost ji hájit a možnost ji prosazovat. 

 

Některá náboženství mohou zůstat sebou navzájem nezasažena. Křesťanství je však 

již od momentu svého vzniku samo polemikou. Sama jeho existence je polemikou 

podmíněna. A více než křesťanství podkopává judaismus, judaismus podkopává 

křesťanství, i kdyby tomu tak bylo z jediného důvodu, chronologického.   

 

Jestliže nalistujeme heslo ´Disputace a polemika´ v Encyklopedii Judaica, 

nalezneme zde citaci z rozhovoru Ludwiga Schmidta s Martinem Buberem. Je 

nepřehlédnutelné, že slova tohoto protestantského, liberálního (sic!) teologa se svou intencí 

mnoho neliší od úvodního proslovu barcelonské disputace. Předmětem kontroverze nikdy 

není křesťanská zvěst sama. 

Schmidt vysvětluje Buberovi: „evangelický teolog, který je povinen s vámi mluvit, 

musí s vámi mluvit jako člen Církve Kristovy, musí usilovat o to mluvit s vámi způsobem, 

jímž bude zároveň předávat poselství Církve Židům. A musí tak činit, i kdyby k tomu nebyl 

vámi vyzván. Toto prosazování misie snad pro vás může mít hořkou příchuť, tak jako by to 

byl zamýšlený útok, ale tento útok přesně odpovídá starosti o vás jako Židy, tak abyste 

mohli žít vedle nás jako bratři v naší německé vlasti, stejně jako na celém světě.“2  

                                                 
1 Myšlení vnějšku, Praha 1996, str.252-3. 
2 EJ VI,s.80, cituje z: Theologische Blatter, 1933. 



Tato práce se zabývá židovskou reakcí na tuto ´křesťanskou starost´ o ně. Reakcí, 

která je v naprosté většině případů sekundární či dokonce vynucená. Je dosti 

pravděpodobné, že  vzbudím dojem tmářského odmítání současného trendu vedení 

mezináboženského dialogu, domnívám se však, že na poli náboženského přesvědčení a víry 

je skutečný dialog jen málokdy možný, z mého pohledu by byla zcela dostačující nezaujatá 

tolerance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historiografický přehled 
 

Tento přehled není úplný. Naprostá většina zde posuzované odborné literatury 

pochází z per autorů židovského původu. Práce nežidovských myslitelů  zmiňuji jen zřídka 

a nutno říci, že záměrně, většina jejich východisek zůstává zcela nevyhovujících pro 

pochopení judaismu jako protivníka v polemice s křesťanstvím. Jistě by bylo možno v 

současnosti nalézt nežidovské historiky, kteří nejsou svazováni stereotypními představami 

v pohledu na židovsko-křesťanskou kontroverzi, hledat je však úkolem této práce není. 

Židovští historikové, ať jsou zakotveni v akademickém zázemí anglo-americkém, 

francouzském či izraelském, se již svým původem nacházejí v postavení slibujícím bližší 

kontakt s prameny tradičního judaismu a, v neposlední řadě, u nich můžeme předpokládat 

také hlubší jazykovou vybavenost.3  

V těchto několika odstavcích se pokusím nastínit vývoj  židovské historiografie, 

jmenovitě  odvětví zabývajícím se náboženskou kontroverzí. A to především od chvíle, kdy 

tento obor  dosáhl statusu moderních, kritických studií historie náboženství, jejichž úkolem 

je snažit se o co nejméně vášnivé a zaujaté hodnocení fenoménu konfliktu mezi 

náboženskými komunitami. 

Nebudu se tedy zabývat osobnostmi jako byl Johann Christian Wagenseil, J.B.De 

Rossi, Theodor Hackspan4 nebo Johannes Buxtorf 5,  kteří se sice všichni věnovali na 

akademické půdě studiu hebrejských polemických spisů, jejich práci by však jen s velkou 

nadsázkou bylo možné označit jako nezaujatou, kritickou či moderní, a to i přestože 

Wagenseilova Tela Ignae Satanae6 obsahuje několik vůbec prvních tiskových redakcí 

hebrejských textů a že De Rossiho Bibliohteca Judaica Antichristiana7 představuje i 

v dnešním rozsahu znalostí tématu slušný bibliografický soupis.   

                                                 
3 Jako doklad lze uvést práci O.S.Rankina, Jewish Religious Polemics, Edinburgh 1956. Tento výborný 
anglický biblista ve svých překladech, které opatřil i komentářem, vycházel z kvalitních originálů, nebyl však 
dobře obeznámen s nuancemi středověké hebrejštiny s jejím talmudickým pozadím. Nedostatky v jeho 
překladu Nachmanidovy Vikuach se zaobírá H.Maccoby, Judaism on Trial, s.102-46. 
4 1644 v Altdorfu přeložil a vydal Vikuach r.Jom Tov Lipman Muelhausena. 
5 Pod tímto jménem otec (1564-1629) i syn (1599-1664). 
6 Altdorf 1681. 
7 qua editi et inediti, Parmae 1800. 



Důkazem toho, že na křesťanské straně od té doby došlo k metodickému i 

názorovému vývoji jsou práce Jamese Parkese. Na druhé staně lze jako příklad poněkud 

zamžené perspektivy uvést anglickou historičku Beryl Smalley8, která se zabývala vlivem 

hebrejské exegetické metody, především Rašiho školy, na teologické spisy autorů 

středověké ´renesance´ a rozvojem středověké hebraistiky vůbec, mylně je však chápe jako 

projevy filosemitismu. Obdobné hodnocení však nalezneme i u Arye Graboise, který 

dokonce popisuje onu dobu jako „svobodomyslnou společnost, v níž probíhá otevřená 

výměna intelektuálních idejí“, v níž je možno pozorovat, jak „společný základ 

monoteistické víry a vlastnictví stejných svatých knih vytvořilo v takové společnosti pocit 

duchovního mateřství (kurzíva mk), spojujíc tak učenou společnost  Židů i křesťanů“.9 

Líčení zcela antagonické pohledu Davida Bergera10 a rovněž v souvislosti s prostými 

historickými daty zní irreálně. Amos Funkelstein výstižně popisuje tuto situaci: „Vzdělaní 

lidé, protože jejich doménou je vědění, mají tendenci věřit, že intolerance pramení 

z nevědomosti. Na tomto klišé byly založeny počátky Wissenschaft vom Judentum. Avšak 

to, co víme o anti-judaismu pozdního středověku potvrzuje spíše opačný dojem.“11 Právě 

do období počínající Wissenschaft vom Judentum můžeme datovat začátek historicko 

kritického zájmu o hebrejskou literaturu, tedy i o hebrejské polemické spisy.  

Abraham Geiger editoval několik polemických textů12, Isidor Loeb byl autorem 

několika příspěvků ve francouzské Révue des Études juives.13 Moritz Steinschneider 

vytvořil práci o židovsko-islámské kontroverzi, která dodnes patří ke klíčovým zdrojům 

v oboru arabské mezináboženské kontroverze, bohužel z této doby nemáme k dispozici 

obdobnou studii pro oblast evropské židovsko-křesťanské polemiky. Adolf Posnanski, 

který působil jako rabín v Plzni, se zabýval středověkými disputacemi14  a je také autorem 

                                                 
8 The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1964. 
9 The Hebraica Veritas and Jewish-Christian Intellectual Relations in the Twelfth Century, in: Speculum 
50/1975, s.634. 
10 Mission to the Jews and Jewish-Christian Contacts in the Polemical Literature of  the High Middle Ages, 
in: American Historical Review 91, 1986, s.576-591. 
11 Basic Types of Christian Anti-Jewish Polemics in the Later Middle-Ages, in: Viator 2,1971, s.382.  
12 Kovec vikuchin, Breslau 1844. 
13 La controverse de 1240 sur le Talmud, in: REJ 2-3,1881a La controverse de 1263 a Barcelone,  
in: REJ 15, 1887. 
14 Le colloque de Tortose et San Mateo, in: REJ 74-76, 1922-23. 



vyčerpávajícího exegetického přehledu k verši Gn 49,10, klasickému prvku v polemické 

literatuře15.  

Mnozí další rabíni meziválečného období se zabývali židovsko-křesťanskými 

vztahy, ať už tak reagovali na bytostnou potřebu svých komunit, dostávajících se opět do 

bližšího kontaktu s křesťanským učením (Juda David Eisenstein v New Yorku) nebo 

využívali možnost kriticky studovat nově objevené prameny ke studiu hebrejské literatury 

(Samuel Krauss v Budapešti a Vídni). 

Významný je také přínos Cecila Rotha, u nějž se zájem o polemickou kontroverzi 

dělí o pozornost s mnoha dalšími historickými tématy. Podobný charakter má práce 

Solomona Grayzela. Co se encyklopedického zpracování týče, dostatečně přehledný, i když 

zdaleka ne vyčerpávající, soupis podávají již Waxmanovy Dějiny židovské literatury16. 

Jistou revizi stereotypních náhledů na historii židovské západní diaspory přináší 

textová metoda Bernarda Blumenkranze a Jacoba Katze. Oba již patří do období po druhé 

světové válce, kdy lze pozorovat vzestup těchto oborů. Oba se významně podíleli na 

vytvoření nového metodologického přístupu a z jejich závěrů lze dodnes čerpat.  

Poslední generaci představují badatelé, publikující od šedesátých a sedmdesátých 

let minulého století: Frank Efraim Talmage, Daniel J.Lasker, Amos Funkelstein, Robert 

Chazan, Hyam Maccoby, Jeremy Cohen a David Berger. Talmage připravil mnohé kritické 

edice židovských protikřesťanských spisů. Daniel Lasker se zabýval židovskou 

náboženskou filosofií a je rovněž autorem brilantního pojednání o využití filosofických 

argumentů v protikřesťanské polemice. Funkelstein zaměřoval svou pozornost do mnoha 

oblastí židovské historie, jako první převratně formuluje změnu, k níž došlo v křesťanské 

misii ve 13.století, a také zajímavě definuje lidově-kontroverzní formy typu Toldot Ješu 

jako ´counterhistory´.17 Texty ostatních historiků se plně soustředí na vymezené téma 

židovsko-křesťanských vztahů a jejich literární reflexe v židovské polemické aktivitě. 

Východiska této práce jsou založena především na jejich kritickém dialogu.  

 

 

      

                                                 
15 Schiloh, Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre,  Leipzig 1904. 
16 M.Waxman, A History of Jewish Literature, New York 1943, vol.III, ch.Polemics and Apologetics. 
17 Překládám jako ´protihistorie´, viz dále. 



 

 

 

 

 

Kořeny kontroverze 
 

Byly to teprve děsivé události druhé světové války, které konečně přispěly 

k přehodnocení podstaty židovsko-křesťanských vztahů a, ačkoli jsem daleka toho 

naznačovat, že nacistický antisemitismus byl jakkoli křesťanské povahy, zůstává otázkou 

nikoli pouze to, zda jednotliví křesťané přilévali do ohně evropského antisemitismu, ale, 

zda křesťanství samo není ve své podstatě a od svého počátku primárním zdrojem šíření 

antisemitismu v západní kultuře. 

Rosemary Radford-Ruether, sama křesťanská teoložka, uvádí, že křesťanská 

teologie je ve své podstatě antijudaistická18 a že odmítnutí a degradace judaismu tvoří 

samotné centrum zvěsti Pavlovo, evangelistů a ostatních novozákonních tvůrců. Snad ještě 

silněji se tato nenávist projevuje u většiny církevních otců (Justin, Jan Zlatoústý, Cyril 

Alexandrijský, Řehoř z Nyssy aj.)19. Je však třeba říci, že patrologie v mnohých případech 

pouze systematicky přetransformovala pohanské sociální předsudky do morálních a 

doktrinálních kategorií křesťanské církve20.  

Součástí této teologie byla také nauka, díky níž byli Židé sice degradováni, nicméně 

tolerováni. Podle Augustina Židé nepřestali hrát roli v plánu spásy a jejich konečné 

obrácení bude součástí posledních věcí. Do té doby jim má být dovoleno zatvrzele 

setrvávat ve své víře, aby tak jejich odlišné postavení vytvářelo živoucí důkaz duality starý 

Izrael-nový Izrael, stará Smlouva-nová Smlouva. 

 

                                                 
18 Radford-Ruether, Faith and Fratricide: The Christian Theological Roots of Anti-Semitism, New York 
1974, citováno v Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict, ed.: Cohen , s.12. 
19 B.Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins du moyen age sur les juifs et la judaisme, Paris 1963, pro 
přehled textů také Krauss/Horbury , The Jewish-Christian Controversy, Tubingen 1995, s.29-51. 
20 Essential Papers, ed.: Cohen, s.11, cituje z práce Marcela Simona, Verus Israel, Paris 1964. 



„´...nezabíjej jich, aby nezapomněli na tvůj zákon: rozptyl je ve své moci.´ (Ž 

58,11n) Ukázal tedy Bůh církvi na jejích nepřátelích Židech milost svého milosrdenství, 

protože, jak dí apoštol, jest ´pád jejich spásou národům´ (Řím 11,11), a proto jich nezabil, 

to jest nevyhladil v nich jejich židovství, třebaže byli od Římanů poraženi a utišeni, jen aby 

nezapomněli Boží zákon a byli tudíž schopni vydávat svědectví, o kterém mluvíme. Proto 

nestačilo říci: ´Nezabíjej jich, aby jednou nezapomněli na tvůj zákon,´ bylo ještě třeba 

dodati: ´Rozptyl je´, vždyť kdyby byli s těmito svědeckými Písmy jenom ve své zemi a ne 

všude, pak by je církev, která je všude, nemohla mít ve všech národech za svědky dávných 

proroctví o Kristu.“ 

(Aurelius Augustin, O Boží obci, díl 2, kniha XVIII., 46, s.353-54, přel.J.Nováková, 

Praha 1950) 

 

Byl to především Bernhard Blumenkranz, kdo jako první zdůrazňoval souvislost 

mezi augustinovským učením a postavením Židů v západní společnosti21. Přes veškerou 

svou úctu k jeho průkopnické práci na tomto poli se domnívám, že teoretický vliv teologie 

na každodenní existenci poněkud přeceňoval. Například vydávání papežských bul Sicut 

Judeis mnohdy reagovalo na již proběhlé pogromy22 a církevní ochrana, jež byla Židům 

garantována byla spíše formální nežli skutečně účinná. Pravdou však zůstává, že díky roli 

´zotročených nositelů Písma´23 byla židovská komunita chráněna před přímou křesťanskou 

misií. Ačkoli individuální konverze byly samozřejmě vítány, přikláním se k názoru, že 

antijudaistické postoje křesťanské církve v období do 12.století byly prakticky zaměřeny 

především proti judaizování v církvi samotné a souvisely již s raným rozšířením 

zvítězivšího pohanokřesťanství.24  

 

 
                                                 

21 B.Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le mond occidental 430-1096, Paris 1960. J.Cohen, Scholarship and 
Intolerance in the Medieval Academy: The Study and Evaluation of Judaism in European Christendom, in: 
AHR 91,1986, s.593. 
22 S.Grayzel, The Papal Bull Sicut Judeis, in: Essential Papers, s.231-59. 
23 Z výroku Petra z Blois, Contra perfidiam Judaeorum, PL 207, s.825, cit. J.Cohen, Scholarship and 
Intolerance, s.599. 
24 R.Chazan, Daggers of Faith, LA/London 1989, s.9. 
 
 



 

 

 

 

 

 

         

Doba oddělení  
 

Judaismus obecně (přestože existují doklady proselytismu po celou dobu jeho 

existence, lze říci, že se vždy jednalo o individuální případy a převážná iniciativa byla na 

straně konvertity) postrádá univerzalistické nároky, a, ačkoli již od svých počátků 

polemizuje se svým okolím25, je židovská víra vždy reflektována jako záležitost minority 

obklopené cizími národy, uctívajícími cizí bohy. Naproti tomu „křesťanství bez misijního 

zápalu není pravé křesťanství“26 a je navíc nucené se již ve svých počátcích apologeticky 

vymezovat vůči judaismu. Je psychologickou pravdou, že věřící jsou často hnáni touhou 

sdílet své přesvědčení s ostatními. Jednou stranou tohoto zápalu je ryze humánní touha 

podělit se o svoje požehnání s ostatními, druhou, poněkud temnější a méně altruistickou, je 

vlastní pochybnost a nejistota.  

Zůstává ošidné, do jaké míry můžeme v textech křesťanských Adversus Iudaeos 

vidět doklady reálné náboženské kontroverze27, v níž byly zaznamenány protikřesťanské 

argumenty skutečně tehdy Židy užívané. Anebo je většina těchto spisů legendické povahy a 

jejím posláním není historická popisnost, nýbrž sebedefinice, apologie a katecheze. 

Zabývat se přehršlí těchto materiálů nespadá do kompetence této práce. Co je však třeba 

zdůraznit, je početní nepoměr vůči nepatrné protikřesťansky zaměřené produkci na 

židovské straně. Talmud a midraše jsou ve své podstatě nezřídka polemické, je to však 

vymezování se myšlenkové vrstvy perušim vůči jiným, v důsledku pozdějšího vývoje, 

heterodoxním názorům, které byly původu převážně helénistického a gnostického, 

                                                 
25 Viz mnohé doklady v Tanachu (satira v 1 Kr 18, 27) a například polemický text s prvky komiky v midraši 
BerRab 38,13. Podobných příkladů by jistě bylo možné nalézt více. 
26 R.Chazan, Fashioning Jewish Identity in Medieval Western Christendom, Cambridge 2004, s.1. 
27 Pro přehled názorů jednotlivých historiků viz Krauss/Horbury,Jewish-Christian Controversy, s.13. 



argumenty židokřesťanů tvořily pouze nepatrnou část, na niž vznikající rabínský judaismus 

reagoval. 

Víra v Ježíšovo mesiášství byla sice heterodoxní, v židovské společnosti rozvrácené 

helénistickým vlivem, římskou okupací a možno říci i náboženskou anarchií však autorita 

ortodoxie přestávala fungovat. Bez kristologie, která vznikala teprve později, byl Ježíš 

jenom další ze židovských hříšníků a jako důkaz toho, že víra ve falešného mesiáše sama o 

sobě nebyla vnímána jako hřích, můžeme uvést případ rabiho Akivy, který věřil 

v mesiášství Bar Kochby. Přes veškerá útočná tvrzení, která se v souvislosti s Talmudem 

objevují, počet zmínek, které by skutečně mohly být vztaženy na osobu Ježíše, jeho žáky, 

či které by se týkali křesťanů, je v celém rozsáhlém korpusu méně než dvě desítky. 

Všechny ostatní citace jsou falešné, mnohdy dokonce záměrně falšované, nebo je zcela 

jednoduché vyvrátit jim připisovaný smysl. „Tak se tedy nekonala žádná rozsáhlá 

konfrontace mezi ´apoštolským´ křesťanstvím a ´normativním´ judaismem, představa, která 

ještě dnes straší imaginaci studentů křesťanského původu.“28  

Všechny pasáže, které by bylo možno vztáhnout na osobu Ježíše nebo na 

křesťanství pochází  teprve z doby po polovině 2.století, kdy se po Bar Kochbově povstání 

radikálně snížil podíl židokřesťanských komunit a pohanokřesťanství se stalo převažujícím 

i na území Palestiny. Souvislosti jsou tedy přinejmenším stejným dílem socio-kulturní jako 

doktrinální.29  

V dnešních běžných edicích Talmudu tyto pasáže nejsou. Byly vypuštěny či 

zkráceny, ať již pod tlakem církve nebo působením vnitřní židovské autocenzury, a lze je 

nalézt jen ve zvláštních kompilacích či v rukopisech.30  

Patří mezi ně několik zmínek o Ježíšovi, datace příběhů a jejich okolnosti však 

často nejisté a ne zcela odpovídající: bBer 17b, bSanh 43a (ukamenován v předvečer 

pesachu), bSanh 103a, bSanh 107b (ztotožňován s žákem r.Jošuy ben Perachji), bSot 47a, 

bGit 57a (srovnáván s Balámem). Další pasáže se zmiňují Ježíšovo žáky: bSanh 43a (jejich 

                                                 
28 W.A.Meeks, Braking Away, s.108, in: ed.Cohen, Essential Papers. 
29 Jacob Neusner počátek identifikace konfliktu dokonce posouvá až do 4.století, kdy se křesťanství 
prosazuje rovněž jako politická autorita a kdy křesťanská exegeze Písma získává širokou působnost.  
Neusner, Judaism and Christianity in the Age of Constantine: History, messiah, and the Initial Confrontation, 
Chicago 1987. Krauss/Horbury s.11. Také podle EJ X, s.16-17 lze v některých homiletických výrocích 
amaoraim 3.-4.století spatřovat polemickou aktivitu, vždy je to však odpověď na patristickou kristologickou 
interpretaci, př. bSanh 106a, jTaan 2,1,65b. 
30 EJ  X, s.14. Taková sbírka: ed.: Rabbinowicz, Maamar al hadpasat ha-Talmud, 1952, 28, n.26. 



jména jsou Matouš, Nakaj, Nazar, Bone a Toda/Tadeáš), tosChul 2,22, jŠab 14,4,14d, jAZ 

2,2,40d (jakýsi Jakob z Kefar Sama chce léčit jeho jménem hadí uštknutí), AZ 17a (Jakob 

z Kefar Sachnaja). V obou posledních příbězích je uváděno jméno Ješu ben Pantira, jinde 

se objevuje Ješu ben Stada (bSanh 67a, pověšen v Lyddě v předvečer pesachu). 

Identifikace s křesťanským Ježíšem však zůstává mimo reálnou bázi.31 Jedinou stopou 

protikřesťanské polemiky tak zůstává výrok r.Abahu: jTaan 2,1,65b „jestliže nějaký muž 

řekne: ´já jsem Bůh´, je lhář, jestli řekne: ´jsem Syn člověka´, nakonec se mu budou smát, 

jestli řekne: ´vystoupím na nebesa´, nebude schopen to udělat“. Ačkoli jsou to jasné 

narážky na křesťanské výpovědi o Ježíšovi, argumentace je téměř nulová a v žádném 

případě ji nelze srovnat s úsilím, jakým své apologické polemiky koncipoval například 

Justin.32   

Veškerá polemika byla možná pouze s židokřesťany, i kdyby jediným prostým 

důvodem byla znalost jazyka. Pohanokřesťané hebrejsky neuměli33. Rozdíl mezi těmito 

dvěma skupinami vyjadřuje tosŠab 13,5 „modloslužebník Ho nezná a zapírá Ho, ale onen 

(min?) Ho zná a zapírá Ho.“ 

Ostatní pasáže, které bývají napadány jako protikřesťanské, se týkají minim. Avšak 

zabývali-li bychom se definicí termínů min, mešumad, apikorsin34, pak se například 

13.požehnání Amidy týká mnoha skupin, které s křesťany neměly nic společného. Jestliže 

se v Talmudu objeví fragment disputace, pak je běžný začátek příběhu následující: „zeptal 

se min rabiho...“, podle této ustálené formy můžeme odvodit, že iniciativa zřejmě vždy 

byla na straně židokřesťana a byla motivována snahou šířit víru v Ježíše dále mezi Židy. 

Tématem bývaly vybrané pasáže z Písma, prokřesťansky interpretované, typickým 

příkladem je plurál v Gn 1,26. Křesťané pravděpodobně měli k dispozici sbírky vhodných 

citací z Písma, jakési fragmenty takové kolekce lze nalézt na různých místech gemary, 

                                                 
31 EJ X, s.15-16. 
32  K textovému rozboru pasáží viz sborník: Le Christianisme au miroir du judaisme. Colloque du College des 
Études Juives de l´AIU, Pardes 35, 2003. 
33 Až na výjimky jako byl např. Origenes. M.Avi-Yonah, Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud, 
Berlin 1962, s.137. Krauss/Horbury,  s.11-12. 
34 Schiffman, At the Crossroads: Tannaitic Perspectives on the Jewish-Christian Schism, in: Essential 
Papers, s.431-57.  M.Avi-Yonah, Geschichte, s.138-142. Krauss/Horbury s.7-9. 



př. bSanh 38b35. Po vymizení židokřesťanských obcí ztrácí rabíni zcela zájem o 

křesťanskou tématiku, pohanokřesťanství je pro ně jen dalším cizím náboženstvím36.  

 

 

Toldot Ješu 
 

Vedle těchto řídkých zmínek v oficiální rabínské literatuře lze do tohoto raného 

období  s jistými výhradami zařadit jiný druh textů. Toldot Ješu, cosi jako židovské 

antievangelium, pokleslá literární forma, plná lidových motivů, přestavuje snadný terč pro 

hledače židovských invektiv namířených proti křesťanství. Původ této folklórní látky je 

velmi starý, z obsahu totiž zcela zřejmě vyplývá, že osten nenávisti a výsměchu anonymní 

autor namířil pouze proti židokřesťanské větvi a konečné oddělení křesťanství od judaismu 

je vnímáno veskrze pozitivně. Dochovalo se hned několik verzí tohoto příběhu, některé i 

z oblastí, kde judaismus nikdy ve styku s křesťanstvím a vírou v Ježíše Krista nebyl 

(Jemen), existují také různé jazykové verze (perština, španělština, jidiš, arabština). Všechny 

dochované exempláře jsou poměrně nedávného data (nejstarší ze 16.stol., starší fragmenty 

však byly nalezeny v káhirské geníze), nicméně text existoval v psané podobě zřejmě již 

v pozdní antice. První tištěnou verzí je příznačně Wagenseilova edice, vydaná spolu 

s překladem do latiny roku 1681 jako důkaz židovské perfidie.37  

Příběh je ve všech svých variantách zcela ahistorický, některé jednotlivé informace 

a motivy se sice objevují i v talmudického textu (necenzurovaném), nicméně mnohé z nich 

jsou připisovány jiným osobám, dataci a okolnostem, jiné části děje jsou zcela fiktivní. 

Hlavním záměrem tohoto  textu byla jakási ´protipropaganda´, ´protihistorie´, vyjádřená 

pomocí parodické reinterpretace nejváženějších zdrojů protivníka, tedy novozákonní 

zvěsti.38        

                                                 
35 Avi-Yonah, Geschichte, s.144. 
36 Tamt., s.151. 
 
37 Tela Ignea Satanae, Altdorf 1681. 
38 Funkelstein, Perceptions of Jewish History, LA-Oxford 1993, s.36, Funkelstein přiznaně čerpá z Tezí k 
filosofii dějin Waltera Benjamina: „minulost s sebou nese temporal index, kterým odkazuje k vykoupení. Je 
v tom tajný souhlas mezi minulými a současnými generacemi.“ Toldot Ješu tuto minulost záměrně deformují 
metodou, jíž by bylo možno s Benjaminem nazvat ´die Geschichte gegen den Strich kaemmen´. Je to 



Ačkoli v celém textu nenalezneme jediný argument proti křesťanskému učení, lze 

jej chápat jako určité vyjádření polemického postoje, ovšem primitivního typu, zvláště 

srovnáme-li jej s kriticky exegetickou či filosofickou argumentací pozdější dob. Je zcela 

jisté, že se nejednalo o polemiku zamýšlenou k šíření mimo interní kruh židovské 

komunity. 

 

 

Židovská polemika s křesťanstvím na území islámu 
 

Situace v zemích ovládaných muslimy byla odlišná. Judaismus i křesťanství patřili 

do stejné kategorie tolerovaných ´náboženství Knihy´, avšak v islámské literární produkci 

patřila polemika proti těmto menšinám k oblíbeným formám. Možná vlivem této inspirace 

zde vznikají v 9.století první dvě souvislá židovská  pojednání, jejichž tématem je čistě 

polemika s křesťanským učením.  

Autorem prvního spisu je židovský filosof Daud (David) ibn Marwan al-

Mukammis39. Od karaity al-Kirkisaniho máme k dispozici biografickou zprávu: al-

Mukammis chtěl, pod vlivem svého učitele Nonna, křesťanského filosofa a lékaře v Nisibi 

(lze ho ztotožnit s historicky známým jakobitou), přestoupit ke křesťanství, jakmile se však 

seznámil s křesťanským učením a dogmaty, od křtu zcela upustil a dokonce sepsal 

protikřesťanské pojednání. Jedná se o práci nazvanou Ishrun Maqalat – Dvacet 

pojednání40. Al-Mukammis tvrdí, že křesťanství vlastně podle samotných křesťanských 

dokladů nezaložil Ježíš, ale apoštol Pavel a na stejném základě také popírá Ježíšovo 

mesiášství. Další jeho argumentace je filosofické povahy, podobně jako Saadja Gaon 

vychází z islámské filosofie mu´tazily. Jeho kritika se soustředí na otázku božské jednoty a 

atributů. Mezi křesťany v islámských zemích byl obvyklý argument, že osoby ve trojici 

mohou být identifikovány s Božími atributy, například, že Syn byl Boží vědění, Duch Boží 

život. Al-Mukammis vyvracel platnost esenciálních atributů, které měly aktuální existenci, 

podle něj bylo pro popis Boha mnohem vhodnější užívat negativní atributy a říkat tak 
                                                                                                                                                             

podobný princip, i když v pokleslé formě, útoku pomocí upírání dějin a tím pádem i budoucnosti, jaký 
sofistikovaněji prosazuje vůči judaismu křesťanská teologie. W.Benjamin, Dílo a jeho zdroj, Praha 1979. 
39 EJ  II, s.671.  Frank/Leaman, The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Cambridge 
2003, s.78. 
40 Hebrejský překlad pořídil Juda ben Barzillaj al-Bargeloni ve svém komentáři k Sefer Jecira. 



raději, co Bůh není. Protože přeměnit Boží vědění a život do hypostazí, by znamenalo 

porušit Boží jednotu. Ve svých argumentech čerpá z aristotelských definicí ´jedna´, dále 

však také vyvrací různé křesťanské analogie osob a trojice typu: tři individua jednoho 

lidského druhu, tři mince, jež mají zlato, ražbu a monetární hodnotu společné, a tak jsou 

jedním způsobem jedno a druhým odlišné. Podobné analogie užívali křesťanští teologové 

celkem často a, jak později uvidíme, v židovským filosofických polemikách byly vítané pro 

možnost snadného a názorného vyvrácení41.  

Druhým polemickým textem je Qissat Mujadalat al-Usquf – Zpráva o disputaci 

kněze42, podle oznámení v samotném textu je autorem původně křesťanský kněz43, který 

přestoupil k judaismu a svým bývalým kolegům vysvětluje důvody svého jednání. Hojně 

užívané citace z Nového Zákona uváděné v transliteraci v originále by mohly být dokladem 

pravdivosti tohoto tvrzení. Text byl v arabských zemích populární a dochoval se v několika 

verzích. Někteří historikové jej kladou až do 6.století, pak by byl vůbec nejstarší psanou 

židovskou protikřesťanskou polemikou, mnohem pravděpodobněji však vznikl kolem roku 

850.   

Vlastnímu obsahu tohoto pojednání se budu věnovat až v souvislosti se vznikem 

hebrejského překladu na území Iberského poloostrova a vlivem, který měl na Sefer ha-brit 

a Sefer milchamot ha-Šem, první souvislé protikřesťanské spisy sepsané na evropském 

území. 

 

Spontánní disputace 
 

V období raného středověku se církev i státní moc snaží legálními výnosy zamezit 

styku mezi křesťanským obyvatelstvem a Židy44. Existence těchto zákonů je dokladem 

                                                 
41 Dále v kapitole o racionálních argumentech v polemice. 
42 Eisenstein, Ocar vikuchin, s.310-315 (nepříliš spolehlivý text). Novou edici judeoarabského a hebrejského 
textu s překladem a komentářem připravili Lasker/Stroumsa, Jerusalem 1996. 
43 Jak lze usuzovat také z názvu hebrejského překladu Sefer Nestor ha-komer: komer je výraz pro 
nežidovského kněze.  
44 Zákaz laické disputace již v Justiniánově kodexu I,1,4 „Nemo clericus vel militans vel alterius cuiuslibet 
conditionis de fide christiana publice turbis coadunatis et audientibus tractare conetur in posterum, ex hoc 
tumultus et perfidae occasionem requirens...Nam in contemptores huius legis poena non deerit, quia non 
solum contra fidem vere expositam veniunt, sed etiam Iudaeis et paganis ex huiusmodi certamine profanat 
veneranda mysteria.“  Podobně byl záhy kodifikován zákaz smíšených manželství, společných oslav apod. 
Blumenkranz, Juifs et chrétiens, s.291-318. 



jejich potřeby, tedy skutečnosti, že se křesťané a Židé ve svém každodenním životě 

setkávali a vytvářeli mezi sebou vztahy bez ohledu na  náboženskou odlišnost. Mnohé 

židovské rituály měly pro prosté křesťany zvláštní přitažlivost, především zachovávání 

šabatového odpočinku nebo slavení svátků jako byl purim, církev se pouze snažila těmto 

judaizujícím tendencím zabránit a je třeba zdůraznit, že legální omezení v době do roku 

1096 nebyla zaměřena primárně protižidovsky a také, že církev sama nevykazovala 

výraznější snahy o konverzi Židů.  

Historikům se již podařilo narušit stereotypní pohled ´plačtivé historie´45 na 

židovskou menšinu jako vždy utlačovanou a stojící na okraji a zcela mimo majoritní 

sociální struktury46.  

Jako jeden z hybatelů vzájemného setkávání mezi Židy a křesťany, a nezabýváme 

se setkáváním na rovině například ekonomické, která byla do značné míry nevyhnutelná, 

ale setkáváními dobrovolnými, lze rozpoznat zcela obyčejnou zvědavost. V době, kdy ještě 

nebyla plně rozvinuta či dodržována legislativa omezující židovsko-křesťanské styky, se 

příslušníci těchto dvou skupin setkávali překvapivě svobodně a často a bylo jen přirozené, 

že tématem jejich rozhovorů byla rovněž náboženská odlišnost. Motivem těchto debat 

nebyla misijní snaha, alespoň ne většinou a ne prvotně, ale prosté potěšení z intelektuální 

hry47. Pro dokumentaci těchto skutečností máme k dispozici několik písemných dokladů, 

pochází však výhradně z křesťanských pramenů, což  je třeba mít při vyhodnocování 

uvedených okolností a obsahu židovských argumentů vždy na zřeteli.   

Jedním z nejznámějších příkladů je Disputatio Iudei et christiani zapsané Gilbertem 

Crispinem roku 1098.48 Crispin byl westmisterským opatem a vedl časté rozhovory s 

´jedním Židem z Mayence´, ihned v úvodu jejich vztah charakterizuje těmito slovy: „tento 

Žid..., který mi byl velmi blízký, mne často přicházel navštěvovat, ať už v nějaké své věci 

anebo jen tak pro potěšení ze setkání.“49 Jen v krátkosti se zmíním o tématice této debaty, 

která dozajista trvala několik hodin a, ačkoli je možné, že byla zkompilována z několika 

různých rozhovorů či dokonce úplně vymyšlena, většina badatelů se shoduje na její 
                                                 

45 Výraz užívá H.Arendtová, Původ totalitarismu, Praha 1996, s.14, pozn.2. 
46 Blumenkranz, Juifs et chrétiens, s.46-59. Katz, Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the 
Middle Ages, NY 1993. 
47 Blumenkranz, Juifs et Chrétiens, s.46. 
48 Kritická edice Blumenkranz , 1956. Viz také D.Berger, Gilbert Crispin, Allan of Lille and Jacob ben 
Reuben: a Study in the Transmission of Medieval Polemic, in: Speculum 49,1974, s.34-47. 
49 Blumenkranz, Juifs et Chrétiens, s.47. 



autenticitě50 Polemickým východiskem má být Písmo. Argumentace mayenského Žida je 

založena na neuznávání kanonicity překladů Bible, apokryfních textů a metod křesťanské 

exegeze. Obvyklým tématem kritiky je také zrození z panny a zobrazování Boha.51 Všemi 

těmito tématy se budu podrobněji zabývat v rozborech hebrejských textů, vcelku nebyly 

ničím překvapivým a odpovídaly argumentaci té doby, bodem, jenž je však možné 

vyzdvihnout, je značná volnost ve formulaci těchto argumentů, jak byly vysloveny před 

katolickým hodnostářem a jak on je zapsal. Provinienci textu odpovídá konec příběhu, 

který však pro nás není příliš důležitý: Žid z Mayence je přemožen silou křesťanské 

pravdy, je pokřtěn a stane se mnichem, čímž je jeho přátelství s Crispinem jen posíleno. 

Podobnou historkou, kde se ještě výrazněji uplatňuje ona ´intelektuálně-hravá´ 

stránka, je událost, k níž došlo na dvoře Konráda II. někdy kolem roku 103152. Králův 

lékař, Žid, se utkal ve slovním souboji s Wazonem, budoucím biskupem v Liege. V sázce 

nebyla duše, ale jeden prst Žida proti soudku vína. Vítězem je samozřejmě prohlášen 

Wazon, v milostivém žertu však vyhraný prst ponechává židovskému lékaři 

k prozatímnímu užívání. 

Ve své studii o textových fragmentech severofrancouzské židovské polemiky uvádí 

Urbach úryvek, kdy se r.Josef Official účastnil disputace před pánem z Vitry a jeho 

manželkou.53 Nechávaje stranou obsah textu, uvádím tento případ jako doklad toho, že 

k náboženským disputacím docházelo v rovněž v prostředí vyšší společnosti a dokonce 

v přítomnosti ženy, téměř bychom si je mohli představit jako způsob duchaplné zábavy 

kurtoazního dvora.  

 

Hlavním důvodem, proč uvádím všechny tyto případy, je zdůraznění nezbytnosti 

rozlišovat mezi charakterem těchto ´spontánních´ disputací, k nimž docházelo v rámci 

běžných mezilidských vztahů, kdy ani jedna strana nepředpokládala změnu  vyznání 

protivníka, a nesrovnatelněji dusivější atmosférou disputací oficiálních, jejichž výsostnou 

motivací bylo vyvrácení judaismu a misijní nátlak.  Náboženská disputace byla vskutku 

                                                 
50 Krauss/Horbury, s.72-73. 
51 Zajímavé je, že je zdůrazněn motiv hrůznosti zobrazení ukřižovaného. Krauss/Horbury, s.73. 
52 Blumenkranz, Juifs et Chrétiens, s.46-47. 
53 Urbach, Étude sur la littérature polémique au moyen-age, in: REJ 99,1935, s.56. 



objevena jako nová, a nutno přiznat, že v kombinaci s dalším nátlakem často úspěšná, 

misijní metoda. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna v přístupu k Židům 
 

Vývoj od 13.století ostře kontrastuje s relativním klidem předchozích období. Mezi 

roky 1290 a 1541 byli Židé vyhnáni z Anglie, Francie, Španělska, Sicílie, Portugalska, 

z království neapolského a z mnoha částí Německa. Tam, kde židovské obyvatelstvo mohlo 

zůstat, bylo uzavíráno do ghett a vystaveno nejrůznějším formám diskriminace. Je zcela 

jistě pravdou, že tato změna souvisí také s politickým a socio-ekonomickým rozvojem a je 

třeba střízlivě uvážit, do jaké míry byla způsobena náboženskou ideologií. 

Církevní učitelé si dlouho neuvědomovali skutečnost, že judaismus není 

zmrazeným obrazem starozákonního Izraele, ale vyvíjí se ve své vlastní tradici. Tento 

poznatek způsobil zásadní změnu v postoji k židovské menšině, k níž došlo v průběhu 

vrcholného středověku. 

Během prvního tisíciletí našeho letopočtu roste politická moc a prosperita 

křesťanství, vojenské a misijní úspěchy jsou důkazem nového sebevědomí stále více 



homogenní společnosti. Novým fenoménem, který ovlivnil život židovských komunit, jsou 

křížové výpravy. (Je třeba vidět dvousečný význam střídavých  vojenských úspěchů, 

jednak důkaz rozpínavého úspěchu, ale zároveň jako vymezení hranic v soupeření 

s islámem. Za zmínku také stojí, že do nějakého 11.století žije většina židovstva na 

územích spravovaných muslimy.) Vznikají nové církevní řády specializující se na potírání 

heterodoxie.54 Hlavním znakem těchto kazatelských řádů je zesílený důraz na misii. 

V klášterních centrech se rozvíjí biblická studia, užívají se nové exegetické přístupy, 

ovlivněné mimojiné také interpretačními metodami židovských komentátorů.55 

V neposlední řadě jsou dominikáni a františkáni (v hebrejských pramenech často zváni 

kordeliéři a jakobíni, podle zasvěcení jejich klášterů v Paříži), narozdíl od původních 

mnišských či dokonce poustevnických, řády městské, jejichž členové jsou v živém 

kontaktu s profánním prostředím středověkého města, jehož součástí jsou i v různé míře 

izolované židovské komunity. 

Objevuje se zcela nová polemika, silně motivovaná a využívající nové, speciálně 

k tomuto účelu vynalezené metody, kazatelé jsou trénováni v technice obracení Židů, 

případně muslimů. Často jsou podporováni židovskými apostaty, jejichž počet stoupá. 

Narozdíl od dřívějšího období pocházejí i z vyšších a vzdělanějších vrstev a přinášejí 

s sebou znalost židovských vzorů myšlení, rabínské literatury a v neposlední řadě také 

silnou nenávist vůči rodnému náboženství (případ Nicholase Donina).  

Výsledkem je pak inkviziční proces proti Talmudu, což je terminologicky přesnější 

popis pařížské ´disputace´ roku 124056. Židé zde vystupovali jako svědci obhajoby, Talmud 

byl obviněn z blasfemie vůči křesťanství, z absurdnosti vůči rozumu, z obscénnosti vůči 

morálce a nakonec odsouzen k pálení na hranicích. Jasný zásah do vnitřních záležitostí 

menšinové komunity a důkaz, že tradiční tolerance židovského způsobu života je narušena. 

Politické a církevní autority se střídavě na tomto útlaku podílí a střídavě se snaží Židy 

chránit. Srovnání lze  spatřit na příkladu Ludvíka XI. v Paříži a Jakuba I. Aragonského 

v Barceloně. Disputace v  Barceloně roku 1263, kde jako židovský mluvčí celkem úspěšně 

                                                 
54 K podílů nových kazatelských řádů na změně misijního přístupu viz hl. Cohen, Friars and the Jews, 
London 1982. 
55 Literatura k latinským hebraistům např. Smalley, The Study of the Bible. Lapide, Hebrew in the Church. 
Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au moyen-age, Paris 1990. 
56 Maccoby, Judaism on Trial, s.19-38. 



vystoupil Moše ben Nachman, totiž byla jediná, kde bylo zaručeno právo volného 

vyjadřování oběma stranám57  

Po Paříži a Barceloně následovali disputace další: Avila 1375, Pamplona 1379, 

Tortosa 1413-14, vždy podníceny křesťanskou stranou. Jsou využívány jako jeden 

z prostředků zesíleného misijního nátlaku na židovskou menšinu. Vyzvaní židovští 

disputanti se nemohou účasti nijak vyhnout, nuceni naslouchat jsou také ostatní členové 

obcí. Křesťanskou pravdu pak ve většině případů prosazují apostaté židovského původu. 

Všechny vnější faktory jsou promyšleny tak, aby způsobili co největší pochybnosti 

v řadách židovské obce. 

Na jedné straně je v rukou církve velká politická moc, na druhé se tato instituce 

nachází v hlubokém úpadku. Církevní hierarchie se rozpadá v důsledku mocenských třenic, 

místo jednoho neomylného papeže v Římě jsou dva až tři vzájemně si konkurující 

v různých částech západní Evropy. Důsledkem tohoto institucionálního schismatu je 

zvýšená, u některých osobností až blouznivecká, touha sjednotit veškeré křesťanstvo, 

potažmo veškeré lidstvo, pod jho jediné církve. 

 

 

Židovská odpověď na ´novou´ misii a vznik nové literární formy 

 

Ať již se nové vzorce v přístupu k Židům a protižidovské polemice začali objevovat 

již v průběhu 12.století, anebo, teprve pod vlivem nových řádů, ve století následujícím58, 

sami Židé začali jakousi změnu pociťovat již ve 12.století. Do té doby v Evropě v podstatě 

židovská polemická literatura neexistuje, můžeme sice nalézt dostatečné množství zlomků 

například v biblických komentářích, které lze bezpečně určit jako polemicky reagující na 

křesťanskou exegezi, nicméně žádný z učenců nesepsal souvislý polemický text, který by 

se metodicky zabýval vyvrácením křesťanského učení.  

                                                 
57 I když toto je spíše dojem, který se nám snaží zprostředkovat Nachmanidův zápis, je třeba ho vnímat 
relativně. Lze oprávněně pochybovat, že textové znění Rambanovy Vikuach skutečně odpovídá proneseným 
projevům. Maccoby, Judaism on Trial, s.39-81. Zásadněji teorii zkreslení prosazuje Chazan, Barcelona and 
Beyond, LA/Oxford 1992. 
58 Ke sporu o dataci viz. Lasker, Jewish-Christian Polemics at the Turning Point: Jewish Evidence from the 
Twelfth Century, in: HTR 89,1996, s.161-2. J.Cohen protestuje proti názoru A.Funkelsteina, že změna 
v křesťanské polemice se odehrála už ve 12.století, nýbrž ji spojuje jednoznačně teprve se vznikem nových 
řádů a tedy s 13.stoletím. 



Někdy po polovině 12.století se však objevují tři hebrejské práce, které se mohou 

být dokladem nového trendu v židovsko-křesťanské polemice. První je, příznačně, překlad 

spisu Qissat Mujadalat al-Usquf - Zpráva o disputaci kněze, známá pod hebrejským titulem 

Sefer Nestor ha-komer59. Tento judeo-arabský polemický spis vznikl kolem roku 850 někde 

na arabském území (Irák) a do hebrejštiny byl přeložen před rokem 1170, pravděpodobně 

na Iberském poloostrově60. Text prošel již v arabštině různými redakcemi, existují různé 

verze řazení jednotlivých oddílů, jakýchsi topoi, většinou kritických jednotlivých příhod 

Ježíšova života, jak je popsán v evangeliích, a větších celků, které se skládají z několika 

tématicky souvisejících argumentů. Tyto tématické oddíly bývají uvedeny frází typu: Nyní 

mi pověz, Copak nevíš, Není ti hanba toto prohlašovat a poté následuje obsahově sevřená 

kritika. Oddíly 9-24 se zabývají otázkou vhodnějších kandidátů božství než byl Ježíš. 

Oddíly 25-32 tvoří filosofické argumenty proti doktrínám o trojici a inkarnaci. Oddíly 33-

36, 63-71, 120-38 vystupují proti abrogaci Zákona, oddíly 37-62 vyvrací Ježíšovo božství, 

oddíly 69-119 a 139-52 zmiňují kontradikce v NZ. Oddíly 153-157 a 180-184 pojednávají 

o ukřižování, 158-179 vyvrací biblické důkazy z proroctví61. Zajímavé je, že zde zcela 

chybí vyvrácení kristologických testimonií, tedy metody, která byla obvyklá v evropském 

prostředí. 

Prvními originálními polemickými texty, které vznikly na území západní Evropy 

jsou  Sefer Milchamot ha-Šem Jakoba ben Reubena62  a Sefer ha-brit63 Josefa Kimchiho. 

 

Milchamot ha-Šem 

Delší, obsáhlejší a vlivnější z těchto dvou nejrannějších příkladů. Ačkoli Rosenthal 

vehementně hájí stanovisko, že tento text vychází z reálné diskuze autora s klerikem, oba 

texty jsou zřejmě literární fikce.64 Práce je dobře organizovaná a začíná kapitolou o 

                                                 
59 Poslední kritické vydání: Lasker/ Stroumsa, Jerusalem 1996. 
60 Tato datace je podložena skutečností, že v knize Jakoba ben Reubena, která je datována samotným 
autorem, se nachází několik doslovných citací. Lasker,  Jewish Christian Polemic at the Turning Point, in: 
HTR 89,1996, s.166. 
61 Dělení podle Lasker/ Stroumsa. Chazan, Fashioning Jewish Identity, s.85-86.  
62 ed.Juda Rosenthal, Jerus.1963. O Jakobu ben Reubenovi známo jen málo, nezaměňovat se stejnojmeným 
karaitou, který je autorem stejnojmenné knihy! Tento žil v Huesce nebo Gascogne. Lasker, Jewish-Christian 
Polemics at the Turning Point, s.166-67, pozn.23.  
63 ed.Talmage, Jerus.1974, angl.Toronto 1972. 
64 Chazan, Josef Kimchí´s Sefer Ha-Berit: Pathbreaking Medieval Jewish Apologetics,  
in: HTR 85,1992, s.419. 



racionálních a filosofických tématech, poté následuje devět kapitol, z nichž každá se 

zabývá jednou z hlavních biblických knih a kritickými verši v ní. Závěrečné kapitoly poté 

napadají učení evangelií a potvrzují konečný nárok Židů na budoucí vykoupení.65 

Pojednání Jakoba ben Reubena bylo v židovských komunitách hojně čteno a 

sloužilo  záměru, pro nějž bylo vytvořeno. Během 13.-14.století, díky rozšíření studia a 

přílivem židovských apostatů, si křesťanský tábor začal být vědom existence židovské 

polemické odpovědi a zpětně na ni reagoval. Terčem těchto útoků, z pera například 

Mikuláše z Lyry nebo Alfonsa z Valladolid  byl také Reubenův text.66  

 

Sefer ha-brit 

Autorem druhého polemického spisu je Josef Kimchi67. Polemický dialog Sefer ha-

brit - Kniha smlouvy se bohužel zachoval  pouze v problematickém stavu  ve sbírce ze 

17.století Milchemet chova68 a již v roce 1851 Moritz Steinschneider poznamenal, že zde 

publikovaný text obsahuje části, které zcela jistě nemohly pocházet z pera Josefa 

Kimchiho.69  

Podle posledních studií70 bychom se mohli pokusit rekonstruovat původní podobu 

tohoto dialogu mezi osobou nazývanou min a věřícím – maamin. Na text shodného popisu 

upozorňuje sám Kimchi ve svém jiném díle, Sefer ha-galui: „Již jsem dostatečně vysvětlil 

své odpovědi heretikům. Sepsal jsem je v Sefer ha-brit, kde jsem je představil ve formě 

tvrzení a odpovědi: „Heretik řekl, věřící řekl.“71 Na stejném místě Kimchi cituje také dvě 

básně, které byly původně součástí polemického spisu. Tématem první je budoucí 

vykoupení, druhá je přímou odpovědí nevěřícím a plně koresponduje s obsahem Sefer ha-

brit: 

 

                                                 
65 Krauss/Horbury, s.216-17. 
66 Tamt., s.168. 
67 EJ X, s.1006-1007.Otec Davida a Mošeho Kimchi. Akronym Rikam. 
68 Vikuchim be-injane ha-emuna ve-ha-dat, Konstantinopol 1710, folia 18b-38a. Vedle Rikamova textu tisk 
obsahuje také polemické práce Radaka a Rambana. 
69 Chazan, Josef Kimchí´s, s.420. M.S. in Allgemeine Ecyklopaedie der Wisseschaften und Kuenste 27, 410, 
heslo „Juedische Literatur“. O rekostrukci původního textu se pokoušel již Abraham Geiger. 
70 Vynechávám názor Rosenthala, který tvrdí, že původní text je zcela ztracen. Chazan argumentuje pro 
autorství, Joseph Kimchi´s Sefer ha-Berit: Pathbreaking Medieval Jewish Apologetics, in: HTR 85, 1992, 
s.421-422. 
71 Sefer ha-galuy, ed.Mathews s.135. Chazan, tamt., s.422 



„Posilni ruce, které ochably 

Upevni třesoucí se kolena 

Řekni těm, kdož trpí úzkostí v srdci: 

´Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, 

Neboť vaše jednání bude odměněno´ (2Pa 15,7) 

A stejně tak i ty buď silný a v srdci nepolevuj, 

protože za těžkou práci tě čeká odměna 

´Buďte rozhodní a udatného srdce, 

Všichni, kdo čekáte na Hospodina!´ (Ž 31,25, cit.ekum.překl.)72 
 

Rekonstruovaná podoba původního textu Sefer ha-brit by podle Chazana vypadala 

následovně: úvod a vymezení tématu by představovaly dvě básně citované v Sefer ha-

galui73, poté by následovala série biblických veršů upřesňující záměr knihy. Hlavní tělo 

knihy by se soustředilo na exegetické vyvrácení křesťanských nároků a dogmat. Rikamova 

exegetická metoda vykazuje shodné znaky s přístupem jeho synů, Davida (Radak) a 

Mošeho (Remak). Toto ´Kimchiánské myšlení´74 se vyznačuje úsilím o gramatickou 

přesnost, pečlivou kontextuální analýzou a racionálním chápáním Bible a světa. Příklad 

takového přístupu uvedu v následující kapitole. 

Poté je diskuze převedena do jiného směru, k vyjádření mesiánské naděje a vírou 

v budoucí slávu a vykoupení Izraele, text však nenadále končí. To, že se tak stane 

v okamžiku, kdy je dosaženo tématiky oznámené v úvodu knihy, svědčí pro násilné 

přerušení textu. Také zdůrazňování ubohého postavení Židů se předchozím textu několikrát 

opakuje a je ponecháno bez náležité odpovědi, další podpora teorie, že touto odpovědí měla 

být celá následující část, svým rozsahem odpovídající přinejmenším exegetickému oddílu.  

V případě, že by tato navržená struktura odpovídala původnímu textu, museli 

bychom poněkud přehodnotit naše hodnocení raných protikřesťanských polemik. Při 

rozboru dochovaného fragmentu shledáváme, že tělo textu spočívá na pečlivé biblické 

exegezi a používání racionálních argumentů. Je-li však originální verze nejméně jednou tak 

dlouhá, hlavní fokus se plně soustředí na potvrzení budoucího vykoupení židovského lidu 

                                                 
72 Chazan, tamt., s.425-26. Překlad z angl. mk. 
73 Chybějící však v textu uvedeném v Milchemet chova. 
74 Termín zavedl Talmage. Cituje jej Chazan, tamt., s.422-23. 



z jeho předlouhého exilu.75 Protože jedním z hlavních tvrzení v křesťansko-židovské 

kontroverzi bylo, že judaismus byl zcela zavrhnut ve prospěch nové víry. V tomto pohledu 

již židovský exil není pouhou periodou v dějinách a budoucnost je vyhrazena pouze 

„novému“, „pravému“ Izraeli, v němž Židé zcela zaniknou. Je jisté, že záležitost židovské 

budoucnosti zasahovala dále než do oblasti intelektuálního měření sil a dokonce i 

doktrinální správnosti. Žádný národ nemůže fungovat bez smyslu pro budoucnost.76  

Také Milchamot ha-Šem končí kapitolou o židovské budoucnosti77, avšak, je-li 

pravdivá výše uvedená teorie,  pak je Kimchiho polemika mnohem zevrubnější, delší a více 

inovátorská než kniha Jakoba ben Reubena. 

 

 

Dýky víry 

 

Forma polemiky vybízí k užívání válečných metafor. Raimond Martini svůj korpus 

nazval Pugio fidei a  ´Daggers of Faith´ jsou podle titulu knihy Roberta Chazana autoři 

první generace židovské protikřesťanské polemiky a později také ti, kdo koncipovali 

odpověď Martiniho ´Dýce´. Jakob ben Reuben, oba Kimchiové, Meir ben Šimeon, Moše 

ben Nachman, Šlomo Adret. Jaká byla témata a jaké metody byly používány v tomto 

souboji na dýky. 

 

Nejprve se vraťme a pokusme se shrnout křesťanskou polemickou argumentaci typu 

Adversos Judaeos: 1. Křesťanské náboženství představuje naplnění biblické smlouvy, 

rabínský judaismus je naopak její deformací. 2. Ježíš je Mesiáš a Vykupitel a jeho Církev 

reprezentuje pokračování Izraele, který sice jako první poznal pravého Boha a byla mu 

přislíbena Boží požehnání, avšak Židé, pouze biologičtí, nikoli duchovní pokračovatelé 

tohoto Izraele, právo na tato požehnání ztratili. 3. Křesťanství je náboženským systémem, 

skrze nějž věřící dosáhne spásy, judaismus je v lepším případě neúčinný, v horším 
                                                 

75 Chazan, tamt., s.430. 
76 Tamt., s.431. 
77 Je tvořena třemi tématickými oddíly: Mesiáš ještě nepřišel, eventuální vzkříšení těla a duše a prvky a jejich 
kombinace, přičemž polemický obsah druhých dvou částí je zanedbatelný, navíc se všechny tři části poněkud 
liší od předchozího textu, silně čerpají ze Saadji. Bylo by zapotřebí dalšího výzkumu, neboť je jisté 
podezření, že tyto části nejsou původní. 



škodlivý. 4. Křesťanská církev má slavnou přítomnost a ještě slavnější budoucnost, 

judaismus je se nachází v poníženém postavení, ztratil veškerou naději a smysl a nakonec 

zcela zanikne. 

V metodologii argumentace zcela převažuje kristologická exegeze Tanachu, 

takzvaná testimonia, tedy alegorická interpretace a paralelismus. Úhelným kamenem 

židovsko-křesťanské kontroverze je tedy text Písma a již v tom spočívá základní problém. 

Písmo, jak jej četly tyto dvě komunity, totiž nepředstavovalo v obou případech stejný 

text.78 A nejen, že křesťané čtou jiný text (LXX rané církve, od 4.století Jeronýmova 

Vulgáta), také jejich čtení a způsoby interpretace se liší.79 

Ve 13.století dochází k intenzifikaci původní argumentace, zdá se, že míra 

misijního tlaku roste spolu s vzestupem moci církve a prosperity homogenní společnosti.80 

Celá metoda polemiky se mění, exegetická argumentace je intenzivnější, objevují se 

filosofické a racionální argumenty a argumenty ze zkušenosti či z historie. Nově vzniklé 

řády zakládají speciální školy zaměřené na studium hebrejských pramenů81 a jsou zaváděny 

i další, agresivnější metody, jako jsou nucená kázání, veřejné disputace, útoky na praxi 

půjčování peněz.82  Židé jsou nuceni na tyto nové výzvy odpovědět a nové argumentační 

postupy, jak uvidíme dále, se zrcadlí, i když nerovnoměrně, také na jejich straně. 

                                                 
78 Chazan, Fashioning Jewish Identity, s.123. 
79 Příklady a vzory se nachází již v samotném Novém Zákoně. V knize Skutků, v letniční řeči apoštola Petra 
se objevuje klasicky křesťanské kristologické čtení  Ž 16,8-11a 110,1, jak jej později opakují Pavel, Justin i 
Augustin. Toto nedoslovné čtení se pro církev stalo příznačným. Tento přístup byl také cestou, jak se 
vyrovnat s mnohými závažnými problémy, například ospravedlnit abrogaci Tóry nebo přizpůsobit mluvu 
Písma řeckému myšlení. Chazan, Fashioning, s.125. 
Doklady nutnosti takovéto metody interpretace křesťanští otcové spatřovali v existenci údajných protimluvů 
v samotné Tóře, byla-li by chápána pouze doslovně, tedy způsobem, jak ji mylně stále chápou Židé. Příklady 
kontradikce: Gn 2,15 x 2,17, Gn1,31 všechno, co učinil, bylo dobré x Lv31 nečistá zvířata, Ex20,21-22 
kamenný oltář x Ex37,25-6, 38,1-2 oltář ze zlata a mědi a další...) 
80 Je však pravdou, že společenský přerod probíhající na evropském území a datující se již od 11.století má 
svůj podnět v sociálních a ekonomických změnách a přímou vazbu na náboženskou historii té doby nelze 
doložit. Jisté však je, že rozvoj měst přináší na jedné straně pocit sounáležitosti mezi lidem, zároveň však také 
nutnost tyto nové masy kontrolovat. „V tomto světě byl náboženský outsider vnímán mnohem intezivněji 
jako abnormalita.“, H.Liebeschuetz, The Crusading Movement in Its Bearing on the Christian Attitude 
towards Jewry, in: Essential Papers, s.271. 
81 Škola založená Raymondem z Penaforte. Je zajímavé, že ačkoli prvotní impuls zaměřit se na rabínskou 
literaturu vyšel z iniciativy židovských apostatů (Paul Christiani), metodicky tyto materiály pro potřeby 
polemiky uspořádal Raymund Martini, žák Raymonda Penaforta, který židovského původu nebyl. 
82 J.Shatzmiller ve své eseji ve sborníku: Hommage a Georges Vajda, (ed.) Nahon/Touati, Paris 1990, 
dokonce z Christianiho korespondence dokládá případy, kdy inicioval exhumace židovských hrobů. Také role 
Christianiho při zavádění povinnosti nosit židovské označení byla aktivní. Chazan, Daggers of faith, s.71. 



Příkladem precizní exegetické argumentace zaměřené na vyvracení křesťanských 

kristologických interpretací jsou komentáře a polemiky z okruhu rodiny Kimchi.83 

Exegetická metoda naplňující tyto požadavky detailně zkoumá citovaný verš a ujišťuje se, 

že jeho překlad je odpovídající. Zkoumá verš v jeho uspořádání a v kontextu ostatního 

textu tak, aby byl vše bylo v souladu. Tím dokazuje, že křesťanské závěry takzvaných 

testimonií protiřečí explicitnímu významu biblického textu a že jednoduše tyto závěry 

nedávají smysl. Vrcholem takového exegetického argumentu pak je ukázat, že tyto závěry 

odporují samotné křesťanské doktríně či skutečnosti.84  

Josef Kimchi, u něhož lze pozorovat počátky této metody, pravděpodobně osobně 

znal Abrahama ibn Ezru a pod jeho vlivem přenesl znalost španělských judeo-arabských 

gramatik do Francie.85 V komentářích Davida Kimchiho se pak tato exegetická metoda 

projevuje ve vybroušené podobě. Proti křesťanství zaměřené argumenty se objevují 

v několika jeho dílech86, v komentáři k Zadním prorokům, v komentáři k Žalmům,  z nichž 

anonymní editor sebral ty, které se zabývají vyvrácením křesťanských kristologických 

interpretací, tyto Tešuvot ha-nocrim vyšly tiskem poprvé jako dodatek k Sefer Nicachon 

rabiho Lipmanna Muelhausena87. Třetí dílo, takzvaná Vikuach Radak88, se svým typem liší 

od předchozích, je neuspořádaná a obsahuje mnohé výsměšné útoky na evangelia. Většina 

tohoto textu je Radakovi připsána neprávem.  

 

Uveďme si několik konkrétních příkladů. V  Sefer ha-brit89 se Josef  Kimchi 

zabývá výkladem Iz 9,5:  

Ki-jeled julad-lanu ben nitan-lanu 

Va-tehí ha-misra al-šichmo va-jikra šemo pele joec 

El gibor, avi ad, sar-šalom90 

                                                 
83Chazan, Joseph Kimchi´s Sefer ha-Berit: Pathbreaking Medieval Jewish Apologetics, in: HTR 85,1992, 
s.422-23.  
84 Chazan, Fashioning Jewish Identity, s.97-98. 
85 EJ  X, s.1006  
86 Krauss/Horbury, s.220-22. 
87 Altdorf 1644, ed.: Hackspan. 
88 Je součástí polemické sbírky Milchemet chova. 
89 Eisenstein, Ocar vikuchin, s.66-78. 
90 „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 
Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Ekumenický překlad je samozřejmě 
překladem zakořeněným právě v Rikamem vyvracené křesťanské tradici. 



(transkripce podle Biblia Hebraica Stuttgartensia) 

Křesťanské čtení je jikare-bude nazýván a tedy všechna jména patří podle této 

exegeze Ježíši Kristu. Sefer ha-brit91  čte jikra – věčný Otec (ho) nazve Knížetem míru. 

Jiný způsob, kontextuální, uplatňuje v případě Iz 7,14, který srovnává s verši Gn 

24,43 , Přísl 30,19 a 1Sam 17,56, kde je použit stejný termín ´alma´, kontext všech těchto 

užití termínu ´alma´ pak dokazuje, že přesný význam slova je mladá žena, dívka, nikoli 

doslovně neposkvrněná panna. Podobnou historicko-kontextuální analýzu představuje 

exegeze Gn 49,10: 

„Řekl maamin, cožpak nevíš, že tato slova jsou požehnáním, kterým náš otec Jakob 

požehnal svého syna...požehnal Judovi a dal mu království, tedy, že z něj vyjde král, který 

bude vládnout nad Izraelem a který zplodí své následníky. David byl tento první král a jeho 

následníci byli z kmene Judova. Ve chvíli, kdy mu požehnal mu také přidělil nadvládu nad 

jeho bratry, jak můžeme nalézt v Nu 2,3: ´Vpředu, na východní straně, se utáboří po 

oddílech prapor tábora Judova.´A pod jeho praporem budou spočívat Moše a Áron, neboť 

je řečeno, Nu 3,38: ´Vpředu, před příbytkem, před stanem setkávání, na východní straně, 

budou tábořit Mojžíš a Áron...´ A předákem kmene Juda byl Nachšón ben Amínadab (Nu 

2,3), ten, který vstoupil jako první do moře (Mechilta Bešalach, kap.5,  NuRab 13,7) A hle, 

je psáno o dobývání země Kenaan: ´Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Kenaancům 

první? Hospodin odpověděl: „První potáhne Juda, do jeho rukou jsem dal zemi...´(Sd 1,1-

2. Rikam pro podporu cituje ještě Sd 20,18.) Toto vše měl tedy Jakob na mysli, když žehnal, 

totiž, že knížectví a nadvláda nebude od Judy odňata, dokud nepřijde David, který je naplní 

skrze království...“92 

Dále Kimchi vysvětluje termíny ševet a machokek a končí historickou rekapitulací. 

Davidovské království trvalo do doby Nebukadnezarova vpádu, což bylo asi 856 let před 

narozením Ježíše. Později vládli v Izraeli ještě Hasmoneovci a Herodes.93  

Kimchi kritizoval křesťanské exegety, že nepracují s původním textem. Překlad je 

vždy již interpretací a křesťanští učenci západoevropského středověku pracovali podle něj 

již jakoby se třetím stupněm překladu (Kimchi se totiž domníval, že Jeroným překládal 

                                                 
91 Chazan, Fashioning, s.130. 
92 Překlad podle textu uvedeného v: Posnanski, Schiloh, s.XIX-XX. Překlad z hebr.mk, vyjma biblických 
veršů, které cituji podle ekum.překladu. 
93 Tamt., s.139-40. 



z LXX). Také verše často interpretovali bez ohledu na jejich mikro a makro-kontext. 

Kimchi kategoricky prohlašuje, že biblická exegeze, která ústí v absurdní tvrzení (panna 

počne a porodí - přičemž absurdní je hlavně druhá část, srovnej bChag 14b-15a 

pojednávající o početí bez porušení panenské blány) nemůže být správná. Stejně tak 

exegetický výklad nemůže být v rozporu s realitou. (Což Kimchi vztahuje například na 

kristologickou interpretaci Ž 72,8: „panovat bude od moře k moři“, 11: „všichni králové se 

mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.“ Křesťanský mesiáš ale fakticky 

nepanoval ani na nejmenším kousku území a ani křesťanská církev neovládá celý svět.) 

Skutečnost, že metoda alegorického čtení existuje i v židovské tradici (skutečnost 

zcela pomíjená rozlišováním křesťanského ´spirituálního´ výkladu a židovského 

´karnálního´), znamenala, že kritika křesťanských alegorizací musela být pečlivě a přesně 

artikulována. Židovští interpreti si byli dobře vědomi, že Tóra není ani zcela doslovná ani 

zcela figurativní, avšak figurativní význam je třeba hledat právě tam, kde nelze uplatnit 

výklad doslovný a nikdy ho nelze uplatňovat proti doslovnému, jak to činí křesťané. „Jako 

když pán řekne sluhovi: vezmi loď a přepluj s ní po souši. Zde je zajisté třeba pokusit se o 

jiné porozumění. Když však řekne: vezmi loď a přepluj s ní moře, jistě zde není žádná 

potřeba alegorické interpretace.“ Tento výmluvný příklad Kimchi ihned vztahuje na 

přikázání obřízky, existuje zcela srozumitelný pšat obřízky těla, není tedy nejmenší důvod, 

proč interpretovat alegorickou obřízkou srdce.94  
 
 
Idea nucených kázání byla realizována již v dřívějších dobách, zvěstovat Židům 

bylo považováno za pastorální povinnost.95 Obdobná kázaní organizoval také Agobard 

z Lyonu na počátku 9.století96, vše to však byla víceméně iniciativa jednotlivců, i když 

církevními autoritami většinou vítaná. Roku 1245 vydává Inocenc IV. papežský dopis 

stanovující, že Židé a Saracéni mají být shromažďováni, aby naslouchali kázání. Podobné 

nařízení také vydal roku 1242  Jakub I.Aragonský: 

 

„My...přikazujeme vám (tj.Židům), že když náš milovaný bratr Pablo Christiani 

z Řádu Bratrů kazatelů, kterého vám posíláme, aby vám ukázal cestu ke spáse, k vám 
                                                 

94 Chazan, Fashioning, s.137. 
95 Řehoř Tourský, Řehoř Veliký. Blumenkranz, Juifs et chrétiens, s.93-4. 
96 Krauss/Horbury, s.186 



přijde, do vašich synagog, vašich domů či na jiná vhodná místa, aby vám kázal Boží slovo 

nebo aby s vámi disputoval či hovořil o záležitostech svatých písem, ať veřejně či soukromě 

nebo v důvěrné rozmluvě, musíte k němu přijít, společně nebo každý zvlášť, a naslouchat 

mu svolně a se zájmem, a odpovědět na všechny jeho otázky týkající se víry a svatých písem 

v souladu se svým věděním, poníženě, uctivě,  bez falše a lstivosti...“97 
 

Jako jeden z prvních na tyto nové poměry reaguje Meir ben Šimeon (13.století), on 

sám byl během svého pětadvacetiletého působení jako hlava a zástupce židovské komunity 

v Narbonne svědkem mnoha perzekucí ze strany křesťanů. Je autorem textu Milchemet 

micva, tedy spíše jakéhosi apologetického kompendia.98 Textový rozbor sbírky je obtížný, 

jednak sám autor dílo čítající v rukopise více než 250 folií kompiloval dosti 

nesystematicky, jednak jsou mnohé části rukopisu porušené. Součástí je několik zápisů 

různých disputací mezi Židem a křesťanem, dopis adresovaný Ludvíku IX., protestující 

proti nové protižidovské legislativě. Dále část zabývající se obhajobou lichvy (disputace 

pravděpodobně s Guido Fucoldim, později papežem Klementem IV.), sbírku biblických 

odkazů na budoucí vykoupení Izraele, doklady pro věčnou platnost Zákona, krátká obrana 

agadických pasáží Talmudu a židovské liturgie, včetně 13.požehnání Amidy. 

Věnujme se však detailněji polemické argumentaci týkající se nucených 

kázání.První část Milchemet micva představuje dialog mezi osobou zvanou ´kadoš´ a jejím 

protivníkem zvaným ´kadeš´ a tématem jsou také nucená kázání. Křesťanská postava 

(´kadeš´), zřejmě reprodukující argumenty dominikána, který kázal v synagoze 

v Narbonne, snad se jednalo o konvertovaného Žida99 vysvětluje taktiku nuceného 

shromažďování Židů a jejich povinnost naslouchat misijním kázáním pomocí biblických 

svědectví Dt 23,8 (Nebudeš si hnusit Edómce, neboť je to tvůj bratr...) a příběhu, kdy Jitro 

radí Mošemu. (Protiargument: v době, kdy Jitro Mošemu radil, již uctíval Boha Izraele, 

nelze ho tedy srovnávat s křesťanskými kněžími, kteří naopak radí víru opustit.) A přidává 

ještě jeden argument, vycházející již z nové racionalistické tendence: na způsobu sdělení 

                                                 
97 Krauss/Horbury, s.187, překl.mk. Tamtéž, s.187-97, zmíněny další dekrety. Praxe nucených kázání se 
udržela až do 17.století. 
98 Krauss/Horbury, s.227-29, Chazan, Fashioning, s.106-113. 
99 Je možné, že se jednalo o samotného Pabla Christianiho. Chazan, Confrontation in the Synagogue of 
Narbonne: A Christian Sermon and a Jewish Reply, in: HTR 67,1974, s.443. 



pravdy nezáleží, důležitý je obsah. A v očích misionáře je křesťanství pravdou 

nediskutovatelnou.  

Odpověď  je několika stupňová. Meir ben Šimeon namítá, že uvedené verše 

podobnou praxi vůbec nezmiňují, žádný zákaz naslouchat cizím kázáním, který by musel 

být vyvrácen ani v Bibli není.100 Nucená kázání podle rabi Meira odporují vlastnímu učení 

křesťanů: „Vždyť je vám nařízeno nás ochraňovat a zachovat nás ve svém středu střežíc 

naše náboženství podle naší víry tak, abyste nebyli příčinou přestoupení jediného našeho 

přikázání Tóry, jak mi je chápeme.“101 Nucení poslouchat misijní kázání bylo porušením 

tradiční ´tolerance´. Navíc, a toto je na onu dobu až nepochopitelně odvážný argument, 

Farizeové, dokonce i podle NZ, považovali Ježíše za kouzelníka, a proto Židé nesmí dbát 

jeho žáků.102 Další argumenty jsou opět biblické, podle Ez 44,9 (neobřezaný nesmí vstoupit 

do svatostánku), podle Meira křesťan spadá do kategorie ´neobřezaných´, a synagoga, 

protože se v ní také slouží, je svatostánek.103  

V Milchemet Micva je pěkně prezentováno, jak Židé zrcadlili intezifikaci a změny 

křesťanské argumentace. Meir ben Šimeon již je ochoten brát NZ jako jeden ze zdrojů své 

argumentace proti Ježíšovi. Ptá se, proč by Židé jeho generace měli přijmout víru v Ježíše, 

v učení křesťanů a v jejich zákony, když farizeové, moudří a dbalí přikázání (víc než 

obecný lid, přirovnává je k františkánům a dominikánům), ho odsoudili a sám velekněz jej 

odsoudil a všechen lid souhlasil s exekucí. A protože léčil lid a byl jeden z nich, a přesto 

byl popraven, jeho vina musela být zjevná. Také kvalita jeho zázraků neodpovídala 

skutečným zázrakům, jaké prováděl Moše, nebyly také prováděny zjevně tak, aby jim 

všichni mohli bez pochybností uvěřit.104 Pravdivost křesťanství dále vyvrací pomocí 

argumentů založených na zkušenosti. Mesiáš ještě nepřišel, protože realita neodpovídá 

mesiánskému věku, jak je popsán v proroctvích. Plynule navazuje kritika morálky 

křesťanů, od hříšných kněží po odpustkovou praxi a chování křižáků. „Podobně jako Josef 

Kimchí, také on vnímá morální úroveň náboženské komunity jako důležitou reflexi 

pravdivosti její věroučné struktury.“105 Odmítá politicko-náboženské nároky církve: 

                                                 
100 Chazan, Daggers of Faith, s.40. 
101 Tamt., s.41. Chazan, Confronting, s.442. Stejný argument používá i v souvislosti s obranou lichvy. 
102 Je pochybné, zda toto mohl aktuálně vyslovit v rámci dialogu. Chazan, Daggers, s.42. 
103 Chazan, Confronting, s.443. 
104 Chazan, Daggers, s.54-57. 
105 Chazan, Fashioning, s.113. 



„Jestliže si křesťané uvědomují, že muslimská nadvláda není žádným důkazem pravdy 

islámu, pak musí rovněž uznat, že jejich materiální zisky nic nedokazují.“106  

 

Mnohé ze zásadních argumentů proti nové misijní metodě použil Moše ben 

Nachman v Barceloně. Této události věnuji celý oddíl v kapitole o veřejných disputacích, a 

proto pouze stručně k Nachmanidovým zdrojům. Čerpal z agadických komentářů svého 

učitele rabiho Jicchaka ben Jedadji.107  V nich je osvětlena židovská koncepce mesiášské 

postavy, radikálně se lišící od představy křesťanské církve. „Židovský mesiášský král 

vyroste mezi lidem, bude zbožný a plný Božské inspirace a vysvobodí lid z ponížení a 

útisku.“108 Jestliže učenci říkají, že byl stvořen za jejich dnů, pak je to myšleno pouze jako 

profetická vize. Mesiášká figura, jednoznačně lidského rodu,  „představuje obecnou naději, 

že historie směřuje k éře míru a spravedlnosti a že úsilí nastolit takový řád není zbytečné. 

Charakter této naděje je politický a sociologický, nikoli soteriologický!“109 

Obdobné důrazy klade práce Mordechaje ben Josefa/Jehošafa110 nazvaná Machazik 

emuna – Posílení víry. V první kapitole dokazuje, že Písmo oznámilo trojí exil a v jeden 

z nich je onen současný a, protože „edikt111 byl vydán proti nám, je toto exil nejdelší a stále 

v něm setrváváme..., a proto mesiáš ještě nepřišel, aby shromáždil své rozptýlené.“112  

Druhá a třetí kapitola se zabývají délkou exilu, hlavní je argument, že v době, kdy se 

objevil Ježíš, tedy křesťanský mesiáš, Židé ještě v exilu nebyli. Čtvrtá a pátá kapitola uvádí 

jako důvod exilu trest za porušování micvot a jako důvod pro jeho délku možnost pokání. 

Dalších 7 kapitol dokazuje, že mesiáš bude lidský nikoli božský, řeší otázku, zda se už 

narodil a uzavírá s nadějí na jeho příchod na konci dní, v němž se uskuteční shromáždění 

Izraele ze všech konců světa, jeho vyzdvihnutí a úpadek národů dnešních utlačovatelů. 

                                                 
106 Chazan, Daggers, s.64. 
107 Chazan, Daggers, s.86-87. 
108 Tamt., s.87. 
109 Maccoby, Judaism on Trial, s.50. 
110 Avignon, autor Machazik emuna, 1274. Byl vyslán, aby žádal krále o zmírnění papežské vyhlášky o 
nošení židovského znamení, která byla prosazována Pablem Christianim. V Avignonu vězněn z příkazu 
inkvizice. Machazik emuna-13 kapitol odpovídajících 13 článkům víry. Obsah není výjimečný, je patrný 
dobový nátlak a působení Christianiho, především v koncentraci na důkazy, že mesiáš ještě nepřišel, a na 
ujišťování v budoucí spásu Izraele z exilu. Jako zdroj ho užívá David Nasi na Krétě. Krauss/Horbury, s.230-
31. 
111 Jedná se o výnos, že Židé musí nosit rozlišovací znamení, který Mordechaj zmiňuje jako zavedený roku 
1274. Tamt., s. 231. 
112 Chazan, Daggers, s.103. 



Poslední, 13.kapitola je zaměřena proti abrogaci, tvrdí, že svět bude pokračovat 

v ustanoveném pořádku bohoslužeb a přikázání a nedojde k žádnému porušení. „Je známo, 

že jejich mesiáš pro sebe založil nové náboženství a prohlásil, že přikázání-která mají 

věčný status-byla zrušena.“113  

Obhajoba existence micvot se objevuje u mnohých dalších, Meir ben Šimeon 

z Narbonne v Milchamot micva jistě také v reakci na Anselmovo Cur Deus homo říká: „... 

tato přikázání vytvářejí systém pravdy a milosti. Není zde žádný důvod pro stvoření 

nového systému milosti. Původní Božské zřízení bylo plně systémem spásy.“114  

Všichni tito autoři však reagují na aktivity Christianiho a jeho podporovatelů. 

Několik let poté se objevuje Pugio fidei, uváděné jako dílo Raymonda Martiniho, ale již jen 

z přihlédnutí k jeho rozsahu, je třeba v něm vidět práci celého kolektivu autorů, která 

musela trvat několik let, ne-li desetiletí.115 Výsledkem byl jakýsi misionářský polemický 

manuál, v němž bylo shromážděno velké množství textů rabínské literatury, vybraných 

pro dokládání křesťanské víry. Citace je uvedena v originále a poté ve velmi přesném 

latinském překladu, často jsou uváděny i poznámky dobových židovských gramatiků. 

Vedle exegetických argumentů, jsou zde uváděny i filosofické a historicko-empirické. Celá 

druhá část se věnuje centrální tématice barcelonské disputace, otázce, zda mesiáš již přišel 

či nikoli. Třetí část pak shromažďuje nejrůznější důkazy křesťanských věroučných článků. 

Rabínské zdroje, které mají potvrzovat učení o trojici, teorii dědičného hříchu a nutnost 

spasitelského aktu. Další věnované jsou kristologickému dogmatu, svátosti křtu a 

eucharistie. Nakonec je zařazena část kritizující židovské zákony a dějiny.116 S mnoha 

argumenty, které shromažďuje Pugio fidei, se setkáme blíže v oddílu věnovaném disputaci 

v Tortose. 

Další významnou rabínskou autoritou, která se angažovala na poli židovsko-

křesťanské kontroverze, byl Šlomo ibn Adret (Rašba, Barcelona asi 1233-1310). Byl 

autorem  četných respons, arbitrem v antimaimonidovském hnutí117 a lze ho v mnoha 

ohledech považovat za Nachmanidova pokračovatele. Zřejmě se osobně zůčastnil disputace 

                                                 
113 Tamt., s.104-6. 
114 Chazan, Fashioning, s.112-13. 
115 Chazan, Daggers, s.116. 
116 Tamt., s.117-18. 
117 EJ II, s.305-08. 



s Martinim118 Psal také proti islámu, kniha nazvaná Al Jišmael vznikla pravděpodobně jako 

odpověď Ibn Chazmovi a jeho nařčením, že Židé zfalšovali Písmo a vymazali z něj 

všechny zmínky o muslimech a jejich prorokovi. Ve vztahu ke křesťanství kritizoval 

především alegorickou interpretaci a tvrzení o abrogaci Zákona. Rovněž vyvrací Martiniho 

agadické výklady. V responsu určeném náboženské obci v Leridě je pasáž  vyvracející 

křesťanskou exegezi Gn 49,10.119  

 

 

Veřejné náboženské disputace 
 

Tento fenomén je velice starobylý. Veřejné klání ve věci víry se v mnoha legendách 

objevuje jako efektivní metoda, která má potenciál vybudit zájem publika a přenést 

náboženská témata do politické sféry. Takovéto literární ztvárnění disputace, která se 

konala v Římě 314/15 se nachází například v Actus Silvestri120 a je také součástí legendy o 

konverzi císaře Konstantina. Podobný příběh je součástí Legendy o nalezení kříže121  a 

mnoha dalších. To, že byl podobný prvek používán i v hebrejské literatuře, dokládají 

příběhy o Maharalovi.122 

Do jisté míry je podobným typem příběhu také Kuzari Jehudy ha-Leviho, zde však 

jisté sepětí se skutečnými událostmi a také argumentační metoda je jiná.123  

Také takzvaná Kronika Achimazova124, jihoitalský text z 11.století, zmiňuje 

disputaci mezi rabi Šefatjahem ben Amitaj z Orii (9.století) a císařem Basilem I. Tématem 

sporu bylo, zda byl větší a krásnější Šalamounův Chrám nebo konstantinopolská Hagia 

Sofia. Rabi Šefatja cituje doklady z Písma a závěrečné repliky jsou: Císař: „Rabi Šefatja 

mě přemohl svou moudrostí.“ Rabi však namítá: „Ne já, ale Písmo nad tebou zvítězilo, můj 

pane.“ 
                                                 

118 Krauss/Horb.s.242. Polemický fragment vydal J.Perles, Breslau 1863. 
119 Posnanski, Schilo, s.210. 
120 Krauss/Horbury, Jewish-Christian Controversy,  s.44. 
121 Tamt., s.46-47. 
122 A.David, The Prague Maharal and his Participation in the Jewish-Christian Polemics. Judaica Bohemica 
XXXIII, 1997. 
123 Judah Halevi, The Kuzari, Kitab al-Khazari, transl.Hirschfeld, NY 1988. 
124 EJ VI,s.89, Waxman, A History of Jewish Literature, vol.I,s.425-27. Autorem Megilat Achimaz alias 
Megilat juchasin, jakési veršované genealogie, je Achimaz ben Paltiel. Text je důležitým historickým 
pramenem pokrývajícím období 9.-11.století. 



 

Veřejné disputace, jak se objevují po změně na počátku 13.století, jsou však 

poněkud jiného charakteru. Iniciativa je zcela na straně církve a Židé se účastní 

nedobrovolně. Veřejné debaty jsou promyšlenou součástí nového misijního přístupu. 

Podobně jako nucená kázání jsou to jakési soutěže, jejichž výsledek je předem zaručen: 

 „nikoli víra v Ježíše Krista, našeho Pána, -protože ta je jistá a nemůže být proto 

předmětem diskuze-, bude vystavena pozornosti Židů, ale pravda této víry bude 

manifestem, který odhalí mnohá židovská pomýlení a otřese jejich sebevědomím...“.125 

 

Paříž 1240 

 

„Jestli je pravdou to, co se říká o Židech ve Francii a jiných zemích, neexistuje 

trest, jenž by byl dostatečný pro jejich zločiny. Neboť jim, jak jsme slyšeli, nestačí Starý 

Zákon, jenž Bůh dal Mojžíšovi písemně, oni jej dokonce zcela pomíjejí a tvrdí, že Bůh jim 

dal jiný Zákon, který se nazývá Talmud, to jest ´Učení´, a který předal Mojžíšovi ústně. 

Falešně prohlašují, že byl vštípen do jejich myšlení a nesepsaný zde byl uchován, dokud 

nepřišli jistí mužové, jež nazývají ´Učenci´ nebo ´Písaři´, kteří, ze strachu, že se tento 

Zákon vytratí díky zapomnětlivosti z myslí lidí, ho převedli do psané podoby, jejíž rozsah 

zdaleka přesahuje text Bible. V těchto textech jsou pak obsaženy záležitosti tak 

hanlivé/urážlivé/sprosté a nevyslovitelné, že vzbuzují hanbu v těch, co je jen zmíní a děs 

v těch, co je slyší. 

A proto, neboť je známo, že toto je nejdůležitější důvod, proč Židé setrvávají 

zatvrzele v své věrolomnosti, upřímně naléháme a varujeme Tvou Královskou Jasnost, abys  

první sobotu nadcházejících postního období (před velikonocemi), ráno, kdy Židé jsou 

všichni shromážděni ve svých synagogách, Ty, mocí svého královského úřadu, podřídil tyto 

své autoritě a svým vazalům, vznešeným řečeného království, a nechal zadržet tyto knihy 

v opatrovnictví našich drahých synů, bratrů dominikánů a františkánů.“126   

                                                 
125 z křesťanského zápisu Barcelonské disputace, Maccoby, Judaism, s.147. Také Benedikt XIII. v úvodu 
disputace v Tortose říká: „jsem pevně přesvědčen, že mé náboženství je jediné pravdivé. To vaše bylo 
pravdivé kdysi, nyní je však zrušeno...“, Posnaski, La Colloque de Tortose et de San mateo, in: REJ 75,1922, 
s.80 
126 Chazan, Church, State and Jews in the Middle Ages, NY 1980, s.221-22.  Maccoby, Judaism on Trial, 
s.21-22. překlad z angl.mk. 



 

Toto je znění okružního dopisu, který papež Řehoř IX. rozeslal několika evropským 

panovníkům.   Ludvík IX. byl jediný, který na tuto výzvu promptně reagoval. Francouzský 

král, svatořečený již 1297, považoval pronásledování Židů a jiných ´nevěřících´ za svou 

křesťanskou povinnost. Jednou prohlásil, že „nejlepší metoda, jak s Židem polemizovat, je 

zabořit do něj meč.“127  

To, že si církevní autority konečně uvědomily, že se středověké židovstvo poněkud 

liší od jejich představy ´zakonzervovaných Izraelitů´, a dozvěděly se o existenci rabínské 

tradice, jejímž těžištěm a osou je ústní Tóra, bylo zásluhou jedné osobnosti. Nicholas 

Donin z La Rochelle128 byl původem Žid, pod vlivem snad racionalistické filosofie, snad 

karaismu, začal pochybovat o autoritě Talmudu a byl na něj proto roku 1225 uvalen 

cherem, pravděpodobně rabínskou radou, jíž předsedal sám Jechiel z Paříže.129 Ke 

křesťanství přestoupil roku 1236 a ihned zahájil protitalmudskou kampaň, papeži předložil 

35 článků obvinění proti Talmudu. Na jaře (3.března, na příkaz papeže, viz dopis výše) 

roku 1240 byly rukopisy Talmudu a jiné rabínské literatury hromadně konfiskovány a 

předány dominikánům a františkánům k přezkoumání. 

Pařížská disputace je vrcholem tohoto jednostranného130 útoku na Talmud. V Paříži 

se ve skutečnosti odehrál inkviziční proces, souzená byla postbiblická rabínská tradice, 

reprezentovaná Talmudem, a Židé, v čele s rabi Jechielem131, zde vlastně hrají pouze roli 

svědků. Konečný verdikt, konfiskace a pálení Talmudu, znamená ohrožení samotné 

                                                 
127Maccoby, Judaism on Trial, s.22.  
128 EJ 6, s.167. 
129 Krauss/Horbury, Jewish-Christian Controversy., s.154. 
130 V následujících disputacích „byl útok jaksi dvousečný: útok na Talmud a zároveň jeho užití jako 
důkazního pramene pro křesťanskou pravdu. Tato zjevná inkonzistence byla uvedena v soulad pomocí teorie 
o dvou vrstvách Talmudu, teorií v jistém smyslu obdobnou moderním kritickým teoriím týkajících se 
starověkých textů. Ve své konečné redakci byl Talmud vnímán jako zlo, neboť poslední vrstva a editorské 
revize byly produktem anti-křesťanských tendencí, avšak nejranější vrstvy, datované od doby Ježíše a dříve, 
měly obsahovat materiál, rabinismem ještě nepošpiněný, který bylo možné použít jako důkaz s jeho pomocí 
ukázat, že křesťanství bylo pravým naplněním a pokračováním intertestamentálního judaismu.“ Maccoby, 
Judaism on Trial, s.19. 
131Dalšími účastníky jsou Moše z Coucy, Juda ben David z Melunu a Šmuel ben Šlomo z Falaise, první dva 
uvedení jsou uznávanými talmudisty, známými i z jiných pramenů. Krauss/Horbury, tamt., s.155. 
K účastníkům z obou táborů viz Maccoby, Judaism on Trial, s.22-23.  



podstaty judaismu, není pouze útokem na knihu, ale na celou židovskou historickou 

zkušenost, a zcela podkopává augustinovskou teorii relativní tolerance132  

Pařížský proces můžeme jen s nadsázkou nazvat disputace, podle pravidel 

inkvizičního sezení totiž Donin a Jechiel nikdy nemluvili tváří v tvář a také jednotliví 

rabíni byli vyslýcháni každý zvlášť.133 To, že takový proces byl vnímán jako sporný, 

naznačuje i pozdější revize rozsudku, Talmud nebyl nakonec zcela zničen, pouze podroben 

cenzuře.134  

Písemným zdrojem ukazujícím vlastní obsah disputace je židovský zápis od r.Josefa  

Officiala135, z doby o dvacet let později.136  

 

Čeho se týkala tato obvinění proti Talmudu? Lze je rozdělit do několika kategorií: 

blasfemie křesťanství, blasfemie křesťanů, blasfemie Boha, chyby a absurdity. 

 

a) proti křesťanskému náboženství – blasphemiae in Christum 

Do této skupina patří údajné útoky na postavu Marie137 a Ježíše-Ješuy, Donin 

prokazuje slušnou znalost Talmudu, neboť cituje téměř všechny pasáže, které se v tomto 

kontextu uváděny později.Jechiel odpovídá, že tyto pasáže se netýkají Ježíše, ale jiného 

jmenovce, který žil dříve. „Ne každý Ludvík je král Francie.“  

                                                 
132 To, jak překvapivá byla tato změna postoje ukazuje už první apologetický argument rabiho Jechiela: 
„...Talmud je starobylý a nikdo si dosud na něj nestěžoval. Váš vzdělaný Jeroným znal veškeré židovské 
učení, včetně Talmudu, a on by přece něco namítl, bylo-li by v něm cokoli závadného...“. Maccoby, tamt., 
s.153.   
Zároveň tak sama církev otevřela možnost, aby byly zpochybněny její vlastní mimobiblické tradice a 
vytvořila prostor pro reformační kritiku. Doninův přístup velmi připomíná protestantský požadavek sola 
scriptura, však se také brzy dostal do konfliktu se svými novými bratry františkány. 
133 Y.Baer (in: Tarbiz 1930-1) k tomuto uvádí, že celý zápis ve formě dialogu je idealizovaný a neautentický, 
jedním z pravidel Inkvizice bylo, že obviněný nemůže vidět žalujícího. Proti tomuto názoru Rosenthal (in: 
JQR 1956-7), který inklinuje k přijetí hebr. popisu.  Maccoby, Judaism on Trial, s. 23. 
134 Chazan, Daggers of Faith, s.34. Inkvizice byla oprávněna zasáhnout, jestliže by usoudila, že Židé 
blasfemují křesťanství, přísněji bylo střeženo také proselytství, týkající se především ´nových křesťanů´. 
Inkvizice si také osobovala právo zakročit ´jakoby´ proti herezi v otázkách, o kterých se domnívala, že jsou 
společným článkem pro obě náboženství, např.autorita SZ. 

           135 Officialové byla významná rodina ve Francii 13.století. Josef byl otcem Natana ben Josefa ha-mekane,        
136 Maccoby předkládá pouze parafrázi tohoto textu, neboť podle jeho mínění by anglický překlad 
originálního textu nebyl srozumitelný, s.20, křesťanský zápis představuje latinský rukopis Extractiones de 
Talmut, který uvádí Isadore Loeb v REJ I,II,III. 
také autora polemických textů. EJ XII, s.1338-39.  
137Miriam, př.Sanh 67a, dá se pochybovat dokonce i o sekundárním vztažením na Marii, Jechiel upozorňuje, 
že její podváděný manžel žil mnohem později než Ježíš. Židé potalmudické doby však většinou ztotožňovali 
Mirjam-Marie. Viz také Krupp, úvod k Toldot Ješu. 



Zbývají dvě pasáže, kde je víceméně prokazatelné, že se jedná o křesťanského 

Ješuu, scéna, kdy je Ješu trestán v pekle, je podána nikoli jako fakt, ale jako nekromantská 

vize a jasně se jedná o pozdní (2.-3.stol.) reakci na křesťanskou misijní propagandu, 

nehistorické je také, že Ješu zde zabit ukamenováním. Druhá pasáž pojednává o Ješuovi 

z Nazaretu, který byl popraven v předvečer Pesachu a tento příběh má své kořeny 

pravděpodobně v samotných evangeliích. Identifikace Jošuy ben Perachji a Ben Stady je 

spíše pozdějšího data a objevuje se jako projev ´protipropagandy´, talmudští rabíni ve 

skutečnosti nikde neposkytují autentickou informaci o Ježíšovi.138 

Tyto argumenty však přijaty nebyly a pasáže byly censurovány. 

 

b.) proti křesťanům – blasphemiae contra Christianos 

V Talmudu se nepochybně objevují nepřátelské zmínky o gojim, 

modloslužebnících, akum (akronym: ovdej kochavim u-mazalot) a proti minim.139 Tyto 

termíny však rozhodně nebyly ztotožňovány s křesťany, jak Jechiel správně argumentuje, 

křesťané chápáni nikoli jako modloslužebníci, ale jako ti, kdož uznávají Písmo.140 Tento 

svůj názor dokumentuje mnoha dalšími zákony o vztahu k modloslužebníkům, které zjevně 

nejsou vůči křesťanům praktikovány (prodávání dobytka, společnictví v obchodě, pobyt o 

samotě, křesťanské kojné, rabínská výuka hebraistů). „Mišna a Talmud nebyly používány 

jako návody, jak vést každodenní život. Židé vycházeli z toho, co se naučili od svých 

rodičů a učitelů a z nejnovějších legálních ustanovení, která požadavky zákona 

přizpůsobovala současným podmínkám a obecným etickým náhledům.“141 Pravdou je, že 

                                                 
138 Opravdu Jechiel věřil, že Ježíš není nikde v Talmudu zmíněn? Raši a tosafisté vztahují velké množství 
narážek na křesťanského Ježíše. Lze rovněž předpokládat znalost populárních textů Toldot, které čerpají 
z talmudických zmínek, a, že Ježíš byl nehodný žák Jošuy ben Perachji prohlašuje, i Ramban. On si však 
mohl dovolit jiný postup v náhledu na tyto pasáže v souvislosti s postavením Talmudu - v Paříži mu jde o 
samotné přežití, v Barceloně z něj čerpají důkazy sami křesťané. V Paříži, nezávisle na Jechielovi, i Juda ben 
David z Melunu rovněž, že Ješu v Talmudu není totožný s křesťanským Ježíšem – pravděpodobně to není 
nový argument, ale je to první doklad užití této myšlenky. 
139 AZ 2,1 dobytek nesmí být ponechán s akum, neboť jsou podezřelí z bestiality, ani žena s nimi nemůže 
sama zůstat, jsou podezřelí z obscénosti a ani muž s nimi nemůže zůstat sám, neboť jsou podezřelí 
z krvežiznivosti.  
140 Tosafot k tomuto místu vysvětlují, že křesťané nejsou považováni za tuto kategorii. 
141 J.Katz, From Prejudice to Destruction, Cambridge/London 1997, s.16-17. 



většina zákonů, která ovlivňovala židovsko-křesťanské styky ve středověku, byla 

z křesťanské legislativy (od poč.4.stol.omezují povolený styk).142  
 

 

 

c.) blasfemie proti Bohu 

Největší výhrady má Donin k pasáži představující Boha jako ´člověkem 

poraženého´  (bBM 59b, „...moji synové mě porazili“). Podle Maccobyho tato pasáž 

zobrazuje „humanismus judaismu a jeho smysl jako dohody a smlouvy mezi člověkem a 

Bohem...“143 Podobný koncept Boha, který je spokojen, když člověk ukáže nezávislost, 

která mu byla poskytnuta, lze nalézt již v Bibli (např.Gn 18,25). Judaismus je naplnění 

všech možností Bohem daných, nikoli anihilace a sebenegace před Bohem. 

 

d.) absurdní a obscénní pasáže - stultitiae 

Jedná se o pasáže představující folklór, přehánění (př.bBer 54b-obr Og, král 

Bášanu) a deviace proti později ustanovenému statusu (Adam stýkající se se zvířaty 

předtím, než mu byla stvořena pravá družka, nebo příběh Chama, který vykastroval 

Noema). Jistě se lze ptát, zda podobné historky mají mít místo v kanonickém textu 

vyspělého monoteismu. Odedávna však bylo rozlišováno mezi agadickou a halachickou 

částí. Již Jechiel říká: „můžeš jim věřit, ale nemusíš, protože nemají praktickou závaznost“, 

netýkají se ortopraxe.Příklad s Ogem Jechiel interpretuje jako hyperbolu, jaké se objevují 

již v Tanachu. Jedná se o řečnické prostředky, nikoli o hlouposti a zvrácenosti. Otázka 

kanonicity a věrohodnosti agady je důsledněji řešena v následující disputaci. 

 

Barcelona 1263 

 

                                                 
142 Maccoby, Judaism on Trial, s.32: „It is ironic, that in the midst of all this discrimination against Jews, the 
Jews should be taken to task for discriminating against Christians, on the basis of laws enacted eight hundred 
years previously against quite different people.“  
Je však nutné dodat, že v době Jechiela, nebylo toto rozlišení zcela jasné a existovaly různé náhledy na 
křesťanství. Teprve o století později Menachem ha-Meirí stanovil legální formou, že křesťané nejsou akum, 
ale patří do kategorie umot ha-gedurot be-darchej ha-datot, tj.civilizovaní. Ačkoli i poté zůstávají v platnosti 
některé zákony proti akum, např.zákaz jejich vína. Inkonzistence Zákona až dodnes. Tamt., s.33. 
143 Tamt., s.36. 



Barcelonská disputace vzbudila vědecký zájem mnoha historiků. Důvodů je hned 

několik: dobře zachované zápisy disputace od obou protivníků.144 Dalším důvodem, proč je 

Barcelonská kontroverze tak populárním tématem, je také osoba židovského disputanta. 

Moše ben Nachman (1194-1268, Nachmanides/Gerundi podle místa narození v Geroně/v 

dobových pramenech také jako Bonastruc de Porta) byl jednou z nejvýraznějších postav 

středověkého židovstva vůbec a výkon, který v Barceloně, i když nedobrovolně, předvedl, 

byl výjimečný. Nezanedbatelným důvodem, přitahujícím pozornost, pak je také 

Rambanovo na pohled smělé tvrzení týkající se statusu agadických částí Talmudu.  

Právě tyto pasáže totiž byly základem nové dominikánské argumentace. Iniciátorem 

a mluvčí křesťanské strany byl Pablo Christiani145, židovský apostata, žák dominikánské 

misijní školy založené Raymondem z Penaforte,146  který měl za sebou několikaleté turné 

nucených kázání po kraji Provence a severního Španělska. Ve svém mládí byl žákem 

Eliezera z Tarasconu147 a mohl tedy svým novým spolubratřím zprostředkovat nejen 

znalost hebrejštiny, ale také tradiční rabínskou literaturu.148  

Cílem disputace nebylo odsoudit Talmud jako celek, ale použít jej jako další zdroj 

křesťanské pravdy. Christianiho úkolem nebylo nic menšího než prokázat pravdivost 

křesťanství z pramenů rabínské literatury. Pohled na Talmud se rozdvojil, na jedné straně 

byl zatracován z důvodů, které se řešily v Paříži, na straně druhé z něj byly čerpány 

argumenty, jež měly potvrdit křesťanské učení. Proč by však měl Talmud učit křesťanství, 

ptá se autenticky Nachmanides, copak rabíni, jeho autoři, nebyli právě těmi Židy, kteří 

křesťanství odmítli. Christiani odpovídá teorií o textových vrstvách, která se sice podobá 

teoriím moderní textové kritiky, zároveň je však dalším dokladem naprostého 

nerespektování autentických tradic judaismu. V pohledu Christianiho, Raymonda 
                                                 

144 Nachmanidova Vikuach byla poprvé editována ve sbírce Milchemet chova (Konstantinopol, 1710). 
V 19.století text editoval Steischneider (1860). Ostatní editoři, Margulies (1929), Eisenstein (1928), Chavel 
(1963), z něj vycházejí. Wagenseil tiskne text v deformované podobě.  Český překlad rabi Daniela Mayera 
v časopise Maskil (na pokračování v číslech 4-13, ročník IV., 5765) je z vydání nakladatelství Chama, Tel 
Aviv 1982. Když jsem s tímto srovnávala anglický překlad Maccobyho, nenalezla jsem žádné výraznější 
rozdíly.  Křesťanský zápis disputace  z latiny přeložil Y.Baer (in: Tarbiz 2, 1930-31), viz  Maccoby, s.147-
150. Barcelonskou disputací se zabývali také: I.Loeb, C.Roth, M.A.Cohen a R.Chazan. Pro stručné srovnání 
jejich názorů viz Maccoby, s.55-75. 
145 Zemřel 1274, narozen zřejmě v Montpellier. EJ V, s.505. 
146 Krauss/Horbury, s.162. Raymund z Penaforte (1180-1275), zakladatel inkvizice v Aragonu, byl další 
z církví kanonizovaných devotních misionářů. Maccoby, s.80-81. 
147 Maccoby, s.80. 
148 I když ve srovnání s opusem Raymunda Martiniho se Christiani „zdá být pouhým bývalým Židem, 
kterému v paměti utkvělo něco z jeho bývalého vzdělání“. Chazan, Daggers, s.116. 



z Penaforte a  Raymonda Martiniho je to latinská katolická církev, kdo má právo 

rozhodovat, která vrstva je falešná, ba záměrně falšovaná, a nařizovat, v co Židé musí věřit 

doslova.    

Barcelonská disputace se dotkla zásadního rozdílu v esenci obou náboženství 

mnohem hlouběji než pařížská. Křesťanští vyzyvatelé přinášejí otázky pro judaismus spíše 

podružné. Postava mesiáše, která hraje ústřední roli v křesťanském dokazovaní z Písma i z 

ústní Tóry, nemá v judaismu takovou důležitost. Josef Albo ani Chasdaj Crescas 

mesiánskou víru vůbec do hlavních článků víry nezařazují.149 Navíc je zde zásadní problém 

rozdílu mezi ortodoxií a ortopraxí. V judaismu je nejdůležitější oblast Zákona, to v ní se 

užívá metod formální logiky a dialektiky. Nikoli v oblasti, již křesťané nazývají teologií, 

v hebrejštině není výraz pro teologii.150  Křesťanství ale je odlišné, zde je kardinálním 

tématem dogma, teologické učení, a heretikové jsou páleni. Srovnejme bBM 59a, kde je 

dojde k exkomunikaci kvůli prosazování názoru, že tanur není nečistý, když většina rabínů 

souhlasí s opakem. Křesťané to vnímají jako směšné a neduchovní, ale jejich lpění na 

spekulativních formulacích raději než na skutcích (homoiousios-homoousios) se zdálo 

stejně směšné a nepochopitelné pro Židy.151  

Již v Paříži se rabi Jechiel snažil vysvětlit rozdíl mezi halachou a agadou152, 

v Barceloně pak otázka kanonicity a autoritativnosti agadických pasáží získá zásadní 

důležitost.  

Protože je k dispozici český překlad Rambanovy Vikuach153, nebudu se z důvodu 

rozsahu zabývat celým textem, jak jsou předkládány jednotlivé námitky, obvinění, 

argumenty a jejich vyvrácení. Pominu také faktické informace týkající se ostatních 

                                                 
149 Kellner, Dogma in Medieval Jewish Tought, s.121 a 143. Již Kuzari v pasáži, kdy je judaismus 
představován ne-židovskému chazarskému králi, začíná exodem a událostí smlouvy na Sinaji, nikoli 
mesiášem. Ačkoli u samotného Rambana, bytostného mystika, je mesiánská tématika zásadní. 
150 M.Kellner, Dogma in Medieval Jewish Thought, Oxford 1986, s.207-208. 
151 Maccoby, Judaism on Trial, s.49. 
152 Agada nemá závaznost pro ´praktická rozhodnutí´, což je stanoveno již od doby gaonů. ´Ejn somchin al-
agada´, nespoléháme na agadu říká Haj gaon.  M.Fox, Collected Essays II, s.138. V samotném Talmudu lze 
najít kritiku a odmítání agady (jPea 2,6,17a, jMaas 3,9,51a, jŠab 16,1,15c). V obecném náhledu však odlišný 
postoj, nikoli, že agada je podřadná, spíše mluví v jiné rovině, v jiných kritériích a vyžaduje jiný druh 
vnímavosti a pochopení (bSanh 67b). Maccoby, s.44. 
153 Vycházel na pokračování v časopise Maskil. Viz pozn.144.  



účastníků a okolností Barcelonské disputace.154 Soustředím se na shrnutí základních motivů 

Rambanovy defenzivní taktiky. 

Zaprvé Moše ben Nachman odmítá možnost, že by učenci mohli, i jen nevědomky, 

být autory tvrzení, která dokládají Ježíšovo mesiášství. Žili mnohem později než Ježíš a 

žili, studovali a zemřeli jako Židé, stejně židovští jako jsou Židé dnes.155 Jestliže Židé 

v Ježíše neuvěřili tenkrát, kdy se s ním stýkali osobně, jak by ho Nachmanides a Židé jeho 

doby mohli přijmout, když i ti, co jim zvěstují, ho znají jen z doslechu. Dále Ramban 

nedovoluje Christianimu budovat svou argumentaci z Talmudu v abstraktní rovině, jakoby 

stačilo dokázat jen, že mesiáš již přišel, bez souvislosti s historickou skutečností osoby 

Ježíše z Nazaretu. Klasický je příklad použití midrašické pasáže (jT Ber 5a), kde se říká, že 

mesiáš se narodil v den zboření Chrámu. Samotní křesťané ale datují narození svého 

spasitele dříve než roku 70. Také nebyly naplněny vlastnosti, které bude mít mesiánský 

věk. Nachmanides se ptá, jak je možné, jestliže křesťané žijí v mesiánském čase, že svět je 

plný násilí. Christiani vysvětluje, že velké věci, které se změnily příchodem mesiáše se 

odehrály v duchovním kontextu (možnost spásy, založení církve, skrze niž se toto děje-a 

úspěch církve je jasným znamením božího požehnání)156 Pro Nachmanida tyto ´duchovní 

události´ nejsou žádnými událostmi, protože v proroctvích je doloženo, že příchod bude 

provázen zcela zřetelnými, viditelnými znameními, církev je pro něj pokračování Římské 

říše s jejím útiskem a válčením. 

 Druhý den se Nachmanides dostává ke zřejmě nejzávažnější pasáži.157  Rozděluje 

totiž hebrejskou tradici do tří kategorií. První tvoří Bible, v níž je závazné každé písmenko. 

Další je Talmud, tedy jeho halachické části, které Ramban popisuje jako komentáře 

k biblickým přikázáním. Třetí kategorií jsou  agadická vyprávění, jejichž povahu 

křesťanům přibližuje tak, že je nazývá sermones. Jsou to osobní názory učenců, vyprávění, 

jimž je možno věřit i nevěřit. Ramban osobně agadě o narození mesiáše v den churbanu 

nevěří. Velice efektivní tah. Ačkoli pro něj muselo být popření autority agadických textů 

obtížným krokem. Nachmanides nebyl přepjatý racionalista, ale mystik a ve svých pracích 

                                                 
154 K tomuto Krauss/Horbury, s.161-165, Chazan, Barcelona and Beyond. 
155 Chazan, Barcelona „Disputation“ 1263, in: Speculum 52,1977, s. 837-38. 
156 Maccoby,  Judaism on Trial, s.52-53. 
157 M.Fox, Collected Essays, vol.II, Nachmanides on the Status of Aggadot: Perspectives on the Disputation 
at Barcelona, 1263, s.133-50. Chazan, Barcelona „Disputation“ 1263, s.838. 



často čerpal z agadot. Přesto se nedomnívám, že své prohlášení nemyslel vážně,158 

v judaismu neexistoval nějaký oficiální fundamentální postoj v otázce ortodoxie. Pro 

křesťany kolem však bylo popírání auctoritates nemyslitelnou blasfémií. 

Posledním znakem Nachmanidovy obrany je soustředěné a detailní zabývání se 

každou jednotlivou pasáží, jíž mu Christiani předloží. Zcela střízlivým pohledem, Moše 

ben Nachman byl nesrovnatelně vetší talmudista než Pablo Christiani. 

Celá disputace trvala čtyři dny a lze říci, že ani jedna strana nedosáhla svého cíle. 

Křesťanům se přirozeně nepodařilo konvertovat největšího talmudistu své doby, 

významnou židovskou autoritu, kterou si pro tento záměr vybrali.159 Stejně tak ale 

neupustili od nové misijní metody, nevznikl tedy žádný dojem, že by se Nachmanidovi 

podařilo křesťanskou argumentaci z rabínských zdrojů zdiskreditovat, naopak Raymond 

Martini ji rozšiřuje o mnohé další texty.160  

Rambanova Vikuach ještě pokračuje popisem královské návštěvy v synagoze, k níž 

došlo o následujícím šabatu. Zde se sám král Jakub I. Aragonský pokouší vysvětlovat 

trojiční učení pomocí analogie víno: chuť-barva-vůně a kázání pojednávající o trojici 

pronesl také Raymond z Penaforte.161  Argumentace Vikuach končí Christianiho 

prohlášením, že „Trojice je záležitost tak niterná, že ani nebeští andělé jí nejsou schopni 

porozumět.“ Na což rabi Nachman triumfálně namítá: „Nikdo nevěří v to, co nezná. Tedy 

ani andělé nevěří v Trojici.“162  

Historické konsekvence Barcelonské vikuach však Nachmanidův triumfalismus 

nepotvrzují. Stejně jako po pařížské disputaci byly konfiskovány hebrejské knihy a 

dominikáni proti Nachmanidovi dokonce zahájili proces. On sám, stejně jako Jechiel 

z Paříže, emigruje roku 1267 do Palestiny. 163  
 

 

Ve Španělsku 14.století čile probíhá rekonkvista. Přes postupné zhoršování 

životních podmínek, -´zlatý věk Sefaradu´ už vskutku skončil-, mnozí Židé stále zastávají 
                                                 

158 K tomuto viz Fox, Nachmanides on the Status of Agadot, s.134-36. 
159 Mnohem úspěšnější byli s touto taktikou v Tortose, kde hromadné konverze následovaly téměř po každém 
sezení. Posnanski, Le colloque de Tortose et San Mateo. 
160 Chazan, The Barcelona „Disputation“, s.838. 
161 Krauss/Horbury, s.164. 
162 Tamt. 
163 Krauss/Horbury, s.165. 



významné dvorské pozice.164 Blíží se však doba, kdy, žádné postavení ani finanční 

zabezpečení nebude k ochraně náboženské integrity stačit. Již v osobě Pabla Christianiho 

se projevila změna v původu apostatů, do 13.století pocházeli pouze z nižších vrstev, nyní 

konvertují zástupci vyšších a vzdělaných tříd, kteří posléze získávají významná místa 

v křesťanské hierarchii.  

 

 

Avila 1375 

 

Také disputace v Avile byla iniciována čerstvými apostaty, kteří pociťovali potřebu 

veřejně obhájit svůj krok.165  Jindřich de Trastamara byl podniku nakloněn, protože 

duchovenstvo podporovalo jeho vladařské nároky ve válce s Pedrem Krutým. Během 

pogromů provázejících tento mocenský konflikt byl vystaven pronásledování  také Moše 

ha-Kohen z Tordesillas, přišel o všechen majetek a na poslední chvíli se svou rodinou 

uchýlil do Avily, kde byl nucen zúčastnit se disputace s židovskými apostaty.166  Polemika 

se vedla především starou metodou biblické exegeze, mimojiné byl tématem verš Iz 9,5-6 s 

uzavřeným mem uprostřed slova v šestém verši, který se křesťané snažili vyložit jako 

symbolický doklad Mariina panenství. Moše ha-Kohen se svou metodou podobá raným 

polemikům jako byl například Jakob ben Reuben, z nějž také hojně cituje. Přidává však 

také materiál zabývající se obhajobou agadot. Ezer ha-dat je podivuhodná svým 

umírněným stylem, vyhýbá se jakékoli ostré kritice či jízlivým komentářům. Text je velmi 

učený, je patrné, že Moše ha-Kohen čerpal i z latinských pramenů a znal NZ, jednou cituje 

arabské sloveso pro vysvětlení gramatického tvaru. Zmiňuje se také o jiných disputacích, 

jichž se zúčastnil. V jedné z nich se setkal s žákem Abnera z Burgosu. (Touto postavou se 

budu zabývat později v oddíle o polemice v dopisech.) 

 

Pamplona 1379 

 

                                                 
164 Graetz, Popular History of the Jews, díl IV., NY 1919, s.60. 
165 Krauss/Horbury, s.165. 
166 O těchto okolnostech se dozvídáme z předmluvy v Ezer ha-dat. Tamt., s.166-7. 



Organizátorem této akce byl kardinál Pedro de Luna, budoucí Benedikt XIII., za 

velké účasti kněží a teologů se konala v jeho vlastním paláci.167  Mluvčím židovské strany 

byl Šem Tov ibn Jicchak Šaprut z Tudely (asi 1360-97). Diskutovanými tématy byl příchod 

mesiáše a učení o prvotním hříchu. Celá událost přiměla Ibn Šapruta k sepsání spisu, který 

nazval Even bochan - Prubířský kámen168, podle jeho vlastních slov pomůcku pro odlišení 

pravdy a falešnosti.169  Hlavní část knihy, rozdělené na 14 šaarim, byla sepsána 

v Tarazzonu v letech 1380-85. Poté, co si autor přečetl reakci Abnera z Burgosu (zde 

nazýván Maestro Alfonso) na Milchamot ha-Šem Jakoba ben Reubena, připojil ještě 

15.kapitolu. Ve dvanáctém oddílu také uvádí překlad téměř celého textu evangelií, který 

pro své spoluvěrce pořídil170 a takto on sám shrnuje svůj záměr: 

  

 „Když jsem pozoroval obtíže našeho času a jisté události této doby, jak často naší 

vlastní vinou se mnozí naší víry snaží nás odvrátit a mučí nás, tak, aby se zalíbili světským 

pánům...nutí nás účastnit se kontroverzí, pokládají otázky týkající se Bible a agadot za 

účelem našeho zesměšnění a pomluvy...Neboť mnoho křesťanských učenců touží s námi 

diskutovat a kvůli našim hříchům, vysíleni pouhou starostí o přežití nás a našich 

rodin...klesali jsme hlouběji a hlouběji a Tóra upadla do zapomnění mezi Izraelem, 

zanechávaje nás tak neschopné odpovídat, jak bychom měli, předsevzal jsem si vytvořit 

knihu, sestávající se z otázek křesťanů a z odpovědí, jichž by se jim mělo dostat. Rovněž 

jsem považoval za nezbytné přeložit jejich knihy evangelií, abychom i je mohli využít 

v našich odpovědích. Poté jsem byl překvapen, když jsem objevil výbornou knihu o stejných 

tématech nazvanou ´Sefer Milchamot ha-Šem´, jež je připsána rabi Josefu Kimchímu (zde 

chyba Šapruta, autorem je Jakob ben Reuben)...On je však velice často příliš ostrý v kritice 

svých protivníků způsobem, jež by bylo nerozumné použít v dnešních podmínkách...Věřím, 

že především musíme vykládat Tóru v jejím jednoduchém, doslovném významu (pšatu), 

přesně podle pravdy našeho náboženství a nezacházet dále, než je odmítnutí útoků našich 

                                                 
167 Krauss/Horbury, s.167. 
168 Název knihy je podle biblického verše Iz 28,16 (ekumenický překlad je ´kámen osvědčený´). 
169 Tamt., s.168. 
170 Lapide, Hebrew in the Church: the Foundations of Jewish-Christian Dialogue, s.46. 



oponentů...To je důvod, proč jsem psal zdvořilým tónem, jakoby mluvil služebník se svým 

pánem...´Kniha válek ha-Šem´ mi byla užitečným zdrojem.“171 

 

 

Tortosa 1413-14 

 

Disputace v Tortose byla vskutku okázalá podívaná, svým rozsahem a výpravností 

předčí všechny ostatní podobné podniky.172  Trvala celých 21 měsíců, konala se při 69 

sezení a byla sepsána v rozsáhlých ´protokolech´, vedených papežským notářem.173 

Formálně disputaci předsedá sám papež (lépe řečeno vzdoropapež, protože podle číslovky 

současného Benedikta je Benedikt XIII., papež nucený uprchnout i z Avignonu, v počtech 

opomíjen), bývalý kardinál Pedro de Luna. Přítomny byly tisíce církevních hodnostářů a 

hlavním řečníkem křesťanské strany je nenapravitelný polemik, dříve Jošua ha-Lorki, nyní 

Geronimo/Jeronimo de Santa Fé.174  

Jako zástupci židovské strany bylo, bez možnosti odmítnout175, povoláno 20176 

vybraných rabínských a společenských autorit. Vedl je don Vidal Benveniste ibn Labi 

(Ferrer) ze Zaragozy. Mezi dalšími zúčastněnými byli:  Josef Albo z Monrealu, Zerachja 

Halevi, Saladin ze Zaragozy, Astruc Levi z Darocy, Bonastruc z Gerony, don Todros ibn 

Jachia,  Matatjáš ze Zaragozy a další.177 Hebrejsky je disputace zapsána ve velice zkrácené 

podobě v dopise Bonastruca Demaestra z Gerony, který je součástí Ševet Jehuda Šlomo ibn 

Vergy.178 Avšak další polemické práce vznikaly jako reakce na tuto událost, představující 

intenzifikaci protižidovských perzekucí: Sefer ha-ikarim Josefa Alba, Sefer ha-emunot 

Josefa ben Šem Tova, Igeret musar Šlomo Alamiho. 

                                                 
171 Lapide, tamt., s.47. 
172 Krauss/Horbury, s.169-76, Maccoby, Judaism on Trial, s.82-94. EJ 15, s.1270-72. 
173 ed.Lopez, 1957 má přes 600 stránek.  Maccoby, s. 82. 
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Šlomo ha-Leviho z Burgosu. Oběma postavami se budu zabývat v oddíle věnovaném polemické 
korespondenci. K biografii viz EJ XI, s.494. 
175 Graetz explicitně: „Přijmout nebo odmítnout pozvání bylo stejně nebezpečné.“ Popular History, s.114. 
176 Nebo 22, číslo záleží na způsobu počítání. Je možné, že někteří účastníci jsou jmenováni, jak španělským 
jménem tak hebrejským. EJ 15, s.1270. Krauss/Horbury, s.171. 
177 Graetz, tamt. Posnanski, Le Colloque de Tortose et de San Mateo, in: REJ 74-75, 1922-23, s.74. 
178 K seznamu publikací viz Krauss/Horbury, s.169. Zmiňuje také anonymní Vikuach Tortosa (ed.Halberstam 
1868). 



Přes vnější nádheru, disputace v Tortose tématicky v podstatě nic nepřidává 

k barcelonské, jen textů  čerpaných z rabínských zdrojů je více, argumenty jsou poněkud 

propracovanější a Lorki sofistikovanější než Christiani.179 Metoda je stejná, jen ještě 

čerstvé vzpomínky na rok 1391 a působení Vincenta Ferrera zvyšují pocit nejistoty. 

Geronimo de Santa Fé zároveň využíval jistého vakua ve vedení mnohých židovských 

komunit, když jejich rabíni a vůdčí osobnosti byli po téměř dva roky zdržováni v Tortose. 

To, že tato okolnost nebyla zanedbatelná, dokazuje, že židovští účastníci několikrát 

odmítají v disputaci pokračovat a když se jeden z nich vzdálí, je z rozkazu papeže přiveden 

zpět.180 V latinském protokolu je zápis, jak si Astruc Halevi stěžuje, že jsou zadržováni 

daleko od rodin a zázemí, bez příjmů a jídla (možnost kašrutu), Geronimo mu lakonicky 

odpovídá, že oni, jako židovské autority, mají být příkladem a nestěžovat si na materiální 

záležitosti.181 

Po papežském zahájení otvírá první sezení Jeroným úvahou o záměru disputace 

dokázat z Talmudu, že Ježíš byl očekávaný mesiáš a tím doložit pravdivost křesťanství. 

Židovský řečník si stěžuje a ptá se, proč jsou křesťané od počátku nuceni pronásledovat 

Židy.182  V následujících sezeních cituje Jeroným mnohé midrašické (AZ 9a, Sanh 97a – 

debata o příchodu syna Davidova, 6000 trvání světa...jBer 5a – agada o narození mesiáše 

v den Churbanu, Sanh 94a – zavřená a otevřená mem, používá je k výpočtům příchodu 

mesiáše) a biblické pasáže (Gn 49,10, Iz 9,5, Da 9,24 – vypočítávání příchodu ze 

´sedmdesáti týdnů´, Iz 7,14 aj.). 

Prodlužování a opakování bylo součástí taktiky. Vedle obvyklé misinterpretace je 

doloženo i několik falešných citací. Při jedné příležitosti Jeroným cituje kristologickou 

pasáž údajně z jistého midraše, ve skutečnosti z Pugio fidei. Když na to rabi Astruc 

upozorní a dokládá to textem citovaného midraše, Jeroným mu jej vytrhne a předstírá, že 

pasáž čte z onoho listu. Jindy zase cituje neznámé pasáže, přičemž deklaruje, že není jeho 

povinností ukázat místo, kde se pasáž nachází, naopak je to povinností Židů, a jestliže ji 

nenajdou, je to důkazem jejich inkompetence.183  

                                                 
179 Maccoby, Judaism on Trial, s.82. 
180 Při 49.sezení (21.ledna 1414) není přítomen rabi Astruc. Posnanski, s.20. 
181 Maccoby, s.84-85. 
182 Jeroným odpovídá citací Mt 10,5-6 a Sk 13,46. Posnanski, s.82. 
183 Maccoby, s.91. 



Odpovědi židovských řečníků jsou nejrůznějšího typu. Rabi Ferrer namítá, že podle 

Jeronýmovo výpočtů by se Ježíš měl narodit o dvě stě let dříve, že příchod mesiáše je 

opožděn kvůli hříchům Izraele. Rabi Todros agadu o narození mesiáše v den Churbanu 

klasifikuje jako vymyšlenou legendu, Astruc rozlišuje mezi ´narozením´ a ´příchodem na 

zem´. K biblickým citacím jsou uváděny gramatické rozbory. V závěrečné části disputace, 

po přemístění do San Matea, mění Jeroným směr a soustředí se na kritiku blasfemických či 

jinak pohoršujících pasáží Talmudu.184 Rabíni odpovídají figurativním smyslem takových 

pasáží a také argumentem, že oni sami se nikdy nesetkali s někým, kdo by se choval 

podobným způsobem. 

Příležitostně si některý z rabínů neodpustí ostřejší odpověď, například rabi Astruc 

v odpovědi na obvinění z iraciálnosti, když někteří Židé (přičemž nikdo z přítomných) věří, 

že mesiáš, je již zrozen a čeká v zahradě Eden, namítá, že křesťané věří v nespočet 

iracionálních věcí o jejich mesiáši, proč tedy obviňují judaismus z iracionálnosti, když jen 

někteří Židé věří v jednu iracionální věc. Papež se rozzuří tak, že se zbylí rabíni bojí o 

život.185 Ve většině promluv je však tón židovských polemiků ponížený a prosící o 

toleranci. Je možné v tom spatřovat jistou averroistickou tendenci.186 Nachmanides byl 

v Barceloně zcela jistě přesvědčen o tom, že judaismus je z hlediska racionality nadřazen 

křesťanství. Rabi Astruc mluví o hranicích náboženské kontroverze, obsahem disputace 

může být spíše jen věda, nikoli víra a v jisté chvíli je legitimní říci ´už dál nevím´ a 

neznamená to, že jsem přemožen protiargumenty a jejich neustálým opakováním.187  

Objevuje se zde jakási teorie náboženské autonomie, každé náboženství má své základní 

články, které leží za veškerým dokazováním. Astruc uvádí příklad křesťana žijícího na 

území saracénů, který může být přemožen argumenty muslimů, ale neznamená to, že 

zavrhne svoji víru. Dokazuje to nedostačující vědění, nikoli nesprávnost jeho víry.188 

Jeroným využívá tohoto prohlášení a zcela obrací pozice,189 je třeba dokazovat 

nejzákladnější články víry racionálně a judaismus staví do pozice slepé víry. Z Astrucova 

vyjádření totiž vyplývá, že ten, kdo zastává pravé náboženství, to nemůže sdělit tomu, kdo 

                                                 
184 De Judaicus erroribus ex Talmut. Posnanski, s.40-43, podává soupis pasáží. 
185 Maccoby, s.85. 
186 Lasker, Averroistic trends in Jewish-Christian Polemics in the Late Middle-Ages, in: Speculum 55,1980. 
187 Maccoby, s.86. 
188 Posnanski, s.202. Maccoby, tamt. 
189 Srovnej s oddílem o filosofické argumentaci. 



se mýlí. Astrucovo argumentace o iracionalitě víry je také znamením sníženého 

sebevědomí a Astrucův požadavek ´Dovolte nám být iracionální, protože vy sami jste 

mnohem více iracionální´, by se u Rambana nikdy neobjevil. Podobnými signály jsou 

neustálé sebeobviňování z nevědomosti a nekompetentnosti židovských řečníků, kteří se 

takto snaží vyvléknout z nucené diskuze, hlavně ke konci disputace. Jeroným používá 

metodu sylogismu (hlavní premisa: kdokoli naplní proroctví o mesiáši, je mesiáš, vedlejší 

premisa: Ježíš naplnil proroctví o mesiáši, konkluze: Ježíš byl mesiáš – a úkolem disputace 

je  tedy dokazovat druhou premisu) a někteří rabíni si stěžují, že logiku neznají.190  

V San Mateu191 Jeroným uplatňuje teorii o dvou vrstvách Talmudu. Autentické, 

starší vrstvě, ze které čerpá důkazy Ježíšova mesiášství, a pozdější, zfalšovaná, ovlivněná 

nenávistí ke křesťanství a neústupnou tvrdohlavostí jej uznat. Opakuje argumenty, které 

užil již Nicholas Donin  v Paříži. Po několika pokusech se k těmto obviněním vyjádřit  

rabíni již odmítnou odpovědět, formálně se odvolávají na nevědomost a 

nekompetentnost, ve skutečnosti, vědomi si metod protivníka, chtějí konečně ukončit 

disputaci. Mlčení bylo samozřejmě považováno za konečnou porážku židovské pozice, 

byla sepsána deklarace odsuzující Talmud, byla zavedena jeho cenzura a nové 

protižidovské zákony. Hromadné konverze Židů probíhaly po celou dobu disputace, 

Jeroným si neodpustil při každém sezení číst seznamy ´Nových křesťanů´, z nich mnozí 

byli významné osobnosti židovských komunit a vlastní příbuzní židovských disputantů.192 

Přesto se i v této disputaci uplatnily některé nové argumenty, mnohé z nich uvádí 

Josef Albo, sám účastník tohoto podniku, ve své Sefer ha-ikarim.. Základním východiskem 

je pro něj tvrzení o nevyváženosti diskuze týkající se Ježíšova mesiášství.Mesiášská 

myšlenka totiž hraje v křesťanství kvalitativně i kvantitativně odlišnou roli než v judaismu. 

Albo v jedné chvíli jasně říká, že, zda mesiáš již přišel nebo ještě ne, není pro jeho víru 

v judaismus podstatné.193  Pro mnohé ostatní židovské disputanty je to tvrzení příliš 

                                                 
190 Maccoby, s.88-89. 
191 Přesun do San Matea se uskutečnil kvůli Benediktu XIII, který jako antipapež již nebyl v Tortose 
bezpečný. Maccoby, s.91. 
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Pedro de la Caballeria, se stal arcinepřítelem judaismu. Graetz, Popular History, s.119-120. Posnanski, s.195, 
uvádí jako datum křtu Todrose Benvenista 4.květen 1413. 
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Kellner, Dogma in Medieval Jewish Thought, Oxford 1986, s.140-156, jmenovitě s.145. 



radikální. Tato neshoda mezi jednotlivými přítomnými rabíny opět Jeronýma provokuje 

Geronima k obviněním, naprosto nechápe neortodoxnost judaismu tak odlišnou  koncilní 

dogmatiky křesťanství. Odvolává se například na Třináct článků a stejnou motivaci lze 

vidět na jeho neustálém prosazování autoritativnost agady, protože kde jinde by bylo 

možno nalézt teologii judaismu.194  

 

 

Také v jiných částech Evropy byly pořádány veřejné disputace. V renesanční Itálii 

však byla situace přirozeně jiná, než ve Španělsku, které ve své anti-židovské politice spělo 

k událostem roku 1492.  

 

Ferrara, zřejmě 1487 

 

Tato disputace byla pořádána z nařízení vévody Ercola d´Este, stoupencem 

humanistických tendencí a podporovatelem renesančních učenců.195 Abraham Farissol, 

který zastupoval židovskou stranu, byl na jeho dvoře váženou osobností. Jeho protivníky 

byli dominikán Lodovicus z Valenzy a františkán Malfetta. Ti Farissola požádali, aby své 

názory sepsal, výsledkem je kniha Magen Abraham - Štít Abrahamův (jinak také Vikuach 

ha-dat - Náboženská disputace), jak se nám zachovala v mnohých rukopisech. 

71 kapitol (v některých exemplářích 74) vychází z dvorské disputace a je zaměřeno 

proti křesťanským argumentům. Druhá část je věnována vyvrácení islámu a třetí se zabývá 

užitím logiky v dialogu a vyvrací nejrůznější křesťanské doktríny.196 Velkou část polemiky 

věnuje apologii lichvy, zabývá se tedy nejen obhajobou učení judaismu, ale také dobových 

reálií života židovské komunity. 

 

 

 

Ferrara 1617 
                                                 

194 Maccoby, s.93. „Talmudický judaismus byl vírou, kterou nebylo snadné teologicky systematizovat, ani 
takovou teologii nevyžadoval.“ Kellner, Dogma, s.2. 
195 Krauss/Horbury, s.176-78. 
196 Krauss/Horbury, s. 177. Farissolovo autorství je nepochybné pouze u první části, druhá je převzata z textu 
Šimeona ben Cemach Durana, třetí je nepochybně pozdějšího data. 



 

V dubnu 1617 se ve stejném městě konala další disputace197, pořádaná z příkazu 

papežského legáta, kardinála Orazia Spinola. Disputanty byli místní rabín Bonaiuto 

(Azriel) Allatino198 a jezuita don Alfonso Caracciolo. Celá akce se konala v jezuitském 

klášteře za účasti značného počtu lidí, včetně městských hodnostářů. O této události se 

dozvídáme díky hebrejskému zápisu.199 Podle rozdělení této nepříliš rozsáhlé knihy se 

jednalo o následujících čtyřech otázkách: 1. Zda Židé věří v Ježíše Krista. 2. Přijímají ho 

jako mesiáše? 3. Mohou uznat kanonicitu evangelií tak, jako uznávají Tóru? 4. Jakými 

prostředky lze rozlišit pravou a falešnou tradici. 

Témata nejsou nijak nová a radikální, jejich zpracování je však  nevzrušivě logické. 

200 Křesťanský disputant vznáší argument, že křesťanství musí být buď lidského, 

satanského nebo božského původu. Nemůže být lidského původu, protože jeho učení 

obsahuje články, které odporují lidskému naturelu, například ´nastavit druhou tvář´, a také 

články lidskému rozumu nepřístupné (inkarnace, narození z panny, trojiční učení). Stejně 

tak nepochází od ďábla, vždyť usiluje o to vymýtit idolatrii. Pravdivá je tedy poslední 

zbývající možnost. Žid odpovídá, že stejně tak může být lidského původu  a uvádí možný 

původ některých obřadů.  

Dále je použita stará metoda biblických testimonií, dokládajících mesiášství Ježíše. 

Židovská exegeze daných pasáží je však jiná. Ve vztahu ke třetímu tématu, křesťan 

požaduje, aby evangelia byla uznána, neboť stejně jako v Tóra jsou dosvědčeny zázraky. 

Odpovědí je kontrast mezi zjevnými manifestacemi v Tóře, ale mystéria, o kterých 

vypovídají evangelia jsou skrytá, panenské zrození, božská a zároveň lidská podstata  

Ježíše, jeho sestup do pekel a výstup na nebesa, to vše jsou záležitosti poněkud obskurní a 

nepřístupné lidským smyslům. Učení Tóry je spravedlivé (Dt 4,8), je dokonalé (Ž 19,8) a 

neměnné. V případě, že nová doktrína je nedokonalá, nepochází od Boha. Je-li dokonalá, je 

přesto zbytečná. V případě Tóry je zákonodárcem Bůh a zprostředkovatelem byl Moše, 

                                                 
197 Krauss/Horbury, s.178-180. Bergmann, Deux polémistes juifs italiens, in: REJ 40,1900, s.199-205. 
198 EJ (vydání 2007) I, s.578. Roku 1624 se účastnil židovské delegace k papežskému legátovi, která se 
snažila zabránit vytvoření ghetta ve Ferraře.  
199 Eisenstein, Ocar vikuchim, s.193-200. Jedná se spíše o tématický výtah, nikoli přesný zápis. Bergmann, 
s.200. Text se nazývá Vikuach al-micchiut ha-Tora – Disputace o věčnosti Tóry, kořen n-c-ch také znamená 
´přemoci, zvítězit´ a v hitpaelu ´zůčastnit se diskuze´. Poprvé ho publikoval Jare (1875). 
200 Podle Bergmanna, s.199, tento poněkud odlišný tón odpovídá prostředí uvolněnější Itálie. Přesto však 
účelem také této disputace bylo přimět Židy ke konverzi. 



největší z proroků a bylo dále potvrzováno všemi ostatními proroky (Dt 18,18). Ale 

evangelia jsou dílem mnoha a jednotliví evangelisté si protiřečí. Tóru přijal celý izraelský 

národ (v biblické době podle Allatina nejpočetnější (600 000) a nejinteligentnější), 

evangelia pouze Ježíšovi učedníci. Jak je možné chtít po Židech dnes, aby je  přijali, když 

jejich předkové je kdysi odmítli. Opět odvolání se na tradici, stejný argument užívá již 

Ramban v Barceloně.201 Židovský oponent zdůrazňuje, že nemá nejmenší úmysl útočit na 

náboženství druhého, pouze si přeje zachovávat svou vlastní víru.202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

201 Maccoby, Judaism on Trial, s.102-46. 
202 Krauss/Horbury, s.180 a 206-207. 



Filosofická polemika a racionální argumenty 
 

Jestliže bychom chtěli schematicky rozdělit veškerou židovskou protikřesťanskou 

argumentaci, mohli bychom si vystačit se třemi kategoriemi: min ha-ktuvim – z Písem 

(exegeze, včetně útoků na Talmud a včetně kritiky NZ), min ha-meciut (z historické 

skutečnosti, z historické zkušenosti) a min ha-sechel (z rozumu). Právě tomuto poslednímu 

typu je věnovaná následující kapitola. 

Pojem ratio získal centrální význam v křesťanské teologii 12.století a stal se jedním 

ze znaků nové křesťanské apologetiky203 Shodně také první židovští polemikové Jakob ben 

Reuben a Josef Kimchi204 užívají také racionální argumenty a vědomě je tak nazývali, min 

ha-sechel. To, že schopnost racionální úvahy byla klíčovým měřítkem, dokazují textové 

obraty. Kimchi obviňuje křesťany v úvodu své knihy, že „...jejich hloupost a bláhovost je 

zcela pomátla a oni vysvětlují (proroctví) nesmyslně (bli daat ve-ha-sechel)“205  Jakob ben 

Reuben namítá svému protivníkovi: „Kdybys měl ve své hlavě mozek, připustil bys má 

slova a uvěřil jim!“206 Silná slova,  pro srovnání však můžeme citovat výrok Petra 

Venerabilis: „....nescio utrum homo sit.“207 

 

Polemiky se však až do přelomu 14.-15.století opírají především o argumenty 

založené na biblické exegezi. V souvislosti s tím, jak narůstá tlak křesťanské misie, se Židé 

chtěnechtě dostávají do těsnějšího kontaktu s křesťanským učením. Křesťanská dogmata, u 

nichž pokusy o racionální vysvětlení samotnými křesťanskými teology zhusta slepě končí 

odkazem na ´mystérium víry´208, jsou terčem, který je nasnadě, vždyť ani sami křesťané 

nejsou v těchto otázkách jednotní. Někteří židovští polemikové vysvětlují vlohy křesťanů 

věřit těmto nepochopitelným věcem téměř geneticky: 

                                                 
203 Cohen, Scholarschip and Intolerance in the medieval Academy, s.604-606. 
204 Lasker, Jewish-Christian Polemics at the Turning Point: Jewish Evidence from the Twelfth Century, HTR 
89, 1996, s.168. 
205 Tamt., s.169. 
206 Tamt., s.170. 
207 Člověk je bytost racionální, Židé nechtějí přijmout racionální důkazy, proto snad ani nejsou lidé. Petr 
Venerabilis, Tractatus adversus Judaeorum inveteratam duritiem, PL 189: 507-09. Cituji podle Berger, 
Mission to the Jews, s.584. 
208 Paul Christiani v Barcelonské synagoze říká, že záležitost ´dokonalé unity zároveň s trojicí je tak hluboká, 
že jí nerozumí ani andělé a knížata na výsostech.´ Maccoby, Judaism on Trial, s.146. Ramban vítězoslavně 
odpovídá: „Je zřejmé, že člověk nemůže věřit tomu, co nezná.“ Tamt. 



„Ty, náš králi, jsi křesťan a syn křesťana, celý svůj život jsi naslouchal kněžím, kteří 

tvůj mozek, ba dřeň tvých kostí,  naplnili tímto učením a to se v tobě ze zvyku usídlilo.“209 

 

Co přesně považovali Židé v křesťanské víře za iracionální, jaká byla jejich 

protiargumentace a je vůbec možné ustanovit kritéria pro verifikaci náboženských pravd?  

Odpověď na druhou otázku byla v případě židovských polemiků ano, jinak by 

žádná filosofická polemika nevznikla.  

Jedním ze základních východisek byla teze, že Boží všemohoucnost neznamená, že 

může být nebo učinit cokoli. Filosofie kalámu, která ovlivnila mnohé židovské filosofy, 

sice říká, že neexistují neměnné přírodní zákony a to, jak příroda funguje je výsledkem 

zvyklosti. Přírodní zákony spadají do sféry Boží vůle, avšak i pro mutakalimum existuje 

sféra nemožného. Totiž rovina matematiky a logických zákonitostí. Ani Bůh nemůže 

způsobit, aby tři bylo jedna, ani Bůh nemůže změnit svou vlastní podstatu.  

Moše ben Maimon toto kritérium formuluje ve třetí kapitole Průvodce zbloudilých: 

„Nemožné má stálou povahu, ten, u něhož je stálost  konstantní a není způsobena 

nějakým činitelem, je nemožné ji jakkoli změnit. A proto není božskému připsána moc nad 

činěním nemožného...To jest například sjednocení protikladů v jednom čase a jednom 

místě, přeměna substance, míním tím přeměna substance v akcident a naopak nebo 

existence tělesné substance bez toho, aby v ní byl přítomen nějaký akcident – to vše patří do 

sféry nemožného podle názoru všech filosofů. Stejně tak, že by Bůh mohl způsobit existenci 

někoho jako je On sám anebo, že by mohl sám sebe vymazat nebo se stát tělem, nic z toho 

nelze připsat Bohu...“210 

Vedle kalámu, který vpodstatě říká, že vše představitelné je možné, stojí proud 

čistého racionalismu. Možné je pouze to, co je rozumem dokázáno. Takové bylo učení 

Averroa, který viděl kvalitativní rozdíl mezi zjevenými a dialektickými pravdami. 

Náboženské pravdy jsou tak zcela mimo dosah filosofického, racionálního dokazování.211 

                                                 
209 Část Nachmanidovi promluvy k Jakubu I., jak ji zaznamenal ve Vikuach Barcelona, H.Maccoby, Judaism 
on Trial, s.119. Podobný argument také v Kuzari, Magen ve-roma Chajima ben Musy. Jicchak Troki používá 
termín ´dědictví pohanských předků´. Lasker, Jewish Philosophical Polemics, s.26-27. 
210 More nevuchim III,15. The Guide of the Perplexed, překlad Shlomo Pines, Chicago/London 1992, 
 s.459-60. Překl.z angl.mk. 
211 Lasker, Averroistic Trends in Jewish-Christian Polemics in the Late Middle-Ages, in: Speculum 55, 1980, 
s.295. 



Tento radikální názor ovšem polemikové, jejichž snahou bylo dokázat superioritu jednoho 

náboženství nad jiným, nepřijali. Josef Albo v Sefer ikarim říká, že náboženství nemůže 

požadovat víru v logické nemožnosti, esenciální nemožnosti (nimnaot kajemut, nimnaot be-

acman), ať už by byly pro tuto víru jakékoli jiné důkazy.212 Je v tom jistá kontradikce, jak 

je možné, že víra, která je nadřazená, je souzena rozumem?213 Rozum nemusí potvrzovat 

náboženské pravdy, ale přesto lze některé doktríny považovat za iracionální a tím pádem za 

nemožné.214  

Také pro Maimonida je arbitrem intelekt, ale nikoli zcela svrchovaným. Některé 

doktríny, ačkoli nejsou podpořeny racionálními důkazy, rozumu nicméně neodporují. 

Například představa člověka velikého jako hora je podle kalámu možná, podle Maimonida 

nikoli, taková velikost totiž odporuje definici pojmu ´člověk´, creatio ex nihilo však možné 

je, odporuje možná přírodním zákonitostem, nikoli však samému rozumu.215  

Ačkoli More nevuchim není implicitně namířeno proti křesťanskému teologickému 

učení, a stejně tak ani žádné jiné Rambamovo dílo, některé jeho články lze jako polemiku 

rozpoznat. Například oddíl I,50, kde se říká: „Bůh je Jeden dokonalostí pravé Jedinosti, a 

tak v Něm nikdy a žádným způsobem  nelze nalézt žádnou složenost ani možnost rozdělení – 

a také musíš seznat, že On, budiž vyvýšen, nevlastní žádným způsobem esenciální atributy, 

právě tak jako je nemožné, aby byl tělem, je nemožné, aby měl esenciální atributy. Jestliže 

například někdo věří, že On je jeden, ale připisuje mu určitý počet esenciálních atributů, 

pak ve svých slovech sice říká, že je jeden, ale ve svých myšlenkách věří, že je mnohý. To se 

podobá tomu, co říkají křesťané, tedy, že on je jeden a zároveň tři a že tito tři jsou 

jeden...“216 

V Dopisu do Jemenu - Igeret Tejman také vystupuje proti tvrzení, že Ježíš byl 

mesiáš.217 Maimonides však nikdy nežil na křesťanském území, neměl proto žádnou 

potřebu s církevním učením polemizovat, nicméně mnozí, především španělští židovští 

polemikové jím jsou ovlivněni, a je proto nezbytné jeho jméno zmínit. 

                                                 
212 Lasker, tamt., s.298. 
213 Sefer ikarim, kap.18, ed.Husik. Lasker, tamt., s.295. 
214 Tento názor se objevuje u všech polemiků, kteří užívají filosofickou argumentaci: Chagsdaj Crescas, Elia 
Chajim z Genazzana. Elia del Médigo, ibn Šaprut, Josef ben Šem Tov, Abraham Bibago, Juda Arje z 
Modeny, Jicchak Lupis. 
215 D.Lasker, Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages, NY 1977, s.29-32. 
216 Guide, s.111. Překl. z angl.mk. 
217 Twersky, Isadore, The Maimonides Reader, New York 1972, s.437-62. 



 

Mnoho historiků je přesvědčeno, že rozmach židovského averroismu ve Španělsku 

na přelomu 14. a 15.století byl hlavní příčinou rozšíření židovské apostaze. V atmosféře, 

kdy panuje názor, že rozum nemůže potvrdit pravdivost žádného náboženství a 

z racionálního hlediska jsou si tedy všechna rovna, proč nevyměnit jednu víru za druhou, 

přináší-li to s sebou nezanedbatelné výhody.218 Prvním tématem náboženské filosofie tedy 

bylo stanovit kritéria pro verifikaci náboženských pravd a získat tak rozumem podporovaný 

nárok superiority. Podle Alba se tato kritéria týkají jednak obsahu samotné tradice, jednak 

povahy jejího zakladatele, tedy, musí být prokázáno, že obdržel prorocké poslání přímo od 

Boha. Avšak spíše než potvrzením pravdivého náboženství se polemika soustředí  na 

vyvrácení nemožného.  

Josef Albo stejně jako Maimonides rozlišuje esenciální nemožnosti a to, co je 

nemožné pouze z hlediska ustálených přírodních zákonitostí. Ani Bůh nemůže způsobit, 

aby část byla rovna celku, diagonála straně čtverce či aby afirmativní a negativní bylo 

zároveň aplikováno na jednu věc. 

„Takovým věcem by proto nemělo být věřeno. A proto nemůže být nikdy tradicí 

schváleno, že Bůh může stvořit bytost, která by byla ve všech ohledech jako On sám.“219  

Oproti tomu není bytostně nemožné přežít čtyřicetidenní půst. Stejné argumenty uvádějí 

také Jicchak Lupis v Kur macref a Šem Tov ibn Šaprut v Even bochan. S Chasdajem 

Crescasem bychom mohli shrnout: „Víra nemůže nutit intelekt, aby věřil něčemu, co si 

odporuje. Nelze si představit Boží moc, která by protiřečila prvním principům.“ 220 

Elia Chajim z Genazzana221 říká, že: „Bůh zakázal věřit v doktríny, které nejsou 

v souladu s intelektem. Cokoli, co je v rozporu s intelektem, nemůže být nazýváno Tóra, 

neboť Tóra nepřišla popřít intelekt.“ 

                                                 
218 Lasker, Averroistic Trends, s.294. Jako zástupce takových úvah uvádí Y.Baera a jeho A History of the 
Jews in Christian Spain, Philadelphia 1966. 
219 Lasker, Jewish Philosophical Polemics, s.35, cituje Sefer ikarim, ed.Husik, s.179. (Lasker u jednotlivých 
citací uvádí ve většině příkladů jak hebrejský originál tak svůj anglický překlad. Já většinou překládám 
z angl.)   
220 Bitul ikarej ha-nocrim, fol.3a, hebr. cit., Lasker, s.36) 
221 K tomuto viz také Bergman, Deux polémistes juifs italiens, s.195. Text polemiky s křesťanským mnichem 
je součástí dopisu jeho žákovi, Igeret chamodot.  



Juda Arje z Modeny222: „Víra musí obsahovat nějaké rozumné prvky, nemůže být 

sice zcela dokázána, neboť pak by to nebyla víra. Avšak musí do určité míry odpovídat 

rozumovým požadavkům, aby z ní nebylo úplné bláznovství.“  

Del Medigo ještě říká, že „Bůh nemá  moc učinit logicky protikladné možným, a 

především nemá žádnou touhu takovou moc uplatňovat.“223 (Toto je opatrnější vyjádření 

v souvislosti s možným obviněním, že je popírána Boží všemohoucnost.) 

 

Na Nikajském koncilu se jako součást ortodoxního učení jediné katolické církve 

prosadil věroučný článek o trojici. Co se týče židovské polemické reakce je třeba připustit, 

že nerozlišuje mezi teologickými nuancemi typu filioque, a vychází ze základní definice, 

již vyjadřuje například Quicumque. 

Židé mohou souhlasit pouze s první částí: ´existuje jeden Bůh a jedna Božská 

přirozenost´, rozpor mezi křesťanskou „triunitou“ a Boží jediností a jednoduchostí je téměř 

vždy základním tématem filosoficky založené protikřesťanské polemiky. 

Podle židovských filosofů křesťanské učení o trojici odporuje samo sobě jak ve 

vyjádření tak v konceptu. Tato zjevná nelogičnost často vybízí i k posměšným 

komentářům. Pro Profiata Durana je trojiční učení cosi, „co ústa nemohou vyslovit a ucho 

není schopno pojmout“, ironicky cituje bT RHŠ 27a.224  Kniha Cherev pifijot anonymního 

židovského autora lakonicky odpovídá křesťanskému disputantovi: „je to záležitost, kterou 

nechápu a ani ty nejsi schopen mi ji vysvětlit.“ 225 

 

Pokusme se však nyní židovskou antitrojiční argumentaci systematicky roztřídit. 

Vedle čistě filosofických byly, především v raných dobách, používány argumenty 

exegetické. Zcela explicitně Boží jedinost vyjadřuje úvodní verš Šma Jisrael. Později se, 

především vlivem křesťanské misie, zvýšila znalost textu NZ a ukázalo se, že sám tento 

text trojiční teorii nezná.226  

Filosoficko-spekulativní argumenty můžeme rozdělit do čtyř kategorií:  

- učení o trojici implikuje hmotu 
                                                 

222 Žil 1571-1648. Krauss/Horbury, s.229-30. Citace je z textu Magen va-cherev.  
223 Z textu Bechinat ha-dat. Všechny tyto citace Lasker, Jewish Philosophical Polemics, s.35-39.  
224 Igeret Al tehí ka-avotejcha, viz příloha. 
225 Lasker, Jewish Philosophical Polemics, s.42. 
226 Kelimat ha-gojim, Lasker, Jewish Philosophical Polemics, s.45. Lapide, Hebrew in the Church, s.41-42. 



- božské atributy nejsou totéž co božské osoby 

- generace odporuje Boží unitě 

- vyvrácení pomocí sylogistické logiky. 

První typ argumentu vychází z Aristotelova tvrzení, že „věci, které jsou mnohé, 

mají matérii“ (Metamorfózy 12,8,1074a). Staví na něm již Saadja (ačkoli není 

aristotelovec) a je pozoruhodné, jak již tak raná polemika jako Milchamot ha-Šem Jakoba 

ben Reubena, pečlivě propracovává tento argument: „říkáš, že jsou tři personas distintas 

realmente, tres in persona et una in sustancia“ (transliteruje latinsky a popisuje křesťanské 

učení dále). Žid odpovídá: „Co se týče tvého tvrzení, máme zde dvě možnosti: 1. Stvořitel je 

hmota a forma, a tudíž není jedno...2. Je jedno bez hmoty a bez formy. Nyní, jestliže zde 

máme tři osoby a každá z nich je oddělená a rozlišená, pak také mezi nimi existují rozdíly, 

musí mít začátek a konec a jejich existence je vymezená a má určený rozsah, a tedy, každá 

z nich je omezená. Filosofové již prokázali, že každá ohraničená  věc je rozdílná, a každá 

rozdílná věc je složená, a každá složená věc je stvořená, a každá stvořená věc potřebuje 

vnějšího stvořitele a nemůže být sama bohem. Proto je možný pouze jediný Stvořitel, ten, 

který je bez formy a hmoty, bez rozměrů a velikosti, bez rozložení nebo složení nebo nového 

stvoření, On je spíše první bez počátku a poslední bez konce, věčný bez příčiny a On 

nemůže být jiný.“227 

Otázka atributů by mohla tvořit nejobsáhlejší oddíl, neboť učení o božích atributech 

je součástí islámské náboženské filosofie a stejně tak i židovské, křesťanští teologové se 

proto snažili nalézt paralely mezi učením o atributech a trinitární doktrínou. Židovská 

odpověď staví, jak na odmítnutí z pozic kalámu, tak aristotelské filosofie. 

Již Al-Mukammis rozlišuje jednotu substratu (např.voda a olej jsou obojí tekutiny), 

jednotu genu (tedy rodu: člověk a kůň jsou oba živočichové) a jednotu druhu (Sokrates a 

Platón jsou oba lidé) a křesťanskou trojici zařazuje do tohoto posledního typu. Božství je 

povahy species228 a na základě tohoto tvrzení Mukammis zevrubně dokazuje nemožnost 

trojice: 

                                                 
227 Lasker, tamt., s. 41-42. Téměř doslovně kopíruje Šem Tov ibn Šaprut (Even bochan II,4,fol 64a), Jicchak 
Lupis (Kur macref, fol. 4b), Kevod elohim (fol. 7a). 
228 Objevuje se u Kappadočanů, Augustin to však odmítá. Odpovídalo by skutečnosti, že Mukammis byl 
obeznámen s východní verzí křesťanského učení. 



„Jestliže se tři osoby podílejí na jedné substanci, pak jsou s ní buď identické nebo 

s ní identické nejsou. Jestliže vycházíme z toho, že osoby jsou identické se substancí, jak 

činí jakobité (monofyzité), pak se musíme ptát: 1.Je tato identita výlučná a není zde nic 

jiného mimo substanci, nebo 2.Tyto tři osoby, identické v substanci, jsou něco jiného než 

substance. Je-li platný předpoklad 1., pak jsou všechny tři osoby zcela identické (A=D, 

B=D, C=D a z toho vyplývá A=B=C=D), mezi osobami není žádný rozdíl a trojice 

neexistuje. Je-li platný předpoklad 2.-každá z osob je identická substance plus něco 

dalšího, čím se liší-, pak vyvstává další otázka- jaké povahy je toto neidentické. Je to 

substance nebo akcident? Jestliže by to byla substance, pak by v Bohu existovala ne-věčná 

substance, což odporuje i samotné křesťanské doktríně. Jestliže by to byly akcidenty, pak by 

Bůh byl složený ze substance a akcidentu, a tedy ne-věčný. Protože věci složené jsou 

považovány za stvořené, vždy je zde příčina jejich  kompozice. Jasně tedy plyne, že ono 

neidentické nemůže být ani substance ani akcident a celé schéma ´jedna substance-tří 

osoby´je si logicky protiřečí.“229  

Z pozic kalámu vyvracel také Saadja Gaon230 teologické učení o trojici jako tří 

atributů.  Podle jeho názoru jsou atributy ´života´ a ´vědění´  vlastní Boží esenci a jsou 

věčné, jestliže tři atributy mají představovat tři osoby, proč nerozlišovat jako ´osobu´ také 

Boží ´potenci´, ´slyšení´ nebo ´vidění´. Kritikou trojičního učení se zabýval také karaité al-

Kirkisání, al-Basír a Juda Hadasi.231 

Pozdější židovští filosofové vycházeli spíše z Aristotela. V jedné skupině je to 

Maimonides a jeho žáci, kteří odmítají veškeré pozitivní atributy Boha a připouští pouze 

atributy negativní, případně atributy actu.232 Židovští averroisté233 sice pozitivní atributy 

připouštějí, avšak jen v omezeném významu.  

Je třeba zdůraznit, že tato argumentace vychází pouze z východní křesťanské 

tradice, ještě Nachmanides v Barceloně používá termíny ´život´ a ´esence´, termíny 

charakteristické pro ortodoxní církve, vedle ´sapientia´, ´voluntas´, ´potentia´, a vytváří tak 

                                                 
229 Lasker, tamt., s.53-4. Cituje z Dvaceti kapitol. 
230 Amanat  II, 50. Cituje Lasker, tamt., s.55. 
231 Lasker, tamt., s.57-62. 
232 Guide II, 50-60, s.111-147. 
233 Vždy se jedná o ´umírněný´ averroismus. Židovská náboženská filosofie nikdy nezašla tak daleko jako Ibn 
Rušd sám. 



hypotetickou pětici.234 Židovští polemikové málo rozlišovali východní a západní tradici, 

ignorovali také pokusy samotných křesťanských teologů vyjádřit církevní doktríny ve 

filosoficky přijatelnější podobě a ve skutečnosti někteří z nich ve svých vlastních spisech 

zastávali odlišné pozice než v polemické argumentaci.235 Charakteristický je postoj 

Chasdaje Crescase (zemřel r.1412), který, ačkoli v polemickém Tratadu vyvrací trojiční 

učení ne základě nepřípustnosti pozitivních atributů, sám teorii atributů ve své náboženské 

filosofii používá.  

Španělsky psané Tratado,236  vznikající těsně po událostech roku 1391 bylo 

zamýšlené jako apologie judaismu a určené spíše k rukám křesťanských autorit.237  Naproti 

tomu v Or ha-Šem Crescas schvaluje pozitivní esenciální atributy, které „nejsou ani esencí 

samotnou, ani čímsi přidaným k esenci“238 a dokonce používá metafory plamenů a hořících 

uhlíků, kterou sice čerpá ze Sefer jecira, nicméně podobnost s obrazovým popisem trojice 

je nepřehlédnutelná. On sám sice prohlašuje, že jeho teorie esenciálních atributů je odlišná 

od trojiční, vycházeli-li bychom pouze z textu Or ha-Šem, nejeví se tento rozdíl jasně. 

V Tratadu je záměr textu odlišný a odmítnutí trojiční teorie atributů je zcela jasné. 

Zajímavé je, že tuto, zdálo by se, nedůslednost byli Crescasovi současníci ochotni přijmout, 

jak dosvědčuje příklad Josefa ben Šem Tova, který Tratado přeložil do hebrejštiny pod 

názvem Bittul ikarej ha-nocrim. 

Profiat Duran v Kelimat ha-gojim říká, že přijatelné jsou pouze atributy relace, tedy 

ty, které nevypovídají o Boží esenci, ale o Jeho vztahu ke světu (nazývá je toarej ha-ceruf). 

Jiní židovští filosofové jsou ochotní připustit, že esenciální atributy neodporují absolutní 

Boží unitě, ale pouze proto, že pro ně nejsou reálně odlišené – tak, jako jsou trinitární 

osoby.239  

Stejně jako u analogie sechel-maskil-muskal se Židé brání tím, že podobnost je 

pouze povrchní. (Rozlišení Boha jako intelektu, intelektuálně poznávajícího subjektu a 

intelektuálně poznávaného objektu se poprvé objevuje u al-Fárábího, který tuto analogii 

odvozuje z Aristotela (Metafyzika 12,7,1072b,20 a De anim.3,5,430a,20-7,431b,16.) Podle 
                                                 

234 Maccoby, Judaism on Trial, s.143-146. 
235 Lasker, Averroistic Trends, s.304. 
236 Titul hebrejského překladu je Bitul ikarej ha-nocrim –Vyvrácení principů křesťanství.  Jeho autorem byl 
Josef ben Šem Tov. Viz Krauss/Horbury, s.209-10 a 218. 
237 Crescas je zamýšlel předložit aragonskému králi. Tamt., s.210. 
238 Lasker, tamt., s.70. 
239 Lasker, tamt., s.76. 



aristotelovské psychologie a rovněž podle Maimonida se člověk rodí s potenciálním 

intelektem, který se v okamžiku setkání s poznávaným objektem aktualizuje. Intelekt in 

actu tedy není nic jiného než poznávaný objekt-muskal a akt poznávání-maskil v osobě, 

v níž došlo k aktualizaci intelektuální schopnosti-sechel. Tři diferentní věci v potenci se in 

actu stávají jednotou a Bůh, jehož intelekt je věčně poznávající, je vždy in actu.  

Při těchto spekulacích často vyvstává obava z přílišné podobnosti s křesťanskou 

definicí trojice, které ostatně čerpá ze stejného aristotelského základu a užívá shodné pojmy 

intellectus-intelligens-intelligibile (bývá identifikováno s Otec-Syn-Duch Svatý). Kritice 

tohoto učení se věnuje Jicchak Albalag,240 jeden z nejradikálnějších židovských 

aristoteliků, v komentáři Al-Ghazálího Záměrů filosofů. Řadí se zcela do skupiny těch, kdo 

radí oddělovat náboženské a filosofické pravdy, přičemž druhé považuje za potencionálně 

nebezpečné, jsou-li předkládány nevzdělaným masám 

Nachmanides v komentáři k More nevuchim I,50, 5b říká, že sechel-maskil-muskal 

jsou tři různá jména, která jsou všechna obsažena v Jeho esenci, protože Jeho intelektuální 

poznávání je mohutností Jeho intelektuálního sebepoznávání. A proto, Bůh poznávaje Sám 

sebe a objekt Jeho poznávání je On sám a Jeho esence je Jeho intelektuální poznávání, pak 

je tedy jednoduchý, první intelekt, jehož abstraktní esence je známa Jeho čisté esenci. A 

toto je pravá unita.241 

Josef Albo ve svých Ikarim dokazuje, že je nemožné, aby tři osoby/atributy byly 

reálně rozlišené. Stejně tak i Abraham Farissol říká: „Bůh zná vše a to, co zná, je v Něm a 

Jeho poznání není mimo Něj. A proto, aby byla vyjádřena Jeho jednota a jednoduchost, 

nazýváme ho sechel-maskil-muskal. A tyto (atributy) nejsou odlišné od Jeho esence tak, aby 

vytvářely rozlišené personae, ale všechno je jedna. A to není jako v případě jejich trojice, 

kdy Otec je nutně plodí Syna a ze Syna nutně vychází Duch sv. A každý z nich má svou 

vlastní přirozenost, ačkoli je stále spojen s esenciální jednotou. Tím však Mu implikují 

multiplicitu. Abychom se tomuto vyhnuli, Tóra říká: ´Dt 6,4- Šma...“242 

Juda Arje de Modena dokonce obdobně jako křesťané interpretuje Gn 1,26-27, 

avšak nikdy nepřipouští, že tyto tři atributy by byly něco rozlišeného a vnějšího, kritizuje 

křesťanskou kristologii, kde se jeden z těchto atributů stane něčím úplně jiným, něčím, co 

                                                 
240 Žil ve 13.století. Provence nebo severní Španělsko. Krauss/Horbury, s.206. 
241 Lasker, tamt., s.80. 
242 Magen Abraham, kap.18, 22b. Lasker, tamt., s.81. Překl. mk. 



ostatní dva nejsou a nemohou být. U de Modeny zůstává verbální multiplicita přijatelná, 

neboť stále zachovává esenciální jednotu, skutečná multiplicita je zapovězena, protože 

zcela ničí Boží unitu.243 

 

Dalším bodem, na nějž se zaměřila polemická argumentace, byla idea generace 

Syna z Otce, která odporuje Boží unitě.  

První, raný typ argumentů se objevuje již u Nestora ha-komer a po něm i u Jakoba 

ben Reubena, kteří řeší jakousi ´časovou osu´: „Byl nazýván Syn předtím, než se narodil, 

anebo potom?...“ Reuben rozeznává pouze fyzické narození, tedy generaci v čase, nezná 

ještě učení o souvěčnosti.244 Nestor ha-komer však zná i učení o věčné generaci Syna a 

namítá, že jestliže byl Syn souvěčný s Otcem, nemohl být stvořen v čase. Již Meir ben 

Šimeon z Narbonne říká „Jestliže dvě související věci existují, obě musí být přítomny ve 

stejném čase. A tak není pána bez otroka a otce bez syna. Podobně někdo nemůže být pán 

dříve, než je zde otrok ani otec dříve, než existuje syn. Zajisté otec existoval před synem, 

ale tehdy se nenazýval otec. Protože Bůh Otec předcházel Syna, Syn musel být stvořen po 

období neexistence. Ale, jestliže nebyl věčný, není Bůh, protože žádná stvořená věc nemůže 

být stvořitel. Navíc, každý syn je následek...a každý následek má původ v příčině, a proto 

Syn nemůže být Bůh.“245 

 Chasdaj Crescas se také věnuje této záležitosti. Vychází z předpokladu, že nic 

stvořeného nemůže být nutně existující, protože má příčinu, je závislé. Zbývá možnost 

generace nikoli v čase, ale neustále v okamžicích jdoucích po sobě. Avšak představa času 

složeného z okamžiku je odmítnuta Aristotelem (Fyzika 6,2, 232b a 20,233a). Z tohoto pak 

Crescas dokazuje věčnou porušenost Syna a také, že Syn existuje a neexistuje ve stejném 

okamžiku.246 

 

Nový způsob vyvrácení trojičního učení pomocí sylogistické logiky se poprvé 

objevuje u Profiata Durana v dopise Al tehí ka-avotejcha. Používá první figuru se středním 
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termínem vyjadřujícím božství a skládá argument: (A) Otec je Bůh. (B) Bůh je Syn. (C) 

Otec je Syn.247 Argument rozpracovává Josef ben Šem Tov v komentáři k Igeretu: (A) Vše 

z Otce a vše, co je predikováno Bohu, je Bůh. (B) Všechno z Boha a všechno, co je Bohu 

predikováno, je Syn. Musí tedy platit (C) Otec je predikován Bohu. A z toho vyplývá (D) 

Otec je Syn. Josef ben Šem Tov vyvrací možnost považovat jednotlivé osoby trojice za 

odlišené. 

 

Další možností, jak vyvrátit trojiční doktrínu, bylo soustředit se na obrazy trojice. 

Ačkoli sami křesťanští teologové tyto analogie používali jako pouhé pomůcky pro 

přiblížení doktrinálního mystéria, v polemikách bývaly hojně využívány, právě kvůli 

snadnosti svého vyvrácení.  

Obraz uhlík-oheň-plameny se objevuje u Jakoba ben Reubena, ibn Šapruta, Judy 

Arje z Modeny, Jicchaka Lupise. Toto přirovnání dokonce může být židovského původu, 

objevuje se totiž u Filóna (De aeter.mundi 17,88) a také v Sefer jecira. Milchamot ha-Šem 

říká, že si lze představit plamen bez uhlí (lahav machavat) a uhlíky bez plamene (gechel 

marchešet), ale ve trojici mají být  atributy nerozlučně spojeny.248 Další rozvinutí 

argumentu připojuje ibn Šaprut:  

„Jestliže řekneš, že stejně jako hořící uhlí je složeno z těchto třech věcí, je tvůj Bůh 

složen z trojice, pak kompozice je příčinou každého složeného tělesa. Cokoli, co má příčinu 

svého složení, je pouze možnou existencí. A proto, to, co dává (trojici) její existenci je Bůh, 

nikoli trojice.“249  

Moše ha-Kohen z Tordesillas v Ezer ha-dat uvádí jiný obraz trojice: slunce-světlo-

žár. Opakují ho také Moše Šlomo ze Salerna a Juda Arje z Modeny. Tento velice raný a 

častý křesťanský obraz je ovšem již u Justina odmítán. Moše ha-Kohen vyvrací: „...neboť 

sluneční světlo není sluneční žár, a i když jsou propojeny, nejsou skutečně jedno. Byla by to 

velká nedokonalost Jeho esence první příčiny, Svatý budiž požehnán, jestliže by se Jeho 

jednota podobala této jednotě...“ a opět končí, že složená věc musí mít příčinu své 

složenosti a Bůh nemá příčinu, On sám je první příčina. Argumentaci na tomto základě 

rozvíjí dál a ptá se, jaká je povaha atributů světla a žáru, zda pochází žár ze světla nebo 
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světlo ze žáru, jsou-li reálně odlišeny, jsou-li to atributy pouze akcidentální anebo tvoří 

esenci slunce.250 

Během barcelonské disputace přispěje předsedající král Jakub I. Aragonský 

k debatě a předloží jiný obraz trojice: víno=barva-chuť-vůně. Nachmanides jej šetrně a 

lehce vyvrátí.251 Šimeon ben Cemach Duran také uvádí tento příklad a shrnuje, že se zde 

jedná o jedno substratum se třemi akcidenty, což nelze na Boha aplikovat, navíc připojuje 

možný další akcident potencionální čtveřice, sílu vína.252 Jiný obraz: svíčka=světlo-vosk-

knot vyvrací Jona Rappa v parodickém Pilpulu.253  

Vyvracena také bývá augustinovská analogie trojice jako lidské duše s intelektem, 

pamětí a vůlí254 Moše ben Šlomo ze Salerna255 nepřipouští žádnou možnost přirovnávat 

absolutní jednotu Boha k duši a jejím schopnostem. Juda Arje z Modeny také uvádí tento 

obraz, nicméně se mu nejeví nepřijatelný, Modena je neblíže k tomu trojiční učení 

připustit, co mu především vadí, je učení o inkarnaci. Je logicky nemožné, aby se Bůh stal 

nedokonalým, je to snižování koncepce Boha.256  

Jak již bylo řečeno, sami křesťané v naprosté většině případů tyto analogie 

nezamýšleli jako exaktní definice. Mnohé z výše uvedených argumentů nebyly 

křesťanským teologům neznámé, v židovské polemice je však tato často nepůvodní 

argumentace používána s novou silou a novým záměrem, totiž znovu potvrzovat Boží 

unitu. Byl to polemický a apologetický záměr, nikoli snaha rozkrývat a pochopit 

spekulativní křesťanskou teologii. Povšimněme si, jak tyto obecné filosofické prostředky, 

společné pro křesťanskou teologii i židovskou náboženskou filosofii, byly používá pro 

opačné účely. 

 

 

Inkarnace 
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Jak již bylo naznačeno, ještě větším trnem v oku bylo pro židovské polemiky učení 

o inkarnaci, řekněme, že by mohli připustit, a někteří také připouštěli,257 že Bůh má více 

aspektů, nikdy však nemohli připustit sebemenší možnost, že se jeden z těchto aspektů stal 

člověkem. Inkarnační teorie byla formulována Chalcedonským koncilem roku 451 a lze ji 

vyjádřit v několika tezích: 1.Ježíš Kristus byl plně člověk a plně Bůh. 2. Zrodil se ve 

věčnosti a v čase. 3. Obě přirozenosti, Boží a lidská, se sjednotili v osobě Ježíše Krista. 4. 

Jsou v něm přítomny nesmíšeně, neproměnně, nerozděleně a nerozlučně. 5. Záměr celého 

tohoto procesu je soteriologický. Již při letmém pohledu v těchto větách stěží nalezneme 

bod, s nímž by Židé mohli souhlasit. Jediné, co Židé nepopírají, je historicita Ježíše, tedy tu 

část, která říká, že Ježíš byl vpravdě člověk, narozený z Marie. 

Již od počátků židovsko-křesťanské kontroverze byly užívány mnohé nefilosofické 

argumenty. Kromě odmítání nedůstojné představy Boha s lidskou přirozeností, tedy Boha, 

který se narodil z nečistého lůna ženy, musí požívat potravu, je ponižován a bit,258 odmítají 

Židé také koncepci prvotního hříchu. Tradice sice také zná pojetí Adamaovo hříchu jako 

počátku aktivní existence zla ve světě (tématika rozpracovávaná především v kabale), ale 

moc překonat tento koruptivní stav náleží každému člověku. Na druhé straně je nutnost 

soteriologické Boží oběti popírána ideou Boží omnipotentnosti. Bůh má naprosto 

dostačující sílu učinit podle své vůle, a jestliže je jeho vůle odpustit, odpouští, aniž by byl 

nucen brát na sebe lidskou podobu.  

Jiným, předfilosofickým typem je argumentace exegetická  (založena hlavně na Gn 

3 a Dt 24,16) a argumentace vycházející z historické zkušenosti. Empiricky totiž nelze 

vykoupení prokázat, viditelné znaky trestu nepominuly, ´Eva stále rodí v bolestech a Adam 

se stále v potu tváře namáhá´. Nakonec bychom mohli přiřadit také argumenty vycházející 

ze samotného Nového Zákona, v jehož textu není kristologie vyjádřena zdaleka tak 

implicitně jako na církevních koncilech. 

 

Presupozice, z nichž vychází filosofická polemika proti inkarnaci, jsou několikeré: 

Boží jednota, netělesnost a nezměnitelnost. 
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Bůh je netělesný. Již al-Mukammiz namítá, jak tedy mohl chodit a měnit místo 

pobytu, což přináleží pouze fyzickým věcem. Obdobně rozvíjí i Saadja (zajímavé je, že 

tento argument uvádí v souvislosti s vyvrácením emanačního pojetí stvoření a nikoli 

v souvislosti s křesťanství). Josef Kimchí nemůže pochopit, „jak veliký a strašlivý Bůh, 

jehož nelze okem spatřit a jenž nemá podobu a formu, může být umenšen a skryt tak, že se 

vejde do lůna ženy.“259  Vycházeje z More nevuchim II,2 (Bůh není ani tělem ani silou 

v těle), Moše ben Šlomo ze Salerna říká, že inkarnace se rovná druhé nemožnosti. Moše 

ha-Kohen z Tordesillas, Šimeon ben Cemach Duran, Abravanel, Juda Arje z Modeny a 

Jicchak Lupis tělu připisují generaci a deformující akcidenty, ale Bohu nelze predikovat 

nějaký akcident, změnu nebo fyzický rozměr. Samotný charakter Boží přirozenosti 

vylučuje materialitu. 

Bůh nemůže být omezen v místě. „Ani nebesa Ho nemohou pojmout, jak by se tedy 

vešel do lůna ženy či mohl sedět na hřbetě oslíka?“,  ptá se již Nestor ha-komer.260  Jakob 

ben Reuben dokonce pobyt v Mariině lůně nazývá ´uvězněním v temnotě´, a i když se 

křesťan pokouší přirovnávat Božího Syna ke slunečním paprskům majícím schopnost 

ozářit temnotu, aniž by v ní byly uzavřeny, Jakob tento obraz odmítá s tím, že křesťané 

svému Bohu přece přisuzují fyzické vlastnosti a cokoli fyzického může být znečištěno.261 

Jiným způsobem toto ´Boží uvěznění v tělesnosti´ rozvádí Moše ben Šlomo ze Salerna: „Je 

známo, že jeden z lidských orgánů je určen jako nádoba, v níž spočívá duše člověka. Podle 

názoru většiny je to srdce, jiní zas tvrdí, že sídlem je hlava, přestože síla jejího původu je 

v srdci. Jestliže tedy Božství inkarnovalo, je jasné, že muselo mít zvláštní úd jako své sídlo. 

A nyní se tě ptám: jaký úd Ploniho těla je sídlem Boha?“262 

Tento text vyžaduje alespoň dvě upřesnění. Názor, v něm vyjádřený, je samozřejmě 

poplatný dobovému pohledu na psychologii a anatomii lidského těla. Moše ben Šlomo ze 

Salerna žil ve 13.století a teorie o duši sídlící v jednom z tělesných orgánů byla ve 

středověké psychologii a anatomii rozšířená bez ohledu na náboženské přesvědčení. Druhá 

poznámka se týká výrazu ´Ploni´, zde užitému v podstatě jako zástupné osobní jméno 

(proto píšu s velkým P). ´Ploni´ znamená hebrejsky jaký, jakýsi, nějaký, ten a ten, lze ho 
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užít jak v neutrálním tónu jako ukazovací zájmeno označující někoho neznámého či 

libovolného, může však také získat negativní konotaci. K tomu dochází v tomto případě, 

kde nahrazuje jméno Ježíš. Moše ben Šlomo se v celém svém textu tomuto jménu vyhýbá a 

může pro to mít dvojí důvod, za prvé tím, že mu upírá vlastní jméno a říká pouze ´Ten´, 

snižuje osobu Ježíše a následně celý teologický obsah, který jeho existenci připisují 

křesťané. Jiným, spíše pouze hypotetickým důvodem, je možný alibismus v případě, že by 

se text dostal do nepovolaných rukou. Jak je patrné již z pařížské disputace, mluvit 

neuctivě o  Ježíšovi bylo přísně trestáno. 

Abraham Farissol se ptá, jak je možné Bohu připisovat matérii a formu, jak by 

inkarnované tělo se svými šesti rozměry mohlo být bůh? Vždyť to by znamenalo Bohu 

připisovat limit.263 Farissol uvažuje dvě možnosti: 1. Bůh se vskutku změnil v tělo, což je 

zjevně nemožné, protože by to znamenalo, že substance se stala akcidentem, nestvořené 

stvořeným, nekonečné a neomezené konečným a limitovaným, celé částí. Vždyť sami 

křesťané jsou si vědomi těchto nemožností. Druhá možnost je, že tělo mesiáše je s Bohem 

nějakým způsobem spojeno (ovšem Farissol upřesňuje, že tělo a Božství zůstávají 

odděleny, což křesťanské ortodoxii stejně odporuje). V případě, že by povaha spojení 

Božství s něčím mimo něj byla podobná spojení Boží emanace s proroky, je to pro 

Farissola akceptovatelné. Samotná představa, že Božství v těle přebývá způsobem 

podobným tomu, jak duše člověka přebývá v lidském těle, je pro Farissola absurdní. 

Stvořená duše má hranice a je vždy spojena s tělem, člověk se vždycky skládá z těla a duše. 

Naproti tomu unie Božství a těla není možná, ať už by byla povahy přirozené, akcidentální 

nebo volní, protože „nemožné je stálé povahy“ (More nevuchim III,15). Navíc nelze nikdy 

říci, že Bůh je tělem, protože ve chvíli smrti mesiáše by bylo možné říci, že Bůh zemřel 

společně s tělem. Všimněme si, že Farissol jako křesťanské učení vyvrací něco, co není 

přijatelné ani pro samotné křesťany (adopcianismus). 

 

Bůh je neměnný. Každá změna vyžaduje vnější příčinu. Přechod z netělesnosti do 

tělesnosti by byl změnou. Povaha těla navíc odporuje Boží dokonalosti. Pro židovské 

filosofy zůstává provždy nepochopitelné tvrzení, že Ježíš byl ´plně Bůh a plně člověk´. 

Člověk je tělesný a má tělesné potřeby a když „křesťané říkají, Ježíš byl Bůh a neměl 
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tělesné potřeby, pak protiřečí vlastnímu tvrzení, že byl člověk. Na druhé straně, když říkají, 

že Bůh ho zprostil fyzických omezení, protože kde by v nebi nalezl jídlo a pití, pak z toho 

vyplývá, že před tímto zproštěním od potřeb byla v Ježíšovi nedokonalost.“264  

Obtíže také činí pochopit časovou následnost, která nutná pro zachování vztahu 

otec-syn: „Jestliže Stvořitel, budiž požehnán, byl stvořený, řekni mi tedy, zda byl stvořený 

předtím, než existoval nebo poté. Jestliže předtím, pak to protiřečí tvému tvrzení, že On je 

počátek všech počátků a první bez počátku. Jestliže poté, co již existoval, se stal 

inkarnovaným v čase, kdy si tak přál, tak během onoho času byl nedokonalý kvůli masu, 

kostem a šlachám, které pro tento čas získal, a to nemůže být pravda. Ba co více, vedlo by 

to k rozdílnosti mezi obdobím, kdy byl bez tělesné formy a pozdějším časem...Všechny 

filosofické knihy již dávno dosvědčily, že všechno rozdílné je omezené a všechno omezené 

má konec a všechno, co má konec je složené a všechno složené je stvořené a všechno 

stvořené vyžaduje vnějšího stvořitele, protože každá rozumná bytost ví, že nic nestvoří 

samo sebe.“265 A stejně jako Ježíšovo zrození i jeho smrt se dá chápat jako změna. Moše 

ha-Kohen z Tordesillas říká, že korporealita implikuje počet a také, že vše, co existuje, 

svou existencí získalo jistou dokonalost, kterou postrádalo předtím, než existovalo. Před 

inkarnací tělo existovalo pouze potencionálně: „a proto tehdy před 4000 lety jejich Bůh 

neměl onu formu, kterou obdržel později, a proto v něm byla nedokonalost...“266 Dále se 

zabývá také datací, kdy došlo k inkarnaci. Podle křesťanské teorie dědičného hříchu 

vznikla nutnost inkarnace hned po Adamově pádu. Podle Moše ben Šlomo ze Salerna je 

inkarnace vyloučena z hlediska pohybu. Jestliže se totiž Božství jakkoli podílí na těle a tělo 

se hýbe, což je jeho přirozenost, pak se hýbe i Bůh, což není možné. Křesťan namítá, že 

Božství nevstoupilo do těla, ale spíše, že tělo bylo vyvýšeno do Boží blízkosti a tak se stalo 

Synem Božím. Moše namítá, že nic se nemůže Bohu fyzicky přiblížit, protože je netělesný. 

„Jestliže snad duše či intelekt člověka jsou přiblíženy k Bohu, jak se může stát Jeho synem? 

On nemohl být ani vnukem či pravnukem, protože intelekt jak Mošeho tak Eliáše byl 

povznesen mnohem blíže...a přesto se nenazývali synové Boha.“267   

                                                 
264 Sefer Nestor ha-komer. Lasker, tamt., s.115. 
265 Milchamot ha-Šem. Lasker, tamt., s. 115. Stejný argument užívá také ibn Šaprut, Jicchak Lupis a 
anonymní Kevod Elohim. 
266Ezer ha-emuna. Lasker, tamt., s. 117.  
267 Taanot, s.2-3. Lasker, tamt., s.116. 



Tyto nesrovnalosti si samozřejmě uvědomovali mnozí křesťanští teologové již od 

počátku vzniku trojičního a kristologického učení. Cyril Alexandrijský například odmítá 

slovo ´stal se´, protože naznačuje změnu. Tomáš Akvinský, a také Crispin v Disputatio, 

vysvětlují, že v inkarnaci nedošlo ani tak k transformaci Božství do lidství, ale spíše 

k povýšení lidství Bohem.268 Mnozí další se snažili nalézt výstižnější formulace, některé 

pokusy jednotliví židovští polemikové znali, jiné nikoli, jejich záměrem však nebylo 

zkoumat nejnovější teologické spekulace, protože, ať už byla formulace jakákoli, trojiční i 

inkarnační učení zůstávala jednou provždy nepřijatelná. Každodenní vyznání přece říká: 

„Slyš Izraeli, ha-Šem, náš B-h, ha-Šem je jeden.“ 

Až na Profiata Durana, k jehož osobě se ještě dostaneme, nebyla úroveň znalosti 

latiny taková, aby dostačovala četbě teologických spisů s jejich výrazovými nuancemi. 

Překlady do hebrejštiny se objevují až koncem 15.století (Elia Habillo, Avraham Šalom, 

Meir Alguades,  Azarja ben Josef).269 

 

Bůh je absolutní jednota. Jak je tedy možné, že ze tří osob inkarnovala pouze jedna? 

A přitom Syn je cele Bůh. Již Nestor ha-komer v tom vidí kontradikci, po něm také  Jakob 

ben Reuben, Šimeon ben Cemach Duran, Juda Arje z Modeny, Jicchak Lupis, ibn Šaprut a 

anonymní Kevod Elohim. Moše ben Šlomo ze Salerna chápe to, že se tělem stala pouze 

část, jako dělení Boha, který je z podstaty nedělitelný270  a dále se ptá, který ze tří Božích 

atributů tedy inkarnoval, zda Boží moudrost a vůle a síla nikoli? A jestliže tomu tak bylo, 

pak Ježíš nemohl být celý Bůh, protože jako inkarnované moudrosti by mu chyběly druhé 

dva atributy, moc a vůle, a Bůh má přece atributy neodděleně. Navíc je shodně 

nepřijatelné, aby Bůh (Otec) zůstal bez atributu moudrosti. A jestliže by v každé osobě 

byly přítomny všechny tři atributy, pak je to dohromady devět a počet odporující podstatě 

Božství se stále zvyšuje.  

Josef ben Šem Tov v komentáři k Igeretu Profiata Durana používá k dokázání této 

nemožnosti, tedy, že v Bohu jsou tři osoby, ale pouze jedna inkarnovala, sylogismu. 

Premisa (A) je, že inkarnovalo celé Božství. Premisa (B), že celé Božství tvoří tři atributy 
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(osoby). Závěr tedy je, že všechny tři atributy (Otec, Syn, Duch) se staly tělem.271 Samo 

spojení Božství a lidství je nemožné. Prvním způsobem, jak toto dokázat je tvrzení, že 

pouze těla se mohou spojovat, že je možná pouze fyzická unie. Moše ben Šlomo přidává: 

„Je známo, že když se spojí dvě věci, ta silnější přemůže tu slabší, tak jako v případě vody 

nalité do vína, které zčervená. Tak jestliže by se Bůh spojil s tělem, celá unie by se stala 

božskou. Ale Ploni měl tělo se všemi kvalitami lidského těla.“ 272 

Crescasův Bitul nabízí hned několikastupňové odmítnutí inkarnace. Inkarnace je 

v prvé řadě vyloučena, protože stojí na základě trojiční doktríny, kterou již Crescas 

vyloučil výše. Za druhé, jestliže je člověk hříšný a vyžaduje vykoupení, není možné, aby se 

s ním Bůh spojil. Vždyť Bůh může porušení hříchem odstranit jednoduše odpuštěním, aniž 

by byla nutná unie a inkarnace. Dále pokračuje tvrzením, že člověk je konečný a Bůh 

nekonečný a nic není více nemožné, než predikovat dva protiklady zároveň. Stejně tak i 

v otázce těla, které je složené a Bůh je nesložený. Nakonec Crescas připouští ideu 

Bohočlověka, který ovšem není ani člověk ani Bůh, ale tertium quid, a ptá se, jakého druhu 

je unie Božství a lidství v takové bytosti. V další fázi pak vyjmenovává různé možnosti 

tohoto spojení (kompozice, smíšení, juxtapozice, spojení formy a matérie) a postupně je 

vyvrací. 

Chasdaj Crescas řeší také otázku rozdělitelnosti této unie, k níž muselo dojít 

v okamžiku smrti. Josef ben Šem Tov jde v tomto směru ještě dále a tvrdí, že v případě 

Boží inkarnace by tělo nemohlo zemřít. „Jestliže duše, která postrádá pravý a věčný život, 

může oživovat tělo, je-li s ním spojena, pak dozajista Bůh, který je pravý život, by dával 

život jakémukoli tělu, ke kterému by byl připojen.“ 273 Skutečnost Ježíšovy smrti je 

každopádně vnímána jako značná překážka v uznání jeho Božství. Idea unie dvou 

přirozeností v jedné osobě, přičemž každá přirozenost zůstává rozlišená, je pro židovskou 

náboženskou filosofii  nepřijatelná, má-li jedna z přirozeností být Božská. Zcela vyloučena 

je unie nedělitelná.  

 

Další problematickou oblastí byla osoba Ježíše a jeho kognitivní aparát. Vedle těla 

je součástí Ježíšovo lidství také racionální duše a Josef Kimchi se v Sefer ha-brit ptá: „Bylo 
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Božství, které inkarnovalo v Mariině lůně samo duší anebo má jinou duši stejnou jako 

všichni lidé? Jestliže tuto (lidskou) duši neměl a v těle byla mimo Božství pouze živočišná 

duše, což znamená krev, která je (také) ve zvířatech a v drůbeži, pak Božství nevstoupilo do 

člověka, ale do zvířete. Jestliže by v něm nebyla racionální duše, ke komu by Božství 

volalo: ´Bože, Bože, proč jsi mě opustil´? Jak by mohl sám sebe nezachránit a volat 

k jinému? Jestliže řekneš, že měl jako ostatní lidé ducha, který vystoupal vzhůru a poté 

Božství vstoupilo, pak Ježíš je jako každý jiný člověk se svým tělem a duší. Není ani Bůh ani 

syn Boha, ale Božství k němu přilnulo.“ 274 

Josef ben Šem Tov v argumentaci se stejným závěrem navrhuje, že: „Jeden se může 

křesťanů ptát, zda Ježíš vlastnil primární axiomy pravdy in potentia nebo in actu anebo 

obojí v ten samý čas? Obě možnosti nejsou přijatelné, protože jsou protikladné. Jestliže 

vždy in potentia, kromě období osamění a přemítání, pak to byl jednoduše člověk jako 

každý druhý moudrý muž. Jestliže in actu a nikdy in potentia, protože Bůh, který má 

primární axiomy vždy in actu, byl jeho formou, pak Ježíš byl Bůh a zvíře a nikoli Bůh a 

člověk, protože člověk nemůže vlastnit primární axiomy věčně.“275  

Šlomo ibn Verga276 reaguje na schéma vyjádřené v Cur Deus homo a ptá se: 

„Jestliže Bůh inkarnoval proto, aby přijal nekonečný trest, kdo jej přijal? Jestliže řekneme, 

že božská část, je to nemožné, protože nemůže zemřít. Jestliže to byla tělesná část, je dobře 

známo, že tělo je omezené, jak bychom tedy mohli říci, že obdrželo nekonečný trest.“277 

Josef ben Šem Tov vznáší otázku, zda je skutečně možné prohlašovat, že k inkarnaci došlo 

následkem spravedlnosti a milosti. Jaká je to milost, je-li Bůh zneuctěn a odsouzen k smrti? 

Jaká je to spravedlnost, je-li Bůh trestán za hřích člověka? Křesťan může namítnout, že 

v Ježíši je trestána pouze jeho lidská přirozenost, ale v tom případě se lze ptát, proč je Ježíš 

trestán za hřích Adama, když on sám se dokonce narodil bez dědičného hříchu? A když 

jenom lidská přirozenost, jak to může být dostačující, jestliže to nebyl Bůh, kdo zemřel, 

jaký byl vůbec smysl inkarnace?278  

 

Transubstanciace 
                                                 

274 Tento argument již v Sefer Nestor ha-komer. Lasker, tamt., s.133. 
275 Komentář k Al tehi ka-avotejcha. Stejně také Modena v Magen ve-cheref. Lasker, tamt., s.133. 

           276 Počátek 16.století. Krauss/Horbury, s.99. 
277 Ševet Jehuda, stejně také Bibago v Derech emuna a Farissol v Magen Abraham. Lasker, tamt. 
278 Komentář k Al tehi. Lasker, tamt., s.134. 



 

Jedním z témat židovsko-křesťanské náboženské debaty byla hodnota rituálu. 

Křesťané kritizují chrámovou obětní praxi, která, ač nepraktikována, zůstává součástí 

modliteb za restauraci chrámové liturgie a která je jedním z terčů křesťanské teorie o 

´starém´ Zákonu/Smlouvě, jenž byl nahrazen ´novým´. Pálení zvířecích obětí, masa a tuku, 

stříkání krve, představuje pro křesťany příliš ´špinavý´ rituál, chleba a víno jsou ´čisté´. 

(Nikoli ovšem v očích judaismu představa požívání krve. Překvapivě to není předmětem 

argumentace, neboť židovští polemikové jakoukoli možnost přeměny vylučují.) 

Josef Albo zná toto křesťanské rozlišení čisté-nečisté a namítá, že: „...oběti 

způsobovaly zázračné sestupování nebeského ohně, Boží přebývání s Izraelem a schopnost 

kněží předvídat pomocí urim a tumim...křesťané nemohou v případě eucharistie ukázat nic 

podobného, žádné trvalé a veřejné znamení. Podle jejich tvrzení je přijímání přínosem pro 

duši, není však ověřitelné ani smysly, ani intelektem...“279 Pochybnosti o rozlišování na 

čisté-nečisté z hlediska účinnosti obětí vyjadřuje Šem Tov ibn Šaprut: „Zdalipak můžeme 

říci, že stříbro je vhodnější a výživnější, protože je čistší než maso?“280  

Židovští polemikové mají od konce 14.století dostatečné povědomí o 

transubstanciační teorii, dost možná díky samotným křesťanským misionářům. Josef Albo 

jej shrnuje: „Oni říkají, že  Ježíšovo tělo, které dlí na nebesích a je velkého rozsahu a 

velikosti, sestupuje na oltář a odívá se do chleba a vína, jakmile kněz –bez ohledu, je-li to 

dobrý nebo špatný člověk- vyřkne slovo a ono celé se sjednotí s tělem mesiáše, který v tom 

okamžiku sestupuje s nebes. Poté, co chléb a víno byly pozřeny, on opět vystupuje do nebes, 

kde byl předtím. A to se děje u každého oltáře.“281  

Většina křesťanů považuje eucharistickou proměnu za ´mystérium víry´, existují 

přesto mnohé pokusy o její racionální vyjádření, které mohou být podkladem pro racionální 

židovskou protiargumentaci. Ta se překvapivě objevuje dosti pozdě, poprvé zřejmě 

v Igeretu Profiata Durana (po roce 1391), v dřívějších dobách se pouze ojediněle objevují 

argumenty nefilosofické povahy (Nicachon jašan, Milchemet micva.) Pro srovnání, 

v křesťanských kruzích vystupuje proti myšlence reálné přítomnosti již Berengarius 

v 11.století. Sama křesťanská církev nebyla v pohledu na povahu Kristovy přítomnosti 

                                                 
279 Sefer ha-ikarim III,25. Lasker, tamt., s.135. 
280 Even bochan. Lasker, tamt. 
281 Sefer ha-ikarim, s.232 (ed.Husik). Lasker, tamt., s.136. 



v oplatce jednotná. Již od raných dob existovaly dvě paralelní tradice, symbolická 

přítomnost (Augustin, Eriugena, Rabanus Maurus, Berengarius z Toursu), potlačená 

v katolické církvi učením o reálné přítomnosti (Ambrož, Tomáš Akvinský, Lombardus). 

Jiný pohled prosazují církve reformované. Pokud je mi známo, židovští polemikové toto 

rozrůznění neznali a reagovali na dogma o reálné přítomnosti. Pozornost k tomuto tématu 

mohla přivést skutečnost, že 14.století bylo dobou, ve které stoupá popularita svátku 

Corpus Christi. Adorace hostie vzbudila u některých podezření z idolatrie (John Wicliff) a 

následně také potřebu transubstanciační proces nově definovat. V roce 1397 proběhl 

v Barceloně proces, v němž se řešilo možné znesvěcení hostie, a jedním z uvězněných byl i 

Chasdaj Crescas.282  

Podle Profiata Durana jde celá transubstanciační idea proti principům racionálních 

věd, doslovně: „založení intelektu, který je povinen akceptovat spekulativní principy 

matematiky, fyziky a metafyziky.“ V Kelimat ha-gojim řadí Profiat Duran trasubstanciaci jak 

do kategorie nemožností, které odporují prvním principům, tak do kategorie nemožností 

odporujících smyslovému vnímání.  

Jednotlivé filosofické argumenty proti transubstanciaci lze rozdělit do pěti 

kategorií: 

Neprostupnost těl, která vychází ze zákonitostí stanovených Aristotelem (Fyzika 

IV,1,208b,1-8): „To, že místo jest, se zdá být zjevné ze skutečnosti, že jedno těleso 

nastupuje na místo druhého. Tam totiž, kde je nyní voda, když jako z nádoby vyteče, je zase 

vzduch, jindy totéž místo zaujímá nějaké jiné těleso. Proto se zdá, že jest něčím různým od 

toho všeho, co do něho vniká a mění svoje místo, neboť v tom, v čem nyní je vzduch, byla 

dříve voda, takže je zjevné, že místo a prostor, v nějž vnikajíce a z něhož unikajíce měnily 

místo, byl a jest něčím od obou různým.“ 

Otázka tedy zní, jak mohlo tělo Ježíše vstoupit na místo, které zaujímalo tělo 

chleba?283 A rovněž, jak se mohlo Ježíšovo velké tělo vejít do malého rozměru oplatky?284 

Další otázkou vycházející z aristotelské teze je, jak může Ježíš sestupovat z nebes bez toho, 
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aby je poškodil?285 Stejně se ptá i Chasdaj Crescas v Bitul ikarej ha-nocrim, zná dokonce 

nauku o corpo glorificado a ptá se, zda je to něco jako éterické tělo, které nemá rozlohu a 

rozměry. Existenci takového těla však jednoduše odmítá jako nereálnou imaginaci. Vždyť 

přirozenou vlastností těla je rozlehlost.286  

Další bází, z níž lze vycházet při formulaci argumentů je koncept počtu a místa. Je 

jediný mesiáš, jak tedy může být jeho tělo přítomno na různých oltářích současně? Jak 

může být jedno tělo na více místech v tutéž chvíli.287  

Následuje fyzikální problematika pohybu a času. Podle oficiální katolické doktríny 

k přeměně dochází v okamžiku, ale cesta z nebes trvá 8000 let (Igeret, Bitul, Sefer ikarim). 

Tělo také nemůže být a zároveň nebýt v pohybu. Židovští polemikové mají na mysli 

oslavené tělo na výsostech a zároveň přeměňované tělo. 

Také otázka akcidentů je problematická. Akcidenty nemohou existovat bez 

subjektu, jemuž jsou predikovány (Druhá analytika 1,4,73b,9), avšak při transubstanciaci je 

substance chleba nahrazena substancí těla a akcidenty příslušející chlebu a vínu, chuť, 

velikost, barva, tak zůstávají bez subjektu.288  

Také smyslový počitek při eucharistii by musel být klamný, protože oko vidí chleba 

a víno a vnímá jejich akcidentální vlastnosti. Stejně tak je vyloučeno, aby se substance 

změnila na akcident. Substance chleba se mění v pouhé akcidenty po vyslovení 

sakramentální formule a lze se ptát, zda se tak děje i opačně po požití, kdy je hostie 

vstřebávána a zpracovávána v lidském těle. Josef Albo289 zná křesťanskou námitku, že 

chlebové akcidentální vlastnosti hostie nevyživují lidské tělo, smysly však dokazují opak.  

Mezi další argumenty lze uvést proces dělení hostie, kdy podle katolické doktríny je 

celé tělo v každém kousku (portiuncula). Ale jestliže celá oplatka je celé tělo a část oplatky 

je rovněž celé tělo, pak by se část rovnala celku, což odporuje zákonům logiky (Profiat 

Duran, Šimeon ben Cemach Duran, Abraham Farissol aj.). A protože „nemožné je stálé 

povahy“ (More nevuchim III,15), byla-li by možná transubstanciace, pak by mohlo 

existovat cokoli ilogického. Elia del Medigo tématiku Boží omnipotentnosti shrnuje: „my 
                                                 

285 Igeret Al tehi. Lasker, tamt., s.142. 
286 Bitul 16a. Lasker, tamt., s.143. 
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Bohu nepredikujeme moc nad protikladným a raději říkáme, že On si takové věci vůbec 

nepřeje.“290  

Chasdaj Crescas říká, že připustíme-li reálnou přítomnost v oplatce, pak by Bůh, 

případně Syn Boží, mohl být stvořen a zničen kdekoli. Avšak je zcela v rozporu s Boží 

přirozeností, že by mohla být zničena.291 Je zcela zřejmé, že tato poznámka souvisí 

s případem falešného obvinění z desekrace hostie, jemuž byl Crescas vystaven. 

 

Již od raných dob exegetické polemiky bylo jedním z významných témat narození 

z panny (Iz 7,14 aj.), přičemž vyvrácení křesťanských nároků probíhalo na základě 

gramatického a kontextuálního rozboru daných veršů. Křesťané formulovali učení o Marii 

jako virgo intacta ante partu, in partu i post partu, i když jako dogma byla tato doktrína 

vyhlášena až v době, kdy jí nevěřili ani sami katolíci.292 Pro Židy není problém přijmout 

první část, případ početí bez porušení panenské blány řeší také Talmud (bChag 14b-15a). 

Kritika je vždy vedena v souvislosti s inkarnací, Farissol doslova říká: „nemůžeme popřít 

možnost, že Bůh, budiž požehnán, mohl stvořit bytost v panně, která nepoznala muže, neboť 

On stvořil všechno z ničeho. Spíše popíráme, že zde vůbec byla potřeba pro inkarnaci.“293  

Exegetickou argumentaci dosvědčující normální manželský život Marie po porodu 

prosazuje již Tertulián (De monogamia aj.), Profiat Duran v Kelimat ha-gojim rovněž uvádí 

mnohé verše NZ pro podporu tohoto tvrzení (Mt 1,25 a 12,47 a 13,43-45, Jan 2,1-2 a 19,26-

27). 

Neporušenost blány in partu je posuzována různě již církevními otci. Kapadočané, 

Jeroným a Augustin věří v  zázračný proces porodu a tato doktrína byla kodifikována 

1.lateránským koncilem roku 649. Naproti tomu Tertulián, Origenes a Athanasios prosazují 

teorii normálního porodu,  také jako argument proti dokétistům.   

Uvažováno filosoficky panenství in partu protiřečí zákonu o neprostupnosti těl,294 

který patří mezi první principy. Takto uvažuje Profiat Duran, Josef ben Šem Tov, Juda Arje 

z Modeny, Chasdaj Crescas a další židovští polemikové. Církevní otcové se, stejně jako 

v případě trojice, snažili nalézt přirovnání či přírodní analogii, která by podpořila teorii 
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panenského zrození. V židovské literatuře bývá často citováno přirovnání ke světlu 

procházejícím průsvitným objektem (Jakob ben Reuben, ibn Šaprut, Juda Arje z Modeny, 

Kevod Elohim, Jicchak Lupis). Jakob ben Reuben vyvrací protipříkladem: lampa přikrytá 

kusem látky propouští viditelné paprsky světla, ale nikoli díky tomu, že plamen prochází 

lampou, látka by totiž v tom případě shořela, ale spíše je světlo viditelné díky tenkosti a 

jemnosti látky. A další: držíme-li sklenici červeného vína, můžeme pozorovat odlesky 

červeně na svých rukou, přesto to neznamená, že je sklenice prostupná. Jakob ben Reuben 

tuto hru analogií končí výrokem, že každopádně je takové přirovnání zcela bezpředmětné, 

protože paprsky nejsou tělesné tak jako Ježíšovo tělo.295  

Z tohoto přehledu je zřejmé, že znalost křesťanské teologie byla dosti povrchní, ve 

většině případů utvářena pouze na základě každodenních styků, v rámci disputací či 

nucených kázání, která byla jistě koncipována tak, aby mohla zprostředkovat křesťanskou 

nauku co nejširšímu záběru posluchačů. Židé nestudovali křesťanské teologické spisy, a 

kdyby k tomu nebyli donuceni okolnostmi, zřejmě by se o křesťanskou náboženskou nauku 

a teologii sami od sebe většinou nezajímali. Filosoficky zaměřené protikřesťanské 

polemiky byly určeny židovským čtenářům, filosoficky uvědomělým a zároveň 

ohrožovaným jak křesťanskou misijní snahou, tak onou vlastní obeznámeností s filosofií.296  

Rovněž je třeba přiznat, že se židovští polemikové se jen zřídka pouštěli do 

vyvracení hlubších teologických formulací, jaké produkovali velcí scholastikové. 

Polemické spisy nejeví pochopení pro jemnosti teologických formulací, avšak vyčítat jim 

to, by bylo zavádějící. Zaprvé, věřící Žid odmítal křesťanství, ať bylo formulováno jakkoli 

sofistikovaně. Zadruhé, samotní křesťanští disputanti a misijní agitátoři šířili své 

náboženství v populární prezentaci a nelze se tedy horšit nad tím, že Židé reagovali na 

stejné úrovni. 
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Exkurz: Zbývající řemeslo (apologie lichvy) 
 

Ve středověku to bylo především půjčování peněz a zahraniční obchod, co přinášelo 

obživu židovským komunitám.297 Bylo by zajímavé zjišťovat, jakým způsobem se Židům, 

přes všechna vyhánění z území, zvláštní daně a konfiskace, podařilo z generace na generaci 

předávat takové množství finančních prostředků. Důvodem, proč se jejich zájem soustředil 

na hotové peníze, byl jednak zákaz získávání země a omezení nemovitého majetku, ale 

rovněž nejistota postavení, které bylo vždy chápáno jako provizorní. Principy obstarávání 

obživy proto musely odpovídat tomuto dynamickému postoji. Finanční prostředky byly 

neustále udržovány v aktivitě, což je, alespoň do doby italské renesance, skutečnost, která 

nemá paralelu v křesťanském světě.298 
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Roku 1179 církev vyhlásila, že půjčování peněz na úrok zakazuje jak Písmo Svaté 

tak zákony přirozenosti. Kanonické právo se však na Židy nevztahovalo, a tak celá oblast 

lichvy spadla do jejich kompetence.299 Biblický zákaz brát úrok se objevuje v Ex 22,24, Lv 

25,35-37 a Dt 23,20-21 (zde se výslovně netýká cizinců). Již ze samotné Bible se však zdá, 

že tento zákaz nebyl dodržován. Talmud již rozeznává několik finančních operací: v bBM 

69b je povoleno pronajímat peníze podobně jako jiný majetek, bBM 62b uvádí možnost 

zaplatit za zboží 100 jednotek později nebo 90 ihned v hotovosti. Tyto možnosti sice nejsou 

přímo halachou, avšak popisují běžnou praxi i v rámci interní židovské komunity. Ve 

středověku se pak půjčka řeší pomocí prostředníka nebo jakousi smlouvou o společnictví 

(šeter iška), což je halachická praxe platná dodnes.300  

 

Tosafot k bBM 70b (autorem je Jakob ben Meir Tam) uvádějí náhled, jaký panoval 

ve vztahu k úročení půjček ne-Židům: „Jestliže v dnešní době povolujeme, aby byl brán 

úrok od ne-Židů, je to proto, že není konce jha a zatížení, které na nás uvalil král a 

vrchnost, a to, co si vezmeme je pouhé minimum pro naše přežití. A protože jsme odsouzeni 

k tomu žít mezi národy a nemůžeme si vydělávat své živobytí jinak než peněžními operacemi 

s nimi, pak braní úroku není zakázáno.“  

Jako nejen povolenou, ale zcela běžnou praxi popisuje lichvu také Menachem ben 

Šlomo ha-Meiri: „V naší době se nikdo nezdržuje půjčování peněz ne-Židům a obchodních 

vztahů s nimi, dokonce ani o jejich svátcích. Ani gaon, ani rabi, ani učenec, ani žák, ani 

chasid a ani ten, kdo chce předstírat, že je chasid. Všechny tyto zákony se týkají pouze 

modloslužebníků a jejich model, ale všechny transakce s křesťany jsou zcela legální.“301 

 

Ohrožení židovského peněžnictví představují křížové výpravy. Během nich jsou 

totiž často vydávány církevní výnosy, že majetek účastníků je během jejich cesty 

nedostupný vůči všem legálním zákroků a mnohé z nich také zprošťují povinnosti hradit 

úrok během nepřítomnosti.302 Čtvrtý lateránský koncil (1215) požaduje zaprvé úplné 

odstranění úroku, zadruhé moratorium na vymáhání hlavní částky a nakonec přiznání 
                                                 

299 EJ XVI, s.32. 
300 EJ XVI, s.28-31. 
301 EJ XXII, s.248. 
302 Například bula Evžena III. Quantum preadecessores a Audita tremendi Inocence III. Chazan, European 
Jewry and the First Crusade, Berkeley/LA/London 1987, s.180. 



veškerého příjmu z přijatých úroků a jeho navrácení. Toto jsou požadavky střídavě 

prosazované po celé 13.století a reakcí na ně je například Milchemet micva Meira ben 

Šimeona z Narbonne.303 

 

Také v souvislosti s činností Pabla Christianiho se objevují útoky na židovskou 

praxi půjčování peněz. Polemickou odpovědí na tyto aktivity je dopis Jákoba ben Elii 

z Benátek.304 

 

Nový a moderní pohled na tuto tématiku přináší polemika Magen Abraham 

Abrahama Farissola na konci 15.století. Renesanční Itálie je svět poněkud odlišný od 

atmosféry raných křížových výprav a zhoršujících se životních podmínek 

západoevropských židovských komunit. Překvapivě především v důsledku papežské moci 

bylo postavení Židů v Itálii relativně stabilizované. Jejich privilegia byla chráněna a, ačkoli 

ghettoizováni, nikdy nebyli vyháněni a zbavováni majetku. Možnost soustředit se na vlastní 

podnikání byla ve srovnáním s jinými částmi Evropy nerušená. Na přelomu 15. a 16.století 

však začali být italští Židé vystavováni zvýšenému tlaku proti půjčování peněz na úrok. 

Útoky pocházely především z františkánského okruhu a jejich iniciátory byli kněží jako 

Bernardino Sienský, Antonio z Florencie a Jakob z Ungareli. V důsledku jejich působení 

došlo během 80.let 15.století ke zhoršení podmínek pro bankovní dům ve Ferraře, stejně 

jako pro ostatní méně významné židovské bankovní domy po celé Itálii.305 

Abraham Farissol306 patřil k bankovnické elitě a této své příslušnosti vděčil nejen za 

své živobytí, ale též za společenské postavení. Ve chvíli, kdy se začala horšit pozice mužů 

jako byl Farissol, se ekonomický dopad se týkal všech členů komunity. Z tohoto důvodu 

Farissol věnuje celou jednu kapitolu svého polemického spisu vyvrácení křesťanských 

obvinění proti lichvě. Ta na jedné straně čerpají z biblických zákazů, zároveň je však 

kritizován aspekt socio-ekonomický. Lichva je vykořisťování chudých se zhoubným 

dopadem  na celou společnost, která je od přirozenosti řádem solidarity, pomoci a 
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milosrdenství. Principy židovské lichvy vytváří opačný sociální řád, který zdůrazňuje 

egoistickou povahu humanity.307  

Sedmdesátá třetí kapitola spisu Magen Abraham reaguje na podobné argumenty, 

zároveň však také vyvrací definici peněz podle středověkého práva a scholastický náhled 

na povahu peněz, který vychází z aristotelského tvrzení o esenciální neplodnosti peněz. 

Peníze nenesou žádné ovoce, a tedy jsou z podstaty neobchodovatelné, jsou vyňaty ze 

zákonitostí nabídky a poptávky a jsou vymněňovány dobrovolně.308 Lichva také není 

ziskem, který by plynul z práce. A čas je společné dobro, a proto ho nelze účtovat.  

Farissol reaguje nejprve na exegetické argumenty a tvrdí že deuteronomistický 

zákon, povolující lichvu vůči ne-Židům, je mi de orajta, tedy od samého Boha, a proto 

nezrušitelný. Co se týče argumentu o bratrství309, to bylo zrušeno již v dobách Mojžíše a 

poté opět za Davida, když Edom porušil smlouvu a nedovolil Izraelcům překročit své 

hranice. Edomité nejsou obřezaní, a proto nemají statut bratra. Ba co více, ten, kdo utlačuje 

svého bratra, nemůže být pokládán za bratra. Také geograficky křesťané nemohou být 

považováni za Edom, jehož území se rozkládalo jižně od Izraele, v západní Asii, a není zde 

jediný doklad, že by Edomité přešli do Evropy.310 Toto jsou tradiční argumenty, originální 

postoj přináší až následující část, v níž Farissol předkládá teorii, že     prvotní přirozený řád 

společnosti byl zničen a byl nastolen další, odlišný. Tento nový ekonomický řád je 

postaven na principech osobního vlastnictví a na zisku. Jestliže jedna osoba potřebuje od 

druhé nějaký produkt nebo službu, musí za ně zaplatit. Kromě dobročinné sféry společnost 

funguje na základě cenového systému, který zajišťuje nájem za nemovitost, plat pro dělníka 

a poplatek za různé zapůjčené předměty. Stejně tak musí zaplatit ten, kdo poškodí osobní 

vlastnictví někoho druhého. Přičemž tyto principy byly ustanoveny jak naboženskými tak 

světskými autoritami.311 Všechny vyjmenované příklady (nájem, mzda, poplatek za 

zapůjčení) zná také scholastika. Jestliže tedy cenový systém funguje a je ospravedlnitelný v 

těchto sférách, proč ne také v peněžnictví. Úrok je stanovená cena za použití cizích peněz. 

Jako podpůrný argument Farissol uvádí, že křesťané ve skutečnosti tento fakt akceptují, 

                                                 
307 Ruderman, Champion, s.516-17. 
308 Ruderman, Champion, s.519-20. 
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neboť i přes jejich zákaz veškeré lichvy, jsou půjčky v Monte di Pieta pětiprocentně 

úročeny.312 Úrok je navíc předem sjednaná hodnota, s níž strana požadující půjčku souhlasí 

na počátku transakce. 

 

Podobné teorie zavádí o něco později laický právník Lessius (1554-1623) a zcela 

příznačně kalvínský ekonomický teoretik volného trhu Salmasius (1588-1653), první 

křesťan veřejně legitimující půjčování na úrok.313 Poslední Farissolův argument staví na 

předpokladu, že lidé budou vždy potřebovat hotovost, alternativou k půjče by pak byl 

nákup na dluh, za vyšší cenu anebo na zástavu za jiné zboží, přičemž ztráta nakupujícího 

by byla zřejmě vyšší, než kdyby si půjčil si na předem dohodnutý úrok.314  

 

Koncem 15.století, v stejné době jako Farissol, se objevuje teoretičtěji zaměřená 

práce, zabývající se mimojiné také tímto tématem. Jejím autorem byl Don Jicchak 

Abravanel315 ve svém komentáři k Tóře. V prvních třech odpovědích se zabývá tradičními 

vyvráceními křesťanské argumentace, ve čtvrté pak přichází do roviny ekonomické: 

„Na úroku per se není nic nevhodného, neboť je správné, že lidé mají zisk ze svých 

peněz, jejich stříbra a zlata, jejich vína a obilí, a jestliže někdo chce peníze od někoho 

jiného...proč by ten, kdo si půjčuje neměl dát půjčujícímu určitou částku jako úrok? Proč 

by sedlák, který obdržel zrno, aby osil svá pole, neměl dát deset procent z úrody tomu, kdo 

mu půjčil? To není ani odsouzeníhodné ani opovrženíhodné. Je to běžná obchodní 

transakce, sama o sobě naprosto správná.“316 

 

Důležité je, že Abravanel, a stejně tak i Farissol, stírají rozdíl mezi mutuum a 

cambium a řadí peníze do stejné kategorie jako víno a obilí obhajují legitimnost úroku 

v obou případech. 317 
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317 Pro Tomáše Akvinského se o půjčku jedná pouze v případě vína a obilí. ST 2,78,I,330-31. Ruderman, 
tamt. 

 



Polemika v dopisech 

 

Epistolární forma je v oblasti náboženské kontroverze velmi rozšířená. Poskytuje 

prostor pro přesné a stylisticky úderné vyjádření kritiky a zároveň setrvává v rozměru 

osobních vztahů.318  

 

Jedna z prvních židovsko-křesťanských polemik v dopisech probíhala před 

polovinou 9.století mezi Bodo-Eleazarem a Pablo Alvarézem z Cordoby.319 Bodo byl 

původně diákonem na francouzském dvoře Ludvíka Zbožného. Po tajné konverzi uprchl 

(předstíraje, že putuje do Říma, přičemž byl bohatě zásoben na cestu panovníkem, avšak již 

před překročením Pyrenejí veřejně praktikoval judaismus, v Zaragoze byl obřezán, přijal 

židovské jméno a oženil se) na muslimské území, kde obdržel povolení se usídlit. Tato 

událost byla vpravdě skandálem s diplomatickými důsledky, především kvůli jeho 

dřívějšímu postavení u dvora, ale také kvůli jeho následné protikřesťanské polemické 

aktivitě.  Karel Holý snad dokonce žádal jeho vydání z muslimského teritoria.320 

Po svém usazení v Zaragoze se nespokojil s tím, že splynul s tamní židovskou 

komunitou, ale snažil se pro judaismus získat i další křesťany. Na to se učený cordobský 

křesťan Pablo Alvárez cítil povinnován odpovědět.321 Jejich korespondence probíhala delší 

dobu, výměna názorů byla často velmi ostrá, neboť ani jeden z nich nebyl ve vyjadřování 

ničím omezován a vzájemná nevraživost byla veliká. Argumenty čerpali z Písma, případně 

ze zkušenosti a historie. Například v exegezi Gn 49,10, klasické ´šilo´ pasáži, se kromě 

gramatické exegeze přou také o existenci židovských království po Izraeli. Eleazar 

připomíná říši Chazarů a legendu o Eldadu Hadanimu, který měl vládnout ztraceným 

kmenům v severní Africe.322 Vedle dalších biblických pasáží (Iz 40,15 a 60,2 aj.), se 

polemika zabývá také kritikou zvyků a morálky. Eleazar kritizuje křesťanskou liturgii 

(jmenovitě neshodu v názoru na povahu eucharistie) a vnější materiální nádheru katedrál ve 
                                                                                                                                                             
 

318 K epistolární formě viz EJ XI,55-62. 
319 V edici Patrologia Latina je tato korespondence řazena pod číslem 121, dochovalo se několik dopisů, 
pouze však ty, jejichž autorem byl Alvárez, Eleazarovy odpovědí byly v rukopise záměrně poničeny 
(Blumenkranz, s.76, pozn.35). Krauss/Horbury, s.71. Blumenkranz, Juifs et chrétiens, hl.s. 215-289. 
320 Blumenkranz, The Roman Church and the Jews, in: Essential Papers, str.209-10. 
321 Juifs et chrétiens, s.166-67. 
322 Juifs et chrétiens, s.233. 



srovnání s pokryteckou morálkou. Z vlastní zkušenosti prohlašuje, že mnozí katoličtí kněží, 

včetně něho samotného kdysi, nemají žádné zábrany porušovat slib celibátu a další 

zákony.323   

Vskutku pozoruhodnou osobností byl Abner z Burgosu.324 Tento vdělaný lékař se po 

celý svůj život trápil otázkou, proč jsou Židé stále pronásledováni. Odpověď nenacházel 

ani v Písmu, ani ve filosofii. Trvalo mu 25 let pochybování, než objevil řešení, kolem roku 

1320, ve věku 50 let konvertuje ke křesťanství. Krátce poté zasílá svému bývalému žákovi 

Jicchaku ben Josefovi ibn Pulgar list, ve kterém tento svůj krok obhajuje. Tazvaný Igeret 

ha-gezera –Dopis o osudu325, v němž Abner kromě mesiánských teorií rozvíjí teologický 

striktně deterministický systém, vycházející jednak z církevního predestinačního učení a 

jednak z astrologie a muslimského fatalismu. Soteriologický problém řeší pomocí 

trojičního a inkarnačního učení,  které dokazuje z Aristotela a agadických midrašů. Abner 

z Burgosu jako první předložil ideologickou obhajobu apostaze a následně formuloval 

teorii ospravedlňující nutnost protižidovských opatření, včetně těch nejnásilnějších.326  Se 

zlomyslnou ironií například radí zrušit židovskou soudní autonomii, protože podle 

vlastního učení judaismu, mesiáš nepřijde , dokud budou Židé požívat i jen nepatrnou 

vlastní autoritu. Abner byl autorem mnohých dalších spisů, z nichž některé byly určeny 

bývalým spoluvěrcům, například More cedek nebo Minchat kenaot, odpověď na Pulgarův 

dopis.  

Na první dopis Pulgar odepsal spisem Sefer tešuvot le-mecharef,327 propracovaněji 

odpovídá v Ezer ha-dat – Podpora víry.328 V pěti kapitolách předkládá filosoficky pojatou 

apologii judaismu. První část pojednává o hlavních článcích víry, autoritě Tóry, jejího 

proroka Mošeho a o nezbytnosti zákonů. Druhá kapitola představuje dialog mezi ´Starším´ 

a ´Mladším´, přičemž lze první osobu identifikovat jako Abnera a druhého disputanta jako 

Jicchaka ben Josefa. ´Mladší´ vystupuje jako příznivce filosofie, konkrétně umírněně 
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averroistického směru, který je využit pro obhájení pravdivosti a racionálnosti judaismu. 

V další kapitole je za pomoci maimonidovských argumentů vyvracen tehdy celkem běžný 

názor, že životy lidí jsou řízeny pohyby nebeských těles (Abner). Záležitost svobodné vůle 

Pulgar řeší pomocí teorie o ´spolupráci´ Boží a lidské vůle. Zdrojem vší činnosti je Boží 

vůle a lidská činnost je jakousi imitací Boží vůle. Říká: „Má vůle je propojena s vůlí mého 

Stvořitele, a tak jsou obě jednotné a sjednocené v jednom okamžiku a má vůle je tedy částí 

Jeho vůle, a tak jsem Jím tedy poháněn, když On si přeje jednat, pak také já si to přeji.“329 

Čtvrtá kapitola se zabývá jednak kritikou filosofie, která popírá náboženství, jednak kabaly 

a magie. Na závěr opět vyzdvihuje hodnoty čisté intelektuální aktivity. 

Úpadek španělského židovstva se prohloubil během pogromů roku 1391, které 

zasáhly v podstatě celé území Kastílie a Aragonu. Výsledkem je zcela nová, početná vrstva 

anusim. Mezi těmito ´Novými´ křesťany můžeme nalézt nejrůznější typy osobností, od 

fanatických misionářů330 po autory satirických protikřesťanských spisů. Tato rozmanitost 

by si zasloužila podrobnější rozbor, nicméně podle mé hypotézy velká většina násilně 

pokřtěných Židů, tento fakt přijala indiferentně a na jejich každodenním životě se mnoho 

nezměnilo. Stále žili ve stejné komunitě a  považovali se za Židy a mysleli jako Židé. A 

právě tato skutečnost se stala hlavní příčinou definitivního konce judaismu, podle církve se 

jednalo o ´judaizování´, ve Španělsku.331 

Jak jinak si lze vysvětlit, že Profiat Duran332 byl autorem nejen satiry Al tehi ka-

avotejcha, kterou adresoval přesvědčenému ´Novému´ křesťanovi, bývalému příteli Davidu 

Bonetovi, ale rovněž spisu s názvem, který se nepokouší ani v ironii skrývat svůj záměr, 

Kelimat ha-gojim – Hanba ne-Židů a zároveň žil nerušeně pod novým jménem Honoratus 

Bonafide.333 Myslím, že volba latinského jména potvrzuje Efodiho shopnosti brilatního 
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333 Emery, New Light on Profayt Duran ´The Efodi´, in: JQR 58,1968, s.331. S Emeryho tvrzením, že tyto 
texty sepsal  tajně, nesouhlasím. 



ironika. A jeho ´unikání´ inkvizici dokazuje, že tehdy ona instituce své shopnosti teprve 

probouzela.334  
 

 

Závěr 

 
Židé představují v křesťanské Evropě výjimku, jsou zvláštní skupinou. Nepatří ani 

mezi ještě neobrácené pohany, ani mezi odpadlé kacíře. To, že Židé, za plného vědomí a 

stále, odmítali křesťanství přijmout, bylo velkou trhlinou v teologické harmonii. Existence 

takovéto skupiny musela být, a také byla, neustávající výzvou, živoucím zpochybněním 

důkazů křesťanské pravdy.  

Vedle misijní rozpínavosti, která je bytostnou součástí křesťanství, je toto další 

důvod, proč křesťané nepřestávali podněcovat konfrontaci se svým ´matečným´ 

náboženstvím. Judaismus podobným puzením netrpěl. Židovská polemika je vždy 

sekundární reakce. Mohli bychom rozlišovat, do jaké míry je tato reakce vynucená. Lze 

jistě prohlásit, že veřejné disputace se konaly zcela z iniciativy církevních autorit a Židé se 

jich účastnili nedobrovolně. Jasně se to ukazuje v Tortose 1413-14, v zápise této disputace 

jsou zachovány několikeré žádosti, aby byl židovský disputant propuštěn, a to i za cenu 

toho, že otevřeně připustí, že není shopen svou víru obhájit a dost možná i to, že je 

neobhajitelná. 

I když třeba ostatní, psané polemiky nevznikaly pod tak přímým tlakem, je zjevné, 

že vždy byly odpovědí na aktivitu křesťanů. Ať už měla formu kristologické exegeze 

Tanachu, kritiky Talmudu, či využívala inovativní metody argumentace z rabínských spisů. 

S rozvojem scholastiky, disciplíny, která se soustředila na filosofickou obhajobu dogmat, 

se filosofická metoda jako ancilla theologiae objevuje také na židovské straně. Hledisko 

racionality zaujímá v posuzování pravosti náboženské víry významné místo. 

Zajímavý pohled také poskytuje srovnání stylů a míry otevřenosti protikřesťanských 

argumentů. Při veřejných disputacích byla velmi omezena, a proto lze mít jisté výhrady 

                                                 
334 Inkvizice začala ve Španělsku fungovat teprve roku 1481, svou mocí pak několikanásobně překonala 
původní papežskou instituci. EJ IIX, s.1381. 



k autenticitě Rambanovy Vikuach. V interní polemice, určené pouze židovským čtenářům, 

však lze obecně klasifikovat ranou aškenázskou polemiku (Nicachon jašan, Sefer Josef ha-

mekane aj.), vnikající v nestabilním prostředí, jako ostřeji protikřesťanskou než například 

polemické spisy italské. Komunity vystavené neustálému pronásledování ze strany církve a 

světských autorit reagovali výsměšnou, až jízlivou kritikou křesťanského protivníka. 

Dabata v Itálii, kde byli Židé realativně bezpeční pod přímou ochranou papeže, se 

odehrávala spíše v akademických termínech. Velmi dobře je možné tento rozdíl sledovat na 

jménech, kterými jsou označeni křesťanští disputanti. Min stojí proti maamin, tedy heretik 

proti věřícímu (Officialové). Mekached proti mejached, popirač proti vyznavači unity 

(Sefer ha-brit). Kadeš proti kadoš, svatý proti chrámovému prostitutovi (Meir ben Šimeon). 

 Židovská protikřesťanská polemika je apologetická. Jako nový literární útvar 

vzniká v době zesíleného nátlaku na konverzi Židů a četnost protikřesťanských spisů přímo 

souvisí s misijní činností církve. V textech určených židovskému čtenáři je křesťanství 

představováno jako méně biblické, méně racionální a méně etické ve srovnání 

s judaismem, a tudíž falešné. V promluvách adresovaných křesťanským autoritám je 

příslušnost k judaismu představována jako definitivní a nezměnitelná: 

„Vašemu Veličenstvu nepřinese žádný užitek polévat Židy svěcenou vodou a 

jmenovat je Petr nebo Pavel, když oni lnou ke své víře jako Akiva a Tarfon. Žádná výhoda 

z jejich pokřtění neplyne, než že jsou nebojácnější a zpupnější vůči pravým křesťanům, 

protože navenek jsou považováni za křesťany. Královskou daň, kterou platili jako Židé, 

nyní už platit nemusí. Věz, pane, že judaismus je bezpochyby nevyléčitelná choroba.“335 

 

 

 

 

 

                                                 
335 Slova Šlomo ibn Vergy v Ševet Jehuda.  Citováno z Baron, S.W., A Social and Religious History of the 
Jews, NY/London 1969, vol.XIII, s.22.  
 
 
 
 
 
 



Příloha I 
 

Vikuach rabiho Jechiela z Paříže 
Parafráze 

 

Podle Vikuach Rabbenu Yechiel mi-Paris, Gruenbaum, 1873 

Anglický překlad: Hyam Maccoby, Judaism on Trial. Jewish-Christian Disputations in the Middle 

Ages, London 1996, s.153-162. 

 

 

Jechiel: Čeho se týká vaše stížnost? 

 

Donin: Ježíše, našeho Mesiáše, který je v Talmudu blasfemován po stovky let. 

 

Jechiel: Talmud je více než 1500 let starý. (Otáčeje se ke královně) Vaše Veličenstvo, nenuťte mě 

mu odpovídat. Talmud je velice starobylý a dosud si na něj nikdo nestěžoval. Váš učený Jeroným 

znal veškeré židovské vědění, včetně Talmudu, a on by přece něco namítl, bylo-li by v něm cokoli 

závadného. Proč zde musíme obhajovat vlastní život proti tomuto hříšníkovi, který popírá autoritu 

Talmudu a odmítá věřit v cokoli kromě Mojžíšovy Tóry bez interpretace? Ale vy všichni víte, že 

vše vyžaduje interpretaci. Toto byl důvod, proč jsme jej dali do klatby, a od oné chvíle proti nám 

on intrikuje. My bychom však raději zemřeli, než abychom se vzdali Talmudu, který je nám drahý 

jako zřítelnice našeho oka. A i když se rozhodnete pálit Talmud ve Francii, stále bude studován ve 

zbytku světa, neboť my Židé jsme rozptýleni po celém světě. Pouze naše těla, nikoli naše duše, 

jsou ve vašich rukou. 

 

Dvořan: Nikdo ti nehodlá ublížit. 

 

Jechiel: Ale můžeš nás ochránit před lůzou? 

 

Královna Blanka: (hněvivě) Nemluv tak! Je naším úmyslem chránit tebe a tvé a náš hněv se snese 

na každého, kdo by vám ublížil, neboť takový je příkaz papeže. Odpověz Doninovi a nevytáčej se. 



 

Jechiel: Odvolám se k papeži. 

 

Soudcové: Byl to sám papež, který nám nařídil tento výslech. 

 

Jechiel: V tom případě odpovím, avšak jestliže se spletu, mluvím pouze za sebe. 

 

Donin.: Věříš ve čtyři oddíly336 Talmudu? 

 

Jechiel: Věřím všem zákonům, které obsahuje a které vyvodili rabíni z Písma. Nazývá se Talmud, 

´učení´, podle verše ´budeš jim učit své syny´ (Dt 11,9). Ale Talmud obsahuje také agadu, což 

znamená figurativní, poetické pasáže, které mají působit na lidská srdce. V nich jsou obsaženy i 

zvláštní věci, těžko uvěřitelné pro skeptika, heretika nebo schizmatika. Ale není vůbec potřeba 

odpovídat ti, co se jich týče, protože jim můžeš věřit nebo nevěřit podle svého přání, neboť na nich 

nezávisí žádné praktické rozhodnutí. Avšak já vím, že učenci psali pouze pravdu. Jestliže se tedy 

tyto pasáže zdají zvláštní, máme přece mnoho podobných pasáží ve vlastním Písmu: takové jako 

Lotova žena měnící se v solný sloup, mluvící Baalamova oslice, Elíša oživující mrtvé. Navíc bez 

talmudu bychom nemohli pochopit biblické pasáže, které se zdají si navzájem protiřečit: například 

jeden text říká, že Bůh ´stíhá hříchy otců na dětech´ (Nu 14,18) a jiný říká, ´děti nemají být 

trestány smrtí za své otce´ (Dt 24,16). Jedna pasáž říká, ´Pán sestoupil na horu Sinaj´ (Ex 19,20) a 

jiný, ´Neboť jsem s tebou mluvil s nebes´ (Ex 20,22), naznačujíc tak, že On ve skutečnosti 

nesestoupil. Jeden text říká, ´Žádná Amónka nebo Moabitka nevstoupí do Božího společenství´ 

(Dt 23,4) a přece král David pocházel z Moábky Rút. A takovýmto obtížným pasážím, které řeší 

Talmud, není konec. A jestliže jsou zde rozdílné názory v řešení legálních obtížností, Talmud 

rozhoduje podle převažující názorové většiny rabínů, neboť sama Tóra nám doporučuje řídit se 

podle většiny (Ex 23,2). A navíc, tam, kde je biblický zákon stručný nebo roztříštěný tak jako 

například zákony o šabatu, nám Talmud podává celkové vysvětlení, shrnuté do jednoho traktátu, 

protože jinak by nebylo možné těmto zákonům porozumět. Talmud má autoritu rozhodovat o 

diskutovaných záležitostech, protože Tóra říká, ´V souladu s učením, které tě budou učit a soudy, 

které budou pronášet, budeš jednat´ (Dt 17,8), což nám ukazuje, že Bůh předal tuto autoritu 

                                                 
336 „four Orders“. Zřejmě má na mysli oddíly, nichž se dělí babylónský Talmud. Těch je ovšem šest. 



učencům a tradice je tedy nutná stejně jako Písmo. Učenci rovněž vyhlásili vlastní zákony se 

záměrem chránit předpisy Tóry a tímto způsobem kolem nich ´zdvihali plot´, sama Tóra jim 

k tomu dala právo v textu, ´Ty budeš strážit my charge´ (Lev 8,35). A tak tedy nikdo, kdo 

nestudoval Talmud, nemůže porozumět Písmu, podoben tak muži, kterému byly dány klíče od 

vnitřního domu, ale nikoli od vnějšího a on nemůže vejít. 

 

Donin: Přísahej, že budeš odpovídat pravdivě a nebudeš nás odbývat falší a vytáčkami. 

 

Soudcové: Přísahej. 

 

Jechiel: Tóra vyžaduje přísahu pouze ve finančních záležitostech, nikoli ve věcech duchovních. 

Kdo jste, že si osobujete právo vyžadovat na mně přísahu? Toto je vyšetřování, nikoli soudní 

proces. Vy nejste moji soudci a, jestliže jste, pak já mám stejné právo soudit vás. 

 

Královna Blanka: Žádám, abys přísahal. 

 

Jechiel: V celém svém životě jsem nikdy nepřísahal a nezačnu s tím ani teď. Protože, kdybych 

přísahal, bude to příležitost pro Donina, aby řekl, že jsem porušil svou přísahu, kdykoli řeknu 

něco, co se mu nebude líbit anebo, co je v rozporu s křesťanskou vírou. Navíc Tóra říká, ´Nebudeš 

brát jméno Boží nadarmo´, což znamená, tam, kde to není zcela nezbytné. Ale ujišťuji vás, že budu 

mluvit pravdu a v případě, že něco bude příliš složité, abych na to odpověděl, jsou zde i jiní, 

mnohem moudřejší než já, aby odpověděli. Protože já jsem ten nejmenší z nich a nebylo to mé 

přání předstoupit před toto církevní shromáždění a účastnit se této záležitosti. 

 

Královna Blanka: Protože je to pro něj tak těžké a nikdy nepřísahal, nechme jej. 

 

Donin: Jako příklad hlouposti Talmudu cituji následující. Talmud vyvozuje z textu zakazujícího 

člověku ´dát ze svého sémě Molochovi´, že se to netýká každého, kdo dá všechno své sémě 

Molochovi, pouze toho, kdo dá nějaký díl svého sémě Molochovi. Kdo by tomuto uvěřil, že někdo, 

kdo objetuje jedno ze svých dětí Molochovi je hoden trestu, zatímco ten, kdo znásobí zvrácenosti a 

objetuje všechny své děti vyjde bez trestu? 



 

(Křesťanští preláti se hlasitě smějí a královna vyjadřuje svůj údiv) 

 

Jechiel: Přijde den, kdy se nebudete smát a budete litovat, že jste se smáli, budete-li moci. Nebylo 

by lepší poslechnout si nejprve moji odpověď, předtím než se budete vysmívat svatému učení. 

(Otáčeje se ke královně) Vaše Veličenstvo, kdo je větší hříšník, ten, kdo zavraždí jednoho člověka 

nebo ten, kdo zavraždí dva? 

 

Královna Blanka: Ten, kdo zavraždí dva. Čím více lidí zavraždí, tím je větší hříšník. 

 

Jechiel: Řekla jste pravdu. Tóra předepisuje čtyři druhy trestu smrti a každý, kdo je popravován 

jednou z těchto metod, vyznává před popravou svoje hříchy a ve chvíli, kdy je popraven, jsou jeho 

hříchy Bohem odpuštěny, jak vysvětluje Talmud, vyvozujíc své vysvětlení z případu Achana (Joz 

7,25). Tak jestliže nějaký člověk ´předává´ nějaké své sémě Molochovi, je souzen a odsouzen 

k popravě, vyzná své hříchy a obdrží odpuštění. Ale jestliže někdo ´odevzdá´ veškeré své sémě 

Molochovi, jeho hřích je příliš veliký pro odpuštění a Bůh mu nedopřeje popravu jako prostředek, 

skrze nejž by odpuštění dosáhl. Bůh Sám, v jehož rukou spočívají všechny duše, ho bude soudit 

tak, jak zaslouží. 

(Toto vysvětlení se dvoru zamlouvá) 

 

Donin: Talmud obsahuje blasfémie proti Ježíšovi. Například Talmud říká, že Ježíš je v pekle a jeho 

trestem je ponoření do vařících výkalů (bGit 56b). (Otáčeje se ke královně a mluvíc francouzsky.) 

To proto, aby vyjádřili, že my křesťané páchneme. 

 

Jechiel: Již celých patnáct let, co jsi se od nás oddělil, usiluješ o to lapit nás do pasti, ale to se ti 

nepovede. Tento Ježíš, zmíněný Talmudem, je jiný Ježíš než ten, jehož uctívají křesťané. Toto by 

jistý Ježíš, který se vysmíval slovům učenců a věřil pouze v psané Písmo, tak jako ty. Můžeš říci, 

protože není nazýván ´Ježíš z Nazaretu´, ale prostě ´Ježíš´. 

 

Donin: Velmi dobře, přečtu tedy nyní pasáž (bSanh 43a), která říká ´Ježíš z Nazaretu´. Církevní 

představitelé, věnujte tomuto pozornost a pohleďte, jak tento lid, žijící mezi vámi, zneuctívá vaše 



božstvo. Talmud říká, ´Když Ježíš vyšel, aby byl ukamenován, šel herald čtyřicet dní před ním, 

vyvolávajíc, „Ježíš Nazaretský bude ukamenován, protože provozoval čarodějnictví, nabádal 

k idolatrii a sváděl ostatní z Izraele. Kdokoli ví něco v jeho prospěch, ať předstoupí a mluví v jeho 

prospěch.“´ 

 

Jechiel: (Odpověď neznámá)337 

 

Donin: Je zde další pasáž, v níž jsou oba Ježíš a Marie blasfemováni (bSanh 67a). Tato pasáž říká, 

že kdosi se jménem Ben Stada, jinak známý také jako Ben Pandira, byl pověšen v Lyddě 

v předvečer Pesachu. Jméno jeho matky bylo Mirijam, ´kadeřnice´ a jméno jejího muže bylo Papos 

ben Juda a jméno jejího milence bylo Pandira. Tak je Marie zvána Talmudem cizoložnicí. 

 

(Soudci při tomto vykřiknou hněvem) 

 

Jechiel: Nerozčilujte se, dokud si nevyslechnete moji odpověď. Marie byla naší krve a my nemáme 

nic, co bychom proti ní řekli, vždyť Talmud ji ani nezmiňuje. ´Mirijam´, která je zmíněna v pasáži, 

kterou citoval Donin nemůže být ta samá osoba jako Marie, vždyť lokalita zde jmenovaná je 

Lydda a nikoli Jeruzalém, kde zemřel Ježíš a kde je stále možno vidět jeho Hrob. Navíc ani Ježíš 

není v této pasáži zmíněn, ale ´Ben Stada´ nebo ´Ben Pandira´. Také Mariin manžel se jmenoval 

Josef a tento Mirijamin se jmenoval Papos ben Juda. Jinde v Talmudu je také zmíněna Mirijam, 

´kadeřnice´, která žila ve dnech Rava Papa a Abajeho, kteří žili 700 let po Ježíšovi. 

 

Donin:  Je zde další blasfemická pasáž o Ježíšovi. Ta říká (bSanh 107), že Ježíš byl žákem rabiho 

Jošuy ben Perachji. Ten, společně se svým žákem, uprchl před pronásledováním za krále Janaje do 

Alexandrie. Později se při návratu z Alexandrije ubytovali na noc v hostinci. Ježíš zde věnoval 

příliš mnoho pozornosti ženě hostinského, a to se dotklo jeho učitele. Ježíš si přál, aby mu 

odpustil, ale Jošua s odpuštěním otálel, a tak Ježíš v zoufalství odešel, vztyčil cihlu a začal ji 

uctívat. Morální poučení, které z tohoto příběhu plyne je, aby učitelé nebyli příliš tvrdí na své 

žáky. 
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Jechiel: Je snadné rozpoznat, že tento Ježíš nemůže být Ježíš, kterého uctívají křesťané. Neboť 

Jošua ben Perachja žil o více než 200 let dříve než křesťanský Ježíš, který, podle mého názoru, 

v Talmudu není jedinkrát zmíněn. Kdekoli se v Talmudu jedná o Ježíše, je míněn onen žák Jošuy 

ben Perachji. Je docela možné, že křesťanské božstvo se jmenovalo stejně a byli zde dva Ježíšové a 

pravděpodobně dokonce i dva Ježíšové z téhož města, z Nazaretu. 

 

(Kněží vykřiknou v nevíře) 

 

Jechiel: Ne každý Ludvík narozený ve Francii je francouzský král. Je to tak neběžné, že se dva 

muži narodí ve stejném městě a oba se stejným jménem a že oba zemřou stejnou smrtí? 

 

Královna Blanka: Řekni mi pravdu o své víře, opravdu zde byl jiný Ježíš? 

 

Jechiel: Kéž mohu žít a navrátit se domů, Talmud nemyslí  křesťanského Ježíše, když mluví o tom, 

kdo je v pekle trestán ve vařících extrementech. 

 

Donin: Nyní budu citovat jiný příklad blasfemií Talmudu a tato je proti Samotnému Bohu. Talmud 

vypráví příběh (bBB 73b), že Raba bar bar Chana jednou slyšel, jak boží hlas říká: ´Běda mi, 

neboť jsem složil přísahu, kdo mě mé přísahy zprostí?´ Když to Raba bar bar Chana řekl rabínům, 

ti mu stroze se na něj obořili: ´Proč jsi Bohu neřekl, „Jsi zproštěn svého slibu“?´ Copak Bůh naříká 

nad svými sliby a může Jej snad lidská bytost zprostit slibu? Není úplná hloupost myslet si 

dokonce, že jedna lidská bytost může zprostit slibu jinou lidskou bytost? Ale Židé se zbavují svých 

slibů každý Den smíření ve své modlitbě Kol nidrej. Ba co více, tři Židé mohou čtvrtého zprostit 

slibu, který učinil ne-Židovi, tak nemůžeš nikdy důvěřovat slovu Žida. 

 

Jechiel: Proč by zde měla být nějaká obtíž v záležitosti Hospodina litujícího svůj slib? Copak zde 

nemáme plnou autoritu Písma pro dosvědčení skutečnosti, že Bůh někdy lituje? Písmo říká: 

´Hospodin zalitoval zla, které zamýšlel učinit svému lidu´ (Ex 32,14). Je také jasné, že Bůh sám 

někdy skládá přísahu, neboť slíbil již nikdy neopakovat potopu (viz Iz 54,9). A ještě k příběhu, že 

učenci řekli Rabovi bar bar Chanovi, že měl Boha zprostit Jeho slibu, to není míněno doslovně, ale 



znamená to pouze, že Boží sliby mohou být obráceny lidskými bytostmi, které se věnují pokání a 

dobrým skutkům. A k tvé poznámce o zrušení slibů, jehož se dosáhne modlitbou Kol nidrej, kdyby 

ses jenom podíval na pokračování této modlitby, uviděl bys, že se toto zrušení týká pouze slibů a 

přísah, které byly porušeny neúmyslně a ne těch, které byly porušeny svévolně. A k tvé kritice 

zákona, že tři mohou zprostit člověka jeho slibu, toto se týká pouze slibu, který se má vliv pouze 

na onoho člověka a nikoli slibu, který by ovlivnil jeho bližního, neboť pro odvolání takového slibu 

by byl potřeba souhlas dotyčné osoby, jak vidíme na případu Gibeónců (Joz 9), kde slib nemohl 

být odvolán bez souhlasu Gibeónců, dokonce i tehdy, jestliže slib získali lstí. Neboť Písmo nás 

nabádá dodržovat své sliby: ´Budeš bedlivě dodržovat to, cy vyřkly tvé rty a uskutečníš všechny 

sliby, jež jsi učinil´(Dt 23,24). 

 

Donin: Talmud zvráceně dovoluje Židům prolévat krev pohanů, když říká, ´Nejlepší z pohanů ať je 

zabito´.  

 

Jechiel: Vynechal jsi velice důležitou větu. Plné znění se nachází v traktátu Soferim a to říká: ´Ti 

nejlepší z pohanů ať jsou zabiti v době války.´ Důkaz je vzat z případu egyptského útoku na 

Izraelity krátce před překročením Rudého moře. Faraónovo vojska byla koňmi zásobena od těch 

Egypťanů, kteří dříve projevovali sympatie Izraelitům, což ukazuje, že v době válečného konfliktu 

musí být se všemi zástupci nepřátelského národa zacházeno jako s nepřáteli. Je to záležitost prosté 

sebeobrany, vždyť v sebeobraně je dovoleno zabít i bližního ze Židů. Avšak dokonce i ve válce 

nám Písmo káže vyhledávat mír, řka, ´Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš 

mu mír´ (Dt 20,10), a to se vztahuje dokonce i na Kenaance, které nám Bůh přikázal zničit. Ale 

v případě, že není čas válečný, ale čas míru a národ, mezi nímž žijeme, nás ochraňuje a zachovává, 

pak považujeme za zvrácené poškozovat jak jeho příslušníky, tak jejich majetek, i kdyby se 

jednalo jen o vlas na hlavě. Cožpak nás Bůh nevaroval a stejně tak všechny ostatní národy, 

abychom neprolévali krev, jak to prohlásil v Desateru, ´Nezabiješ´? Je obecným principem, že 

kdekoli Talmud užívá slovo ´pohan´, míní tím Kanaanejce, nám však je zakázáno jednat nečestně 

dokonce i s nimi. Ba co více, musíme s nimi jednat laskavě, jestliže nad nimi máme moc, neboť 

Talmud nám přikazuje krmit chudé z řad pohanů společně s našimi vlastními, navštěvovat jejich 

nemocné a pohřbívat jejich mrtvé a nebránit jim v paběrkování a sklízení pea. Dále nám Talmud 



přikazuje pohany slušně zdravit a dokonce vypovídá, že rabi Jochanan měl ve zvyku na znamení 

úcty vstávat před jejich staršími. 

 

Soudcové: Řekni nám, podle své víry, můžeme my křesťané být spaseni podle tvého náboženství? 

 

Jechiel: Můžete být spaseni, jestliže zachováváte Sedm noachidských zákonů, které byly dány 

celému lidstvu. 

 

Soudcové: My máme Deset přikázání. 

 

Jechiel: Ty jsou pro vás výborné a zcela dostačující. Ale tento muž, Donin, vstoupil do smlouvy a 

je povinnen zachovávat 613 přikázání. Existuje peklo pro hříšníky, ať už z řad Židů nebo pohanů, 

jak říká Písmo (Mal 3,19), ´a pak budou spravedliví vysvobozeni a budou šlapat po popelu 

svévolníků´ a Talmud říká, že existuje obojí, peklo i očistec (bRH 16b). 

A co se týče vaší stížnosti na naši modlitbu Osmnácti požehnání, která volá po potrestání 

´království zlovolníků´, nemají pravdu ti, kdo říkají, že mluví o vás. ´Království zla´, tak jsou 

nazývána ta království, která nás utlačovala, jako Egypt, Asýrie a Babylónie, kteří vraždili a 

masakrovali Izrael a uvrhli jej do vyhnanství, vypálili naše domy a náš Chrám. Tito zaslouží 

přízvisko ´království zla´. Ale pokud jde o toto království a o papeže, který vydal přísná nařízení 

pro naši ochranu a zachování, bylo by neuvěřitelné, abychom spláceli dobro zlem. A i když nám 

někteří jednotlivci ubližují, neznamená to, že obracíme svůj hněv na celý národ. Ani by nás to 

nenapadlo, naopak, bylo to právě o takových královstvích, o nichž nám Talmud říká, ´Modlete se 

za mír království.´ 

 

Donin: Talmud říká, že Bůh může hřešit, neboť On přikázal oběť za hřích, která má být dávána 

v Jeho jméně za Jeho hřích, protože umenšil postavení měsíce ve vztahu ke slunci. V tom samém 

příběhu se odehrává rozhovor mezi Bohem a měsícem. Jak by mohl měsíc rozmlouvat, když nemá 

ústa? 

 

Jechiel: Bible často připisuje řeč nebeským tělesům. Také vědci souhlasí, že nebeská tělesa jsou 

živé bytosti. Bůh potrestal měsíc za to, že zlovolně mluvil proti slunci, ale jakmile jej potrestal, 



chtěl jej také usmířit tak, aby jej pohnul k pokání a to je důvod, proč přikázal, aby byla konána  

pokojná oběť a nikoli oběť za hřích. 

 

Donin: Talmud obsahuje mnoho pasáží namířených proti pohanům, (a) pohan ať je ponechán 

zemřít, i když nemá být zabíjen, (b) Žid, který zabil pohana, nemá být podroben trestu smrti, ale 

pohan, který zabil Žida mu má být podroben, (c) je dovoleno okrádat pohany o peníze, (d) žid 

nesmí pít víno, kterého se dotkl pohan, (e) je dovoleno posmívat se pohanskému náboženství, (f) 

předpokládá se, že je zvykem pohanů páchat cizoložství, bestiality a homosexualitu, (g) je 

zakázáno pomáhat pohanské ženě při porodu či kojit její dítě, (h) je zakázáno obdivovat krásu 

pohanů. 

 

Jechiel: Tito pohané, o kterých mluví Talmud, nejsou křesťané. Jako důkaz je možné uvést, že 

můžete spatřit, že my Židé vedeme s křesťany mnoho obchodů, a to Talmud s pohany zakazuje. 

Židé podstoupili pro své náboženství bezpočtukrát mučednickou smrt a nekonali by proti svému 

přesvědčení, mysleli-li by si skutečně, že lid nazývaný Talmudem ´pohané´ zahrnuje také 

křesťany. Židé mají mnohé společenské styky s křesťany, což Talmud zakazuje s ´pohany´, jimiž 

jsou myšleni starověcí Egypťané a Kananejci, kteří hluboce vězeli v amorálnostech všeho druhu. 

Vždyť Židé vyučují křesťany hebrejštině, což je, co se týče ´pohanů´, zakázáno.  

 

Donin: Proč bylo tolik Židů zavražděno v Británii, v Anjou a Poitou, jestliže jsou Bohem vyvolený 

národ? Proč je Bůh nějakým zázrakem neochránil? 

 

Jechiel: Bůh bude činit zázraky v mesiánské době tak, jako je činil, aby nás vysvobodil z Egypta. 

 

Donin: Talmud říká (bŠab 146a), že pohané jsou postiženi nečistotou, která vešla do Evy skrze 

hada, s nímž obcovala, a tato nečistota byla z Izraele sňata ve chvíli, kdy na hoře Sinaj přijal 

Zákon. 

 

Jechiel: Toto se týká národů jako Egypťané a Kananejci, kteří neakceptovali Bibli, nikoli křesťanů, 

kteří ji uznávají. 

 



Donin: Židé do své modlitby zvané Osmnáct požehnání vkládají modlitbu za zničení heretiků a 

nactiutrhačů, čímž míní křesťany, jak vysvětluje židovský exegeta Raši. 

 

Jechiel: Tato modlitba mluví o odpadlících od judaismu a o karaitech, ne o křesťanech. A co se 

týče Rašiho vysvětlení, není autoritativní, vždyť Raši se často mýlí. 

 

Donin: Talmud říká, že Bůh má po zničení Chrámu pouze čtyři lokty halachy, které mu na světě 

patří. A také, že Bůh každé noci třikrát oplakává Chrám. Také Talmud obsahuje směšně nesmyslné 

historky o Ogovi, obřím králi Bášanu, o gigantických zvířatech a ptácích, o mesiánských hodech, o 

lidech, kteří přelstili smrt, a že Adam obcoval se zvířaty, že Abraham pohostil anděly třemi jazyky 

s hořčicí a Bůh, že nosí modlitební řemínky. Také Talmud říká, že rabíni mají moc rušit zákony 

Tóry. 

 

Jechiel: Bible dosvědčuje, že Bůh svou přítomností přebývá ´mezi cherubíny´ v Chrámu a 

v Chrámu samotném. Nyní, poté co byl Chrám zničen, může přítomnost Boří na zemi přebývat 

pouze mezi čtyřmi lokty, které obklopují člověka, když studuje Boží Zákon. Co se týče Boha 

plačícího třikrát za noc, také to má autoritu Písma (Jer 25,30). Autorita učenců zrušit zákon 

z Písma se vztahuje pouze na případy naléhavé nutnosti a má pouze dočasnou platnost, zároveň 

jsou tyto zákroky podrobeny sankcím, jak můžeme vidět na případu Eliáše, který v kontradikci 

biblickému zákonu a z nutnosti vybudoval oltář mimo brány Jeruzaléma. Příběhy o Ogovi jsou 

pouhé hyperboly a hyperboly obdobného charakteru nalezneme také v Písmu, například: ´města 

jsou veliká a jejich hradby se tyčí až do nebes´ (Dt 1,28). A k mesiánské hostině, při níž bude 

pojídán Leviatan, zde máme několikero biblických důkazů. Také jsou zde důkazy, že se někteří 

lidé dokázali vyhnout smrti, například Eliáš. Co se týče talmudického vyjádření, že Adam obcoval 

se zvířaty, je to vyvozeno z textu, který říká, že Bůh přivedl veškeré zvířectvo před Adama, ale on 

(Adam) nenalezl nikoho, kdo by mu mohl být druhem (Gen 2,20 ´pomoc sobě rovnou´), a v této 

době také neexistoval žádný zákaz obcování se zvířaty. Také další zmínky o Adamovi (že s Lilit 

zplodil démony, nebo že jeho výška sahala od země k nebesům) mohou být podloženy důkazy 

z Písma. Text říká, že poté, co žil 130 let, zplodil Adama syna ´ke své podobě´, z čehož můžeme 

vyvozovat, že předtím zplodil bytosti, které se od něj lišili, tedy démony, a ti nemohli pocházet 

z Evy, ale z Lilit. A jaké jiné vysvětlení máme pro existenci tělesných démonů, takových, které lze 



běžně nalézt v této oblasti, a kteří jsou nazýváni ´lutin´ nebo ´fiache´338? Jiný text vypovídá, že 

Adam byl stvořen ´pouze o něco níže než andělé´, jeho postava tedy musela dosahovat od země 

k nebesům. To, že andělé mohou jíst pokrmy není nic překvapivého, vždyť dokonce kdysi 

obcovali se smrtelnými ženami (Gn 6,2).  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
338 Druhy skřetů a démonů. Víra v ně byla rozšířena po celé Evropě. ´Lutin´ je spíše severského původu. 



Příloha II 

 

Igeret Al-tehi ka-avotejcha 
Částečný překlad 

 

Podle: Eisenstein, J.D., Ocar vikuchim, New York 1928, s.95-98. 

 

Davidovi, když změnil své chování před Abimelekem339, tehdy, když kraloval nad světem a 

zvítězil340 nad smrtí. To vše pro něj, pro Syna, který na sebe vzal jeho bolesti a jimi trpěl. (...) Jeho 

jméno je nyní Maestro Astruk Francisko Dioskornis341, on ať je můj mesiáš. Dříve, mezi Izraelem 

to byl David Bonet ben Goden, můj bratr. 

 

Spatřil jsem knihu skrytých tajemství, okřídlený svitek, který mi odkryl tajemství spásy. To tys ji 

vytříbeně vyslovil.342 Přečetl jsem ji a hlava mi ztěžkla, jazyk zeslábl, tak převysoké byly její 

stezky, tak hluboká tajemství byla vyryta na jejích deskách. Náznaky tajemných hádanek na mne 

dolehly svou záhadností. Slova těch zjevení se mne dotkla a srazila mne intenzitou zkoumaných 

tajemství. Ze všech těch hádanek však vyplynul důkaz, který jsem i já sám pochopil. Lež byla 

dědictvím tvých otců. Ti ve svých zkoumáních pachtili se za marností, jejich rozum byl zastřen, 

jejich moudrost porušena, jejich poznatky falešné a jejich spása lživá. Mysleli si, že stoupají 

k nebesům a přitom sestupovali ve svém bláznovství do hlubin šeolu. Tak hříšní, že ve svých 

životech, díky té lži, činili všechno, k čemu byli svedeni svým tělem a takto způsobovali svou 

hanbu.343 Běda jim, jejich nehodnému snažení a pachtění, kterou vynakládali na zničení344 svého 

pozůstatku. 

                                                 
339 Ž 34,1. 
340 Le-menaceach – může znamenat také ´pro vrchního zpěváka´, jak bývají uváděny některé žalmy. Mohlo 
by být narážkou na křesťanské spirituální výklady veršů typu ´vezmi loď a přepluj s ní moře.´ Viz kapitola 
Dýky víry, s.29. 
341 Jméno Francisco Dioscornis se objevuje v Graetz, Popular History of the Jews, vol.IV, s.95. Byl to misijně 
velice aktivní apostata, původem z Fragy. O jeho vztahu k Bonetovi nebo k Duranovi nemám k dispozici 
žádné podrobnosti. Z textu se zdá, že Bonet a Dioskornis je jedna a táž osoba. Je-li tomu tak, jde zřejmě o 
shodu jmen, neboť  takováto  identifikace se nikde v literatuře neobjevuje.  
342 Crufa – crf: čistit, tříbit, rafinovat, ale také spojit, může odkazovat na kabalistickou metodu kombinací 
čísel a písmen. 
343 Zřejmě narážka na křesťanský ideál celibátu, který je judaismu cizí. 
344 Le-pe/asel – psl: zničit, znehodnotit, ale také socha, může odkazovat na křesťanské uctívání obrazů a soch. 



Po mnoha nesnázích, veliké námaze, dočetl jsem až k jedné části tvého dopisu, v níž tvoje slova 

byla zastřena jako slova knihy s pečetí.345 Tu v prorockém snu se mi zdálo, že duch se vysoko 

vznáší nad tvou tváří jakoby ve snu, v nočním vidění a probuzením je tvá spása skrze ducha 

mesiáše, který ti dal srdce, abys poznal a ucho, abys uslyšel. A lidský rozum ti nastavil, aby ti 

nebránil spočinout s ním temnotách (...), protože rozum vždycky nenávidí víru a je příčinou 

poškození svazků.346 A hlupák je ten, kdo říká, že rozum a poznání jsou dvě světla. Pravda je 

taková, že rozum nemá podíl na víře a víru nelze podpořit ničím, co plyne z logické úvahy a 

dokazování. Tebe tvá víra opásala, můj bratře, nenech se svádět rozumem. (...) 

 

Ty nebuď jako tvoji otcové, kteří věřili pouze v jediného a nesloženého Boha a naprosto v něm 

odmítali jakoukoli pluralitu a na důkaz toho pronášeli Šma Jisrael a  této jedinosti rozuměli jasně 

jako číslu a opravdové definici. A byli přesvědčeni, že pravá jedinost a jednota není ve složení, 

v rodu, v druhu, v relaci nebo v přidávání počtu. 

Ty však nikoli tak, ty věř, že jedna je tři a tři je jedna, a že jednota na sebe bere počet v druhu a 

zároveň tři nepřipojuje nic k vlastní jednotě. Věř v něco, co nemohou ústa vyslovit a ucho není 

schopno pojmout.347 A nevěř v to, co bylo řečeno: nepřidáš ani neubereš. 

Ty nebuď jako tvoji otcové, kteří věřili v jediného a neměnného Boha,  to mylně chápali, když 

řekl: „Já Hospodin jsem se nezměnil.“348  A stejně tak, když vší svou silou a rozhodností popírali 

jakoukoli tělesnost v něm. V jejich uvažování byl dán jednoduchý a čistý. (...) 

Ty však nikoli tak, neupírej mu materiálnost a tělesnost, chraň Bůh! A věř, že se oděl tělem 

v jednom ze svých atributů, nikoli však v celé trojici. A vše se stalo podle jeho vůle, jeho krev byla 

prolita jako voda,349 aby očistila lidstvo a bylo nám odpuštěno. Vzdej díky tomu, který přetrpěl 

smrt, aby tě spasil a zachránil, vzal na sebe tvé nemoci a tvé bolesti. (Ve své moudrosti nenalezl 

jiný způsob.)  

Věř, že není spasení mimo toho, kdo byl učiněn tělem v lůně dívky, jak křesťanský učitel 

hebrejského jazyka ti přeloží, panny nedotčené. On nebyl počat způsobem muže při dívce.350 (...)  

                                                 
345 ´Zapečetěná kniha´ se objevuje v Iz 29,11. Také ve Zjevení Janově 5,1. 
346 bT BK 3b. 
347 Sarkastická citace RHŠ 27a. 
348 Mal 3,6. 
349 Ž 79,3. 
350 Př 30,19. 



A nebylo tomu jako u ostatních žen, ona nerodila těžce, nekřičela jako prvorodička v bolestech, 

byla jak předtím, před pádem. Nedbej, že kategorie hmoty je tím popírána. 

Ty nebuď jako tvoji otcové, kteří se hluboko nořili do maase berešit a hledali v něm tajemství 

života a moudrosti a činili tak způsoby, které byly v souladu s filosofickou spekulací. A stejně tak 

o zahradě Eden, o řekách v ráji, o stromu poznání dobra a zla, o Adamovi a Evě a o tom, jak jim 

byli učiněny kožené suknice. O tom všem prováděli sedm zkoumání. 

Ty však nikoli tak, rozuměj všemu tomu doslovně a ne podle logických předpokladů. Tělesný 

trest byl na člověka seslán, když jeho neposlušnost ho vydala do rukou satana. Jakýsi cherem byl 

na něj uvalen a satan ho stáhl do své sítě.  A  člověk sám se nepozvedne ze svého pádu, dokud 

nepřijde jeho vykupitel, aby ho vysvobodil z rukou nepřítele a neodejme mu žezlo.351 Věř tomu, 

ačkoli o tom není psáno v Písmu. Vždyť prokletí tam vyslovená se věru uskutečnila. Vyrostly trny 

a bodláčí.352  Ať tě posílí toto tajemství, bratře, o potrestání duší, které objevil a první o něm kázal 

hlavní z apoštolů, jehož jméno bylo stejné jako jméno tvého učitele.353 Tvá odměna se ještě 

znásobí, až uvěříš tak neochvějně jako ten, kdo ti to správně vyložil. 

Ty nebuď jako tvoji otcové, kteří vázáni pravidly rozumu přijímali spekulativní principy a nutné 

axiomy matematiky, fyziky a metafyziky. A z nich pak odvozovali další jako výhonky (...) a na 

jejich základně vystavěli palác rozumu a pod jeho korouhví se shromáždili v plné zbroji. 

Prohlubovali své logické shopnosti, aby rozlišili mezi jednotlivými druhy sylogismů, jejich 

příklady a výjimky z nich. Uznávali Aristotela a všech jeho osm knih a tato vzácná učení 

ustanovili jako pramen všeho. Odkrývali tajemství ke chvále a díkůvzdání a z hlubin moře 

povznesli matematiku a geometrii a vědy astronomické, pojednávající o uspořádání sfér. (...)  

A na vrcholek hory jako znamení umístili moudrost přírodní354a v oblasti zkoumání božského 

dosáhli skrytých pokladů. Nehromadili zlato a drahocenosti, jak činí hlupák, můj bratře. 

Ty však nikoli tak, nebe chraň, abys věřil v logické soudy. Abys pochopil první pojem první 

figury z figur sylogismu, který je základem veškeré moudrosti logiky a který říká, že jestliže (A) 

Otec je Bůh a (B) Bůh je Syn, pak (C) Otec je Syn. To nelze, to bys popřel vlastní víru. Nepovažuj 

je za pravdivé a za základ všech tvrzení, jako například, že velké nelze nahradit malým, a že 

                                                 
351 Narážka na šilo Gn 49,10. 
352 Gn 3,18. 
353 Profiat Duran připisuje učení o dědičném hříchu Pavlovi z Tarsu. Učitel Davida Boneta byl Pablo de 
Santa Maria. 
 
354 Ha-chochma ha-teviít. Má na mysli fyziku? 



množství v sobě shromažďuje jednotky. Neboť podle tvé víry tělo mesiáše je nesmírně velké a 

zároveň je rovno oplatce malé jako lidská dlaň. A je-li je toto možné, pak se svět vejde do semínka 

hořčice. 

A říkáš také, že počet těl mesiáše, toho, jež sídlí na výsostech, se rovná stovkám, tisícovkám. Ten 

počet však není shromážděním mnoha jednotek, ale desítka, stovka a tisícovka jsou jedna. Nemyl 

se v náhledu na počátky přírody, nevěř, že všechno  bylo uvedeno do pohybu v čase, a že není 

možné shromáždit dohromady v jednom subjektu nehybné a pohybující se. Hle, esenciální tělo 

mesiáše, toho, jenž sídlí na nebesích, sestoupí odtamtud a poté zpátky na výšiny opět vystupuje, a 

zároveň stále spočívá pokojně a v klidu. To vše se děje skrze vyslovenou formuli, když požehnaná 

vyjde z úst kněze. Nikoli pouze velekněze, ale jakéhokoli kněze, ať je velký nebo malý, moudrý 

nebo hloupý, spravedlivý nebo zločinec, zbožný nebo hříšník. Neboť kvalita byla spojena přímo 

s formulí tehdy, když byla pronesena ústy mesiáše ve chvíli, kdy jedli a pili společně s jeho 

proroky, jeho učenci, učedníky a apoštoly. Přijímáním je posílena tvá víra a jím jsi uveden do 

života věčného. A tak bude Bůh s tebou, protože pojíš chléb tvého Boha, ráno rozdělíš kořist a 

večer ji ještě budeš jíst.355  

Ty nebuď jako tvoji otcové, kteří, běda jim, jídávali chléb smutku a jejich duše v nich umdlévali 

žízní a hladem.356 

Ty však nikoli tak, můj bratře, tvá duše dojde úlevy, protože sníš svého spasitele a budeš jím 

nasycen ve svých útrobách. Budeš Boha uctívat a světit ve svých vnitřnostech. (...) Tělo mesiáše, 

když takto každý den při eucharstii sestupuje a vystupuje nebesy sem a tam, muselo způsobit, že 

nebeská klenba je plná otvorů a děr357 Dnes je to asi 1360358 let od jeho vystoupení na nebesa a zdá 

se, že celá obloha musí být jako cedník. Či tomu bylo tak, že nejprve nebesa poškodil a poté je 

zázračným elixírem vyléčil a slepil, anebo bez potřeby živé vody stačilo pouhé promluvení, jen 

čirá vůle? Zvol si tedy jednu z těchto možností, nejlépe tu, která nejvíce odporuje rozumovému 

chápání. Vždyť právě díky této moci nad kontradikcí je on mesiáš, který má nekonečnou moc. On 

je kořenem víry a toto je jeho učení. Abys nevěřil v počátek božské moudrosti, která říká, že není 

možné, aby byly afirmativní a negativní platné zároveň, a že nelze zaměňovat akcident a  substanci 
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358 Od data konverze (1391) odečítá věk Ježíše v době jeho popravy. 



a naopak. A jak je předem platné, že existence substance je v samotné substanci a existence 

akcidentu je závislá na tom, že je predikátem substance. (...)  

A tak substance hostie je ve skutečnosti před tím, než kněz pronese formuli, substancí chleba a 

s dokončením těch slov se substance mění v akcident. Substance chleba je odstraněna úplně z její 

formy a hmoty, avšak akcidenty ve skutečnosti trvají, nikoli však v substanci. (...) 

Ty však nikoli tak, mysli si, že celek se rovná své části a část zase celku, protože oplatka je 

potencionálně nekonečný Bůh. Když je lámána na mnoho částí, v každé se nachází tělo mesiáše, 

rozděleno a přece celé.Vždyť i v rozbitém zrcadle, v jediném jeho střepu uvidíš celý svůj obličej. 

(...) 

A podle uvažování tvé víry vláda mesiáše zvítězila nad všemi věcmi, blízkými i vzdálenými, 

možnými i nemožnými (...) 

Ty nebuď jako tvoji otcové, jimž se dostalo dědictví Mojžíšovy Tóry. Oni mysleli, že pochopí 

svět a naplní duchovní podstatu tím, že ji budou zachovávat ve studiu i v praxi. Připevňovali si ji 

ke svým hlavám jako korunu a dobro jim bylo odměnou všech odměn. Radovali se, že vlastní 

veškeré bohatství 248 negativních zákazů a dbali, aby se jich vystříhali a stejně tak se snažili 

nehřešit v záležitostech 365 pozitivních přikázání. A stále o ní přemýšleli podle výroku: „Skryté je 

B-ží a zjevené pro nás atd. (...) 

A tato varování pronášeli všichni proroci a také poslední z nich, v posledním svém promluvení 

nabádal k zachovávání Tóry a jejích výnosů a zákonů.359  

Ty však nikoli tak, zbav se tohoto dědictví, protože s Tórou zůstaneš žít v hanbě.  Zploď syny a  

neshromáždi je ve smlouvě Abrahamově, nestarej se, zda zachovávají zákony nišgaz, zákony nida, 

šifcha, gója a zóna. Už nebudeš pamatovat na den odpočinku a nebudeš světit svátky. A v den 

zvláštního půstu360 jez a pij a říkej si, že žádný hřích to není. A neboj se krmit kvašeným a všemi 

zakázanými pokrmy. Jez maso a sýry  po epikurejsku361 dohromady a nedbej pečlivě o mléčnou 

naběračku. Otevři ústa a pojídej vepře, zajíce a králíka, znamení na rybách a nečistých ptácích 

nezkoumej. Jez dosytosti, a třeba sovu kulicha či kormorána. Krm se vránami a zdechlinami a 

vším, co je nečisté či probodnuté. Jsou to však věci, kterých se většinou sami apoštolové mesiášovi 

vystříhávali, jak můžeš nalézt v knize. Já sám jsem četl Skutky apoštolů, kteří šířili víru v mesiáše, 

ti sami se varovali probodnutého. U jediného z nich jsem nezjistil, že by porušoval 613 přikázání 
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či považoval je za neplatná, a že by z nich vyvázal sémě Abrahamovo. Tóru Mojžíšovu, kterou 

přijali do svých duší a předali svým potomkům,  apoštolové rovněž dodržovali, protože byli z 

onoho sémě. A potvrdili platnost Tóry i po smrti mesiáše a poté, co křtili v jeho jméně. A stejně 

tak nalezneš v knize Matoušově, že Štěpán362  řekl, že tito otcové byli pohřbeni na poli, které 

koupil Abraham od Chamora syna Sichemova.363   

Ty nebuď jako tvoji otcové, kteří na sebe přijali zákony o čistém a nečistém a říkali, že kosti osla 

jsou čisté a kosti velekněze nečisté.364 

Choď na na hřbitov a sbírej si tam lidské kosti a nic se neboj dělat z nich naběračky. Ptej se 

nekromantů a pros u  mrtvých. A tak jako ve dnech vycházení z Egypta buď v bázni před 

znameními, zázraky a nadpřirozenými věcmi a divy. (...) 

Pátrej po mrtvolách svatých, po ostatcích jejich kostí, a uctívej je ve zlatě a drahém kamení, líbej 

je a klaň se jim. 

A ještě toto jsem chtěl připomenout, můj bratře, vždyť dobře vím, že miluješ pravdu (...)  Zřekneš 

se tělesných potěšení, vyhneš se vší jejich marnosti, nebudeš lapen v zajetí jejich nemorálnosti a 

svázán v tenatech jejich provazy. Zůstaneš neposkvrněný, jak žádá tvá víra, víra v mesiáše. 

Všechno ti osvětlí a světlem ozáří a všechno, co učiníš bude úspěšné. Nedotkne se tě ponížení, 

chudoba, hanba odpadlíka přilepená na duši. (...) 

Budou ti nadávat, každý den tě volat: pokřtěný, popirač, obřezaný. Ty se však raduj ze své 

nesmrtelnosti, podílu tvé duše na věčnosti, v níž spatříš vedle krále královnu. (...) 

Od svého učitele víš, jak toto všechno mi máš vzkázat. Rozsáhlé kapitoly pojednávající o 

vznešeném, velikém učení. Tvůj učitel, správně jsi řekl, byl stvořen k obrazu mesiáše a k jeho 

podobě. Prohlas ho třeba papežem,  však nevím, přijde-li do Říma nebo do Avignonu a v kterém 

z těchto měst bude jeho sídlo. (...)365 

(...) 

                                                 
362 Esteban. 
363 Gn 23. Zde je jmenován  Efron syn Sócharův z rodu Chetejců. 
364 Mišna Jad 80,4. 
365 Vynechaná část pojednává o astronomických hypotézách. Snad namířeno proti učení Abnera z Burgosu. 
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Židé včetně malých dětí mají povinnost naslouchat nuceným kázáním, přičemž nemohou opustit synagogu i 
několik hodin. A opět se vrací k protižidovským aktivitám Pabla de Santa Maria. 



A proto, můj bratře, nechť roste tvá radost a jeho sláva nechť je tvojí slávou, vdyť on byl z domu 

Levitů a Kohenů.366 A jak jsi mi napsal, dokazoval mi a káral mne, že mé myšlenky jsou 

pokroucené. Není to pravda, vždyť znáš mne odedávna, divím se, žes tomu uvěřil. 

Čistý stojím před Hospodinem, celým svým srdcem a celou duší jednou provždy. A co se týče 

Mesiáše, který je spravedlivým zván, on je má jistota a naděje, on je moje pevnost, má možnost 

úniku, má píseň. Víra je mým osudem a posila mou spásou. Již odedávna jsem lpěl na této víře, oni 

mne nezměnili a také mé důkazy se nezměnily. Ten, v nějž já budu věřit je tentýž, v nějž jsi ty 

věřil celých dvacet let. Jedno teď od tebe žádám, od nynějška již, prosím tě, nepoužívej na své 

pečeti jméno váženého učence, tvého otce.To abys nesnižoval jeho vážnost vzpomínkou na tebe, 

on, kdyby byl naživu, raději by syna ztratil ve smrti, než aby existoval takto. A také nyní jeho duše 

truchlí tam, v místě jeho odpočinku. (...)  

Nyní ústa, která tě milují nejvíce na světě, vysloví přání. Naprav svou cestu, vyslyš hlas 

Hospodina, tvého Boha, a požehnám ti v pokoji. Kéž na každém místě, které ti připomene mé 

jméno, tě mohu jako bratra a syna přijmout. Můj bratře, pověz, je život zachován Davidu 

Bonetovi, synu Gedeona, či zda  je stále živ Astruk  Francisko Dioskornis. 

 

Efod  
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SUMMARY 
 
ŽIDOVSKO-KŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSKÁ POLEMIKA 
JEWISH-CHRISTIAN RELIGIOUS POLEMIC 
 
MARKÉTA KABŮRKOVÁ 
 
 
This thesis focuses on the commencement and transformation of the Jewish – Christian 

controversy, from its initial display in the first centuries of the Christian calendar until the 

commencement of the modern era.    It is based on the historical description of the changes in the 

relationship between both religious communities.  The crucial turning point of this relationship 

dates from the turn of the 13th century, when the position of the Jewish minority within Western 

Europe changed due to social and economical transformations. As a result of the aforementioned 

changes, the development of a new missionary approach towards Jews becomes apparent.  The 

church abandoned the relatively tolerant policy, and began new methods of spreading Christianity, 

such as enforced sermons and public religious disputations. New lines of reasoning were being 

developed, and the Dominicans were trying to use the arguments from the Talmud and other 

rabbinical writings together with the Christological exegesis of the Bible to support the Christian 

religion. The second focus of this thesis is the Jewish answer to such activities, as it remained 

documented in individual Hebrew texts.   A great part of the text is dedicated to philosophical 

antichristian argumentation.  

As a small excursus, the conclusion includes a section dedicated to usury apologia.  The 

attachment includes two examples of Hebrew – Christian polemics, the defensive disputation of 

Rabbi  Jechiel from Paris, and later the brusquely satiric letter from  Profiat Duran. 
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