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1. Úvod
Kdo se poprvé setká s obludností a nelidskostí události, nazývané holocaust, bývá 

obvykle  zcela  vyveden  z míry.  „Jak  se  to  mohlo  stát?“,  ptá  se,  „Jak  to  mohli  lidé 
dopustit?“. Je-li navíc i křesťan, říká si zoufale: „Jak to mohla dovolit církev?“ A přesně 
to se stalo před lety i mně. Odpovědí na výše uvedenou otázku by měla být tato práce. 
Je výsledkem několikaletého laického úsilí, protože nejsem povoláním historik. Přesto 
jsem se snažila  o  maximální  objektivitu  a  odstup.  Mým úmyslem bylo  seznámit  se 
s dobou, která holocaustu předcházela, poznat a pochopit myšlení katolíků a jejich vztah 
k Židům.  Dále  mě  zajímalo  i  to,  v jaké  míře  byla  katolická  církev  schopna  Židům 
pomáhat za války a zda se to vůbec dělo. 

Prvním předpokladem správného hodnocení minulosti  je zásada, že na tehdejší 
dobu se nesmíme dívat očima dnešního člověka. Také protižidovské výroky nemůžeme 
hodnotit z pohledu člověka, který zná zrůdnost holocaustu. V době před válkou si nikdo 
nedovedl představit  něco tak obludného. Je pravděpodobné, že kdyby lidé věděli,  co 
přijde, mluvili a konali by úplně jinak. Jiným nebezpečím je skutečnost, že v dějinách 
vztahu katolické církve a Židů převládají záporné prvky nad kladnými v takové míře, že 
se dějiny tohoto vztahu mohou jevit výhradně jako protižidovské. Z tohoto úhlu pohledu 
se pak při hodnocení mohou ztrácet i poměrně velké názorové rozdíly. 

Musíme  si  rovněž  uvědomit,  v jaké  situaci  byla  katolická  církev  před  druhou 
světovou válkou. Po odtržení od ochranitelské habsburské monarchie si musela hledat 
novou identitu, nové místo ve společnosti a někdy až hystericky bojovala o své pozice. 
Často byla opovrhovaná, hrubým způsobem posmívaná, označovaná za zpátečnickou a 
nemoderní.  Tento proces  trval  dlouho a ani  po dvaceti  letech  ještě  nebyly  zaceleny 
všechny rány. Protižidovská obvinění tedy nepronášela církev triumfující a vítězná, jako 
byla v té době triumfující a vítězná Hitlerova Třetí říše, ale církev znejistělá, hledající 
své místo a obávající se o svou budoucnost.

Jejími mluvčími byli nejednou lidé, kteří v církvi hledali  pouze dobré zajištění 
nebo mocenské pozice či ti, kteří do slova „katolický“ oblékali své vlastní plány. Místo 
hledání příčin mnoha nesnází pak bylo nejjednodušší ukázat na Židy a říci: „Ti za to 
všechno  mohou.“  Ostatně  toto  zjednodušené  myšlení  se  vyskytovalo  a  vyskytuje  v 
každém hnutí. Je totiž nejenom pohodlné, ale nekomplikovaný pohled na svět je navíc 
přístupný i těm nejprostším vrstvám společnosti. Získává tak masy, o které často nemá 
zájem žádná z vážených politických stran.

Svou roli v protižidovských náladách první republiky zajisté sehrálo i dlouhodobé 
odcizení  a  izolace židovského a křesťanského obyvatelstva,  především na vesnicích. 
Tam, kde neexistují osobní lidské vztahy, může snadno zvítězit ideologie nad láskou. 
Mít židovského přítele, přítelkyni, manžela nebo manželku, vážit si jich a mít je rád, 
znamenalo ve většině případů i zcela odlišný vztah k Židům jako celku. Konec konců i 
pozdější studie jednoznačně prokázaly, že největší pomoci se Židům dostalo, právě ze 
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strany těchto lidí. Ukázalo se navíc, že tato pomoc nikdy neskončila pouze záchranou 
„svého“ přítele1. 

Významným  spojovacím  článkem  mezi  katolickou  církví  a  židovstvím 
v předválečném období byl určitě dr. Alfréd Fuchs.  Tento filozof a novinář se v mládí 
angažoval  v hnutí  Čechů-židů  a  po  své  konverzi  se  stejným  nadšením  pracoval 
v katolické církvi, kde si získal úctu a lásku mnohých. Ke svému židovství se však stále 
hlásil a pro mnoho lidí byl jediným skutečným Židem, kterého znali.

1 . 1 .         Malý průvodce prací  

Práce je  rozdělena na několik  větších  celků.  První  tři  se  zabývají  situací  před 
okupací,  další  dvě  mapují  události  za  protektorátu  a  poslední  se  pokouší  ukázat 
poválečný stav. 

Stať  Židé v Československé republice ozřejmuje  hlubší  historické souvislosti  a 
seznamuje čtenáře s rozvrstvením židovského společenství i jeho postavením v moderní 
společnosti. 

Kapitola  Vztah  katolické  církve  a  Židů popisuje  nejprve  postavení  katolické 
církve  a  potom  i  její  vztah  k Židům na  základě  dobové  literatury  a  tisku,  které  se 
výslovně hlásily ke katolicismu. Nejsou zde zmapovány všechny dobové tiskoviny, jde 
spíše o výběr z mnoha existujících periodik, tak jak byla přístupná v Moravské zemské 
knihovně v Brna. Z politických novin jsem vybrala dva regionální listy Československé 
strany  lidové:  deník  Den  a  Katolický  týdeník.  Dále  týdeník  Budoucnost,  časopis 
opoziční Křesťansko-sociální strany,       a revue Obnova, kterou bychom mohli zařadit 
mezi  nezávislý  politický  tisk.  Filozofická  revue  a  revue  Na  hlubinu  patřily  mezi 
časopisy  zaměřené  na  prohloubení  víry.  Měsíčník  Výhledy  se  snažil  o  hlubší 
porozumění společenskému životu. V novinách jsem se zaměřila především na vlastní 
články: komentáře, úvahy a fejetony, ve kterých redaktoři předkládali čtenářům určité 
názory.  Všímala  jsem  si  rovněž  výběru  zpráv,  způsobu  jejich  podání  i  umístění. 
Všechny ročníky, uvedené v bibliografii, jsem prohlédla celé. Z literatury jsem vybrala 
pouze knihy, které byly v dobových periodikách pokládány za zásadní.

Se  situací  v české  společnosti  před  okupací  seznamuje  část  nazvaná  Česká
společnost a Židé, která nás zároveň  časově převede přes období tzv. Druhé republiky. 

V  oddíle  »Konečné  řešení  židovské  otázky«  v protektorátu  Čechy  a  Morava 
čerpám z mnoha  již  existujících  studií,  věnovaných  okupační  protižidovské  politice. 
Tato  část  by  měla  čtenářům poskytnout  alespoň rámcový  přehled  o  postavení  Židů 
v protektorátu a o plánech nacistů na jejich vyhlazení.   

Kapitola  Pomoc židovským spoluobčanům předkládá konkrétní způsoby pomoci 
ze strany katolické církve, která dosud nebyla nikde takto souhrnně uvedena. V této 
části vycházím nejenom ze známých bádání v této oblasti, ale rovněž z několika desítek 
vzpomínek pamětníků, které jsou uloženy v archívu Památníku Terezín a v  Židovském 
muzeu v Praze. Opomíjena byla dosud i historie křesťanské obce v židovském ghettu v 

1  Podrobněji Fogelmanová, E. Svědomí a odvaha (Zachránci Židů za holocaustu), Praha: Volvo Globator, 2000, 
s.141-149
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Terezíně,  kterou  jsem  sestavila  na  základě  krátkého  spisu  pana  Goldschmidta  a 
vzpomínek pamětníků. 

Na závěr je stručně zmíněna i doba těsně po osvobození: Po návratu. Ačkoliv tato 
doba již  fakticky nespadá do vymezeného období,  přesto se v ní můžeme setkávat s 
jistou setrvačností antisemitského působení nacistické propagandy. 

1 . 2 .         Terminologické a jazykové poznámky  

1 . 2 . 1 .    Pojem antisemitismu

Doslovně znamená slovo antisemitismus odpor vůči Semitům. K těm se ale kromě 
Židů počítají  i  další  národy2,  zatímco toto  slovo bylo používáno výhradně k popisu 
nenávisti a diskriminace namířené proti Židům. Poprvé toto nelogicky postavené slovo 
použil německý protižidovský aktivista Wilhelm Marr roku 1879. Mělo nahradit starší 
termín „Judenhass“ – „Nenávist k Židům“, a zároveň se mělo stát termínem vědeckým, 
bez  emocionálního  zabarvení.  Židé  v něm nebyli  výslovně  jmenováni,  a  proto  bylo 
hygienické a sterilní3. 

1 . 2 . 2 .    Holocaust a šoa

Řecké  slovo  holocaust  znamená  "zápalná  oběť".  V  pozdějších  překladech  se 
rovněž  používá  termín  „celopal“,  který  řecký  originál  vystihuje  přesněji.  Nicméně 
cílevědomě  naplánovaný  a  mnoha  administrativními  složkami  pečlivě  prováděný 
program totálního  vyhlazení  Židů  rozhodně  nebyl  bohoslužebným aktem4.  Proto  se 
v židovském prostředí pro tuto tragédii používá hebrejské slovo  "šoa", ve smyslu vše 
překonávající  zkázy a  totálního  zničení.  Přestože  já  sama se  kloním spíše  k tomuto 
druhému  termínu,  v textu  jsem  používala  označení  holocaust,  který  je  v našem 
jazykovém prostředí obvyklejší.

1 . 2 . 3 .    Žid nebo žid?

Nakonec  ještě  krátkou  poznámku  ohledně  psaní  slova  Žid  respektive  žid. 
Vycházíme-li z všeobecných pravidel české gramatiky, pak s velkým písmenem píšeme 
slovo Žid tehdy, jde-li o člena židovského národa (dnes především obyvatele státu Izrael
).  Máme-li  ale  na  mysli  příslušnost  k  židovskému  náboženství,  měli  bychom  psát 
písmeno  malé.  Není  však  vždy  snadné  rozlišit,  jaká  dimenze  židovské  identity  je 
v určitém případě převažující. Nacisté například důsledně psali Žid, protože pro ně byla 
rozhodující „židovská rasa“ a všechny ostatní složky pomíjeli5. Na druhou stranu mnoho 
lidí s tímto názorem nesouhlasilo a dosud nesouhlasí. Nakonec jsem se přesto rozhodla 
používat pro slova Žid, Židé velké písmeno Ž, protože jejich střídáním v jednom textu 
by vznikl nepředstavitelný zmatek. K tomuto řešení se dnes přiklání rovněž Ústav pro 

2  Semité  jsou  i  Arabové,  neboť i  oni  podle  bible  vzešli  z rodu  patriarchy Šema (Sem),  jednoho  ze tří  synů 
biblického Noema.

3  Bauer, Y.  O použitelnosti definic: Antisemitismus v dnešní Evropě. In. Antisemitismus v posttotalitní Evropě, 
Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1993, s.46

4  Němečtí nacisté a jejich přisluhovači házeli živé děti do plamenů, nebyly to však jejich děti - a tedy oběti, nýbrž  
židovské děti - a tedy vraždy

5  Ke kodifikace velkého počátečního písmene ve slově Žid došlo v Pravidlech českého pravopisu z roku 1941, 
které byly vydány na příkaz E. Moravce.
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jazyk  český.  Všechny  citované  texty  jsem však  ponechala  v jejich  původní  dobové 
podobě.
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2. Židé v Československé republice
Období  první  republiky  je  vnímáno  jako  idylické  období,  kdy  mezi  státy  s 

víceméně oficiálně podporovaným antisemitismem,  bylo Československo nepochybně 
výjimkou.  Bezpečně se v něm cítili  nejenom vlastní  židovští  občané,  ale jezdili  sem 
studovat  i  židovští  studenti  z východní  Evropy,  protože  v jejich  vlasti  byl  na 
univerzitách stanoven tzv. »numerus clausus«1. Později bylo Československo ochotno 
přijímat  i  emigranty  z okolních  zemí,  kteří  zde  čekali  na  vstupní  víza  do  Anglie  a 
zámořských států. O tyto uprchlíky pečovaly převážně židovské organizace za finanční 
podpory  veřejnosti  a  různých  humanitárních  spolků2.  Tuto  svou  pohostinnost  si 
Československo zachovalo až do Mnichovského diktátu. Do této doby byl také aktivní 
antisemitismus ve společnosti  pouze okrajovým jevem, což můžeme chápat jako jev 
v evropském prostoru výjimečný. Přesto nemůžeme říci, že by se zde nenávist k Židům 
nevyskytovala vůbec.

2 . 1 .         Antisemitské dědictví Rakouska-Uherska  

Při  vzniku  mladé  republiky  bychom  v  české  společnosti  našli  již  všechny 
existující  formy  antisemitismu,  s  výjimkou  rasového.  Ten  se  prosadil  až  později, 
v souvislosti  s jeho  masovým rozmachem v nacistickém Německu.  Bylo  by  iluzorní 
domnívat se, že po staletí budované představy o Židech zmizí ze dne na den3. Proto se 
v následujících odstavcích pokusím shrnout kořeny některých protižidovských postojů, 
charakteristických pro českou společnost.

2 . 1 . 1 .    Germanizace

Když Josef II. v roce 1782 obrazně řečeno otevřel brány ghetta4, dal Židům do 
vínku jeden nepříliš šťastný dar – němčinu. Rozhodně tím nechtěl Židům nijak ublížit. 
Jeho záměrem bylo, za pomoci všeobecné znalosti němčiny, zjednodušit administrativu 
své říše5. Podle Josefových osvíceneckých představ se měli Židé do společnosti plně 
asimilovat6. Proto pro ně vydal několik nařízení:  

» Židé museli přijmout německé rodinné jméno. 

1  »Numerus clausus« neboli omezení počtu židovských studentů na univerzitách. V Rusku byl zaveden carem 
Alexandrem III. tzv. Májovými dekrety roku 1882; v Maďarsku a Polsku platil od roku 1920. V Maďarsku byl z 
počátečních 6% postupně snižován až byl Židům vstup na univerzity zakázán úplně. V Polsku zase platilo, že i ti 
židovští studenti, kteří se na univerzitu dostali, museli často během přednášek stát nebo pro ně byly vyhrazeny 
speciální lavice – tzv. "getto lawkowe" (od roku 1935 i na Lvovské polytechnice, pak ve Vilně apod.). 

2  Grossmann,  D.  Reflexe druhé republiky v židovských týdenících Rozvoj  a Židovské zprávy,  [cit.  10-4-2004], 
URL: http://jab.wz.cz/bac/bactext.htm#_ftn6

3  viz Graus, F.  Židovské pogromy ve 14.století – černá smrt. In Židovská menšina v dějinách, red. Bernd M a 
Schulin E, Olomouc: Votobia, 1997, s.76

4  Josefínské židovské zákonodárství se datuje od 12.10.1781, kdy byla zrušena povinnost nosit zvláštní označení.  
O šest dní později vydaný dvorský dekret povolil Židům přihlásit se na všechny typy domácích vysokých škol a 
získávat akademické tituly. Směli se věnovat všem živnostem (s výjimkou nájmu šenkoven, desátků a mlýnů),  
provozovat všechny druhy řemesel městských i komerčních a zakládat cechy. Směli najímat panské grunty a 
poprvé po mnoha staletích směli obdělávat půdu (ovšem pouze za pomoci židovských čeledníků). Mohli zakládat 
směnárny, velkoobchody i obchody. Židé měli nadále povoleno stravovat se v hostincích, bydlet s křesťany pod 
jednou střechou,  pobývat  v královských městech dva dny před trhem a dva dny po něm. Změny týkající  se  
provozování živností nejvíce ovlivnily další vývoj židovské komunity u nás. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách 
a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s.87-88

5  Josef II. nebyl nepřítelem národního jazyka. V obecné škole se i nadále učilo česky a také kněží, vyučující  
náboženství, museli umět česky. Úředním jazykem jeho říše se ale stala němčina. 

http://jab.wz.cz/bac/bactext.htm#_ftn6
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» Matriky a obchodní knihy musely být vedeny v němčině. 

» V židovských školách se muselo vyučovat německy. 

» Veškerá  jednání  židovské  obce  s úřady  musela  být  v němčině,  stejně  jako 

modlitby za císaře v synagoze7. 

Němčina byla i před tím nejčastěji používaným jazykem židovské komunity, ale 
Josefova  nařízení  používání  němčiny  dlouhodobě  upevnila8.  Navíc  znalost  němčiny 
většinou  znamenala  možnost  širšího  společenského  uplatnění.  Židé  se  proto  začali 
zařazovat do české společnosti jako německy mluvící Židé. To bylo důvodem, proč byli 
jako  německý  živel  vnímáni.  Česká  společnost  se  dlouhou  dobu  ani  nenamáhala 
rozlišovat, zda-li je německy mluvící člověk Němec nebo Žid. Na druhou stranu Židé 
k německé kultuře i jazyku rychle přilnuli a čeština se v jejich komunitách i rodinách 
začala  objevovat  až mnohem později.  Souviselo  to  i  s možností  vlastnit  půdu, která 
vždycky přispívala  k pocitu  zakořeněnosti  a  spojení  se  zemí.  Čeština  byla  zpočátku 
používána  čistě  jako  komunikační  prostředek,  a  teprve  postupně  se  stávala  i 
prostředkem ke sdílení kultury. 

Průkopníky  česko-židovské  asimilace  byla  mladá  židovská  inteligence 
v osmdesátých letech  19.  století,  která  založila  roku 1876 Spolek  Č.A.Ž9.  Souběžně 
s asimilačním  českým  hnutím  se  rozvíjelo  i  hnutí  sionistické,  které  se  orientovalo 
především na obnovení židovské vlasti v Palestině.

Národně  motivovaný  antisemitismus  byl  v českém národě  dlouho  nejsilnější10. 
Židé byli  spolu s Němci považováni za zdroj  německého útisku a byla jim vyčítána 
především  nesolidárnost  s  Čechy.  Za  těmito  výčitkami  ale  často  najdeme  spíše 
hospodářské motivy.

2 . 1 . 2 .    Hospodářský antisemitismus

Většina  sociálních  nepokojů  byla  provázena  protižidovskými  akcemi,  hlavně 
drancováním a  ničením  židovského  majetku  a  obchodů.  V Praze  proběhly  takovéto 
nepokoje  například  roku  184411 a  Židé  v  nich  figurovali  jako  zástupný  viník 

6  Cílem reforem Josefa II. bylo vybudovat centralizovaný stát s moderní industriální ekonomickou základnou. 
Z tohoto  základního  plánu  také  vycházely  židovské  reformy,  které  měly  vytvořit  nejnutnější  předpoklady  
k správní integraci židovských obyvatel do občanské společnosti  a odstranit  nejvýraznější rozdíly v postavení 
Židů a křesťanů. Josef II. zřejmě nezamýšlel Židy plně zrovnoprávnit: „Mým úmyslem naprosto není podpořit  
expanzi židovského národa v dědičných zemích, ani znovuusazení Židů v krajích, kde nejsou trpěni, nýbrž jenom  
– v těch místech, kde už žijí, a do té míry, do jaké jsou trpěni – je učinit užitečnými státu.“  Pěkný, T.  Historie 
Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s.89-90

7  Viz. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s.93
8  Znalost úředního jazyka museli  podle  patentu osvědčit  také snoubenci:  před svatbou byli  povinni  předložit  

vysvědčení z německé školy a zkoušky z náboženství skládali německy. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na  
Moravě, Praha: Sefer, 1993, s.93

9  Spolek  Českých  akademiků  židů  se  přihlásil  k tradici  Siegfrieda  Kappera,  (1820-1879),  který  propagoval 
českou  literaturu  jako  překladatel  (přeložil  například  celé  Máchovo  dílo,  Čelakovského,  Jablonského  aj.),  
spisovatel  (za  nejvýznamnější  dílo  se  považuje  sbírka  sentimentální  lyriky  České  listy),  i  jako  publicista.  
Považoval se za Čecha, ale odmítal se zřeknout svého židovství. Své souvěrce vyzýval k emancipaci a asimilaci. 
Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s.356-358

1 0  Málokdo z Čechů si uvědomoval, že i národnostní uvědomění samotných Čechů je poměrně mladé a že také 
trvalo řadu desetiletí, než se stalo všeobecně přijímanou skutečností. Vždyť sami buditelé Šafařík, Jungmann či 
Palacký museli psát zpočátku své knihy německy, pokud chtěli, aby je lidé četli.

1 1  Nepokoje  z roku  1844  jsou  známy pod názvem „Tiskařské bouře“.  Jako  protest  proti  propouštění  při  nich 
dělníci  ničili  stroje  v továrnách,  odtud  se  ničení  a  drancování  přeneslo  i  do  ulic.  Pěkný,  T.  Historie  Židů 
v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s.98
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ekonomických problémů. Další větší protižidovské vystoupení se v Čechách odehrálo 
v revolučním roce 1848. Na rozdíl od intelektuálních elit měšťanské vrstvy nesouhlasily 
s přiznáním stejných občanských práv Židům. Obávaly se především budoucí židovské 
konkurence, proto protižidovské vystoupení lůzy nejen schvalovaly, ale často se ho také 
samy účastnily. 

Protižidovskou  zášť  posilovala  i  skutečnost,  že  v některých  oborech byli  Židé 
zastoupeni mnohem více, než odpovídalo jejich početnímu zastoupení ve společnosti. 
Jejich  schopnost  orientovat  se  v nové  formě  hospodářství  i  vzájemná  solidarita 
způsobily, že většina Židů byla majetkově dobře zabezpečena a výrazně se snížil také 
jejich podíl v nekvalifikovaných či manuálních zaměstnáních. V ekonomice jsou však 
vždy rozhodující  schopnosti  a pracovitost.  Proto tento druh nepřátelství prozrazuje u 
svých nositelů malou sebedůvěru nebo neochotu k námaze12. Za jeho zdroj bývá rovněž 
označována závist13,  která  se  jen  přiodívá  do  různých přehozů:  jednou  vypadá jako 
snaha ochránit svět před světovou vládou Židů, jindy jako snaha ochránit český národ 
před germanizací.

2 . 1 . 3 .    Politický antisemitismus

V dalším  období  byl  český  antisemitismus  již  držen  v mezích  zákona.  Změna 
k horšímu  nastala  až  v souvislosti  s  postupující  sociální,  politickou  a  mravní  krizí 
poslední čtvrtiny 19. století, která se projevovala vypjatým nacionalismem. Průvodním 
jevem všech podobných krizí je nejenom neschopnost vyrovnat se s novou realitou a 
ztráta  víry  v mravní  hodnoty,  ale  především urputné  hledání  viníka  –  nepřítele.  Ve 
společnosti na jedné straně narůstal obraz nepřítele – kolektivní viník (v tomto případě 
židovstvo),  na  straně  druhé  se  uvolňovala  civilizací  potlačená  agresivita,  měnící 
jednotlivce ve snadno manipulovatelný dav14. 

Násilná vystoupení začala v Praze 29.11.1898 jako reakce na vládní krizi a pád 
Badeniho vlády. Zprvu byla zaměřena především na německé obyvatelstvo.  Po dvou 
dnech však přerostla v protižidovské násilí takových rozměrů, že musel být vyhlášen 
výjimečný stav a situaci ve městě zklidňovaly vojenské posádky. Prosincové události 
byly vydávány za morální vítězství českého národa a přispěly tak nemálo k upevnění 
falešného  národního  sebevědomí.  Staly  se  také  vhodným  prostředím,  ve  kterém  se 
mohla o několik měsíců později rozhořet Hilsnerova aféra v plné síle.

2 . 1 . 3 . 1 .    Křesťansko-sociální  strany  v Rakousko-Uhersku  a  jejich 
antisemitský program

Židé představovali pro křesťanskou-sociální demokracii symbol a personifikaci15 

liberálního kapitalismu. Nenávidět Židy pro jejich náboženství se sice zakazovalo, ale 
naproti  tomu  se  neustále  připomínala  nenávist  k  jejich  „zhoubné“  činnosti  a  vlivu. 
V reálném působení křesťanští  socialisté neustále sklouzávali  ke svalování kolektivní 
viny  za  všechna  novodobá  zla  na  židovský  národ.  Středověká  představa  Žida  jako 

1 2  Blanický, O.G. O antisemitismus v českém národě, Praha, 1919 s.22
1 3  Feder, R. Dr. Židé a křesťané, Praha, 1920,  s.85
1 4  Krejčová,H.  Židovská  komunita  v moderní  české  společnosti.  In.  Židé  v novodobých  dějinách,  Karolinum: 

Praha, 1997, s.23-24
1 5  Typický byl výraz. „Mezinárodní žid“.
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vyslance  ďábla  a  nepřítele  katolické  církve  se  postupně  přeměnila  na  novodobou 
představu Žida kapitalisty, burziána a bezohledného kapitalisty16. 

Antisemitismus  byl  proto  vždy prezentován jako nutná  obrana před židovskou 
rozpínavostí  a panovačností.  „Na obranu českého lidu od hlízy semitské žádáme pak  
následující zákonitá opatření.17“ Nenávist se tak sice nutně nevztahovala na jednotlivé 
Židy,  ale  často  do ní  ústila18.  Mezi  teoretickými  východisky křesťanských sociálů  a 
rasovým antisemitismem byl sice propastný rozdíl19, ale ten se v praxi projevoval pouze 
tím, že zatímco z rasy nebylo úniku, náboženství se dalo změnit konverzí. Ovšem ani 
křest  nebyl  v mnoha  případech chápán jako  definitivní  opuštění  židovství.  Často  se 
připomínalo,  že  „bahno  Talmudu  je  hluboce  zakořeněno“,  a  proto  by  se  měli 
zrovnoprávnit až děti konvertitů20.

Antisemitismus byl na počátku 20. století ideovou výbavou všech křesťanského-
sociálních stran v Evropě a stal se nástrojem politické agitace. U některých stran se stal 
bezpředmětný ve chvíli, kdy se úspěšně zapojily do parlamentní demokracie své země21. 

2 . 1 . 4 .    Křesťanský antisemitismus

Přestože  evropská  společnost  19.  století  byla  již  v široké  míře  sekularizovaná, 
přesto  nemůžeme  popřít  velký  vliv  tradičního  křesťanského  učení  na  nejširší  masy 
obyvatelstva. V rakouské monarchii si největší vliv zachovala katolická církev.

Svou úlohu hrálo i vyučování náboženství od 1. třídy obecné školy. „Oním dnem,  
kdy se křesťanské dítě dozví, že Židé ukřižovali Pána Ježíše, nastává, ne sice nenávist,  
ale  vnitřní  odpor  proti  židovskému  spolužákovi,  onen  tichý  a  neuvědomělý  
antisemitismus22.“ Tento neuvědomělý antisemitismus sám o sobě ještě nepředstavoval 
vážné nebezpečí. Mohl však být velmi snadno zneužit, což se také mnohokrát stalo.

Podrobný  popis  tohoto  prvotního  antisemitského  smýšlení,  jak  se  projevovalo 
zejména v  nevzdělaných vrstvách společnosti, najdeme ve vzpomínkách T.G.Masaryka: 
„Maminka nám zakazovala  přibližovat  se  Lechnerovým;  židé  o  svých velikonočních  
svátcích potřebují prý křesťanské krve, krve dětské … Na kázáních co chvíle slyšel jsem  
napomínání  proti  židům  a  stejně  ve  škole23.“  Masaryk,  jak  později  sám  několikrát 
přiznal, antisemitismus nikdy nepřekonal citově, pouze rozumem24. Vždy, když o svém 
neuvědomělém antisemitismu hovořil,  zmiňoval  také  událost,  která  jej  narušila  jako 
první: když totiž na školním výletě „přistihl“ svého židovského spolužáka, jak se modlí, 
zatímco on a jeho křesťanští  kamarádi si trochu více přihnuli  vína či  piva, kouřili  a 
dováděli.  Modlící  se  spolužák  byl  průlomem do  zažitých  antisemitských  stereotypů 

1 6  Frankl,  M.  Antisemitismus  a křesťanský socialismus  v Čechách  1890-1900 (Bakalářská práce),  Praha:  UK. 
Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií, 1997,  s.19

1 7  Vrba, R. Národní sebeobrana, Praha, 1898, s.396-397
1 8  Frankl,  M.  Antisemitismus  a křesťanský socialismus  v Čechách  1890-1900 (Bakalářská práce),  Praha:  UK. 

Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií, 1997,  s.58
1 9  „Plemenný antisemitismus zavrhuje naše strana jako nespravedlivý, poněvadž jest na úkor spravedlnosti i lásky  

k bližnímu a poněvadž  i  mezi  židy najdeme dobré vlastnosti  a  lidi  dobré.“  Dvojí,  J.  Rukověť křesťanského  
socialismu, Č. Budějovice, 1910, s.129

2 0  Také  16.bod  programu  na  ochranu  českého  národa  požadoval:  „Pokřtěný  žid  nestane  se  rovnoprávným  
křesťanem, nýbrž teprve jeho děti.“ Vrba, R. Národní sebeobrana, Praha, 1898, s.398

2 1  Viz. Schubert, K. Dějiny Židů, 1.vyd, Praha: NS Svoboda, 2003, s.97-98
2 2  Blanický, O.G. O antisemitismus v českém národě, Praha, 1919 s.5
2 3  Herben, J. Masaryk o židech a antisemitismu. In Rychnovský E. (ed.), Masaryk a židovství, Praha, 1931, s.245
2 4  Čapek K., Spisy XX–Hovory s T.G.Masarykem, Praha: Čs. spisovatel, 1990, s.22

http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/uisk/k6?ST=03&SID=00195FF1EA&L=00&KOD=04&PZ=10&JAK=L&KDE=019&RET=Univerzita+Karlova+(Praha).%5C%5C%5C+Fakulta+soci%A0ln%A1ch+v%D8d.%5C%5C%5C+Institut+politologick%ECch+studi%A1
http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/uisk/k6?ST=03&SID=00195FF1EA&L=00&KOD=04&PZ=10&JAK=L&KDE=019&RET=Univerzita+Karlova+(Praha).%5C%5C%5C+Fakulta+soci%A0ln%A1ch+v%D8d.%5C%5C%5C+Institut+politologick%ECch+studi%A1
http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/uisk/k6?ST=03&SID=00195FF1EA&L=00&KOD=04&PZ=10&JAK=L&KDE=019&RET=Univerzita+Karlova+(Praha).%5C%5C%5C+Fakulta+soci%A0ln%A1ch+v%D8d.%5C%5C%5C+Institut+politologick%ECch+studi%A1
http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/uisk/k6?ST=03&SID=00195FF1EA&L=00&KOD=04&PZ=10&JAK=L&KDE=019&RET=Univerzita+Karlova+(Praha).%5C%5C%5C+Fakulta+soci%A0ln%A1ch+v%D8d.%5C%5C%5C+Institut+politologick%ECch+studi%A1
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moravské vesnice a Masaryk nejenom postřehl, že to, co doposud o Židech slyšel se 
nekryje  s realitou,  ale  také  tento  rozpor  racionálně  zpracoval.  Další  roky pak podle 
svých slov „bedlivě sledoval“ židovství, aby si na něj učinil názor. Výsledkem těchto 
úvah  byl  Masarykův  hluboce  spravedlivý  postoj  k Židům,  který  korespondoval  se 
stejným postojem ke všem ostatním menšinám. 

2 . 1 . 4 . 1 .    Rituální vražda

Při  popisu  křesťanského  antisemitismu  nemůžeme  obejít  ani  případ  „soudně 
doložené“ rituální vraždy v Čechách. Antisemitismus, který tato událost vyvolala, nebyl 
živen  pouze  z křesťanských  pramenů,  ale  na  křesťanské  nedůvěře  k Židům  stavěl. 
Samotná  existence  rituální  vraždy  byla  „vědecky“  zdůvodněna  profesorem  pražské 
německé univerzity a pražským kanovníkem Augustem Rohlingem. Ten ve své knize 
Moje odpověď rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituální vraždě nejprve 
poměrně  snadno  „smetl  ze  stolu“  buly  papežů,  kteří  proti  obvinění  Židů  z rituální 
vraždy od středověku vystupovali. 

Bula Inocence IV. z roku 1247 prý vůbec nepopírala existenci rituální vraždy, jen 
tvrdila, že: „židé nejedí srdce dětského, zakazuje nespravedlivý útisk židů a sbájiti si  
zločiny a odsouditi  je  bez  příslušného vyšetření25“.  Řehoř IX.  ve svém dekretu také 
nechtěl vyvracet existenci rituální vraždy, pouze zbavit Židy nespravedlivého útlaku. 

Dále  Rohling  podrobně  referoval  především  o  dvou  „dokázaných“  rituálních 
vraždách.  V případu  vraždy  křesťanského  chlapce  Simona  v Tridentu  v roce  1475 
vynesla rozsudek nad Židy dokonce samotná papežská Stolice (za papeže Sixta IV.). 
Podle Rohlinga jednání dokazuje nejenom, že: „židé chlapce Simona zavraždili, ale i to,  
že to  učinili  proto,  aby vyhověli  zákonu rabínského náboženství.26“ Druhý případ se 
týkal kněze Tomáše, zavražděného roku 1840 v Damašku. Rohling ještě připomněl, že 
ne všichni Židé o rituální vraždě vědí, protože je věcí pouze části zasvěcenců a na závěr 
připojil: „Na základě tohoto neblahého učení odůvodněna jest také žádost pro zákonité  
omezení židů.27“ 

Že  byl  knize  přikládán  zásadní  význam,  můžeme  poznat  i  ze  skutečnosti,  že 
v Praze vyšla hned ve třech vydáních. Navázala tak na menší brožury, které Rohling o 
rituální  vraždě  vydal  již  dříve.  Vzhledem  k jeho  profesorské  hodnosti  na  pražské 
teologické  fakultě  byly  brožury  šířeny  i  katolickým  duchovenstvem.  České 
místodržitelství  pak  zaznamenalo  narůstající  množství  protižidovských  incidentů 
po celých Čechách a rozhodlo se brožury nejen zabavit, ale po dohodě s ministerstvem 
kultu, rovněž omezit Rohlingovy aktivity28.

Kanovník Rohling proti sobě popudil mnoho Židů i křesťanů také svými dalšími 
spisy,  podle  kterých Talmud  vybízí  Židy  ke  zločinům na  křesťanech.  V následných 
procesech mu sice bylo dokázáno padělání, překrucování i křivé přísahy, ale přesto byl 

2 5  Rohling,  A.  Moje odpověď rabínům aneb pět psaní  o  Talmudu a židovské rituelní  vraždě ,  Praha: Cyrillo-
Methodějské knihtiskárny, 1883, s.80

2 6  Tamtéž, s.83
2 7  Rohling,  A.  Moje odpověď rabínům aneb pět psaní  o  Talmudu a židovské rituelní  vraždě ,  Praha: Cyrillo-

Methodějské knihtiskárny, 1883, s.151
2 8  Frankl, M. Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19.století. In. Hilsnerova aféra a česká 

společnost 1899-1999, Praha : Židovské muzeum, 1999, s.152
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jeho vliv v Rakousku značný. Podle některých proto, že nad ním držel ochrannou ruku i 
pražský arcibiskup Schönborn29.

Z  vlivu  Rohlingova  spisu  těžilo  radikální  křídlo  mladočechů,  které  využívalo 
antisemitismus  v politickém  boji.  Obvinění  z rituální  vraždy  totiž  působilo  silně 
emotivně především na prostý lid30. Bez racionální argumentace, pouze prostřednictvím 
obrazů a symbolů, se v lidech vyvolával pocit ohrožení a zároveň ukazoval nepřítel a 
jeho rozkladné působení31. Mladočeská strana tak obratně odváděla pozornost od svých 
politických  neúspěchů  a  zároveň  stmelovala  národní  společenství  proti  všem  jeho 
domnělým nepřátelům.

2 . 1 . 4 . 2 .    Hilsnerova aféra

V březnu  1899  byla  v lesíku  Březina  u  Polné  nalezena  mrtvá  dívka  Anežka 
Hrůzová. Jako jeden z prvních podezřelých byl označen Leopold Hilsner - židovský 
mladík,  žijící  na okraji  společnosti.  Obhájcem matky zavražděné dívky se stal  Karel 
Baxa, který oficiálně obvinil Hilsnera z vykonání rituální vraždy. Proces probíhal v září 
1899 u krajského soudu v Kutné Hoře a provázela jej v Čechách i na Moravě mohutná 
vlna antisemitismu32. 

Obhájce obžalovaného Dr. Auředníček použil na obhajobu kromě jiného i buly 
papežů Inocence IV., Řehoře IX. a dalších. Přečetl rovněž výsledek šetření kardinála 
Gangenelliho,  podle  kterého  nešlo  o  rituální  vraždu  ani  v jediném  případě,  takto 
označeném33. Nebylo to nic platné a Hilsner byl odsouzen za „vykonání rituální vraždy“ 
k trestu smrti. Dr. Auředníček vymohl nový proces, který probíhal roku 1900 v Písku. 
Při  tomto  přelíčení   měl  soud  k dispozici  již  mnoho  dobrozdání  vědeckých kapacit 
z celé monarchie, přesto se původní rozsudek smrti nad Hilsnerem nepodařilo změnit34. 
Při dalším pokusu o revizi procesu, byl Dr.Auředníček poučen z vyšších míst, že si císař 
nepřeje další projednávání, protože se obává vypuknutí pogromů v monarchii. František 
Josef  I.  pak  změnil  rozsudek  smrti  na  doživotí  a  roku  1918  byl  Leopold  Hilsner 
amnestován35. 

2 9  Herben, J. Masaryk o židech a antisemitismu. In Rychnovský E. (ed.), Masaryk a židovství, Praha, 1931, s.251
3 0  v Čechách  se  v průběhu  90  let  19.  století  objevilo  několik  obvinění  z rituálních  vražd,  které  byly  vždy 

provázeny také  protižidovskými výtržnostmi. 1887: zmizení služky ve Falknově (Sokolov) – služka utekla ze  
služby; 1887: zmizení služky z Kojetína – nalezená utopená, bez známek násilí; 1892: zmizení služky v  Nových 
Benátkách;  1893:  zmizení  služky  v Kolíně  –  nalezená  utopená.  Ve  většině  případů,  byli  šiřitelé  pomluv 
potrestáni soudem. Tresty však nepostihovaly skutečné viníky, kteří antisemitismus šířily, ale spíše drobné oběti,  
které uvěřily jejich propagandě. Frankl, M. Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19.století. 
In. Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, Praha : Židovské muzeum, 1999, s.154

3 1  Frankl, M. Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19.století. In. Hilsnerova aféra a česká 
společnost 1899-1999, Praha : Židovské muzeum, 1999, s.157

3 2  O tom, že se z vraždy v Polné stal „případ rituální vraždy“, rozhodly nejen krajně neodborné posudky dvou 
místních lékařů, ale především aktivní podpora protižidovských nálad ze strany obecní samosprávy. Frankl, M.  
Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19.století. In. Hilsnerova aféra a česká společnost 
1899-1999, Praha : Židovské muzeum, 1999, s.155-157

3 3  Rychnovský, E. Boj proti pověře o rituální vraždě. In Rychnovský E. (ed.), Masaryk a židovství, Praha, 1931,  
s.197

3 4  Trest smrti už ale nebyl stanoven za rituální vraždu, pouze za vraždu.
3 5  V roce 1961 přiznal na smrtelné posteli bratr zavražděného děvčete, že sestru zabil on, aby ji nemusel vyplatit  

věno. Haumann, H. Dějiny východních Židů, Olomouc: Votobia, 1997, s.166
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Na závěr  by mělo  být  řečeno,  že k revizi  Hilsnerova procesu nikdy nedošlo36. 
Český  národ  se  tak  od  rituální  vraždy  nikdy  nedistancoval  a  snad  právě  proto  je 
v některých kruzích tato pověra stále živá37. 

2 . 1 . 4 . 3 .    Masaryk v Hilsnerově procesu

Přestože  se  proti  rituální  vraždě  postavilo  sociálně-demokratické  hnutí,  přední 
osobnosti česko-židovského hnutí i čeští rabíni, teprve Masarykovým vstupem do dění, 
dostal polenský případ evropský rozměr. Přispělo k tomu v nemalé míře Masarykovo 
charisma i jeho kontakty38.  Sám Masaryk na celou aféru jen velmi nerad vzpomínal, 
protože  bolestně  zasáhla  nejen  do  jeho  vlastního  života,  ale  ovlivnila  i  životy  jeho 
nejbližších.  Své  vystoupení  nechápal  jako  obranu  židovství,  ale  jako  obranu 
nespravedlivě obviněného člověka,  kterým byl shodou okolností  Žid.  Po letech se o 
polenském procesu vyjádřil takto: „Já bych se zrovna tloukl, když si vzpomenu, jak jsem  
vyrazil tenkrát s tím Hilsnerem, ale nemohl jsem jinak, mně to nedalo, musil jsem.39“ 

Nejvíce  byl  ale  Masaryk  překvapen  rozsahem  a  prudkostí  antisemitských 
vystoupení  na  veřejnosti  a  v tisku.  V domácím  tisku  byly  nejagilnější  klerikální 
Katolické Listy a po nich radikální noviny mladočechů a staročechů: Národní Listy, 
Samostatnost,  Radikální  Listy  aj.  Odpůrci  především  zazlívali  Masarykovi,  že  „v 
dobách tak pohnutých,  kdy je  třeba, aby národ stál  co jeden muž proti  nepřátelské  
vládě, chce on pro žida rozštěpit celý národ a tím jej oslabit.40“ A přitom Masaryk celý 
svůj život zasvětil  snaze o všestranné povznesení českého národa. Podle E. Lederera 
vystoupil  Masaryk:  „nikoli  z lásky  k židům,  nýbrž  z lásky  ke  křesťanskému  lidu,  
předvídaje, že nejde jen o čest národa před cizinou, ale o podlamování jeho kultury.41“ 

Z bojů o rukopisy Královédvorské a Zelenohorské vyšel Masaryk s přesvědčením, 
že mladá generace se dokáže vymanit ze zajetí předsudků. O to bolestnější bylo zjištění, 
že i studenti, tato naděje českého národa, se do antisemitského štvaní zapojili. Nakonec 
Masaryk  dospěl  k názoru,  že  některé  pověry  jsou  příliš  hluboko  zakořeněny 
v podvědomí,  takže  jejich  odstraňování  není  otázkou několika  málo  let.  Snad právě 
setkání  s démony antisemitismu ho přivedlo  ke kritice soudobé katolické výchovy a 
klerikalismu a v nemalé míře přispělo k jeho pokusu formulovat nové náboženství tak, 
aby odpovídalo rozumu i citu moderního člověka.42 Antisemitismus Masaryk odmítal 

3 6  Ve stejné době došlo v Evropě k jiným dvěma odsouzením pro rituální vraždu: v uherském Tisza Eszlaru (1883
)  a v Kyjevě  –  tzv.  Bejlisův  proces  (1913).  V obou  případech  však  byli  obžalovaní  zproštěni  nařčení  a 
osvobozeni. Rehabilitace Leopolda Hilsnera je proto morální povinností nežidovské části společnosti, ne pouze 
posmrtným zadostiučiněním oběti antisemitských nálad.

3 7  Což dokazuje  také Příručka  církevních  dějin  vydaná  r.1995  dominikánem Pavlem Mráčkem a doporučená 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 6.12.1994, č.j. 24972/94-23 pro střední školy. Na straně 
90 můžeme číst: „Je nevyvratitelným faktem, že se židé ve středověku domohli ve všech zemích velikého jmění,  
zmocnili se obzvláště peněžních obchodů a byli nesmírnými lichváři, kteří brali i přes sto procent úroků. Mimoto  
se dopouštěli rituálních vražd, křižovali křesťanské hochy (soudně prokázané případy v Anglii za krále Štěpána  
a Jindřicha II.), pronásledovali a vraždili obrácené židy atd.“ Mráček, P.K.  Příručka církevních dějin, Praha: 
Krystal OP, 1995, s.90

3 8  Soukupová,  B.  T.G.Masaryk  a  židé,  Židé  a  T.G.Masaryk:  legenda  a  skutečnost In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.115 

3 9  Herben, J. Masaryk o židech a antisemitismu. In Rychnovský E. (ed.), Masaryk a židovství, Praha, 1931, s.261
4 0  Tamtéž, s.254
4 1  Lederer, E. JUDr. Žid v dnešní společnosti, Praha, 1902, s.107
4 2  Polák, S.  Hilsnerův proces a jeho důsledky pro T.G.Masaryka In Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-

1999, Praha : Židovské muzeum, 1999, s.42
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z racionálních důvodů. Nemůžeme však tvrdit, že by se sám beze zbytku zbavil všech 
antisemitských stereotypů, které získal klerikální výchovou.43 Spíše se celý život snažil 
uskutečňovat opravdovou spravedlnost k Židům.

Přínos  Masarykovy  účasti  v Hilsnerově  aféře  se  projevil  až  mnohem  později. 
Masaryk o tom napsal ve své knize Světová revoluce: „Jako všude, také v Americe mne 
podporovali Židé. A právě v Americe hilsneriáda se mně, abych to tak řekl, vyplatila.44“ 
Velkou  roli  v Masarykově americkém tažení  sehrálo  sionistické  hnutí,  jehož  někteří 
členové byli blízkými přáteli prezidenta Wilsona. Také vlivný židovský tisk v Americe 
buď přímo  podporoval  Masarykovy  politické  požadavky,  nebo  o  nich  psal  alespoň 
neutrálně.  Významným  přínosem  v politických  jednáních  byla  rovněž  shoda 
Masarykových myšlenek s představami prezidenta Wilsona o sebeurčení národů, podle 
kterých jsou Židé národnostní menšinou, a proto by jim, stejně jako ostatním menšinám, 
měla být v nové republice poskytnuta naprostá rovnoprávnost.  

4 3  Soukupová,  B.  T.G.Masaryk  a  židé,  Židé  a  T.G.Masaryk:  legenda  a  skutečnost  In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.117

4 4  citováno z Weltsch, F. Masaryk a sionismus. In Rychnovský E. (ed.), Masaryk a židovství, Praha, 1931, s.72
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2 . 2 .         Postavení Židů v     prvorepublikovém Československu  

2 . 2 . 1 .    Protižidovské násilí po vzniku republiky

Vznik Československé republiky v r.1918 provázela euforie z relativně snadného 
vítězství.  Samotný 28.  říjen  proběhl  klidně,  podle historika  Antonína  Klimka pouze 
s třemi drobnými protižidovskými výstupy, které „jejich oběti velice snadno zvládli“45. 
Nápad Aloise Rašína a Josefa Scheinera poslat do ulic kapely, s jejichž pomocí měla být 
usměrněna  energie  ulice,  byl  mimořádně  šťastný.  Radostné  opojení  však  netrvalo 
dlouho. 

Stále byl ještě naprostý nedostatek základních potravin způsobený válkou a nové 
vládě se nedařilo ani zlepšit  organizaci zásobování, ani zmírnit  sociální kontrasty ve 
společnosti.  Před  koncem  války  byli  za  viníky  veškeré  bídy  a  drahoty  označeni 
ortodoxní Židé z Haliče, kteří utíkali před pogromy. Nyní se vina přenesla na veškeré 
židovstvo  a  lidé  začali  drancovat  židovské  obchody,  skladiště,  továrny a  dokonce  i 
soukromé byty Židů v mnoha českých a moravských městech. Protižidovské výtržnosti 
probíhaly  od  prosince  1918  do  května  1919,  ojediněle  pak  i  v  roce  1920.  Kromě 
otevřené formy diskriminace Židů existovala však i skrytá podoba, kdy židovský původ 
byl překážkou pro získání politických funkcí či míst v ústředních institucích46, přestože 
sionistické i asimilantské hnutí bylo naprosto loajální vůči nové vládě. 

Antisemitské  projevy podporoval  především agrární  a  klerikální  tisk  (Venkov, 
Večer, Čech, Mír aj.). Židé byli zpravidla odsuzováni za pomoci dobových stereotypů: 
Žid  –  velkoobchodník,  který  jde  proti  národním  zájmům,  Žid  –  lichvář,  Žid  – 
podvodník,  Žid  –  zbabělec,  Žid  –  štváč  proti  společenskému  pořádku,  aj.  Jedním 
z vrcholů agrárního antisemitismu byl pamflet Jaroslava Hilberta, známého spisovatele 
a  dramatika,  nazvaný  Pražské  německé  židovstvo.  Kromě  zpochybňování  češství 
asimilovaných Židů zde byly poprvé zdůvodněny „židovské zlořády“ méně hodnotnou 
rasou. Pamflet končil výzvou vládě, aby proti Židům zakročila47. 

Sociálně  -  demokratická  strana,  která  svůj  zápas  s antisemitismem zahájila  již 
v 90.  letech  19.  století,  vystoupila  i  nyní  a  protižidovské  výpady  označila  za 
populistickou zbraň s hospodářskou, politickou a osobní konkurencí48. Předseda vlády 
Karel Kramář pak všechny tyto skutky odsoudil jménem československé vlády. Jeho 
tehdejší argumentace však byla podepřena především obavou, že by protižidovské akce 
mohly pošpinit obraz mladé republiky v zahraničí 49.

Další protižidovské vystoupení se odehrálo v roce 1919 a mělo podobu několika 
demonstrací tzv.  „husitských žen“. Doprovázela je antisemitská kampaň v Národních 
listech, jejíž hlavní ideovou vůdkyní byla  spisovatelka a poslankyně Božena Viková-

4 5  Soukupová,  B.  Česká  identita  po  vzniku  Československé  republiky.  Antisemitismus  jako  faktor  upevnění  
jsoucnosti? 1918-1920. In. Židovská menšina v Československu ve 20.letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s. 
22

4 6  Tamtéž, s.30
4 7  Soukupová,  B.  Česká  identita  po  vzniku  Československé  republiky.  Antisemitismus  jako  faktor  upevnění  

jsoucnosti? 1918-1920. In. Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, 
s.28-29

4 8  Tamtéž, s.33
4 9  Blanický, O.G. O antisemitismus v českém národě, Praha, 1919 s.31
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Kunětická.  Ve  svém článku  Otázka  rasy50 odsoudila  asimilaci  jako  tragickou  cestu 
hostitelských národů. Židovskou snahu ovládnout, využít a nakonec zničit hostitelský 
národ  dokazovala  na  příkladech  zemí,  kde  došlo  k levicovým  převratům  (Rusko, 
Německo, Maďarsko). Do povědomí lidí se tak dostávaly další antisemitské stereotypy: 
Žid – usilující o vládu nad světem, Žid – bolševik, Žid – vlastnící tiskový monopol, Žid 
–  nenávidějící  češství  a  slovanství,  Žid  –  symbol  amorálnosti  a  prohnanosti,  aj. 
Antisemitské  výpady  se  objevily  také  v roce  1920  po  jmenování  třetího  ministra 
židovského  původu.  Zároveň  docházelo  k vyostřování  již  tak  dost  napjatých  česko-
německých vztahů v republice i v pohraničí, kde antisemitská argumentace posilovala 
argumentaci protiněmeckou.

Podle některých historiků antisemitismus zastavila osobnost prezidenta Masaryka. 
Jeho vliv byl v tomto směru jednoznačně pozitivní, ale sám o sobě by patrně nestačil. 
Podle E. Lederera se veřejnost jednoduše zaměřila na jiné problémy (např. korupční 
aféry),  které tak antisemitismus vytlačily  z veřejné diskuse. Antisemitismus byl však 
nepřípustný  také  z politických  důvodů,  protože  Československo,  patřící  k vítězným 
mocnostem, se muselo prezentovat jako právní stát. Ke zklidnění situace rovněž přispěla 
konsolidace  vztahů s Německem,  Rakouskem a  Maďarskem,  spolu  se   sociálními  a 
ekonomickými reformami první poloviny dvacátých let. 

V období  konjunktury,  která  následovala,  pak antisemitismus  opustily  i  bývalé 
antisemitsky  zaměřené  strany:  českoslovenští  národní  socialisté,  agrární  strana  a 
zásluhou  Msgre  Šrámka,  hlavního  představitele  československé  strany  lidové,  byl 
antisemitismus  minimalizován  i  v oficiální  rétorice  českých  politických  katolíků51. 
Antisemitismus české společnosti však nezmizel úplně. Byl pouze zasunut do pozadí, 
protože byl nemoderní. 

2 . 2 . 2 .    Zákonná ochrana židovské menšiny

Závazky na ochranu menšin  byly výslovně zahrnuty do mírových smluv nově 
vznikajících  států  ve střední  Evropě.  V Československu byly  přijaty  10.  9.  1919 ve 
smlouvě s dohodovými mocnostmi a Československou republikou v Saint Germain en 
Laye.  Následně  byly  zařazeny  i  do  ústavního  zákona  republiky  z 29.  2.  192052. 
Důvodová zpráva k Ústavní listině uváděla:  „Ústavní listina nevypočítává národních  
menšin, neboť bývalo by ji pak řešiti otázky i vědecky sporné. Vždyť sám pojem národa  
není dosud přesně definován. Sporná je např. otázka, jsou-li  Židé národem. Ústavní  
listina  přijímajíc  obrat  bez  ohledu  na  »rasu,  jazyk  nebo  náboženství«  ponechává  
každému, aby se rozhodl,  v čem znak národnosti  spatřuje  a podle toho svobodně se  
rozhodl.  Pokládá-li  tudíž  někdo  Židy  za  zvláštní  národ,  je  oprávněn  prohlásiti  se  

5 0  Článek  byl  uveřejněn  v Národních  listech  5.  9.  1919  cit.  Soukupová,  B.  Česká  identita  po  vzniku  
Československé republiky.  Antisemitismus jako faktor upevnění  jsoucnosti? 1918-1920 .  In.  Židovská menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.32

5 1  Rataj,  J.  Český antisemitismus v proměnách let 1918-1945.  In Židé v České a polské občanské společnosti, 
Praha: UK, 1999, s.49

5 2  Do ústavy už se nedostaly  články 10 a 11 původní  dohody,  které zaručovaly  jmenovitě  židovské menšině  
sobotní klid a uznání a subvencování židovského školství.  Ohledně těchto dvou článků došlo k jednání mezi 
Edwardem Benešem a představiteli Židovské národní rady. Židovští zástupci nakonec netrvali na zařazení obou  
zmíněných článků do ústavy, protože jim E. Beneš a T.G. Masaryk slíbili, že Židům bude přiznán status národní  
menšiny a budou se na ně tedy vztahovat články 8 a 9, zaručující totéž národnostním menšinám (viz §130, §131  
a §132).
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národnostně za Žida, třebas by např. nábožensky byl bez vyznání a mateřského jazyka  
českého, německého atd. Židé nejsou tedy nuceni přiznati se při sčítání lidu, volbách  
atd.  k jiné  etnické  národnostní  menšině  nežli  židovské.“53  Podobné  zdůvodnění 
podávala  i  zpráva  ústavního  výboru,  která  zdůrazňovala,  že  Židé  mohou  využívat 
kulturní  instituce  (pro  výchovu,  náboženské  úkony  a  sociální  péči)  přiznané  všem 
národnostním menšinám bez ohledu na jazyk, který používají.  Obě tyto zprávy byly 
jednomyslně přijaty Národním shromážděním. Přestože tedy židovská národnost nebyla 
uznána přímo v ústavě, stala se součástí dvou nanejvýš autentických interpretací. Vláda 
tak vycházela vstříc všem proudům židovství, které v rámci republiky existovaly.

Na vstřícný postoj vlády k Židům se však můžeme podívat také v souvislostech 
menšinové politiky  první  republiky.  Z politického hlediska  totiž  mohli  národní  Židé 
oslabit  německé  a  maďarské  pozice  v Československu,  což  česká  vláda  vítala.  Pro 
přihlášení k židovské národnosti se tudíž nevyžadovala znalost hebrejštiny nebo jidiš a 
mohli  se k ní  přihlásit  i  Židé,  kteří  hovořili  pouze německy nebo maďarsky54.  Jako 
národnostní  menšina  mohli  Židé  žádat  o  dotace  na  školství  a  mohla  vzniknout  i 
Židovská  strana.  Vstřícný postoj  vlády ovlivnilo  jistě  i  to,  že sionisté  byli  ke  státu 
loajální, neměli přehnané politické požadavky a udržovali úzké vztahy s představiteli 
české i německé kulturní elity.

2 . 2 . 3 .    Jednotlivé proudy židovství

Otázka,  zda  Židé  jsou  nebo  nejsou  národ,  rozdělovala  Židy  na  dva  základní 
tábory: sionisty a asimilanty. Tyto dva směry existovaly již před vznikem samostatné 
republiky. Každý měl nejenom vlastní historii, ale i vlastní představy o budoucnosti a 
také se snažil řešit postavení Židů ve společnosti svým vlastním způsobem. Společná 
jim byla pouze umírněnost a liberální charakter jejich komunit. Náboženská horlivost 
byla naopak určujícím rysem posledního směr v židovství – tzv. ortodoxie.  Skupinky 
opravdově  věřících  Židů  bychom  sice  našli  v rámci  obou  předchozích  hnutí,  ale 
ortodoxní  Židé  z východní  Evropy  byli  natolik  odlišní,  že  tvořili  komunity  vlastní. 
V jednotlivých částech republiky nebylo zastoupení jednotlivých směrů stejné. 

2 . 2 . 3 . 1 .    Asimilovaní židé

Židé asimilovaní k českému národu pociťovali svůj židovský původ jako součást 
své identity, přesto nesouhlasili s tvrzením, že Židé jsou národem. Především namítali, 
že v této otázce nejsou zajedno ani vědecké kapacity. Podmínku existence národa viděli 
ve  společném  jazyce  (hebrejština  je  pouze  liturgický  jazyk  Židů),  ve  společných 
dějinách (Židům chybí téměř 2 tisíce let společných dějin, dějiny Židů jsou jen součástí 
dějin  jednotlivých  států),  společné  kultuře  (převážná  většina  Židů  převzala  kulturu 
národa, se kterým žije) a nakonec ve společném území.  Náboženství rozhodně nelze 
ztotožnit  s národností,  přestože  judaismus  měl  značný  vliv  na  zachování  vědomí 

5 3  Weltsch, F. Masaryk a sionismus. In Rychnovský E. (ed.), Masaryk a židovství, Praha, 1931, s.82
5 4  Před sčítáním obyvatelstva se rozproudila veřejná diskuze o tom, zda by Židé, hlásící se k židovské národnosti, 

přeci jen neměli dokázat znalost jednoho z židovských jazyků (hebrejštiny či jidiš). Viz Čápková, K. Charakter  
židovského nacionalismu v českých zemích  a  jeho  recepce v prvorepublikovém Československu.  In.  Židovská 
menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.73
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židovské  identity55.  Často  zmiňovaný  tzv.  „židovský  typ“  je  spíše  výplodem života 
v ghettu, izolace a persekuce, která trvala po mnoho generací a ovlivnila tak člověka 
nejen po stránce duševní, ale i fyzické56.

Svou židovskou identitu chtěli asimilanté udržovat v rámci českého národa. Mohli 
zde již  navázat na své předchůdce,  kteří  se zapojovali  do politického života v rámci 
strany mladočeské a sociálně demokratické, i na mnoho židovských spisovatelů, kteří 
obohatili českou kulturu. Judaismus byl chápán jako základ židovské identity, a tak se 
Čecho-židé od svých spoluobčanů lišili pouze náboženstvím. Svou jinakost či představu 
vyvolenosti přijímali jako své zvláštní osobité poslání nikoliv jako nadřazenost57. Hlavní 
cíl hnutí viděli v podpoře další asimilace Židů k českému národu.

Na  začátku  20.  století  se  projevila  silná  sekularizace  společnosti,  která  se 
nevyhnula  ani  židovskému  obyvatelstvu.  Po  převratu  navíc  znamenalo  odložení 
židovského náboženství nebo přímo konverze ke křesťanství značnou pomoc při vstupu 
do většinové společnosti58. Tento odklon od náboženství znamenal pro českožidovské 
hnutí velké oslabení, které se spolu s personální krizí59 projevilo v podobě dlouhodobé 
stagnace  počtu  členstva  i  aktivit.  Hnutí  se  muselo  navíc  vyrovnávat  s otevřeným 
antisemitismem  české  společnosti  v prvních  letech  republiky.  Konflikt  mezi 
očekávaným završením asimilace v podobě přijetí ze strany českého národa a realitou 
byl  jistě  velmi  bolestný.  Svůj  zápas  o  češství  vybojovalo  česko-židovské  hnutí 
především za pomoci mýtu o tolerantnosti  a svobodomyslnosti  českého národa, který 
mu umožnil hodnotit antisemitismus jako cizí prvek v české mentalitě60.   

Přesto nemůžeme říci, že by hnutí v sekularizované společnosti zcela zaniklo. Po 
vzniku  samostatného  Československa  se  veškeré  naděje  Čecho-židů  upnuly  k nové 
vlasti.  V roce  1919  vznikl  v Praze  Svaz  Čechů-židů  v Československé  republice 
(sloučením  Svazu  českých  pokrokových  židů  a  politické  jednoty  českožidovské)61. 
Zároveň  byl  zřízen  Politický  českožidovský  sekretariát.  Také  Spolek  českých 
akademiků  židů  doznal  v roce 1920 změny.  Změnil  nejenom název na Akademický 
spolek Kapper, ale především stanovy, které mu nadále umožňovaly přijímat do svých 
řad i zájemce a sympatizanty z řad českého národa. 

Historie česko-židovského hnutí ve třicátých letech byla poznamenána někdy dost 
ostrými  spory  s konkurenční  židovskou  ideologií  –  sionismem.  Přestože  asimilanté 
nadále neuznávali existenci židovského národa, byli ochotní vidět v osidlování Palestiny 
humanitní  akci  a  možnost  řešení  pro  pronásledované  Židy  z východní  Evropy62. 

5 5  viz Zahradníková, M. Palestina – země zaslíbená? Pohled českožidovských asimilantů a sionistů na Palestinu  
ve dvacátých letech. In. Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.78

5 6  viz Tamtéž, s.78
5 7  viz  Soukupová,  B.  Češi-židé.  K identitě  českožidovského  hnutí.  1918-1926 In.  Židovská  menšina 

v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.52
5 8  Tamtéž, s.56
5 9  Po roce 1918 zemřely některé významné osobnosti hnutí: pardubický lékař Viktor Ohryzek, pardubický zubní  

lékař Stanislav  Schulhof,  kolínský  advokát  Josef Podvinec,  právník  Hugo Geduldinger,  pražský zubní  lékař  
Gustav Baštýř, právník Jakub Scharfa. Na rozdíl od sionistů měli prvorepublikoví představitelé hnutí svá vlastní,  
zpravidla časově náročná povolání. viz Soukupová, B.  Češi-židé. K identitě českožidovského hnutí. 1918-1926 
In. Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.52

6 0  viz  Soukupová,  B.  Češi-židé.  K identitě  českožidovského  hnutí.  1918-1926 In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.53

6 1  Tamtéž, s.56
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Kritizovali  však  přehnaně  nacionalistický  ráz  židovské  kolonizace,  která  otravovala 
vztahy s arabskými starousedlíky. 

Svou úlohu pak Čecho-židé viděli  v aktivním odporu proti  antisemitismu a od 
druhé  poloviny  dvacátých  let  také  v obnovení  židovského  vědomí63.  Hodně  se 
diskutovalo, zda židovská identita musí mít nutně náboženský obsah a jaké místo mají 
v hnutí  lidé  bez  vyznání.  Můžeme konstatovat,  že  židovství  se  z roviny náboženské 
přesunulo  do volnější  polohy rodinných kořenů64.  Nevěřící  Židé  sice  ještě  zpočátku 
udržovali spojení s židovskou obcí, ale tyto vazby časem slábly a nakonec si mnoho lidí 
své židovské kořeny vůbec neuvědomovalo. Teprve po zavedení Norimberských zákonů 
po okupaci roku 1939 se ukázalo, že přes 14 tisíc lidí židovského původu již nebylo v 
židovských náboženských obcích registrováno65.

2 . 2 . 3 . 2 .    Sionistické hnutí66

Ke vzniku organizovaného sionistického hnutí přispěla mohutná antisemitská vlna 
z konce 19.století, zejména v souvislosti s Dreyfusovou aférou67. Již o patnáct let dříve 
však najdeme podobně zaměřené hnutí mezi ruskými Židy, kteří čelili vlně pogromů68. 
V Československu byl první sionistický spolek  Maccabea založen v roce 1893. U jeho 
zrodu  stáli  ruští  studenti  a  české  Židy  jeho  práce  příliš  nezajímala.  Posílení 
sionistického hnutí  v Čechách bylo výsledkem antisemitismu,  který byl spojen s tzv. 
Hilsnerovou aférou. V roce 1899 byl spolek přejmenován na Bar Kochba a zahrnoval již 
česky i  německy hovořící  studenty.  V roce 1909 vznikl  podobný Spolek židovských 

62  viz Zahradníková, M. Palestina – země zaslíbená? Pohled českožidovských asimilantů a sionistů na Palestinu  
ve dvacátých letech. In. Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.88

6 3  viz  Soukupová,  B.  Češi-židé.  K identitě  českožidovského  hnutí.  1918-1926 In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.57

6 4  Tamtéž, s.55
6 5  Norimberské  zákony  byly  pro  protektorátní  občany  zavedeny  až  nařízením  říšského  protektora  Neuratha  

21.6.1939. Do té doby byli za Židy pokládáni všichni příslušníci židovských náboženských obcí – tedy podle 
náboženských kritérií. Norimberská „rasová“ kritéria se lišila od náboženských pouze tím, že za rozhodující se 
neuznávala jen příslušnost k židovskému náboženství určité osoby, ale také náboženská příslušnost jeho rodičů a 
prarodičů, případně manželského partnera. Viz Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé 
protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.19

66  Cílem tohoto kulturního a politického hnutí bylo naplnění odvěké židovské touhy po návratu do zaslíbené země 
(na Sion). Systematické pokusy o židovské osídlení Palestiny vyvolaly zejména pogromy v Rusku a agresivní  
antisemitismus 19.st.  v západní  Evropě,  jehož vrcholem byla Dreyfusova aféra ve Francii.  Vídeňský novinář  
Teodor  Herzl  (*1860-1904)  formuloval  ve  své  knize  Židovský  stát  (1896)  základní  myšlenku,  že  Židé  se 
nemohou asimilovat. Jedinou možností, jak potlačit antisemitismus, je vytvoření moderního židovského státu se 
všemi sociálními vrstvami, včetně rolníků. Roku 1897 pak svolal 1. sionistický světový kongres do Basileje a až 
do  své smrti  se  snažil  diplomatickými  iniciativami  dosáhnout  pro  židovský  stát  mezinárodní  právní  uznání.  
Židovský fond pro přestěhovalce zatím nakupoval půdu v Palestině a sionistická hnutí  v jednotlivých zemích 
vyzývala  k tzv.  „aliji“ – přestěhování  do Palestiny.  Sionismus nebylo jednotné hnutí,  ale zahrnovalo mnoho 
ideově i nábožensky rozdílných proudů. Teprve Chaimu Weizmannovi,  pozdějšímu prvnímu prezidentu státu 
Izrael, se podařilo tyto proudy spojit  a r.1917 přimět britskou mandátní  správu nad Palestinou k  vydání tzv. 
Balfourovy deklarace, ve které britský ministr zahraničí Balfour slíbil, že Židé si mohou v Palestině založit svou 
domovinu.  Od  této  doby  se  však  datuje  také  arabsko-židovské  nepřátelství  a  boje.  Stát  Izrael  byl  založen 
rozhodnutím Spojených národů pod dojmem holocaustu r.1948. 

67  V r.  1894 byl  židovský důstojník  francouzského generálního  štábu Alfred Dreyfus na základě zfalšovaných 
dokumentů  obviněn  ze špionáže,  zatčen  a odsouzen  k doživotní  deportaci.  Proti  rozsudku,  který  byl  zjevně 
ovlivněn rasovými předsudky, se vzedmula vlna odporu socialistů a intelektuálů (např. spisovatel Émile Zola). 
V r. 1898 se nadřízený A.Dreyfuse plukovník Henry, přiznal, že důkazy zfalšoval a nato spáchal sebevraždu.  
Soudní řízení však bylo obnoveno teprve na nátlak pokrokové veřejnosti v r.1899.  A. Dreyfus byl prezidentem 
E. Lobetem omilostněn, ale teprve v r. 1906 byl plně rehabilitován. 

6 8  Roku 1882 sepsal Leon Pinsker výzvu Židům celého světa pod názvem Autoemanzipation, ve které vybízel 
Židy k založení samostatného židovského státu. Viz Čápková, K. Charakter židovského nacionalismu v českých 
zemích  a  jeho  recepce  v prvorepublikovém Československu.  In.  Židovská  menšina  v Československu  ve  20. 
letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.66
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akademiků Theodor Herzl, který sdružoval výlučně česky mluvící studenty. Oba spolky 
spolu úzce spolupracovaly. 

Sionistické hnutí se v českých zemích zaměřovalo především na kulturní obrodu. 
Velký význam měla také diskuse o podstatě židovské identity, protože většina Židů již 
byla  nábožensky  vlažná.  V sionismu  neviděli  v první  řadě  prostředek  ke  vzniku 
židovského státu, ale program obrody židovského národa. Ve své činnosti se zaměřovali 
na oživení židovských tradic, výuku hebrejštiny a na poznávání židovské literatury a 
dějin. V otázce židovského státu netrvali přímo na osídlení Palestiny. Důležitější pro ně 
bylo vytvoření  kulturního a vzdělávacího centra69. 

Pozice  sionistického  hnutí  na  mezinárodní  úrovni  se  významně  upevnily 
především díky Balfourově deklaraci z roku 1917 a Wilsonově deklaraci z ledna 1918, 
jejíž  10.  bod  přiznával  národům Rakouska-Uherska  právo  na  autonomii.  V souladu 
s touto deklarací utvořili členové sionistického hnutí 22.10.1918 tzv. Židovskou národní 
radu,  která  jednala  s Českou  národní  radou  o  uznání  židovské  národnosti  v nově 
vytvořeném státě.  Skutečnost,  že  se  Židé  odvolávali  na  stejný  dokument  jako Češi, 
značně usnadnila společná jednání.  

Celá  sionistická  organizace  se  po  1.  světové  válce  zaměřila  na  praktické 
naplňování sionistického programu. Vznik židovského státu se z oblasti snů přesunul do 
roviny možného, a tak vedle vzdělávací činnosti  se objevily i  kurzy,  připravující  na 
praktický život  v Palestině (práce v zemědělství,  všeobecné kurzy o Palestině,  výuka 
novohebrejštiny, aj.). Organizace, které se zaměřovaly především na mládež, pracovaly 
na podobném principu jako skaut. K nejvýznamnějším patřila v českých zemích Tchelet 
Lavan (hebr. = modrobílá), která si vytkla za cíl „pěstovat u židovské mládeže občanské 
ctnosti  a  vychovat  tak  nové  občanské  pokolení,  silné  a  zdravé  tělem  a  duchem“70. 
Členové  rovněž  podporovali   hnutí  finančně.  Vedle  povinného  šekelu,  odváděného 
Světovému sionistickému hnutí, přispívali i do Národního fondu židovského a od roku 
1920 rovněž do nově vytvořeného fondu Keren Hajesod. 

České sionistické hnutí bylo významnou součástí světového sionistického hnutí71. 
Díky  svému  kulturnímu  zaměření  mělo  blízko  k Chaimu  Weizmanovi,  který  byl 
v letech 1931-1935 předsedou Světové sionistické organizace. Z dnešního pohledu si 
zaslouží  pozornost  organizace  Brit  Šalom,  která  prosazovala  vstřícné  jednání 
s palestinskými Araby. Měla sloužit jako prostor pro intelektuály z obou táborů, kde by 
spolu mohli diskutovat o uspořádání budoucí Palestiny. Brit Šalom byla založena v roce 
1925 v Jeruzalémě českými sionisty, kteří po válce odjeli do Palestiny. Jejich cílem bylo 
vytvoření  dvounárodnostního  státu,  ve  kterém by Židé  i  Arabové měli  rovnoprávné 
postavení. Jeden ze zakladatelů - Hugo Bergmann často připomínal, že kolonizace by 
přinesla  výhody  jak  Židům,  tak  Arabům.  Proto  je  nutné  zapomenout  na  evropskou 
ideologii  moci  a  přejít  od  politického  sionismu  k sionismu  praktickému  -  tedy 

6 9  viz  Čápková,  K.  Charakter  židovského nacionalismu  v českých  zemích  a jeho  recepce v prvorepublikovém 
Československu. In. Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.67

7 0  viz  Čápková,  K.  Charakter  židovského nacionalismu  v českých  zemích  a jeho  recepce v prvorepublikovém 
Československu. In. Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.94-95

71  Čermáková,  R.  Československá  republika  –  nový  stát  ve  střední  Evropě  a  Židé.  In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.13
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budovat72. I po masakrech v roce 192973 vybízel Bergmann ke vzájemnému pochopení a 
doporučoval  i  výuku  arabštiny,  aby  bylo  porozumění  prakticky  možné.  Po  silné 
imigrační vlně Židů z Německa a Polska se však situace v Palestině vyostřila a mírové 
iniciativy Brit Šalom byly vystřídány nekompromisním postojem politických sionistů. 

V Československu mělo sionistické hnutí větší vliv na Moravě74 než v Čechách. 
Na  Podkarpatské  Rusi  a  na  Slovensku  se  ortodoxní  Židé  sice  hlásili  k židovské 
národnosti,  ale jinak vystupovali proti programu sionistů založit samostatný židovský 
stát. Podle ortodoxních představ teprve Mesiáš na konci časů svolá svůj lid do zaslíbené 
země.  V Sudetech  se  zpočátku  Židé  k židovské  národnosti  nehlásili,  protože  se 
považovali  za Němce. Pozdější  zájem o sionistické hnutí,  především u mládeže,  byl 
způsoben rostoucím antisemitismem německého prostředí75.  

Značnou prestiž získalo sionistické hnutí také mezi českou veřejností. Což se dá 
vysvětlit i zaměřením jeho činnosti zejména na děti a mládež. Vznikaly nové sportovní 
a skautské oddíly a rovněž vedoucí představitelé byli většinou mladí vzdělaní lidé, kteří 
mluvili několika jazyky a „znali svět“76. Politicky byli sionisté rozhodně prozíravější a 
zdatnější,  než  asimilanté.  Založili  Židovskou  stranu,  sdružující  politiky  různého 
ideologického zaměření, která se snažila chránit zájmy židovské menšiny. V parlamentě 
měla strana svého zástupce od voleb roce 1929. 

2 . 2 . 3 . 3 .    Ortodoxie a Židé z východní Evropy

V době založení Československé republiky neexistovala na území Čech a Moravy 
žádná  zastřešující  organizace  ortodoxních  Židů77.  Ochaboval  dokonce  i  náboženský 
život  většiny  obcí78.  Oživení  a  posílení  ortodoxie  způsobil  až  příliv  židovských 
uprchlíků  z Polska  během první  světové  války79.  Přestože  část  z nich  byla  po  válce 
vypovězena, mnoho jich v Československu zůstalo a postupně se začlenilo do komunit 
československých Židů. 

7 2  Čápková,  K.  Charakter  židovského  nacionalismu  v českých  zemích  a  jeho  recepce  v prvorepublikovém 
Československu. In. Židovská menšina v Československu ve 20.letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.84

7 3  Při brutálním pogromu v Hebronu  v r. 1929 bylo Araby  zabito asi 130 Židů a přes 200 jich bylo zraněno.  
Zatímco někteří Arabové na Židy útočili, jiní své židovské sousedy ukryli. 

74  Tento úspěch se většinou vysvětluje skutečností, že židovské obyvatelstvo žilo na Moravě většinou v  menších 
městech,  kde  v zastupitelstvích  židovské  čtvrti  tvořilo  významnou  menšinu.  Účast  na  politické  správě  pak 
mnohonásobně zvýšila pocit sounáležitosti židovského národního společenství. Zatímco v Čechách bylo 5600 
plátců šekelu (povinného poplatku Světové sionistické organizaci), na Moravě jich bylo 7000. Viz Čápková, K. 
Charakter židovského nacionalismu v českých zemích a jeho recepce v prvorepublikovém Československu.  In. 
Židovská menšina v Československu ve 20.letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.74-75

7 5  Čecho-židé sionistům vyčítali, že jejich hnutí slouží jako zástěrka pro židovské němčení. Někteří Židé jsou prý  
sionisty  jen  proto,  že  Čechy  být  nemohou  a  Němci  nechtějí.  Viz  Čápková,  K.  Charakter  židovského  
nacionalismu  v českých  zemích  a  jeho  recepce  v prvorepublikovém  Československu.  In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20.letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s. 86

7 6  viz  Soukupová,  B.  Češi-židé.  K identitě  českožidovského  hnutí.  1918-1926 In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20.letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.53-54

7 7  Kružíková,  J.  Židovské  náboženské  obce  a  ortodoxní  Židé  v Československé  republice  ve  20.  letech.  In. 
Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.98

7 8  Výjimkou bylo jen několik náboženských obcí v některých malých městech na Moravě. Zde ještě existovaly 
zcela ortodoxní synagogy, které se striktně držely židovského zákona a zvyků. Tamtéž, s.98

7 9  V Brně byli  haličtí  Židé již od r.  1883 a vybudovali  si zde i  svou modlitebnu – tzv. Polský templ.  Zdejší  
židovskou komunitu však zřejmě výrazně neovlivnili. Zlom nastal až během první světové války, kdy se díky 
mnoha tisícům uprchlíků z Polska počet brněnského židovského obyvatelstva téměř zdvojnásobil. Mezi běženci  
bylo velké množství chasidů, kteří do Brna přinesli úplně nové pojetí religiozity.  Viz. Grossmann, D.  Obraz 
brněnské  židovské  komunity  v  její  spolkové  činnosti  (Diplomová  práce).  Brno:  Masarykova  univerzita. 
Filozofická fakulta. Katedra historie, 2002. s.23-25
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Spolky ortodoxního židovstva vznikaly už od dvacátých let 20. století. U jejich 
zrodu  stála  často  snaha  vytvořit  protiváhu  sílícím  liberálním  tendencím.  Jednalo  se 
jednak  o  tradiční  náboženské  a  synagogální  spolky,  jednak  o  spolky  zaměřené  na 
náboženské vzdělávání.  Přes primární zaměření k náboženským a rituálním otázkám, 
reagovaly  spolky  nepřímo  i  na  soudobá  politická  témata80.  Často  také  udržovaly 
kontakty  se  zahraničními  ortodoxními  organizacemi.  Na  počátku  třicátých  let  se 
ortodoxní  Židé  pokusili  vybudovat  jakousi  zastřešující  celorepublikovou  organizaci 
ortodoxního židovstva. Události z let 1938-1939 tomu však zabránily81.

2 . 2 . 4 .    Masarykův vztah k Židům a židům

Svými myšlenkami národní obrody sionisté oslovili také některé významné české 
osobnosti:  prezidenta  Masaryka,  poslance  Krejčí  a  filozofa  E.  Rádla.  V Masarykovi 
Židé viděli  svého zastánce již od dob Hilsneriády a je pravda, že Masaryk je nikdy 
nezklamal.  Díky  jeho  spravedlivému  a  nezaujatému  postoji  k Židům,  býval  často 
nazýván filosemitou. Vyskytly se dokonce i legendy, že jeho biologický otec byl Žid82.

Přestože se před válkou Masaryk hodně stýkal s českými i německými asimilanty, 
přednost  dával  rozhodně  sionistům83.  Většina  Židů  byla  proto  přesvědčena,  že  se 
Masaryk  osobně  zasadil  o  uznání  židovské  národnosti  v československém  státě.  V 
sionismu zdůrazňoval Masaryk především vnitřní morální obnovu a formování nového 
židovského sebevědomí, které je nutné pro vlastní řešení „židovské otázky“. Židům také 
často připomínal, že nesmí čekat, až je bude někdo bránit, ale že je povinností každého 
člověka bránit se proti nespravedlnosti. V československém státě pro to mají podmínky 
všichni občané84. 

Své  názory  na  sionismus  Masaryk  v průběhu  dalšího  života  nezměnil  a  vždy 
zůstával  k sionismu spravedlivý  a  objektivní,  jak se ostatně snažil  být  ke všem.  Ve 
skutečnosti  však  Masaryk  příliš  nevěřil  v úspěšnou  realizaci  plánů na  židovský stát 
v Palestině. Ani případě, že se židovský stát zrodí, nebudou se tam moci přestěhovat 
všichni  Židé.  Pro  ty,  kteří  zůstanou,  však  může  být  sionismus  východiskem  pro 
budování  vlastního  sebevědomí.  V roce  1927  podnikl  Masaryk  fyzicky  namáhavou 
soukromou cestu do Palestiny, aby na vlastní oči viděl vznikající židovský stát. Tím se 
jeho kredit mezi sionisty doma i v zahraničí ještě zvýšil85.

Ve  svém  vnějším  vystupování  vyjadřoval  prezident  sympatie  k sionismu  a 
neutralitu vůči vnitro-židovskému boji mezi sionisty a asimilanty86. Podle jeho názorů je 
možná  pouze  kulturní  asimilace  jednotlivce.  Krevní  asimilace  neboli  organizovaná 

8 0  Kružíková,  J.  Židovské  náboženské  obce  a  ortodoxní  Židé  v Československé  republice  ve  20.  letech.  In. 
Židovská menšina v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.104

8 1  Tamtéž, s.104-105
8 2  Podrobněji viz Polák, S. Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus, Praha: Ústav T.G.Masaryka, 1995
83  Již v roce 1900 Masaryk napsal: „Mně jest sionistické hnutí velice sympatické. Snaže se je pochopit z života  

přítomnosti,  oceňuji na něm nacionalismus, zvláště ctím, že potlačovaný Žid se nestydí za svoji národnost …  
Chápu však sionismus především mravně; myslící pokrokový Žid uvědomuje si nedostatek svého charakteru a  
svého světového názoru.“ Weltsch,  F.  Masaryk a sionismus.  In Rychnovský,  E. Masaryk a židovství,  Praha, 
1931, s.68

84  Lederer,E. Vzpomínky na Masaryka In Rychnovský, E. Masaryk a židovství, Praha,1931, s.321-322
85  Soukupová,  B.  T.G.Masaryk  a  židé,  Židé  a  T.G.Masaryk:  legenda  a  skutečnost In.  Židovská  menšina 

v Československu ve 20.letech, Praha: Židovské muzeum, 2003, s.122
86  Weltsch, F. Masaryk a sionismus In Rychnovský, E. Masaryk a židovství, Praha,1931, s.77
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asimilace  celého  židovského  společenství  možná  není87.  Jako  politik  však  Masaryk 
uznával, že z práva na sebeurčení vyplývá i právo Židů svobodně se rozhodnout, k jaké 
národnosti se přihlásí a toto právo byl odhodlán akceptovat. Na veřejnosti proto vždy 
odmítal rozhodnout, zda Židé představují národ nebo ne.

87  Tamtéž, s.71
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3. Vztah katolické církve a Židů

3 . 1 .         Postavení katolické církve v     prvorepublikovém   
Československu

3 . 1 . 1 .    Hnutí „Pryč od Říma“

Od šedesátých let 19. století se můžeme v celé Evropě setkat se snahou některých 
stran  a  hnutí  oslabit  postavení  katolické  církve  ve  společnosti  a  vazbu  státu  na 
Apoštolský stolec.  Podle tohoto záměru dostalo  hnutí  název „Los von Rom“ neboli 
„Pryč od Říma“. V české politice se před válkou projevovalo především v liberálních 
stranách  jako  boj  proti  politickému  katolicismu.  Po  rozpadu  Rakousko-uherské 
monarchie,  která  do  té  doby  poskytovala  církvi  značnou  ochranu1,  stala  se  sama 
katolická církev terčem často nevybíravé kritiky. Svou roli zde hrála nejenom veřejná 
podpora  monarchie  ze  strany  většiny  církevní  hierarchie  i  představitelů  katolických 
stran,  ale  také  orientace  národních  sil  k husitským  tradicím.  Rovněž  sociální  hnutí, 
inspirované  bolševickou  revolucí  v Rusku,  vidělo  v bohaté  církvi  nepřítele  všech 
chudých.  Sociálně  demokratická  strana  a  strana  národně  socialistická  proto  raději 
využily proticírkevní nálady jako ventil pro nebezpečný radikalismus ulice2. Všechny 
tyto skutečnosti nakonec způsobily, že v Československu dosáhlo protikatolické hnutí 
nejvyšší intenzity3, ze všech nástupnických států rakouské monarchie. 

Ani v samotné katolické církvi však nepanovala jednota. Mnozí kněží volali po 
reformě  církve,  která  by  zahrnovala  rozšíření  církevní  samosprávy,  větší  možnosti 
spolupráce  laiků,  volbu  biskupů,  dobrovolnost  celibátu,  liturgii  v národním  jazyce, 
úpravu kněžského studia i povolení církevních pohřbů žehem. Do čela nespokojených 
kněží se postavila Jednota katolického duchovenstva. Po odmítnutí reformních snah ze 
strany Vatikánu vytvořila nespokojená část kléru národní církev4. 

1  V rakouské  části  monarchie  měla  římskokatolická  církev  výsadní  postavení  a  velký  vliv  na  školství  a  
společenský  život.  Byla  pod  ochranou  panovníka,  i  když  ji  František  Josef  I.  zároveň  udržoval  pod  jistou  
kuratelou.  Úzký svazek státu a církve byl  od druhé poloviny 19.století  liberálními kruhy posměšně nazýván  
„sepětí trůnu a oltáře“. Trapl, M.  Postavení katolické církve a politický katolicismus v zemích střední Evropy  
v letech 1918-1938. In. Moderní dějiny č. 8, Praha: Historický ústav, 2000, s.169

2  Mariánský sloup byl postaven v roce 1650 na památku obrany Prahy před švédskou armádou na konci třicetileté  
války, nikoli jako upomínka na Bílou horu. Ale již v 80. letech 19. století požadovali někteří čeští politikové jeho  
odstranění právě s poukazem na to, že údajně symbolizuje bělohorskou bitvu. V neděli 3.11.1918 se na Bílé hoře 
konalo lidové shromáždění. Po proslovech o třistaleté habsburské porobě se rozvášněný dav, vedený anarchistou  
Františkem Sauerem,  vydal  na Staroměstské  náměstí  a  sloup  strhl.  Někteří  radikálové  dokonce  uvažovali  o 
svržení barokních soch z Karlova mostu jako symbolů katolické protireformace. K tomu už naštěstí nedošlo, ale 
svržení mariánského sloupu vyvolalo velké pobouření na Slovensku. Tato událost tak hned na počátku poškodila  
vztahy  mezi  oběma  národy.  Už  ve  20.  letech  minulého  století  také  vznikla  společnost,  jejímž  cílem bylo  
obnovení mariánského sloupu. Šebek,J. Vlna protikatolických nálad a útoků. Katolický týdeník. č.49, 2003, s.3

3  Trapl, M.  Postavení katolické církve a politický katolicismus v zemích střední Evropy v letech 1918-1938. In. 
Moderní dějiny č. 8, Praha: Historický ústav, 2000, s.173

4  Proti  kněžstvu  vystoupil  nový pražský arcibiskup dr.  František Kordač,  intronizovaný 26.10.1919.  Většina 
nespokojených kněží pak vytvořila 8.1.1920 novou církev Československou, opírající se o národní  a reformační  
principy. V následujících měsících nastala silná vlna vystupování z katolické církve. Viz. Trapl, M. Hnutí „Pryč 
od Říma“ In. Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie v letech 1918-1938, 
Olomouc: UP Olomouc, 2001, s.27
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3 . 1 . 2 .    Požadovaná odluka církve od státu

Nová Československá republika byla v roce 1918 ustavena jako občanský stát, 
který  přiznával  všem  obyvatelům  stejná  práva  bez  ohledu  na  rasu,  jazyk  nebo 
náboženství. Tento princip byl zakotven i v ústavě z roku 1920. V době jejího vzniku 
požadoval prezident Masaryk i všechny liberální a socialistické politické proudy, aby 
v ní byla zakotvena rovněž odluka církve od státu. S tím byl ochoten souhlasit i Vatikán 
za předpokladu, že bude provedena umírněným způsobem po vzoru spojených států5. 
Česká římskokatolická hierarchie se však právem obávala radikálního pojetí po vzoru 
Francie. Také předáci katolických stran s odlukou zásadně, i když taktně, nesouhlasili6. 

Nakonec se však tato snaha neprosadila, mimo jiné i s ohledem na religióznější 
Slovensko.  V Československu  tedy  zůstal  i  nadále  v  platnosti  zákon  z roku  1874, 
upravující  postavení  katolické  církve ve státě.  Mezitím se ovšem připravovaly  nové 
zákony, které měly omezit vliv katolické církve ve školství, ve veřejném i kulturním 
životě. Novým zákonem byla občanům také dána možnost, aby si zvolili mezi sňatkem 
církevním  a  občanským.  Přes  velký  odpor  katolické  církve  se  prosadila  rozluka  a 
rozvody v manželském právu a  bylo  povoleno pohřbívání  žehem.  Zákon,  zakazující 
politickou agitaci  při  náboženských obřadech (tzv. kazatelnicový zákon), měl oslabit 
politický vliv katolicismu; majetku církve se naproti tomu dotkl zákon o zabavení půdy, 
která byla dlouhodobě propachtovaná.

3 . 1 . 3 .    Československá strana lidová

Hlavní zásluhu na tom, že ani v pozdější době nedošlo k odluce církve od státu a 
že nebyly přijaty zákony výrazně poškozující církev, měla zásluhu především politika 
Československé  strany  lidové.  Její  hlavní  představitel  Msgr.  Šrámek  se  jako  první 
zástupce politického katolicismu vyslovil v září 19187 pro samostatný stát a postavil se 
do čela nově ustanovené Československé strany lidové8. Zpočátku bylo jejím hlavním 
úkolem odvrátit odluku církve od státu, kterou připravovaly ostatní strany. Na tomto 
postupu se shodly nejenom všechny katolické strany a hnutí,  ale dokonce i  církevní 
hierarchie. Lidová strana zaujala vyčkávací taktiku a zdržovala jednání až do doby, kdy 
nejprudší vášně pominuly. Zpočátku s ní vládní strany vůbec nepočítaly. K obratu došlo 
až po porážce radikální levice v prosincové generální stávce. V Černého úřednické vládě 
se stal Msgr. Šrámek členem tzv. Pětky a lidová strana byla od této doby považována za 
rovnocenného partnera ostatních politických stran v republice 

5  Americký model laického státu: stát není neutrální vůči náboženství, vychází z křesťanských tradic a nepopírá 
je.  Některé činnosti  církve a náboženských  společností  podporuje  i  finančně,  především daňovými úlevami.  
Neexistuje speciální právní norma, regulující  vztah mezi státem a katolickou církví.  Němec, D.  Mezinárodní  
smlouvy mezi Apoštolským stolcem a Polskem, Rakouskem a Československem v období mezi dvěma světovými  
válkami. In. Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie v letech 1918-1938, 
Olomouc: UP Olomouc, 2001, s.45

6  Trapl,  M.  Hnutí  „Pryč  od  Říma“ In.  Politický  katolicismus  v nástupnických  státech  Rakousko-Uherské 
monarchie v letech 1918-1938, Olomouc: UP Olomouc, 2001, s.19

7  Trapl, M. Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: 
SPN, 1990, s.21

8   Sloučením katolicko-národní a křesťansko-sociální strany vznikla 10. 9. 1918 zemská organizace Čs.strany  
lidové, jejímž předsedou se stal Msgr. Šrámek. České katolické strany se sjednotily na sjezdu v Praze až 3. 1. 
1919  pod  vedením  vyšehradského  kanovníka  Bohumila  Staška,  který  svou  stranu  víceméně  podřídil  
moravskému  křídlu.  Jednota  strany  byla  až  do  r.1922  udržována  pouze  společným  poslaneckým  klubem 
v parlamentě.  Ústřední  výkonný  výbor  strany  byl  zřízen  až  r.1922.  Viz  Trapl,  M.  Politický  katolicismus  a  
Čs.strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: SPN, 1990, s.19
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V této pozici měli lidovci už mnohem lepší možnost zabránit odluce a odvrátit 
přijímání  protikatolických  zákonů.  Zároveň  se  snažili  udržet  základní  pozice 
římskokatolické církve v jejím zápase o majetek s Církví československou. Při přijímání 
nových zákonů se však ukázalo, že názory na způsob prosazování požadavků katolické 
církve9 se velmi různí a vyvolávají řadu sporů a to nejen uvnitř strany samotné, ale i  
v rámci celého katolického tábora v ČSR10. Koneckonců, vztah jednotlivých katolických 
stran v nové republice,  byl od počátku velmi složitý11.  Slovenská ľudová strana sice 
podporovala jednání,  která  měla zabránit  odluce,  ale  postupem času se její  program 
„slovenské  svébytnosti“  dostával  stále  více  do  rozporu  se  státotvornou  a 
„československou“ politikou lidové strany12. Nacionální rozpory mezi lidovou stranou a 
německými křesťanskými sociály  byly ještě  hlubší.  V obou stranách byl  prosazován 
značný  nacionalismus,  který  spolupráci  nezřídka  úplně  znemožnil13.  S maďarskými 
křesťanskými  sociály  ani  s polskou  katolickou  stranou  lidová  strana  spojení 
neudržovala.  

Katolická  církev  v Československu  se  sice  neztotožňovala  s žádnou  politickou 
stranou, ale přesto měla nejblíže ke  straně lidové.  Ve svém vztahu se ale snažila  o 
zachování  určitého  odstupu.  Lidová  strana  měla  právo  na  vlastní  taktiku,  pokud 
nezasahovala do oblasti dogmatiky či mravnosti, církev si však vyhrazovala právo na 
kritiku.  V praxi  uplatňovala  církev  svůj  vliv  prostřednictvím  kněží,  kteří  byli 
funkcionáři  strany.  Je  pochopitelné,  že  různé  funkcionáře  ovlivňovaly  různé  kruhy 
církevní hierarchie14.

Lidová strana se díky trpělivé a klidné politice zařadila do politického systému 
nového  demokratického  státu.  Dovedla  se  vyhýbat  všem  extrémním  situacím  i 
konfrontacím  a  ve  svém  hnutí  prosazovala  zásadu,  že  katolíci  musí  bezvýhradně 
spolupracovat  na budování  československého státu.  Postupně se jí  podařilo  pro tuto 
zásadu  získat  nejen  stranické  funkcionáře,  ale  i  většinu  české  církevní  hierarchie  a 
duchovenstva.  Ve  volbách  roku  1925  se  Československá  strana  lidová  stala  třetí 
nejsilnější  stranou  v zemi.  Hnutí  „Pryč  od  Říma“  tak  neúmyslně  přispělo 
k demokratizaci a myšlenkovému rozvoji českého katolicismu, jehož výsledkem bylo 
začlenění katolické církve do československého státu15.  

3 . 1 . 4 .    Smlouva s Vatikánem - »Modus vivendi«

Součástí  hnutí  „Pryč  od  Říma“  byly  také  útoky proti  Vatikánu a  připomínání 
historických  událostí,  ve  kterých  se  papež  či  koncil  zachoval  k českému  národu 
nepřátelsky.  Masaryk  a  Beneš  však  v rámci  své  zahraničně  politické  koncepce 
připravovali  navázání diplomatických styků i  s Vatikánem. Apoštolský stolec rovněž 
uznal Československou republiku rychle po jejím vzniku. 

9  K nejostřejším střetnutím  došlo  v otázce  školství  viz.  Trapl,  M.  Politický  katolicismus  a  Čs.strana  lidová  
v Československu v letech 1918-1938, Praha: SPN, 1990, s.68-69

1 0  Tamtéž, s.15
1 1  Tamtéž, s.16-20
1 2  Trapl, M. Politický katolicismus a Čs.strana lidová v Československu v letech 1918-1938, s.19
1 3  Tamtéž, s.19
1 4  Tamtéž, s.18
1 5  Symbolicky to naznačovaly státní oslavy Svatováclavského milénia roku 1929, kterého se zúčastnily všechny 

významné osobnosti politického života.
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Nový  stát  převzal  roku  1918  právní  systém  a  závazky  plynoucí  ze  svého 
dřívějšího  začlenění  do Rakouska-Uherska i  v náboženské oblasti.  Národní  orientace 
nového státu se zpočátku projevila pouze jmenováním národní hierarchie. V souvislosti 
se vznikem národní církve a s pozemkovou reformou se napětí mezi státem a církví 
zvyšovalo. V nové ústavě z roku 1920 byla zakotvena rovnoprávnost všech vyznání a 
svoboda výkonu náboženských práv. Plnému uplatnění amerického modelu však bránilo 
ekonomické  sepětí  státu  a  církve.  Od  roku  1920  byly  ve  Vatikánu  projednávány 
především otázky týkající se provinční správy klášterů a nového rozčlenění diecézí tak, 
aby  odpovídalo  novým  státním  hranicím.  Jednání  byla  sice  v roce  1925  přerušena 
Marmaggiho  aférou16,  ale  po  přijetí  tzv.  kongruového  zákona17 (1926)  se  situace 
uklidnila. 

»Modus vivendi«, který byl podepsán v prosinci 192718, představoval rámcovou 
dohodu  státu  a  církve19,  od  které  se  mělo  odvíjet  československé  konfesní  právo. 
Závěrečná  delimitace  hranic  slovenských  a  podkarpatských  diecézí20 pak  byla 
definitivně potvrzena papežskou bulou Ad ecclesiastici regiminius incrementum ze dne 
2.9.1937. Současně s papežskou bulou vydala československá vláda nařízení o zrušení 
vnucené státní správy církevního majetku na Slovensku, který byl ostatně již mezitím 
převeden do církevní správy.21  

1 6  Papežský  nuncius  Marmaggim  protestoval  proti  účasti  prezidenta  a  ministerského  předsedy  v přípravném 
výboru oslav Husova upálení v r.1925. Vatikán podal protest na československém velvyslanectví v Římě a kurie 
i  nuncius  oficiálně  vyhrožovaly  přerušením diplomatických  styků.  Oficiální  osobnosti  se  však  oslav  přesto 
zúčastnily  a  nuncius  demonstrativně  opustil  Prahu.  Trapl,  M.  Politický  katolicismus  a  Čs.strana  lidová  
v Československu v letech 1918-1938, Praha: SPN, 1990, s.90

1 7  Kongruovým zákonem byly stanoveny základní kněžské platy. Vedle toho převzal stát náklady na vzdělání  
duchovních a financování bohosloveckých fakult.  Vzdálila se tím sice možnost odluky,  ale na druhou stranu  
financováním  získal  stát  nad  církví  určitý  dohled.  Trapl,  M.  Politický  katolicismus  a  Čs.strana  lidová  
v Československu v letech 1918-1938, Praha: SPN, 1990, s.98

1 8  Vstoupil v platnost 20.1.1928
1 9  »Modus vivendi« se týkal pouze nejdůležitějších záležitostí, měl proto jen 6 bodů: 

1. Nové rozhraničení diecézí (Slovensko spadalo pod maďarskou metropoli v Ostřihomi a Jageru). 
2.  Správa majetku církve (majetek církve pod nucenou správou bude předán do správy komise biskupského  

sboru). 
3. Stanovena zásada, že provinciální správa klášterů bude umístěna v ČSR. 
4. Stanoven způsob jmenování biskupů (apoštolský Stolec se v něm zavázal dotázat se před jmenováním biskupů 

československé vlády, zda nemá proti kandidátovi nějaké politické výhrady). 
5. Uveden text přísahy věrnosti státu. 
6. Stanovena zásada co nejrychlejší úpravy státních norem podle Modu vivendi – úprava není automaticky). 
Němec, D. Mezinárodní smlouvy mezi Apoštolským stolcem a Polskem, Rakouskem a Československem v období  

mezi  dvěma  světovými  válkami.  In.  Politický  katolicismus  v nástupnických  státech  Rakousko-Uherské 
monarchie v letech 1918-1938, Olomouc: UP Olomouc, 2001, s.62-65

2 0  V Kladsku a ve Slezsku nemohly být hranice znovu vyznačeny pro odpor německé strany.
2 1  Trapl, M. Politický katolicismus a Čs. strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: SPN, 1990, 

s.137
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3 . 2 .         Katolická církev a česká společnost  

Máme-li hovořit o vztahu katolické církve k Židům, musíme si nejprve ujasnit, 
koho tento pojem představuje. Tradičně za »církev« považujeme především hierarchii 
(vyšší  klérus),  případně  kněze.  Kromě  toho  však  můžeme  »církev»  chápat  také  ve 
významu  „Boží  lid“  nebo  „Společnost  všech  křesťanů“22.  Nelze  však  za  křesťana 
označit každého, kdo je pokřtěný. Katolický lidový katechismus z roku 1903 učil, že: 
„Katolickým křesťanem se nazývá ten, kdo jest pokřtěn a také zevně se osvědčuje jako  
úd církve katolické.“23 Rovněž podle kodexu církevního práva (Codex iuris canonici), 
který vstoupil v platnost v roce 1917 platilo, že „Křtem je člověk začleněn do Církve  
Kristovy  jako  osoba  a  nabývá  účastenství  na  všech  právech  a  povinnostech  
křesťanských,  které  potud  trvá,  pokud  tomu  nebrání  zvláštní  překážka  nebo  trest  
církevní24“. 

Ze statistik získaných při sčítání obyvatel jsme schopni zjistit, v jakém rozsahu se 
česká společnost  aktivně  hlásila  ke katolické  víře25.  Jsme schopni  rovněž odhadnout 
procento pokřtěných lidí ve společnosti. Ale v žádném případě nemůžeme postihnout, 
jak  velké  množství  lidí  skutečně  žilo  podle  katolické  víry.  Při  hodnocení  vztahu 
katolické  církve  k Židům,  jsem  tedy  vycházela  z oficiálních  prohlášení  katolické 
hierarchie  o  Židech  a  z obsahu  tiskovin,  které  se  ke  katolicismu  hlásily.  Ve 
vzpomínkách  prostě  nebylo  možné  rozpoznat,  zda  osoba,  která  pomáhala,  byla 
katolíkem.  Lidé  ve  svých vzpomínkách sice  rozlišovali,  zda  jim pomohl  kněz nebo 
řeholník, jen výjimečně však upozornili na vyznání těch, kteří pomáhali. Proto se vyhnu 
veškerému zobecnění a uvedu pouze případy, kdy si pamětník skutečně na souvislost 
s katolickou církví vzpomněl. Zobecňování by totiž nakonec mohlo vést až k závěru, že 
katolická  církev  vlastně  holocaust  prováděla,  protože  většina  příslušníků  SS  byli 
pokřtění katolíci.  

3 . 2 . 1 .    Křesťané židovského původu

O množství křesťanů židovského původu ve 30 letech neexistují záznamy. Pokud 
se nehlásili k židovské národnosti26, nenajdeme je ani v žádných statistikách. 

Podle  výzkumu vzpomínek  pamětníků,  který  uskutečnila  A.  Hyndráková a  A. 
Lorencová,  bylo  ve  30.  letech  v Československu  asi  1%  Židů  pokřtěných27.  Podle 
průzkumu  sociální  a  demografické  struktury  pražského  židovského  obyvatelstva  v 
letech 1938-1945, který prováděla J. Svobodová a H. Krejčová, bylo v roce 1941 mezi 

2 2  Spirago, F. Katolický lidový katechismus, Olomouc, 1903, s. 185 a 196
2 3  Tamtéž, s.196
2 4  Kánon 87. Viz. Henner, K. JUDr. Základy práva kanonického – část druhá: právo platné, Praha: Knihtiskárna 

Politika, 1918, s.32 
2 5  Při sčítání v roce 1921 se ke katolickému křesťanství přihlásilo v Čechách a na Moravě 82% všeho obyvatelstva 

(viz příloha Sčítání obyvatel  1921 podle náboženství).  V roce 1930 to bylo 78,5 % obyvatelstva (viz příloha 
Sčítání obyvatel 1930 podle náboženství).

2 6  Při sčítání obyvatel v roce 1930 byli mezi židovskými obyvateli Prahy, kteří se hlásili k židovské národnosti, 2 
katolíci a 3 protestanté. Svobodová, J., Krejčová, H.  Sociální a demografická struktura pražského židovského  
obyvatelstva a její proměny v letech 1938-1945. In Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na 
Moravě v letech 1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s.51

2 7  Údaj vychází z průzkumu mezi pamětníky, v němž bylo mezi 517 respondenty  6 křesťanů. Jiné údaje nebyly 
nikde jinde zveřejněny.  Hyndráková,  A. Lorencová,  A.  Postoje českého obyvatelstva k Židům ve 30.letech a  
začátkem 40.let ve vzpomínkách pamětníků. In. Fenomén Holocaust, Praha, 1999, s.116
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Židy ve smyslu norimberských zákonů asi 1,9% římských katolíků28. Z celkového počtu 
51  tisíc  osob,  registrovaných pouze v Praze,  to  bylo  969 osob katolického  vyznání. 
Oficiální příslušnost samozřejmě ještě nic nevypovídá o vřelosti víry, ale už to, že se 
jedinec k určitému vyznání přihlásil, mělo vypovídající hodnotu29. 

O  vztahu  katolických  věřících  k pokřtěným  Židům,  který  v církvi  za  první 
republiky  převládal,  si  můžeme  udělat  představu  na  příkladu  známého  konvertity 
Alfréda  Fuchse.  Tento  vzdělaný  filozof  a  novinář  prodělal  hlubokou  a  opravdovou 
konverzi a byl si vědom, že se zříká vlastního národa, zatímco přijetí ze strany nových 
duchovních  bratří  není  vůbec  jisté.  Skutečně  také  nebyl  všemi  přijat  a  naopak  byl 
podezírán, že jeho zbožnost je „židovsky vypočítavá“30. Z jeho vlastních vzpomínek i ze 
vzpomínek  jeho  přátel  je  zřejmé,  že  si  nedůvěru  křesťanů  ve  svém okolí  bolestně 
uvědomoval31. 

3 . 2 . 2 .    Smíšená manželství

O poměrně  velké  míře  tolerance mezi  Židy a  křesťany může vypovídat  velké 
množství  uzavřených smíšených  manželství.  Přestože  ještě  před  40  lety  by  smíšené 
manželství znamenalo rodinný rozkol32, ve třicátých letech již nebylo nijak neobvyklé, 
naopak, v počtu uzavíraných smíšených sňatků, můžeme vidět vzrůstající tendenci33. Na 
konci dvacátých let  už třetina všech uzavíraných manželství  Židů byla smíšená34.  Je 
samozřejmě  otázkou,  jak  tyto  tendence  interpretovat.  V každém  případě  počet 
smíšených  manželství  dokazuje  otevřenost  židovské  komunity  svému  okolí. 
Uvědomíme-li  si  rovněž,  že  podle  židovské  tradice  se  příslušnost  ke  komunitě  a 
náboženství dědí po matce, pak 12 % mužů se s největší pravděpodobností rozhodlo, že 
jejich budoucí rodina už nebude židovská35.  Na druhou stranu, může být  zvyšování 
počtu smíšených sňatků způsobeno také značnou sekularizací společnosti a rezignací na 
náboženství jako takové. 

2 8  Svobodová,  J.,  Krejčová,  H.  Sociální  a  demografická  struktura  pražského  židovského  obyvatelstva  a  její  
proměny v letech 1938-1945. In Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 
1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s.63

2 9  Události od mnichovské konference znamenaly zlom v životě mnoha lidí židovského původu. Pro někoho byly 
popudem ještě pevněji se přimknout k víře, pro druhé mohly znamenat úplné opuštění víry. Většina konverzí od 
r.1905 do r.1940 je v registračních listinách uvedena bez přesného roku (110).  Pouze v 18 případech  je pro 
změnu  vyznání  uveden  i  rok  (1938:  1;  1939:  3;  1940:  4).  Viz  Svobodová,  J.,  Krejčová,  H.  Sociální  a  
demografická struktura pražského židovského obyvatelstva a její proměny v letech 1938-1945. In Postavení a 
osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 1998, s.63

3 0  Mařan, C. Cesta do Damašku, Frýdek: Exerciční dům, 1946, s.18
3 1  viz Mařan, C. Cesta do Damašku, Frýdek: Exerciční dům, 1946, s.4
3 2  např. Vzpomínka č.128. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.1 
3 3  Podle  dr.  Friedmana smíšených  sňatků  od roku 1919 přibývalo.  Roku 1919 bylo v Čechách uzavřeno  188 

smíšených sňatků (židovsko-nežidovských), v roce 1920 to bylo 290 sňatků a v roce 1926: 318. Hyndráková, A. 
Lorencová, A. Postoje českého obyvatelstva k Židům ve 30.letech a začátkem 40.let ve vzpomínkách pamětníků. 
In. Fenomén Holocaust,  Praha, 1999,  s. 119.  Další statistika pochází z počátku 30.let  a představuje uzavřená 
smíšená manželství pouze v Praze: 1930: 173; 1931: 194; 1932: 170; 1933: 206 viz Svobodová, J., Krejčová, H.  
Sociální  a  demografická struktura  pražského židovského obyvatelstva  a její  proměny v letech  1938-1945.  In 
Postavení  a  osudy  židovského  obyvatelstva  v Čechách  a  na  Moravě  v letech  1939-1945,  Praha:  Ústav  pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1998, s.81

3 4  V roce 1927 bylo uzavřeno v ČSR 286(71,3%) manželství, kde oba partneři byli Židé, 48 (12%) manželství, ve 
kterém byl muž Žid a žena ne-židovka a 67 (16,7%) manželství, ve kterém byla žena Židovka a muž ne-žid. Viz.  
Hyndráková,  A.  Lorencová,  A.  Postoje  českého  obyvatelstva  k Židům  ve  30.letech  a  začátkem  40.let  ve  
vzpomínkách pamětníků. In. Fenomén Holocaust, Praha, 1999, s. 119

3 5  Grossmann,  D.  Obraz  brněnské  židovské  komunity  v  její  spolkové  činnosti  (Diplomová  práce).  Brno: 
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Katedra historie, 2002. s.53 
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V pražském židovském obyvatelstvu žilo v roce 1941 asi 4850 (9,5 %) osob ve 
smíšeném manželství36.  Z devadesáti  manželství,  uzavřených  v letech 1938 – 1942, 
bylo 12 (13%) smíšených37.  Smíšená manželství, uzavřená od roku 1939, mohla také 
představovat snahu, uchránit partnera před hrozícím osudem. Chybí naopak informace o 
tom,  kolik  manželství  uzavřeno nebylo,  ať  už  z obav  nežidovského partnera  o  svůj 
osud38,  nebo  z  obav  židovského  partnera,  aby  blízkou  osobu  neohrozil.  Několik 
smíšených  manželství  bylo  rovněž  v době  po  zahájení  transportů  do  Terezína 
obnoveno39. 

Zajímavé  je  sledovat  míru  rozvodovosti  smíšených  manželství  proti  čistě 
židovským.  Od  roku  1906  do  roku  1938  se  v Praze  rozvedlo  43  židovských  a  6 
smíšených párů. Tento poměr odpovídal přibližně i poměrnému zastoupení smíšených 
manželství ve sledovaném vzorku pražského židovského obyvatelstva. V letech 1938 - 
1942  bylo  rozvedeno  22  židovských  a  26  smíšených  manželství.  Příčiny  prudkého 
rozpadu smíšených svazků nemůžeme hledat  pouze ve vnitřní  disharmonii  manželů. 
Dokumenty o důvodech rozvodu nevypovídají, ale příčinou rozvodů byla často snaha 
zachránit  majetek40,  ochránit  děti  a  nežidovského  partnera,  nebo  prostě  strach 
nežidovského partnera z diskriminace. 

Ve společnosti  byl za okupace silný tlak na nežidovské partnery ze smíšených 
manželství,  aby se rozvedli41.  Vztahovala  se  na ně také řada omezení  v zaměstnání. 
Budiž připomenuto,  že nerozvést se s židovským partnerem znamenalo zachránit  mu 
život42.  Na smíšená manželství totiž došla řada až na konci roku 194443,  kdy už byl 
konec války na dosah a i  situace ve společnosti  byla  proto odlišná.  Bylo  možné se 
mnohem snáze ukrýt a do transportu nenastoupit, více lidí bylo ochotno pomoci. Kromě 
toho poslední deportační transporty z Terezína do Osvětimi odjely v prosinci 194444. 

3 6  Tomu odpovídají i seznamy osob spřízněných s árijci, které v lednu 1943 obsahovaly 4091 jmen. Viz Krejčová, 
H.,  Svobodová,  J.,  Hyndráková,  A.  Židé  v protektorátu (hlášení  Židovské  náboženské  obce  v roce  1942. 
Dokumenty), Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997, s.391

3 7  1938:  4;  1939:  2;  1940:  3;  1941:  2;  1942:  1.  Od března roku  1942 bylo  uzavírání  smíšených  manželství  
zakázáno. viz Svobodová, J., Krejčová, H. Sociální a demografická struktura pražského židovského obyvatelstva  
a  její  proměny  v letech  1938-1945.  In  Postavení  a  osudy  židovského  obyvatelstva  v Čechách  a  na  Moravě 
v letech 1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s.68

3 8  „znám případy svých známých, kteří se nevzali  a přišli o život. Například profesorka X.Y. nechtěla přijít  o  
místo…“ Vzpomínka č.632. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.11

3 9  „Když začaly první registrace na transporty, nedělal si můj otec žádné iluze. Obešel své klienty, které předtím  
pomáhal rozvést s jejich židovskými manželkami – šlo většinou o lékaře, kteří kvůli svým ženám přišli o pacienty  
»na pokladnu«, a také o státní zaměstnance, kteří byli vystaveni různým šikanám. Otec jim všem nabídl, že se  
přičiní o obnovu soudního řízení, že dokáže, že se rozvedli v pominutí smyslů a že chtějí rozvod zrušit. V několika  
případech se to povedlo, protože čeští soudci mu šli na ruku – chápali rovněž, že by ženy byly vydány na milost a  
nemilost.“ Tučková, A. Byla jsem míšenec I.stupně. In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999, 
s.122-123;  podobně  Svobodová,  J.,  Krejčová,  H.  Sociální  a  demografická  struktura  pražského  židovského  
obyvatelstva a její proměny v letech 1938-1945. In Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na 
Moravě v letech 1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s.69

4 0  „rozvedli se, aby zachránili ten malý podnik a strýce to stálo život“ Vzpomínka č.501. In. Sbírka vzpomínek 
pamětníků holocaustu, ŽMP, s.8-9

4 1  „Říkali mi: Vy máte za manžela Žida…..My bychom vás zachránili s tou podmínkou, že byste se s tím Židem 
rozvedla.“ Vzpomínka č.2365, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.1. nebo „A každého se ptali, jestli se  
chtějí rozvést.“ Vzpomínka č.632. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.8

4 2  Např. Vzpomínka č.562. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.5; 
4 3  V létě 1944 poslali Němci židovské partnery do tábora v Praze na Hagiborech, české partnery do pracovních 

táborů v Bystřici u Benešova a v Postoloprtech. Zde na Čechy naléhali, aby se nechali rozvést, že budou moci  
hned odejít  domů. Uposlechl prý jen jediný muž a za to mu ostatní vyslovili  svou nelibost.  Feder, R. PhDr.  
Židovská tragédie – dějství poslední, Kolín: Lusk, 1947, s.92



29

Rabín  Feder,  který  přežil  v Terezíně,  vzdal  těmto  nežidovským  partnerům po 
válce dík: „Díky vám, čeští  mužové, že jste byli  v nejhorších dobách ochránci svých 
židovských manželek. Snášeli jste zmužile všecka protivenství, která vám z toho vzešla,  
byli jste předčasně pensionováni, měli jste proto nepatrné příjmy a musili jste se ve  
všem uskromniti. Byli jste vyloučeni ze společnosti, přišli jste o všecky zábavy, … ale vy  
jste se nedali zastrašiti ani žádnými hrozbami a nepropustili jste až na nepatrné výjimky  
své manželky, matky vašich dětí. Jednali jste čestně a zasluhujete plné uznání. A i vám,  
české ženy, pokud jste vytrvaly věrně po boku svých židovských manželů a neohlížely se  
ani na společenské postavení ani na hmotné statky, platí náš srdečný dík. I vám přinesla  
vláda hákového kříže přemnoho utrpení. Bylo vám snadné vynutiti si rozluku, ale vy jste  
neopustily  své  židovské  muže,  třebaže  vám  nemohli  nic  poskytnouti.  Sháněly  jste  
živobytí pro ně a zřekly jste se všech radovánek. Vězte, že jste jim zachránily život, a  
toto vědomí vás bude blažiti, dokud budete žíti.45“

3 . 3 .         Církevní hierarchie a Židé  

Přestože  církevní  učení  této  doby  se  oficiálně  hlásilo  k  substituční  teorii46, 
neznamená to, že by církev proti Židům jakkoli vystupovala. Až do roku 1917 byla sice 
formálně  v  platnosti  stará  nařízení  o  separaci  a  omezení  Židů,  pocházející  ze  IV. 
Lateránského koncilu47,  ale již dlouhou dobu nebyla dodržována. Církevní hierarchie 
v Římě  se  dokonce  pokusila  o  blízkou  spolupráci  s židovstvím.  Roku  1926  byla 
vytvořena  Společnost  přátel  Izraele,  vedená  generálním  tajemníkem  Msgr.  Van 
Asseldonkem.  Jejím cílem bylo vystupovat  proti  antisemitismu a za pomoci  kázání, 
přednášek  a  článků  v novinách  připomenout  také  všem  věřícím,  že  antisemitismus 
přímo odporuje Božímu učení. Tato společnost byla však již po dvou letech rozpuštěna 
papežským dekretem,  který  rozpuštění  vysvětloval  nepřístojnostmi,  které  se  v rámci 
Společnosti děly a které se „uchylují od pojetí církve a ducha svatých otců“ 48. 

4 4  Naposledy byl v Osvětimi zplynován transport  z Terezína - v noci z 28. na 29.10.1944. Dne 3.11.1944 bylo 
plynování úředně zastaveno a krematoria číslo I. a II. se začala bourat. … V Birkenau zůstalo pouze 70 lidí pro  
obsluhu  krematoria  číslo  IV.,  v němž se  pálili  už  jenom mrtvoly  těch,  kteří  zemřeli  přirozenou  smrtí.  Před 
evakuací tábora v lednu 1945 bylo krematorium číslo IV. zničeno SS sprengkomandem, vězni ze sonderkomanda  
se však vmísili mezi ostatní vězně a mnozí při pochodech smrti utekli. Kraus, O.; Kulka, E.  Továrna na smrt, 
Praha: Naše vojsko, 1959, s.177-178

4 5  Feder, R. PhDr. Židovská tragédie–dějství poslední, Kolín: Lusk, 1947, s.92-93
46  Substituční teorie učí, že »nový Izrael« (církev) nahradil »starý Izrael« (synagogu) a »nová smlouva« znamená  

neplatnost »staré smlouvy«. Tato teorie má své kořeny již v patristice. Jako první rozvíjel teorii dvou národů 
Tertulián. Ezau a Jákob jsou prototypy křesťanství a židovství. Národ Židů má být poddán národu křesťanů (viz  
Řím 9,12 a Gn 25,23). V době, kdy Tertulián tyto první teze formuloval, však bylo vnější postavení Židů lepší 
než postavení křesťanů. Podle Origena bylo království Boží Židům odňato a dáno křesťanům, stále pro něj však  
zůstávala církev sestrou synagogy a Izrael starším bratrem církve. Myšlenku náhrady Izraele církví plně rozvinul 
teprve Augustin. Židé podle něho odpadli od víry Abrahámovy, vinice byla dána jiným vinařům a židovský lid  
byl zavržen. Církev nastoupila na jeho místo jako »pravý Izrael« a Boží zjevení v  Kristu nahradilo Boží zjevení 
v Izraeli. Tyto myšlenky dále rozvinul Jan Zlatoústý a Cyril z Alexandrie a staly se základním postojem církve, 
který byl hlásán v kázáních i katechezi. Dodnes je, do značné míry zřejmě neuvědoměle, v církvi zcela běžný.  
Jeho hlavním nebezpečím je, že pro Izrael nevidí žádné místo v "dějinách Boží spásy“.

47  IV. Lateránský koncil, konaný roku 1215, vyhlásil nová nařízení, kterými chtěl docílit přísného oddělení Židů 
od křesťanů. 
1. Omezení svobodného pohybu Židů. Nošení zvláštního oblečení nebo označení (ve středověku to byla nášivka  

nebo  klobouk,  v 16.  st.  kolečko  žluté  barvy  -  označení  zrušil  až  Josef  II.).  Zákaz  vycházení  během 
velikonočního týdne. Zákaz pohlavního styku mezi Židy a křesťany. 

2. Koncil potvrdil stávající segregaci a nařídil, aby Židé bydleli v ohraničených čtvrtích (ghettech).  
3. Zákaz vlastnictví půdy, zákaz členství v cechu.
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3 . 3 . 1 .    Asemitismus49 katolické církve 

Pražský katolický kongres se roku 1934 usnesl na odeslání poděkování pražskému 
vrchnímu rabinátu, který je na kongresu přivítal. To je jediný oficiální akt z této doby, 
který se mi podařilo najít. V dalším období se už katolická hierarchie ve vztahu k Židům 
nevyslovovala,  pokud  se  samozřejmě  nejednalo  o  konverzi  Žida  ke  katolictví. 
Z oficiálních  katolických kruhů nevycházely  žádné útoky namířené  proti  Židům.  Na 
druhou stranu však  hierarchie  také  nijak  nevystupovala  na  jejich  obranu nebo proti 
antisemitským výpadům jiných katolíků, především katolické inteligence50. Existovaly 
samozřejmě  osobnosti,  které  proti  antisemitismu  bojovaly,  ale  do  širokých  vrstev 
katolického  lidu  tyto  názory  nepronikly51.  Rovněž  kritika  německého  nacionálního 
socialismu, obsažená v encyklice Pia XI. »Mit brennender Sorge«, nebyla zaměřena na 
obranu  Židů  ve  jménu  spravedlnosti  a  křesťanské  lásky,  ale  pouze  proti  tzv. 
novopohanství Třetí říše, tedy povyšování rasy, národa a státu nad Boha a církev52. 

3 . 3 . 2 .    Vyučování náboženství - kolektivní vina Židů 

Na  oficiálním  postavení  Židů  v  učení  katolické  církve  se  nic  nezměnilo. 
V katechismech pro  základní  i  střední  školy  bylo  stále  napsáno,  že:  „Pontius  Pilát,  
vladař judský,  z bázně  před židy  odsoudil  Pána Ježíše na kříž.“53 Ti,  kdo tuto  větu 
slýchávají od dětství, zřejmě ani nenapadne, že je na ní něco nepatřičného. Úplně jinak 
ji  ale vnímají  lidé,  nezatížení  představou kolektivní  židovské viny za Ježíšovu smrt. 
Podrobný Katolický lidový katechismus pak nejenom Židy obviňoval z bohovraždy54, 
ale k popisu současného židovského náboženství připojil, že „mnohých zásad Talmudu 
nelze  se  stanoviska  mravnosti  schvalovati“55.  V části  věnované  Desateru  se  rovněž 
dočteme,  že:  „Modlářství  se  vyskytovalo  často  u  Židů56“  nebo „Židé  se  často  takto  
rouhali57“. Pojednání o nebezpečí socialismu zase uvádělo: „Kolem r.1840 rozšiřoval  
v Německu jistý krejčí jménem Weitling a po něm (1850) Žid Marx zásady socialistické.  
Totéž  činil  kolem r.1862  Vratislavský  Žid  Ferd.  Lassalle  s ohromným výsledkem.58“ 
V kapitole o náboženské snášenlivosti však autor zdůraznil, že: „Katolická církev nikdy 

4 8  Citováno  podle  Miller,  A.  Křesťanské  církve  a  židovstvo.  In.  Fritsch,  T.(Ed.)  Příručka  k židovské  otázce, 
L.Mazáč, Praha, 1941, s.262

4 9  Asemitismus je charakterizován obecně nedůvěřivým až podezíravým (moderně řečeno xenofobním) postojem 
k cizincům, odlišnosti či jinakosti. Může nabývat různých podob (např. přezíravosti, podezíravosti, či naprosté 
ignorace).  Sociologicky  se  projevuje  větší  mírou  kritičnosti  k minoritě  (než  k vlastní  pospolitosti).  Jako 
ambivalentní vztah může spojovat skutečný zájem o židovský osud se skrývanou nedůvěrou, snahu o toleranci se  
snahou vymezit se vůči „cizincům“ ap. V každém případě vytváří příznivé prostředí pro antisemitismus, jakkoli 
se od něho distancuje. V krajním případě může být asemitismus pouze skrytou formou antisemitismu a tvořit 
jeho ideové zázemí. Mikulášek, A. Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století, Praha: Votobia, 2000, s.7-8

5 0  viz  Soukupová,  B.  Češi-židé.  K identitě  českožidovského  hnutí.  1918-1926 In.  Židovská  menšina 
v Československu ve 20. letech, Praha: Židovské muzeum,  2003, s.63

5 1  Šíma, J. Židovství a svobodné křesťanství, Praha, 1938, s.6
5 2  Trapl, M. Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: 

SPN, 1990, s.129
5 3  Malý katechismus katolického náboženství, Státní nakladatelství: Praha, 1924, s.15. Stejnou formulaci obsahuje 

i Velký katechismus katolického náboženství, 7.vyd., Státní nakladatelství: Praha, 1931, s.33 a Podlaha,A. Velký 
katechismus katolického náboženství, 9.vyd. Statní nakladatelství: Praha, 1947, s.38

5 4  „Poněvadž Židé Pontskému Pilátovi  hrozili,  že  ho  obžalují  u  císaře,  odsoudil  Pilát  Krista ke smrti  kříže .“ 
Spirago, F. Katolický lidový katechismus, Olomouc, 1903, odd.I., s.142

5 5  Tamtéž, odd. I., s. 204
5 6  Tamtéž, odd. II., s.44
5 7  Tamtéž, odd. II., s.75
5 8  Tamtéž, odd. II., s.174



31

neučila, že kacíři se mají zabíjeti. Kdyby některý katolický právník tuto zásadu vyslovil,  
pak bychom to musili přičítati jeho nerozumu.59“

Výuka katolického náboženství ve škole, s důrazem na ukřižování Ježíše Krista, 
měla  skutečný vliv  na formování  prvotních protižidovských postojů  u školních  dětí. 
Náboženská témata se totiž často vyskytovala v antisemitských projevech60. Většinou to 
sice byly „pouze“ dětské hádky a rozmíšky, pokřikování rýmovaček, případně rvačky, 
ale  byl  to  základ,  který  si  děti  odnášely  do  života.  Najdeme  sice  i  příklady  velmi 
přátelského vztahu mezi katolickým duchovním a Židy, ale ty byly spíše výjimkou61.  

Dr. Jaroslav Šíma provedl ve třicátých letech malý výzkum, ve kterém se snažil 
zachytit antisemitské postoje školních dětí. Jednalo se celkem o 121 dětí z pražských 
obecných škol z 1. až 5. třídy. V jednoduchém rozhovoru se Dr. Šíma ptal dětí „Co si  
myslí o židech?“ a při tom kromě odpovědi sledoval také mimickou reakci dítěte. Jeho 
závěry by se daly shrnout následovně.  Až do asi  8.  roku věku si  dítě  neuvědomuje 
případné  antisemitské  tendence  svého  okolí.  V této  době  začne  na  děti  intenzivně 
působit náboženská výuka. Zvláště katolické vyučování svádí k projevům antisemitismu 
náboženského  rázu.  Jeho  vliv  je  patrný  především  u  děvčat62.  Po  tomto  období  se 
postupně oslabuje  vliv  náboženské výuky na dítě  a  také náboženský antisemitismus 
kolem 9. roku upadá. Ve 4. a 5. třídě naopak přibývá antisemitismu rázu hospodářského, 
mravního nebo národnostního. Jeho původ je mimo školu. Jen ojediněle si starší děti 
vzpomínají na své pocity nepřátelství, které v nich zůstaly z hodin náboženství. Většina 
dětí v tomto věku není antisemitismem dotčena, což vyplývá nejenom z jejich věku, ale 
i z malého rozšíření antisemitismu v Praze63.

Proti zažitému způsobu vštěpování protižidovské smýšlení dětem, protestoval již 
v roce 1920 rabín Richard Feder ve své knize Židé a křesťané: „Protestuji hlasitě proti  
tomu, aby se stále ještě říkalo malým dětem doma a ve škole: »Židé ukřižovali Ježíše«.  
Není to pravda a šíří se tím nenávist a nepřátelství. Pravda nám musí být milejší, nežli  
sebestarší lživá tradice.64“ 

Omezíme-li se výhradně na texty Písma, pak jeruzalémští Židé a jejich předáci 
skutečně vydali Ježíše Římanům k ukřižování65. I tato čistě teologická výpověď se však 
většinou předávala neúplná. Zdůrazňovala se pouze zodpovědnost za Ježíšovu smrt, ale 
nepřipomínala se již teologická interpretace této události svatým Petrem: „Vím ovšem, 
bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem  
vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět.“66 

5 9  Tamtéž, odd. II., s.29
6 0  Hyndráková,  A.  Lorencová,  A.  Postoje  českého  obyvatelstva  k Židům  ve  30.letech  a  začátkem  40.let  ve  

vzpomínkách pamětníků. In.Fenomén Holocaust, Praha,1999, s.111
6 1  „A protože v Brumovicích nebyl rabín, tak se dědeček s farářem domluvili, že židovské děti budou chodit k němu 

na náboženství, dokud bude vykládat Starý zákon.“  Hyndráková, A. Lorencová, A. Postoje českého obyvatelstva  
k Židům ve 30.letech a začátkem 40.let ve vzpomínkách pamětníků. In. Fenomén Holocaust, Praha,1999, s.114

6 2  Nejčastěji se vyskytovala označení: nevěrci, nemilují Ježíška, pohané. Po důkladném a opatrném rozboru vyšlo  
najevo,  že tyto názory si děti vykonstruovaly nebo je přímo slyšely v hodinách náboženství.  Doma se o tom 
nemluvilo. Šíma, J. Sociologie výchovy, Praha, 1938, s. 78

6 3  viz Šíma, J. Sociologie výchovy, Praha, 1938, s. 79
6 4  Feder, R. Dr. Židé a křesťané, Praha, 1920,  s.77
6 5  Velmi podrobně  se  historicitou  procesu  s Ježíšem zabýval  například  Lapide  Pinchas  v knize Kdo je  vinen 

Ježíšovou smrtí (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995)
6 6  Sk 1.17-18, český ekumenický překlad
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Vezmeme-li  si  na  pomoc  i  historické  vědy,  pak  vidíme,  že  saducejské  kruhy 
s veleknězem v čele,  tvořily  jen  velmi  malou část  židovského národa.  Tato skupina 
kolaborovala s Římany  mimo jiné  proto,  aby si  zajistila  mocenské postavení.  Ježíše 
vydali  nejen  pro  názorové  neshody  s ním,  ale  obávali  se  rovněž  radikalizace  lidu, 
shromážděného  kolem  něj.  Ježíšovým  odsouzením  tak  chtěli  předejít  krvavému 
potlačení případné vzpoury67. Obvinění z bohovraždy bylo definitivně odmítnuto teprve  
v dokumentu Nostra aetate68 (1965).

3 . 4 .         Antisemitismus v     katolické literatuře  

Staleté  protižidovské  stereotypy  si  nakonec  našly  cestu  i  do  liberální 
sekularizované  společnosti,  která  ideu  rovnosti  promítla  i  do  hospodářského  a 
společenského  zrovnoprávnění  Židů.  Přestože  projevy  antisemitismu  prozrazovaly 
většinou  ekonomické  zájmy  jeho  nositelů,  ve  společnosti  byly  úspěšně  maskovány 
jinými,  z morálního  hlediska  oprávněnějšími  požadavky.  V  aféře  kolem  „zrádce“ 
Dreyfuse  se  protižidovské  smýšlení  zdůvodňovalo  nacionálně,  ve  štvanicích  kolem 
„rituálních vražd“ (Hilsner, Bejlis) se schovávalo za náboženskou horlivost. Katolická 
církev  byla  na  konci  19.  století  v nepřátelství  vůči  Židům  rovněž  zcela  současná, 
přestože jinak stála většinou na pokraji společenského dění.  

Antisemitismus,  zcela běžný v Evropě 19. století,  se nevyhýbal ani literatuře a 
jiným uměleckým formám. V české katolické tvorbě na konci 19. a začátku 20. století 
byl antisemitismus zcela přirozeným jevem, který nebylo potřeba zdůvodňovat  nebo 
obhajovat, a který se vyskytoval u všech autorů bez ohledu na jejich další  názorové 
zaměření.  Můžeme  říci,  že  všichni  katoličtí  autoři69 tohoto  období  byli  „z dnešního 
pohledu  antisemity“.  Jedině  katolická  romantika  byla  schopna  hledět  na  židovské 
tradice a historii  se sympatiemi,  ale jejich pohled byl určován především touhou po 
exotickém  „jiném“70.  Neobvyklé  nebylo  ani  dvojjediné  spojení  antisemitismu 
s filosemitismem, jakési mystické úcty a štítivosti zároveň, které se odmítalo nazývat 
antisemitismem.  Nejvýstižnější  podobu  této  směsi  najdeme  v díle  Leona  Bloye,  od 
něhož ji převzal Jacques Maritain ve Francii, v Čechách pak Florián a Deml, a od nich i 
většinový proud české katolické literatury 20.století od Durycha až po Zahradníčka71. U 

6 7  Holeček, F.J. Kdo je vinen Ježíšovou smrtí, Rodina, č. 8, 2003, Citováno z WWW Kdo je vinen Ježíšovou smrtí. 
URL: http://www.rodinaonline.cz/archiv/2003/08/historie. [citováno 2004-03-30].  

6 8  „Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, přece nelze to, co bylo spácháno při jeho  
mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je církev novým Božím lidem, přece  
nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma.  
Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou  
evangelia a s Kristovým duchem. Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoli, protože má  
na paměti společné dědictví se Židy a je vedena nikoli politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní  
láskou, želí nenávisti, pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti Židům.  
Ostatně Kristus, jak církev vždycky učila a učí, podstoupil  dobrovolně s nesmírnou láskou utrpení a smrt za  
hříchy všech lidí, aby všichni dosáhli spásy. Je tedy povinností církve ve svém kázání hlásat Kristův kříž jako  
znamení  všeobecné  Boží  lásky  a  zdroj  veškeré  milosti.“  Nostra  aetate  (Deklarace  o  poměru  církve 
k nekřesťanským náboženstvím) Dokumenty II. Vat. koncilu, Praha: Zvon, 1995, s.554

6 9  Autoři  „restauračního“  katolického  ghetta  70.-  90.let  19.  st.  Kosmák,  Ehrenberger  či  Kopal  stejně  jako 
bolzanovec Havlíček  a příslušníci „reformní“ Katolické moderny Baar či Dostál Lutinov. „Romantičtí“ volní  
sympatizanti a dočasní souputníci katolicismu Šalda, Březina, Karásek či Váchal stejně jako ultramontáni Florián  
a Deml. Putna, M.C. Česká katolická literatura 1848-1918, Praha: Torst, 1998, s. 93

7 0  Tamtéž, s. 95
7 1  Tamtéž, s. 94
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této skupiny katolických intelektuálů však kulturní antisemitismus přetrvával i na konci 
třicátých let, kdy už jej většina ostatních literátů opustila72. 

Charakteristické  prvky  katolického  literárního  antisemitismu  představím  v díle 
Jakuba Demla, které je nejen souhrnem všech antisemitských témat, ale  rovněž jejich 
nejvyhrocenější podobou.

3 . 4 . 1 .    Jakub Deml (1878 – 1961)

Tento básník a katolický kněz vydal za svého života mnoho knih. Jeho dílo patří 
k vrcholům  české  literatury,  ač  je  rozhodně  nemůžeme  považovat  za  ucelený  a 
harmonický  celek.  Charakteristikou  Demlovy  tvorby  je  silná  autobiografičnost  až 
sebestřednost,  která  místy  hraničí  až  s exhibicionismem.  Přestože  byl  roku  1909 
odvolán  z pastorační  služby a penzionován,  můžeme jej  považovat  za určitý  příklad 
katolického myšlení. Deml často napsal to, co se ostatní neodvážili říci nahlas73. 

Demlův vztah k Židům byl velmi složitý a v průběhu jeho tvorby se vyvíjel. První 
zmínky o Židech nalezneme v polovině dvacátých ve vzpomínkách z dětství.  Zde se 
však  jednalo  spíše  jen  o  reflexi  existujícího  vesnického  sociálního  antisemitismu. 
Teprve v pozdějších publikacích se Deml s tímto pohledem identifikoval74.

V jeho uměleckém díle můžeme vidět velký vliv především dvou osobností. První 
byl Leon Bloy, autor knihy Spása skrze Židy. Prvotním záměrem Bloye bylo postavit 
proti komerčnímu antisemitismu Eduarda Drumota myšlenku o hluboké sounáležitosti 
křesťanství a židovství, která naprosto vylučuje rasistický antisemitismus. Židovská rasa 
nemůže být sama o sobě špatná, protože z ní vyšel Boží Syn. Své neštěstí si ale Židé 
přivodili sami, odmítnutím Mesiáše Ježíše Krista. Bloyovy názory můžeme považovat 
za typickou ukázku křesťanské náboženské polemiky s judaismem.

Druhou osobností, která měla vliv na Demlovu literární tvorbu, byl básník Otokar 
Březina,  učitel  a  dlouholetý  přítel  v jedné  osobě.  Demlova  kniha  Mé  svědectví  o 
Otokaru Březinovi, vydaná v Praze roku 1931, byla plná údajných Březinových výroků 
o Židech. Kniha způsobila svým jednoznačným antisemitismem mezi československou 
kulturní  veřejností  šok.  Rozhorlili  se  nejenom  zastánci  masarykovské  všeobjímající 
tolerance,  ale  ozvala  se  kritika  i  z katolických  kruhů75.  F.  X.  Šalda  Mé  svědectví 
hodnotil jako: „stránky literárních klepů, štvaní a záští76“ Někteří tvrdili,  že si Deml 
Březinovy výroky vymyslel, ale četné osobnosti kulturního života (včetně Karla Čapka) 
jejich autenticitu potvrzovaly77. Není ale až tak důležité, zda je Březina skutečně řekl, 
jako spíše  to,  že  se   s nimi  Deml zcela  ztotožnil.  Významnou roli  při  psaní  Mého 

7 2  Rataj,  J.  Český antisemitismus v proměnách let 1918-1945.  In Židé v České a polské občanské společnosti, 
Praha: UK, 1999, s.48

7 3  Jabůrek, M.  Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava . In. 
Retribuce v ĆSR a národní podoby antisemitismu, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s.143

7 4  Tamtéž, s.144
7 5  V letech 1939-1931 se někteří katoličtí autoři (J. Durych, Čep, B. Fučík, M. Dvořák, A.Vyskočil aj.) snažili  

opustit  „katolické ghetto“ a stát se součástí národní kultury.  Demlova bojovná kniha proto přišla mimořádně  
nevhod. Teprve v letech 1938 a 1939 byla náležitě oceněna. Viz. Putna, M.C.Česká katolická literatura 1848-
1918, Praha: Torst,1998, s.471-472

7 6  citováno podle Mikulášek, A. Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století, Praha: Votobia, 2000, s.28
7 7  Jabůrek, M.  Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava . In. 

Retribuce v ĆSR a národní podoby antisemitismu, Praha – Opava: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 
145
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svědectví mohla hrát i skrytá polemika s knihami či studiemi, které o Březinovi napsala 
Gisela  Picková-Saudková  (Hovory  s Otokarem  Březinou,  1929),  Otto  Pick  (Chvíle 
s O.Březinou,  1929)  a  mnoho  dalších  osobností  domněle  nebo skutečně  židovského 
původu78. 

Mezi základní obvinění Židů, které najdeme v Demlových knihách, patří:

» Židé jsou vrazi Krista79, kteří se zcela vzdálili Starému zákonu.

» Židé se nikdy nemohou asimilovat80 a stát se skutečnými Čechy81, neumí správně 

používat  češtinu82 a  nesmí  mluvit  za  Čechy83.  „Židé  nepracovali  na  naší  
křesťanské kultuře a proto ji nenávidí a usilují ji zničit!84“ Najdeme zde mnoho 
útoků  na  osobnosti  veřejného  života  židovského  původu,  ať  už  skutečného 
(A.Fuchs,  F.Langer  P.Eisner85)  nebo domnělého (A.Novák)86,  a  na  politiky87, 
kteří se Židů zastávali.

» Pro Židy je i umění jen obchodní artikl88. Metodou Židů ve všech oborech je 

drzost89. 

» Židé  jsou  živel  rozvratný  a  revoluční  ve  všem90.  Jsou  také  původci 

socialistických  idejí,  proto  jsou  tyto  myšlenky  ze  své podstaty  nesprávné  a 
nemravné91. Všechno, co je požidovštěno, je špatné. Deml často opakoval: „u 
nás je všechno požidovštěno92“. Také literární kritika93 a tisk94 jsou prý ovládány 
Židy. „Pracují nikoliv pro to široké lidstvo, nýbrž jen a jen pro sebe ve všech  
politických stranách, nevyjímaje ani katolických.95“ 

» Židé stojí  za všemi útoky na Církev, protože jejich nenávist  k římské říši  se 

přenesla na její duchovní dědičku – římskokatolickou církev96. 

» Židovství je odchylka od lidství97, židovský názor na ženu i na život je živočišně 

nízký  a  poživačný98.  „Mezi  námi  a  Židy  je  propast,  která  se  nedá  ničím  
překlenout! Ani ne láskou!99“

7 8  Mikulášek, A. Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století, Praha: Votobia,2000, s.28
7 9  Deml, J. Mé svědectví o Otokaru Březinovi, Praha: M.Škeřík, 1931, s.95
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» Židé jsou nepřátelé Němců100, Slovanů101, Čechů a všech národů. „Kde vládnou 

Židé, tam národ hyne, jsou znamením konce jako vši.102“ Svůj sen o ovládnutí 
světa  chtějí  Židé  dosáhnout  rozvrácením  ostatních  národů103.  Proto  jim 
namlouvají,  že  národy  neexistují.  Sami  ale  horlivě  křísí  vlastní  židovský 
nacionalismus104. 

» Najdeme  zde  i  zcela  rasistické  názory  na  Židy:  „je  to  rasa  degenerovaná,  

zestárlá, racionalistická, což prý je patrno i z toho, že nemají studu, ani výčitek  
svědomí. … Židé však se mstí Církvi katolické za ztrátu své samostatnosti, vidíce  
v ní,  arciť  neprávem,  dědičku  římského  impéria;  ona  však  je  dědičkou  a  
pokračovatelkou árijské kultury, a oni, pracujíce proti Církvi katolické, pracují  
vlastně  na  rozvrácení  a  zničení  árijské  kultury,  v zednářstvu,  sokolstvu,  
socialismu, v bolševismu: zničit  všechny kladné hodnoty árijské kultury: stud,  
smysl pro hierarchii, řád, pro mystiku, pro tajemství, pro nadpřirozené.105“ 

» Je  potřeba  se  Židům  bránit.  „A  to  není  žádný  antisemitismus!  To  je  naše  

povinnost!106“,  protože  Židé  představují  velké  nebezpečí:  „Židé  vskutku 
ovládnou svět, poněvadž svým nadáním a svými vlastnostmi předčí árijce!... Oni  
ovládnou svět: všichni lidé budou otroky a Židé budou jen řídit práci!107“ Již 
dnes panují v Rusku: „je to národ ještě dětský, dobrý, nezkažený, a jenom proto,  
že je takový, mohou s ním Židé dělat to, co dělají, všecko!108“

» Závěr knihy je už zcela ve znamení protižidovských výroků: „Mezi křesťanem 

Čechem  a  mezi  Židem  je  nepřekonatelná  propast  cizího  plemene!109“  nebo 
„Němci  a  Čechové  náležejí  k sobě,  vyšli  z jednoho  myšlenkového  a  citového 
zdroje: jsou árijci = katolíci. Nejsou Židé!110“ Najdeme zde i varování: „Nepiště  
proti Židům, vy ani nevíte, jak oni mohou uškodit dílu!111“

Je  to  tedy  téměř  kompletní  přehled  všech  existujících  podob  protižidovské 
nenávisti.  Při  nařčení  z antisemitismu,  připomínal   Deml  své  přátelství  s německým 
myslitelem a  básníkem židovského  původu Theodorem Leasingem,  který  emigroval 
z nacistického Německa. Znal-li však Deml situaci Židů v Německu třicátých let, proč 
nesouhlasil  s názory  mnichovského  kardinála  Faulhabera,  který  se  německých  Židů 
zastal112? Ve svých Šlépějích z roku 1937 se naopak pokusil nenávist k Židům skloubit s 
křesťanstvím: „Díky Bohu, my nejsme proti Židům, my jsme jenom proti zlodějům, proti  
lupičům,  proti  podvodníkům,  proti  šejdířům,  proti  sviňákům,  proti  ničemům,  proti  
bezcharakterním  individuím,  proti  lumpům,  kteří  už  tak  hluboko  poklesli,  že  je  jim  
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neznám  stud  a  kteří  podle  Otokara  Březiny  chodí  do  hampejzů  jako  jiní  lidé  do  
cukrárny. Těžký stín tajemství tvého leží mezi dušemi jejich a námi! Ubozí Židé! Oni  
věru nejsou hodni nenávisti, nýbrž nejhlubšího křesťanského politování.113“

Nejsilnější antisemitskou publikací byly  Šlépěje XXV., které vyšly v roce 1940. 
V podstatě  se  jednalo  o  souvislé,  ničím  nepřerušované  útoky  proti  Židům114.  I  zde 
najdeme  obhajobu  Hitlerovy  protižidovské  politiky:  „Na  to  mi  odpověděl  Otokar  
Březina: »Ale i ten německý národ má v sobě nepřítele, a choroba, na kterou Němci  
hynou,  která je  skrytě  hubí,  to  je  Židovstvo«.  Kdykoliv  si  vzpomenu na tento  výrok  
Otokara Březiny,  vždycky mám dojem, jako by říšský kancléř  Adolf  Hitler  tyto  věty  
Březinovy poslouchal a podle nich své jednání vůči Židům, smrtelné chorobě národa  
německého a každého jiného národa,  byl  zařídil  –  k lepší  budoucnosti  své i  našeho 
národa, neboť není to slovo malé, řekl-li největší duch českého národa, že Židovstvo je  
pro národy arijské smrtelná nemoc a že u nás je už všecko požidovštěno.115“ 

Jsou  zde  uvedeny  ty  nejodpudivější  výroky,  třebaže  některé  pouze  rozvíjejí 
myšlenky  z Mého  svědectví či  dřívějších  Šlépějí.  Za  nejhorší  považuji  zcela  bez 
souvislostí uvedený aforistický výrok: „Řekne-li Vám někdo, že Žid je také člověk, hned  
mu vyrazte čtyři zuby a zeptejte se ho, co znamená slovo Pilátovo: Ejhle, člověk!116“ a 
útok  na  katolického  novináře  Alfréda  Fuchse117,  který  byl  za  necelý  rok  umučen 
v koncentračním táboře v Dachau, právě kvůli svému židovskému původu. O Židech se 
zde mluvilo v minulém čase, jakoby Deml věřil, že jejich vliv již pominul118. 

V dalších Šlépějích se protižidovské výroky objevovaly mnohem méně. Pro tento 
obrat nenacházíme v Demlově životě ani literatuře žádné zdůvodnění. Pravděpodobně 
mu  někdo,  koho  si  vážil,  vysvětlil  skutečný  stav  věcí.  V korespondenci  a 
nepublikovaných textech se antisemitské narážky objevovaly i po válce 119.

V roce 1945 byl  Deml obviněn z  psaní  příspěvků pro časopisy Vlajka a VOS 
(Veřejné osvětové služby). Rovněž některé výroky ve Šlépějích XXV. byly označeny za 
urážku  Beneše  a  Masaryka.  Zcela  pominuty  byly  naopak  některé  Demlovy  texty, 
uveřejněné  za  okupace,  jejichž  obsah  byl  srovnatelný  s nejhoršími  antisemitskými 
plátky.  Důvodem  byla  pravděpodobně  skutečnost,  že  odpor  k  Židům  byl  natolik 
součástí katolického myšlení, že si ho nikdo jako antisemitismus nevykládal120. Ostatně, 
antisemitistické  postoje  byly  u  Mimořádných  lidových  soudů  všeobecně  nejméně 
postihovanou skutečností.  Za svou spisovatelskou  činnost  v době okupace nebyl  ani 
Jakub Deml potrestán121. 
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1 1 4  viz. Putna, M.C.Česká katolická literatura 1848-1918, Praha: Torst,1998, s.487
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3 . 4 . 2 .    Židovská otázka ve světle katolické církve

Vedle  antisemitských  stereotypů,  které  se  projevovaly  v běžné  literatuře,  se 
koncem třicátých let objevily i snahy vypořádat se s židovskou problematikou ideově. 
Zcela zásadní význam měl spisek Em. Žáka Židovská otázka ve světle katolické církve, 
který vyšel v roce 1937 v Praze. V několika katolických periodikách jsem našla recenzi 
knihy spolu s jejím doporučením: „Každý uvědomělý křesťan měl by si tento spisek prof.  
Em. Žáka přečísti122“. Vydání spisu si všiml i  česko-židovský týdeník Rozvoj,  který 
polemice  s ním  věnoval  několik  článků.  Nebude  proto  na  škodu,  se  s knihou  blíže 
seznámit. 

3 . 4 . 2 . 1 .    Co je to židovská otázka

Židovská  otázka  je  stará  jako  samo  křesťanství.  Po  Ježíšově  čtení  Písem 
v Nazaretské  synagoze  chtěli  nazaretští  muži  shodit  Ježíše  ze  skály.  Tak  začalo 
nepřátelství mezi Židy a křesťany, které opět naplno propuklo, když někteří Židé hlásali 
Ježíšovo zmrtvýchvstání. „A tato rodová nenávist dědila se z pokolení na pokolení.123“ 
Nenávist ke křesťanům nenajdeme pouze u těch Židů, kteří se vymanili z talmudského 
učení. Židé také poprvé popudili císaře Nerona proti křesťanům, protože jeho manželka 
Poppea  Sabina  byla  židovka.  Proč  to  dělali?  Protože  Krista  nepochopili  a  čekali 
politického Mesiáše. Pro Krista nemají pochopení ani teď a „žijí v předsudcích svých 
předků. Taková je klatba jejich zaslepenosti.124“

Podle Fr. W. Foerstera mají Židé určité vlastnosti: „vysoké intelektuální nadání,  
neobyčejnou  obrazotvornost,  bohatou  energii  své  vůle  směřující  k obdivuhodné 
vytrvalosti a houževnatosti…. Jejich víra v Jehovu, přísného a spravedlivého udržovala 
všechny tyto vlastnosti a schopnosti duševní v potřebné rovnováze125“. Po ztrátě pravé 
víry,  ale mohou Židé díky těmto vlastnostem a schopnostem také hlouběji  klesnout. 
Moderní a ze své náboženské tradice vyvrácený Žid je proto „nebezpečím pro všechnu 
křesťanskou kulturu126“. 

Po rozptýlení ve světě se Židé vrhli na obchod a peněžnictví, protože tyto obory 
jim  zajišťovaly  nejvyšší  zisk  při  nejmenší  fyzické  námaze.  Že  tato  situace  byla 
způsobena  zákazy  ze  strany  křesťanů,  zlehčil  Žák  slovy:  „Ale  oni  se  také  o  to  
nepokoušeli.127“

S odvoláním na Dostojevského stať  Židovská otázka v Rusku, jsou podle Žáka 
Židé »stát ve státě«, který charakterizoval takto: „odloučenost a uzavřenost přede vším,  
co není židovského; nespojitelnost s jinými národy“ a víra, že jsou zvláštním národem128. 
Kromě těchto vnějších znaků existují také „vnitřní tajné zákony, které tuto ideu udržují  
stále živou129“. 
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Na rozdíl od židovstva v Rusku, však západní Židé značně podlehli vlivu národů, 
mezi kterými žijí, a dokonce si osvojili i jejich ducha130. Současné židovstvo se proto 
značně liší  od židovstva předkřesťanského. Mesiáš byl ztotožněn s celým izraelským 
národem a mesiánská idea tak byla „znárodněna a zmaterializována131“. Dnešní Židé 
chtějí, aby jim jako Mesiáši byla podřízena všechna království, aby jim patřily všechny 
poklady světa.  A „v jistém smyslu  se  proroctví  plní.  Vliv  židovstva  nabyl  povážlivé  
síly.132“. Je proto potřeba Židy omezit tak, aby na veřejné záležitosti měli vliv pouze 
v rozsahu, který odpovídá jejich početnímu zastoupení ve společnosti. 

3 . 4 . 2 . 2 .    Nebezpečí ze strany Židů

Zaujatost  Židů  proti  křesťanům se  nejednou  vykládá  jako  důsledek  jednání  a 
chování  křesťanů proti  nim.  Za hřích  ale  autor  označil  pouze  násilné  chování  proti 
Židům (jako přestoupení vůči lásce k bližnímu). Ale ghetto bylo „ochranou křesťanské 
většiny proti  židovským vlivům a moci. Středověk chránil  přirozená práva židovstva:  
jejich životy, školy, bohoslužbu. Ale chránil též křesťany před nebezpečím jejich vlivu.  
Církevní  právo  zakazovalo  mnohé,  co  se  dnes  zase  uplatňuje  v německé  říši133“, 
například: křesťané nemají bydlet a sloužit u Židů, potomci křesťanů ze židovství nesmí 
být  přijati  do řádu Menších bratří,  židovští  lékaři  nesmí  léčit  křesťany,  sňatek mezi 
židovsko-křesťanskou  dvojicí  je  nejenom  nedovolený,  ale  také  neplatný.  Autor 
připomněl, že „provinciální sněm pražský z roku 1860 obnovil staré předpisy134“.

Těmto  nařízením  je  však  třeba  rozumět  v duchu  doby,  kdy  na  křesťanské  i 
židovské straně je obrovská náboženská vlažnost. Protestantská reformace a především 
francouzská revoluce připravily cestu k úplnému zrovnoprávnění Židů. V rozvíjejícím 
se  kapitalismu  pak  Židé  všechny  obory:  průmysl,  obchod,  žurnalistiku,  literaturu  i 
divadlo, „naplnily svým duchem, svými názory a tak zatlačily názory křesťanské135“. 

Tragika židovského národa začala ve chvíli, „kdy zvolal: »Ukřižuj, ukřižuj ho!«,  
kdy ve své zaslepenosti všechnu zodpovědnost za smrt Kristovu vzal na sebe slovy »Krev  
jeho na nás a na naše děti«. Tato tragika trvá dodnes. Od té doby se veškerý zájem  
židovstva obrací jen ke hmotě. Židé hledají  jen blaho pozemské, bohatství  a moc. A  
nenávist  vůči  křesťanům,  je  jejich  »dědičný  národní  hřích«136“.  Což  potvrzuje  i 
skutečnost,  že  zatímco  pohané  se  v křesťanské  říši  Konstantinově  postupně  stali 
křesťany,  Židé  byli  stále  „židovštější,  protikřesťanštější  a  talmudičtější137“.  Tento 
radikální  odvrat  židovstva  od  jeho  poslání  byl  základem  pozdějšího  antisemitismu. 
„Není  to  zloba,  nenávist,  rozkoš  z pronásledování;  je  to  obrana  proti  duchu,  který 
popírá křesťanské ideje138“.  Ale církev se modlí  i  za  tyto odvěké nepřátele  »perfidi  
Judaei«, neboli zrádné, svému poslání zpronevěřilé a prosí Boha, aby jim „odňal clonu 
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s jejich  srdcí  a  oni  poznali  Ježíše  Krista139“.  A aby  nebylo  pochyb,  co  je  příčinou 
současného postavení Židů: „Jejich osud je jen dovršením tragického pádu140“.

Moderní kapitalismus je dílem Židů, jak dokazoval i Werner Sombart v díle Židé 
a národohospodářství.  Uctívání  peněz je  jejich  kult  zlatého telete.  Pokud se i  mezi 
křesťany najdou jedinci, pro které je mamon nade vše, je to způsobeno jejich odpadem 
od pravé víry. U Židů ale touha po zlatě „přímo vyplývá z jejich zvrácené víry141“ a je 
v duchu  Talmudu.  Zatímco  „Kristus  takové  jednání  zakazuje,  Hospodin  Židů  je  
dovoluje.142“  Také  katolický  apologeta  Albert  Maria  Weiss  potvrdil,  že  naprostá 
bezohlednost  v sociálních otázkách je Židům vlastní143.  Rovněž v kulturních oborech 
mají Židé naprostou převahu.

Maďarský  biskup,  zesnulý  Prohazska  prohlásil,  že  je:  „právo  a  povinnost  
křesťanského národa, bránit se proti nepoměru Židů v některých oborech. Přímo říká: 
»Není  to  zášť proti  nějakým lidem, tedy ani  proti  Židům, která je  důvodem našeho  
jednání; ale láska, kterou jsme povinni sobě. Nemáme na mysli nějaké pogromy nebo  
násilnosti.  To  vše  jest  zlé  a  nikdy  nevede  k dobrému;  ale  musí  se  vždy  vycházet  
z řádného  zákonodárství  a  přiměřených  nařízení«144“.  Proto  Žák  navrhnul  určitá 
protižidovská omezení, která sice někteří lidé označují za antisemitismus, „já jmenuji to  
křesťanstvím a vlastenectvím145“.  Nesmíme dopustit,  abychom byli  židovstvím stejně 
zamořeni,  jako v Maďarsku.  U nás  jsme zatím k Židům spravedliví.  „Na nedávném 
kongresu  sionistů  v Ženevě  byli  jsme  pochváleni  za  svoji  toleranci  k Židům.  Ale  je  
potřebí, aby i oni byli k nám spravedliví a ohleduplní.146“ 

Hitlerova Třetí říše zaujala k Židům nejpříkřejší stanovisko, protože tam hrozila 
úplná převaha židovstva nad německým národem. Německé protižidovské zákony mají 
chránit německý národ před nebezpečnými židovskými vlivy. Tyto zákony se vyvinuly 
postupně. Už Göethe prohlašoval, že: „Kultura je křesťanství a antisemitismus znamená  
ochranu kultury147“. Také známý německý profesor a prelát Fr. Hettinger chtěl obnovit 
národ v křesťanském duchu a tím ho chránit před škodami, které mu působí židovstvo, 
vytrženo z kořenů Mojžíšského zákona148.

3 . 4 . 2 . 3 .    Antisemitismus

Žák nejprve připomněl,  že není  možný antisemitismus  náboženský.  Také Židé 
často poukazují na to, že Ježíš Kristus i jeho matka Maria, byli Židé. Podstatná je ale 
podle autora skutečnost, že „Kristus je Syn Boží, jenž se počal z Ducha svatého. Není  
synem  židovského  otce.  Narodil  se  z Marie  Panny,  která  zase,  uchráněna  zvláštní  
milostí Boží od hříchu dědičného, byla takto vyňata z přirozené souvislosti s národem 
židovským. Oba jsou v podstatě mimo národ židovský.149“ 
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Spolu s ruským filozofem Solovjovem pak Žák připomněl, že „Vítězství židovstva 
je  trestem  za  to,  že  křesťanská  společnost  zapřela  ideje  a  organisaci  pravého  
křesťanství150“.  S křesťanským  sociologem  Kar.  Vogelsangem  zdůraznil,  že 
„prvorozenecké právo přešlo na vyvolený lid Nového zákona, křesťanstvo. Ale jenom  
pod podmínkou, že všechny mravní zásady křesťanské v něm žijí  a svátosti  i  milosti  
v něm  působí. 151“   Podle  maďarského  biskupa  Prohazsky  „Vlastenectví  je  naší  
povinností. Chceme chrániti zemi a národ před židovskými rozkladnými vlivy“152: 

» „Postavili  se  hned  zpočátku  v čelo  rodící  se  sociální-demokracie  (Marx,  

Lasalle) 

» V čelo ruského komunismu (Trocký v Rusku, Bela Kun v Uhrách)

» Vyvolávají  revoluce ve vědě i v umění,  kterým rádi dávají  jméno pokrok“153 

(Freud, Einstein154)

» V divadelnictví, opeře155 i klasické hudbě.

Tyto zhoubné a rozkladné vlivy byly však podle autora dílem ateistických Židů 
protože: „Jsou i dnes ušlechtilí Židé, kteří s touto rozkladnou činností svých bývalých 
souvěrců nesouhlasí156“. Ti mají řadu kladných vlastností, například spořádaný rodinný 
život, obětavost v pomoci Židům i křesťanům. Naopak křesťanští liberálové dobrovolně 
přijímají židovskou mentalitu157 a stěžují si, že je Židé v jejich oboru předhonili. Tito 
lidé především horují pro radikální antisemitismus158. Ale o ochranu křesťanů se musí 
starat především zákonodárství: 

1. „Omezení  Židů ve všech oborech kultury,  průmyslu,  hospodářství  na počet  
odpovídající poměrné početnosti jejich ve státě. Tedy» numerus clausus«.

2 . Stanoviti  pro  Židy  zvláštní  zákon  minoritní,  kterým  budou  považováni  za  
národnostní menšinu, a jímž budou omezeni ve své expansi, ale také chráněni  
proti … pronásledování antisemitismem.159“

3 . 4 . 2 . 4 .    Vztah k pokřtěným Židům

Podle Žáka je důvodem křtu Žida jen zřídka opravdová a hluboká křesťanská víra. 
Samotný  termín  „pokřtěný Žid“  je  proto  často  míněn  jako  pohana,  protože  neofyta 
„nezapřel špatné vlastnosti své rasy160“. Úctyhodný neofyta sice změní své vyznání, ale 
nikdy  nezapírá  svou  národnost161.  Nikdo  se  totiž  nemůže  zříci  svých  předků,  což 
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potvrzují i ortodoxní Židé. Naopak tzv. asimilanté dokazují, že: „Židé nejsou celistvým, 
jediným národem a proto usilují přizpůsobiti se tomu národu, v němž žijí.162“

„Katolická církev přijímá konvertity ze židovství s láskou a důvěrou. … Ale křtem 
a milostí Boží podpořený neofyta mění jenom určité vlastnosti duše. Krev a rasa křtem  
se  nemění.163“  Určité  vlastnosti:  „vysoký  stupeň  intelektualismu,  houževnatost,  
průbojnost,  značná touha vyniknout nad ostatní,  býti  v čele164“, přináší  konvertita do 
církve  a  to  vede  „katolické  vůdčí  hlavy  k jisté  opatrnosti165“.  Proto  jezuitský  řád 
nepřijímá do noviciátu ty uchazeče, jejichž děd nebyl křesťan. Tuto praxi přijal také řád 
františkánský.

Na  závěr  připomněl  autor,  že  celá  úvaha  není  antisemitská,  ale  je  naopak 
diktována  filosemitismem.  Protože  je  důležité,  aby  sami  Židé  „nevyvolávali  to,  co 
nazýváme antisemitismem, a co jim je nepříjemným166“. 

3 . 4 . 3 .    Židovská otázka ve vydavatelské činnosti

Snahu poctivě řešit židovskou otázku z teologického hlediska, můžeme najít také 
v dominikánském  řádu.  Na  začátku  roku  1939  vydalo  dominikánské  nakladatelství 
Krystal  knihu ruského filozofa Vladimíra Solovjeva:  Židovství  a křesťanská otázka, 
která  měla  být  zřejmě  protiváhou  rasového  znevažování  Židů  v Německu  a  jiných 
zemích.  Solovjev  zdůrazňoval  především  dějinnou  úlohu  židovstva  při  sblížení 
katolicismu na západě a ortodoxie na Východě. Jeho důležitost viděl ve třech základních 
bodech:

1. Ježíš byl po matce Žid a jeho vtělením došlo k naplnění minulých zaslíbení daných 
vyvolenému národu.

2. Větší část židovského národa ale Krista odmítla a toto odmítnutí určuje současné 
postavení židovstva ve světě.

3. Hlavní část židovstva žije ve dvou slovanských zemích – Rusku a Polsku, a zde také 
dojde k budoucímu naplnění židovství v obnoveném křesťanství.167

Jakkoli  nadějně  mohly  Solovjevovy  úvahy  působit,  považovat  „přítomné 
postavení židů ve světě“ za výsledek dějinného odmítnutí Krista, znamenalo odmítnout 
jakoukoliv  historickou  zodpovědnost  křesťanství  za  toto  postavení.  Dominikáni 
v závěru knihy slibovali, že vyjdou i další knihy zabývající se židovskou otázkou, ale ze 
známých důvodů, které se 15.3.1939 odehrály, k tomu již nedošlo. Historie pak zničila i 
naděje  vkládané  Solovjevem  do  židovstva  v Polsku  a  Rusku,  protože  to  bylo 
vyvražděno zčásti v polských plynových komorách a zčásti německými pohotovostními 
oddíly tzv. »Einsatzgruppen«.

1 6 2  Tamtéž, s.45
1 6 3  Tamtéž, s.45
1 6 4  Tamtéž, s.45-46
1 6 5  Tamtéž, s.46
1 6 6  Žák, E. Židovská otázka ve světle katolické církve, Praha: Kropáč&Kucharský, 1937, s.47
1 6 7  viz Solovjev, V. Židovství a křesťanská otázka, Olomouc: Krystal 1939, s.13-14
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3 . 5 .         Antisemitismus v     katolickém tisku  

3 . 5 . 1 .    Časopis katolického duchovenstva

V Časopise katolického duchovenstva z let 1934 až 1938 objevíme mnoho článků 
o biblistice168, které se vracely k židovským základům bible, statě o talmudu169, židovské 
věrouce170,  a  dokonce  pojednání  o  rasové  teorii171.  Nenajdeme  v nich  však  žádnou 
zmínku o Židech, jakožto žijících lidech. Uvážíme-li, že od roku 1935 byly v Německu 
v platnosti Norimberské zákony, které z Židů udělaly občany druhé kategorie, je to více 
než podivné. 

K Židům  se  vztahovalo  pouze  ustanovení  z listopadu  roku 1938  o  konverzi 
nepokřtěných dospělých. V nařízení se připomínalo, že při křtu dospělých, kteří „dosud 
byli bez vyznání nebo vyznání nekřesťanského (židovského)172“ se má dbát na úmysl křtu 
a náboženské vyučování ve víře. Vyučování má trvat 8 měsíců, ale „v mimořádných 
nynějších  okolnostech  dovoluje  nejdůstojnější  Arcipastýř  zkrátiti  dobu  přípravy  a  
vyučování na 6 neděl.173“  V podobném duchu hovořily i směrnice královehradeckého 
Ordinariátu: „Jelikož nás v poslední době dochází mnoho žádostí o povolení přijmout do  
církve osoby dospělé nepokřtěné,  buď izraelity  nebo bez  vyznání,  žádáme,  aby byly  
přesně zachovávány tyto směrnice: Především musí duchovní správce zjistiti pohnutky,  
které vedou žadatele ke křtu a přijetí do církve, zda totiž to činí z přesvědčení a nikoliv  
z důvodů  hmotných  a  existenčních.174“ V rostoucím  zájmu  o  křest  můžeme  vidět 
stupňující se obavy Židů z nacistické hrozby. 

3 . 5 . 2 .    Deník Den

Ústředním tiskovým orgánem ČSL byly pražské Lidové listy175, řízené moderně a 
promyšleně176. Česká zemská organizace ČSL byla shromážděna kolem vyšehradského 
kanovníka Staška, který zastával konzervativní stanoviska. Ve třicátých letech byl také 
silně ovlivněn názory Josefa Scheinosta, bývalého generálního tajemníka Národní obce 
fašistické. Lidové listy poskytovaly prostor tzv. nepolitické katolické inteligenci, která 
ve  svých  článcích  kritizovala  nejenom politiku  ČSL,  ale  celý  demokratický  systém 
první republiky177.

168  Například v roce 1934:  Syn člověka v nejnovější exegezi (Dr.V.Pořízka); rok 1935:  Co tvoří obsah Talmudu 
(Dr.I.Veselý), Věroučné články židovské (Dr.I.Veselý); rok 1936: Názor 1. knihy Mojžíšovy na lež (Dr.K.Bureš
),  Písmo sv.,  nejstarší  zlomek (Dr.Merell),  Slyšeli  jste,  že bylo řečeno: »Nenáviděti  budeš nepřítele  svého« 
(Dr.Merell);  Farizeus  a  publikán (Dr.Merell);  rok  1937:  O  povaze  Jahveho  smlouvy  s Abrahámem 
(Dr.S.Mikuláš), Vykopávky v Dura-Europos, Numeri a Deuteronomium v nově upravené Vulgátě (Dr. Miklík), 
K etymologii  syrského a aramejského slova mara = pán  (Dr.V.Hazuka);  rok 1938:  Nejstarší  dosud známá 
mapa arkadská (Dr.V.Hazuka), Obraz vykoupení u sv.Pavla (Miklík) a mnoho dalších.

169  Časopis katolického duchovenstva, ročník 75, Praha, 1934, s.302
170  Tamtéž, s.303
171  Tamtéž, s.169-171
1 7 2  Časopis katolického duchovenstva, ročník 79, Praha, 1938, s.417
173  Tamtéž, s.417
174  Časopis katolického duchovenstva, ročník 79, Praha, 1938, s.418
1 7 5  Lidové listy začaly vycházet od ledna 1922, po vytvoření ústředního výkonného výboru strany lidové. Jejich  

prvním šéfredaktorem byl dr. František Světlík
1 7 6  Trapl, M. Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: 

SPN, 1990, s.33
1 7 7  Trapl, M.  Tisk Československé strany lidové. In. Tisk a politické strany, Olomouc: UP, Katedra politologie a 

evropských studií FF, 2001, s.90
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Dalším  významným  katolickým  listem  byl  deník  Čech,  s  šéfredaktorem  R. 
Horským.  Čech  se  stal  mluvčím  katolických  kruhů,  soustředěných  kolem  vysoké 
církevní  hierarchie178,  a  svým obsahem se  rovněž  otevřeně  vyjadřoval  proti  politice 
ČSL. 

Deník  Den byl  založen roku 1912 Msgr.  Šrámkem179 a  redigoval  jej  převážně 
dlouholetý Šrámkův spolupracovník František Metoděj Žampach (1886-1971). Po roce 
1918 se stal  Den regionálním listem Československé strany lidové.  Den měl  blízko 
k vedení moravského křídla a proto se vyznačoval neomezenou podporou předsedy ČSL 
Šrámka, který se o jeho problémy stále zajímal a občas do nich i přispíval180. Hlavním 
vydavatelem  byla  Lidová  společnost  tisková,  která  sídlila  v centru  Brna  v novém 
středisku  lidové  strany  - paláci  Typos181.  Den  vycházel  v nákladu  25 000  výtisků 
denně182.

3 . 5 . 2 . 1 .    Stanovisko k antisemitismu

Své postoje k Židům charakterizovala redakce v roce 1938 slovy: „nepatříme ani  
do tábora zarytých antisemitů, také však nejsme slepí k těm zjevům, jež sympatií židům 
nepřidávají183“.  Udělala  tak  v článku,  který  reagoval  na  některé  Peroutkovy  výroky 
v revue  Přítomnost.  Bránila  se  především  ztotožnění  pojmů  antisemita  a  „sprostý  
křesťan“, které Peroutka zřejmě použil.  

V rámci  politického  boje  s agrární  stranou  upozorňoval  článek  Co se  děje  na 
Podkarpatské Rusi na velký vliv agrární strany na Podkarpatské Rusi, který agrárníci 
získali jen díky přízni Židů, kteří jsou zde významným hospodářským činitelem184.

3 . 5 . 2 . 2 .    Katolická církev, rasismus a Židé

Odsouzení  německého  rasismu  nebylo  zpočátku  spojováno  s protižidovskými 
opatřeními.  Církev  se  stavěla  především  „proti  tomu,  že  pojmy  rasa  a  národ  jsou  
předmětem pohanského zbožnění185“. Ve zpravodajství najdeme poměrně dost pojednání 
o postavení katolické církve v Německu, ale v málokterém z nich najdeme odmítnutí 
protižidovských  opatření.  Světlou  výjimkou  jsou  články  napsané  Dr.  Alfrédem 
Fuchsem186.  

Stať  Církev ve státech středoevropských187 byla napsána po anšlusu Rakouska, 
kdy většina rakouských katolíků podpořila v plebiscitu německou vládu. Tento plebiscit 
ale „nesmí býti vykládán tak, jakoby se byli rakouští katolíci vyslovili bez výhrady pro  

178  Kubíček, J. Brněnské noviny a časopisy, Brno: Universitní knihovna, 1976, s.153-154
1 7 9  Msgr. Šrámek, který stál v čele strany, zastával liberální a vlastenecký směr a měl své přívržence především na 

Moravě. 
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1 8 1  Tamtéž
1 8 2  Kubíček, J. Český politický tisk na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1938, Brno: Blok, 1982, s.124
183  Den. Brno, 1938, č.36 (13.2.1938), s.1
184  Den. Brno, 1938, č.42 (20.2.1938), s.1
185  Církev bude hájit své právo ve jménu Všemohoucího Den. Brno, 1937, č.69 (23.3.1937), s.1; V Německu po 

vydání encykliky Den. Brno, 1937, č.93 (21.4.1937), s.1; Němečtí katolíci mají býti isolováni od Svatého Otce 
Den. Brno, 1937, č.114  (16.5.1937), s.1

186  Alfréd Fuchs  se narodil  23.6.1892 v Praze v židovské  rodině.  Po  hluboké  a bolestné konverzi  byl  pokřtěn 
29.7.1921 v Praze. Zemřel 16.2.1941 v koncentračním táboře Dachau.

187  Všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.108 (4.5.1938), s.3
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politiku Třetí říše“, psal Fuchs, „pouze si přejí, aby byla zachována práva Boží i práva  
Církve“. Nový vídeňský diecézní věstník ve svých instrukcích žádal duchovní, nejen 
aby podporovali  loajalitu ke státu, ale rovněž, aby zatím nežehnali rasově smíšeným 
sňatkům. Což podle Fuchse svědčí o jistých rozpacích i v katolických kruzích. Fuchs 
však  rozhodně  vyvracel  domněnky,  že  se  Církev  s  Třetí  říší  nakonec  shodne. 
Upozorňoval naopak na mnohé články v »Osservatore Romano«, kdy se list  „obrátil  
v poslední  době  také  několikrát  výslovně  proti  rasovému antisemitismu,  naposled  u  
příležitosti snah o protižidovské zákonodárství v Maďarsku. Papežský list varoval před  
novými  zmatky  ve  středoevropské  politice,  neboť  antisemitismus  posiluje  všude  
nacistické, novopohanské tendence… Po antisemitské politice se  vždycky velmi zostřují  
požadavky extrémistických stran.“ 

Doktor Fuchs, sám židovského původu, si pozorně všímal vystupování Vatikánu 
na obranu Židů. U jiných autorů ale tyto zmínky nenajdeme. V květnu rozeslal papež 
Pius XI. všem katolickým univerzitám tzv.  Sylabus proti rasismu188, ve kterém byly 
v sedmi  bodech  shrnuty  ty  části  učení  nacionálního  socialismu,  které  odporovaly 
křesťanskému  učení.  Nikdo  z komentátorů  nezdůraznil,  že  odsouzením  rasismu  byl 
zároveň odmítnut i rasistický antisemitismus. Na tuto souvislost upozornil opět pouze 
publicista Alfréd Fuchs v pojednání  Bludy rasismu189. Nejprve připomněl, jaký ohlas 
měl  sylabus  v nekatolickém  tisku:  „Papež  promluvil  nejenom  za  katolickou  církev,  
nýbrž za všecky lidi, pro které »duch«, »myšlenka« a »svoboda« neztratily ještě všechen  
smysl.“ Sylabus nebyl výrokem ex cathedra, ale na jednotlivé bludy aplikoval již platná 
dogmata.  Rasismus  tedy  není  věcí  politickou,  o  které  by  mohl  Vatikán  jednat,  ale 
věroučnou záležitostí, kterou „žádná smlouva, žádný konkordát, žádná taktika nemůže  
překlenout“.  Proto  také  církev  nemůže  souhlasit  s  rasovým  antisemitismem,  který 
„odsoudil  sám svatý Otec“ a také list  »Osservatore Romano« proti  němu několikrát 
vystoupil.  Ze základních bludů totiž dále plynou rozpory v právní oblasti,  například: 
rasové překážky při uzavírání manželství či sterilizační zákony. Názor o nadřazenosti 
germánské  rasy  zase  vede  k protižidovským  opatřením,  která  jsou:  „z  hlediska 
křesťanského rovněž hodny odsouzení,  protože odporují  především učení o působení  
milosti  posvěcující.  (Potomka žida a potomka pokřtěných židů pokládají  hitlerovci  i  
nadále za židy, takže např. křesťanské děti židovského původu jsou nuceny navštěvovat  
židovské školy).“ 

Dalším  významným příspěvkem k diskuzi  o  vztahu  církve  a  Židů  byla  úvaha 
Židovské konverse190. Autor - Dr. Fuchs v ní reagoval na skutečnost, že v poslední době 
přibývá křtu Židů.  Ve složitějších případech někteří  faráři  posílají  židovské zájemce 
k Dr. Fuchsovi, nebo tito zájemci sami přicházejí  pro radu. Vlastně by z toho církev 
měla mít radost, vždyť se za obrácení Židů stále modlí. Protože se tak ale děje v době, 
kdy se Židům vede zle, vyvolává to podezření, zda jde o konverze poctivé. „Zejména 
slovenský tisk  poukazuje na hromadné přestupy  židovských intelektuálů  ke katolické  
církvi“ a zastává názor, že křtem se Židé pouze chtějí vyhnout případnému arijskému 

188  Sylabus proti rasismu Den. Brno, 1938, č.114 (12.5.1938), s.1
189  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.118 (17.5.1938), s.2
190  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.275  (22.11.1938), s.1-2
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paragrafu. Domnívají se prý, že „slovenská vláda, jež je katolická, nemůže se postaviti  
na stanovisko čistě rasistické“.  Samozřejmě,  že křty vykonané pouze na oko nejsou 
skutečnými křty. Pokud však Církev pochybuje o čistotě úmyslů katechumenů, reaguje 
obvykle  zpřísněním podmínek katechizace.  Nesmíme ale  všechny křty označovat  za 
nepoctivé jen proto, že doba je pro Židy krutá. Mnohým Židům se zhroutily veškeré 
životní  jistoty  a  některé  křty,  přestože  možná  nejsou  uskutečňovány  z ryze 
náboženských pohnutek, jsou přesto míněny poctivě. Židé si také uvědomují, „že proti  
rasismu a antisemitismu se důsledně postavil dnes jenom papež“. Dr. Fuchs připomněl, 
že  církev  „zásadně  neuzavírá  pramen  křesťanství  žádnému  člověku  …  a  zavrhuje  
důsledně  i  nenávist  k lidu,  jenž  byl  kdysi  vyvoleným  lidem  Božím,  nenávist,  jež  se  
obyčejně  nazývá  antisemitismem“.  Nakonec  otázka  židovských  konverzí  souvisí  i 
s jednou eschatologickou tradicí, podle které se před koncem světa Židé obrátí. 

3 . 5 . 2 . 3 .    Církev proti antisemitismu

Zprávy  o  odsouzení  antisemitismu  ze  strany  představitelů  katolické  církve 
v jiných  zemích  bychom našly  v listu  pouze  vzácně.  Takovou  výjimkou  byl  článek 
Katolický svět a Československo, ve kterém se psalo: „Kardinál Serédi hájil … božství  
Kristovo a zdůraznil, že ještě dnes poštvaná masa volá »Ukřižuj!« a že se obrací nejen  
proti Kristovu božství, ale i Kristovu člověčenství z falešného antisemitismu. Proti těmto  
pocitům nenávisti apeloval kardinál ostřihomský ke křesťanské lásce.191“ 

V podobném duchu byla napsaná i  stať  Kardinál Kakowski o židovské otázce: 
„Až dosud upouštěl kardinál Kakowski od toho, aby se postavil veřejně k židovskému 
problému v Polsku. Ne proto, že by ho tento problém nezajímal, ale nepřál si, aby byl  
zatažen do jeho víru….Nyní  však přišel  okamžik,  kdy musíme vysloviti  náš  názor  o  
rasismu  a  o  teoriích  »krve«.  Rasismus  stojí  stejně  v odporu  s křesťanstvím,  jako 
s polskými tradicemi.192“

V prosinci 1938 byla zveřejněna stručná zpráva  Svatý Otec schvaluje akce pro 
uprchlíky193. V lednu 1939 se v listu objevila zpráva Maďarští katolíci – židé prosí o  
pomoc Sv.Otce:  „sdružení katolíků židovského původu v Maďarsku uveřejnilo  v tisku 
otevřený  list  sv.Otci,  v němž  protestovalo  proti  novým  protižidovským  zákonům 
maďarské vlády194“. Další zpravodajství z  Maďarska informovalo o konferenci římsko-
katolického a řecko-katolického episkopátu, která se zabývala židovskou otázkou195. O 
postojích  katolíků  po  vyhlášení  nových  protižidovských  opatřeních  v Maďarsku 
bychom našly hned dva články: „Maďarští katolíci pod vedením svých kněží a biskupů  
zaujali jedině možné stanovisko k protižidovským zákonům a ukázali v projevech svých 
vůdců,  kde se nová vládní  opatření  nesrovnávají  s duchem křesťanství.196“ Podobně: 

191  Den. Brno, 1938, č.188  (9.8.1938), s.1
192  Den. Brno, 1938, č.225  (22.9.1938), s.4
193  Den. Brno, 1938, č.291 (11.12.1938), s.2
194  Den. Brno, 1939, č.2 (3.1.1939), s.3
1 9 5  Maďarský episkopát a židovská otázka Den. Brno, 1939, č.15 (19.1.1939), s.3
196  Maďarští katolíci v opozici  Den. Brno, 1939, č.22 (27.1.1939), s.3
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„Katolíci žádají úpravy, jež by odstranily vše, čím se zákon ocitá v rozporu s lidským a 
křesťanským cítěním.197“ 

3 . 5 . 2 . 4 .    Hájila církev Židy nebo jen vlastní pozice?

O tom, že odsouzení rasismu bylo kněžími často chápáno velmi úzce, pouze jako 
obrana  katolické  církve  před  nacistickou  ideologií,  se  můžeme  přesvědčit  v mnoha 
článcích. Rezoluce, přijatá na schůzi kněžstva Jednoty duchovenstva diecéze brněnské, 
děkuje papeži  za neohrožená slova,  kterými jim ukázal  správnou cestu a slibuje,  že 
bude: „hájit práva katolické církve jak v životě soukromém, tak veřejném.198“ Ani další 
komentátoři výroků a prohlášení Pia XI. se nikde nezmínili o odsouzení protižidovských 
opatření199. Jedinou nepřímou zmínkou byla informace o tom, že církev se „energicky 
staví proti novému německému právu manželskému.200“  

Podrobně se k tématu manželského práva vrátil článek            O manželské právo 
v Itálii201.  Bludy rasismu byly sice katolickou církví  zavrženy, ale protože se týkaly 
výhradně otázky věroučné, „může Církev jenom poučovati a brániti svoje vlastní řady  
před nákazou“. Zakročit  může pouze v těch případech, kdy v důsledku tohoto bludu 
nějaký stát porušuje smlouvy uzavřené s Církví. A to se stalo právě nyní, protože nové 
manželské zákonodárství v Itálii očividně porušuje konkordát, který Itálie uzavřela se 
svatou Stolicí. „Podle konkordátu mělo být manželské právo katolické italským státem  
respektováno“. Proto svatý Otec upozornil italského krále na porušení konkordátu a ten 
přislíbil  nápravu.  Podle  autora  článku  církev  sice  „neschvaluje  smíšené  sňatky  po  
stránce náboženské, ale nebrání jim tam, kde jde o zabránění většímu zlu. Naprosto  
však  nezná  překážky  vyplývající  z různosti  ras...Různost  rasy  nemůže  být  proto  ani  
překážkou  k manželství,  ani  důvodem  k rozvodu.“  V závěru  autor  konstatoval,  že 
přizpůsobení nového italského zákonodárství církevnímu právu bude jistě problémem, 
ale „na rozdíl od jiných je však v Itálii projevována alespoň dobrá vůle cestu ke smíru  
s Církví nalézt.“ Že to skutečně těžké bylo, poznáme z dalších zpráv o protestech svaté 
Stolice proti porušování konkordátu manželskými zákony202.

3 . 5 . 2 . 5 .    Židovská otázka a protižidovská opatření

Stať  Židovská otázka203, podepsaná iniciály J.H.J., byla velmi seriózní úvahou o 
problémech Židů v dnešní Evropě. Obsahovala všechny hlavní motivy protižidovského 
nepřátelství  přehledně  uspořádané.  Na  začátku  autor  ukázal  příčiny  eskalace 
antisemitismu: „Diktátorské státy snaží se zbaviti židů. Důsledek: demokratické státy  
jsou židy více a více zaplavovány a židovský problém beztak už velmi složitý, stává se  
ještě  složitějším.“  Z náboženského hlediska  není  problémem  odlišná  víra,  ale 

197  Katolíci a řešení židovské otázky v Maďarsku Den. Brno, 1939, č.24 (29.1.1939), s.2
198  Hlas katolického kněžstva Den. Brno, 1938, č.140 (11.6.1938), s.1
199  Sv.Otec odsoudil nenávistný nacionalismus Den. Brno, 1938, č.171 (20.7.1938), s.1; Itálie a svatá Stolice Den. 

Brno, 1938, č.182 (2.8.1938), s.1; Velký projev sv.Otce o rasismu Den. Brno, 1938, č.219 (15.9.1938), s.3
200  Boj  církve proti  novopohanským bludům (pastýřský  list  německého  episkopátu.  Sv.Otec  o  katolické  akci 

v Itálii) Den. Brno, 1938, č.205 (30.8.1938), s.2
201  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.274 (20.111938), s.3
202  Den. Brno, 1938, č.287 (6.12.1938), s.3
203  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.113 (11.5.1938), s.1
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skutečnost, že Židé se exponovali v boji proti církvi. Ať už to byl Žid Marx se svým 
heslem „Náboženství je opium pro lid“, nebo vůdce proticírkevního boje ve Francii Žid 
Gambetta. Další spornou záležitostí je  národní příslušnost Židů. Autor připomněl, že 
Židé se jako národ bez vlasti  vždy přidržovali  mocných, čímž si proti sobě popudili 
okolní národ. Po převratu se sice mnozí Židé přeorientovali na českou národnost, ale 
tato  změna  „zdá  se  jen  povrchní“.  Pro  nacionální  živly  je  příliv  cizích  Židů 
z pochopitelného  důvodu  nepřijatelný.  Největším  problémem  je  ale  hospodářské 
postavení Židů.  Jejich  zastoupení  v některých  oborech  neodpovídá  procentuálnímu 
zastoupení  v obyvatelstvu.  Také  jejich  obecně  vyšší  životní  úroveň  vadí  především 
nižším sociálním vrstvám. Dnes se objevují rovněž snahy vybudovat vlastní židovský 
stát, ale současné překážky se autorovi jevily jako nepřekonatelné. Konstatoval tedy, že 
„židy čeká zlá budoucnost“ a celý článek uzavřel slovy: „Tragické pro židy je, že po dvě 
tisíciletí  bránili  se  asimilaci,  aby  udrželi  svůj  jazyk  a  víru,  a  dnes  se  jim  brání  
v asimilaci, která se mohla státi jejich záchranou.“

Stať Jsou Němci opravdu nenapravitelní se snažila zpochybnit tolik propagované 
tvrzení,  že Němci jsou výjimečným národem a nejdokonalejší  rasou. V tomto duchu 
autor  vysvětloval  i  německá  protižidovská  opatření:  „A  jako  nedovedli  ani  volnou 
soutěží zatlačiti židy, kteří svou zdatností ovládli téměř celý hospodářský život Říše, tak  
sáhli  právě k překonání pocitu hospodářské méněcennosti  k násilnému vyvlastňování  
židů204“.  

Poměrně  dost  článků  bylo  na  konci  třicátých  let  věnováno  informacím  o 
protižidovských  opatřeních  v Německu205,  Polsku206,  Rumunsku207 či  Maďarsku208.  V 
březnu 1938 se po anšlusu Rakouska, objevily informace o reakci Židů na anšlus209, o 
množících se sebevraždách Židů210 a o následných protižidovských opatřeních211.  Od 
druhé  poloviny  roku  1938  se  objevovaly  zprávy  o  protižidovských  opatřeních 
zaváděných italskou vládou212. Velkou pozornost věnoval list také zastřelení legačního 
sekretáře  na  německém  vyslanectví  Ernsta  vom  Ratha  v Paříži213 a  následkům  této 
události214. 

204  Den. Brno, 1938, č.163 (15.11.1938), s.1
205  Den. Brno,  1938,  č.32 (9.2.1938),  s.2;  Den. Brno,  1938,  č.34 (11.2.1938),  s.3; „V Berlíně zatýkají  50 židů  

denně…vozí je do koncentračních táborů“ Den. Brno, 1938, č.167 (15.7.1938), s.4
206  Židé v Polsku se stanou vegetariány (o zákazu rituálního zabíjení  zvířat  v Polsku)   Den. Brno,  1938,  č.76 

(27.3.1938), s.3
207  Rumunsko ostře proti židům Den. Brno, 1938, č.3 (5.1.1938), s.1;  Židé v Rumunsku Den. Brno, 1938, č.30 

(6.2.1938), s.2
208  Židovští sportovci ztýráni Den. Brno, 1938, č.7 (11.1.1938), s.3;  Maďarsko omezuje práva židů Den. Brno, 

1938,  č.87  (9.4.1938),  s.1;  Protižidovské  zákony  v Maďarsku Den.  Brno,  1938,  č.299  (21.12.1938),  s.3; 
Maďarsko se odměňuje židům Den. Brno, 1938, č.286 (4.12.1938), s.5

209  „Hlavně židů se zmocnila panika…“ Den. Brno, 1938, č.63  (13.3.1938), s.1
210  „Za jediný den až 60 sebevražd. Říšskoněmecký rozhlas k tomu pouze suše poznamenal: na naše odpůrce a židy  

padla taková úzkost, že si sami berou život.“ Rakouská tragédie Den. Brno, 1938, č.71  (22.3.1938), s.1
211  „Židovské děti nesmí na oslavy, židovští učitelé se už do škol nevrátí…“ Glajchšaltování pokračuje Den. Brno, 

1938,  č.71  (22.3.1938),  s.1;  50 amerických protestů proti  týrání židů s americkým občanstvím v Rakousku 
Den. Brno,  1938,  č.107  (22.3.1938),  s.1;  „Židé ve Vídni nesmějí  míti byty do ulic“ Den. Brno,  1938,  č.166 
(14.7.1938), s.4;

212  Itálie na nacistických cestách Den. Brno, 1938, č.186  (6.8.1938), s.1Protižidovská opatření v Itálii Den. Brno, 
1938,  č.215   (10.9.1938),  s.4;  Italská  nařízení  postihují  10  tisíc  polských  židů Den.  Brno,  1938,  č.224 
(21.9.1938), s.3; Zákon o poměru ras ke státu v Itálii  Den. Brno, 1938, č.269  (15.11.1938), s.2
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3 . 5 . 2 . 6 .    Palestina a židovský stát

Čas od času se v listu objevily články a komentáře o možném řešení židovského 
problému vytvořením židovského státu v Palestině nebo v jiné části světa215. Ve zprávě 
Dolní sněmovna jedná o problému Palestiny a židovstva zazněla téměř prorocká slova: 
„Vrchol  debaty  tvořila  řeč  labouristy  poslance  Wedgewooda  Benna  a  jeho  prudká  
kontroverse s ministrem kolonii při níž musel předseda několikrát zakročit. Wedgewood  
řekl, že z 18 milionů židů na světě, jsou jen židé v Americe a Anglii (celkem tedy asi 5  
milionů) bezpečni. Otázka, zda je na zemi místo, kde se židům dovolí se zdržovat, je  
židovský problém.216“

Podrobně se palestinskému problému věnovala stať  Pokus o řešení palestinské  
otázky. Autor nejprve informoval o londýnské konferenci, která v chtěla v únoru 1939 
rozřešit problém Palestiny, a potom osvětlil všechny spletitosti a konflikty, které hýbou 
Palestinou.  Arabové  prý  Angličanům  jako  zprostředkovatelům  nevěří,  neboť  „mají 
oprávněný dojem, že Anglie celým svým postupem se stala stranou hájící zájmy židů217“, 
nechtějí proto slevit ze svého radikalismu a v brzké vyřešení již nikdo nevěří.  

3 . 5 . 2 . 7 .    Protižidovské útoky v tzv. Druhé republice

Až  do  roku  1938  bylo  nemyslitelné  zveřejnit  protižidovsky  zaměřený  článek 
v listu, který se prezentoval jako list vládní, podporující demokracii. Od druhé poloviny 
roku 1938 už  bychom ale  pomalu  našly  články spadající  do  této  kategorie.  Jedním 
z prvních byl komentář Nezměnili se, který reagoval na incident, při kterém prostějovští 
Židé zbili svého souvěrce, protože jim prý vytýkal „němčení“. Autor pak  upozornil na 
to, že Židé se sice slovy hlásí k Československé republice, ale jejich dary na obranu 
republiky jsou příliš malé a jejich snaha odstěhovat sebe i svůj kapitál do Anglie je tak 
zřejmá,  že to  „svědčí  o tom,  že  židé naši  v postoji  vůči  našemu národu  a  státu se  
opravdu  nezměnili“.  Příklon  Židů  k německé  kultuře  byl  hluboký  a  „dvacet  let  
republiky je příliš krátká doba pro změnu kulturní orientace218“. 

Podobných článků po Mnichovském diktátu přibylo, i když proti jiným novinám 
byl  list  Den  značně  umírněný.  Nejprve  se  odmítání  Židů  týkalo  pouze  židovské 
emigrace: Trampoty se židovskou emigrací, s podtitulem: „Za naše miliardy chce dělat  
západ  dobrodince  židů“.  Autor  podepsaný  zkratkou  VA,  nejprve  upozornil  na 
hospodářské  postavení  Židů  v průmyslu,  obchodu,  v lékařství  i  advokacii  a  vybídl 
2 1 3  7.11.1938 von Ratha těžce zranil 17-letý Žid Herschel Grünspan. Jeho rodina a sestra patřili k tisícům Židů,  

kteří byli na konci října 1938 vypovězeni z Německa do Polska a museli v hrozných podmínkách trávit dlouhé 
týdny na hranicích, protože je ani jedna strana nechtěla přijmout.  Popudem k činu H. Grünspana byla snaha  
pomstít se za osud svých rodičů a upozornit na něj.

214  Protižidovské bouře v Německu: „Listy jednomyslně dovozují, že atentát bude míti výraznější důsledky pro židy  
v Německu  i  pro  židy  v zahraničí.“  Den.  Brno,  1938,  č.265   (10.11.1938),  s.2;  Protižidovská  demonstrace 
v Německu Den. Brno, 1938, č.266  (11.11.1938), s.1; Rozsah protižidovských opatření v Německu Den. Brno, 
1938, č.268  (13.11.1938), s.1; Ostře proti židům (Berlín)  Den. Brno, 1938, č. 269  (15.11.1938), s.1; V Berlíně 
bude  po  židech 8000  volných bytů  Den.  Brno,  1938,  č.274  (20.11.1938),  s.3;  Židé  budou  odloučeni  od  
německého národa  Den. Brno, 1938, č.292  (13.12.1938), s.1

215  Madagaskar novou vlastí židů? Den. Brno, 1938, č.13 (18.1.1938), s.3; Návrh na vytvoření židovského státu 
Den. Brno, 1938, č.183 (3.8.1938), s.1; Hledá se nové útočiště pro židy  Den. Brno, 1938, č.296 (17.12.1938), 
s.4; Bude v Habeši židovská kolonie? Den. Brno, 1939, č.9 (12.1.1939), s.2

216  Den. Brno, 1938, č.58  (10.3.1938), s.1
217  Den. Brno, 1939, č.42  (19.2.1939), s.5
218  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.190 (11.8.1938), s.3
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k očištění  těchto  oborů.  Potom  se  věnoval  problému  emigrace.  Sousední  státy  jsou 
ochotny přijmout Židy pouze pod podmínkou, že budou vybaveny dostatečně vysokou 
částkou valut (1000 liber šterlinků na osobu). Židé sice mají československé koruny, 
„ale my jim nemůžeme za tyto peníze přidělit valuty … Ty bychom mohli sehnat jen za  
cenu úplného hospodářského zruinování republiky.219“ Takže po dlouhém jednání jsou 
místa  pro  Židy  v cizině  volná,  ale  jsou  zablokována  pevnými  valutovými  předpisy. 
Stejný  autor  upozornil  i  v dalším  čísle,  že  1400  židovských  lékařů  z Besarábie  se 
v Československu vydává za Rusy a zabírá tak místa, na kterých by mohli pracovat čeští 
lékaři.220 

Snaha, zbavit  se emigrantů byla stále silnější  a ozývala se i  z nejvyšších míst. 
Z projevu ministerského předsedy R.Berana v lednu 1939: „aby cizí emigrace neujídala  
z krajíce chleba našeho dělníka nebo obchodníka, tak musíme se zbavit všech živlů nám  
cizích, které po převratě v roce 1918 se k nám nastěhovaly221“, vidíme, že nešlo pouze o 
emigraci,  která  přišla  ve  třicátých  letech,  ale  že  si  tímto  prohlášením  vláda  druhé 
republiky připravovala prostor pro tzv. „přezkoumání“ československého občanství u 
všech Židů222.

V této době se v listu Den často objevovaly citáty z Hitlerových projevů, podle 
nichž:  „židovská  otázka  není  dnes  již  jen  otázkou  německou,  nýbrž  evropskou223“. 
Zprávy ze Slovenska zase informovaly o protižidovských opatřeních slovenské vlády224. 
Marně  bychom  však  na  stránkách  Dne  hledali  jakoukoliv  zmínku  o  židovské 
problematice v prohlášeních představitelů české katolické církve. Po Mnichovu vydali 
biskupové společný pastýřský list225 bez jediné zmínky o židovském problému. 

V kontextu  celosvětové  církve  byl  problém  rasismu  stále  aktuální.  Byl  však 
většinou prezentován pouze jako věroučný blud.  Některé články informovaly  o boji 
církevních  představitelů  s bludem rasismu226 jiné  s  rasismem samy polemizovaly227. 
Najdeme ale také úvahy, které rasismus tak docela nezavrhují. Například v pojednání 
Rasová otázka a křesťanství autor prohlásil: „Musíme uznat kladné hodnoty rasismu,  
pokud přispívá k odstranění třídních rozdílů, zažehnání komunismu, šťastnému řešení  
nezaměstnanosti, ale jsou určité meze, kde rasové zákony narážejí na nezadatelná práva  
a svobody člověka a tu musí Církev a křesťanství vystupovat jako obránce přirozených  
hodnot  lidských.228“  Za práva,  která  už  jsou  v rozporu  s křesťanstvím,  označil  autor 
pouze sterilizaci. 

219  Den. Brno, 1938, č.285  (3.12.1938), s.3
220  1400 „ruských“ lékařů u nás? Den. Brno, 1938, č.286  (4.12.1938), s.3
221  Den. Brno, 1939, č.25  (31.1.1939), s.2
222  U 350.000 osob bude přezkoumáno státní občanství (Průměrně 3000 židů z Polska dostávalo u nás ročně  

státní občanství) Den. Brno, 1939, č.48 (26.2.1939), s.3
223  Kancléř Hitler a židovská otázka Den. Brno, 1939, č.48 (26.2.1939), s.1
224  Budujeme svůj stát, svůj slovenský stát: „židovské třídy pro židovské děti“ Den. Brno, 1939, č.44 (22.2.1939), 

s.1
225  Zákon Boží bude u nás jedinou směrnicí! Den. Brno, 1938, č.280 (27.11.1938), s.1
2 2 6  Stať Rasismus se stává evropským nebezpečím informovala o protirasistických postojích kaunaského biskupa 

Msgre Rajnyše, protirasistickém boji na univerzitách ve Švýcarsku a rasistickém tažení ve Francii. Den. Brno, 
1939, č.5 (6.1.1939), s.4

2 2 7  Např. úvaha Blud rasového novopohanství. Den. Brno, 1939, č.17 (21.1.1939), s.1
228  Den. Brno, 1939, č.40 (17.2.1939), s.1
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O něco jasněji hovořila stať  Církev musí být spravedlivá ke všem!, shrnující 
projev kardinála A. Pizza o novopohanství:  „Církev vždy a za všech dob dávala při  
řešení všech otázek příklad umírněnosti, spravedlnosti a křesťanské lásky a proto jiný  
postoj nemůže Církev zaujmout ani k židovské otázce229“. 

Nakonec  se  v listu  Den  objevily  i  články,  které  zavržení  Židů  vysvětlovaly. 
Prvním  z nich  bylo  pojednání  Něco  o  svobodném  zednářství230.  Samotný  článek 
popisoval  vznik a ideje  zednářství.  Autor  podepsaný zkratkou U, nejprve zednářství 
pevně spojil se Židy: „Po francouzské revoluci se dostalo zednářství do vleku židů a tito  
jsou dodnes nositeli zednářských ideí. Potvrzuje to talmudská ideová náplň zednářství,  
jejich symbolika a světovládné cíle“, a pak předložil seznam dekretů, ve kterých bylo 
zednářství odsouzeno papežem či jinými církevními hodnostáři. Nakonec se dostal i k  
řešení židovské otázky u nás:  „postup proti  svobodným zednářům dnes úzce souvisí  
s řešením židovské otázky ve státě, neboť jak již  bylo zmíněno, je židovství spjato se  
zednářstvím. Svědčí o tom okolnost, že na 50% členů zednářských lóží je židů a jejich  
kapitál  hraje  důležitou  úlohu  při  zednářském  podnikání.“  S dokazováním  této 
skutečnosti  se  autor  nezdržoval  a  raději  všechny  vyzval  k návratu  „k  Dědictví  
svatováclavskému – křesťanské víře hlásané katolickou církví“.

Nejobsáhlejší  a  zároveň  nejpříkřejší  odsouzení  židovstva  najdeme  ve  stati 
Židovská otázka a křesťanství231. „Izrael zklamal Boha … židé se odtrhli od Boha a  
od  té  doby podléhají  mánii  kapitalismu  a  hrabivosti.  Chtějí  vládnouti  zemi.“  Podle 
autora,  který  nebyl  podepsán,  právě  kvůli  světovládné  touze  „musela  nutně  nastat  
srážka židů s režimy totalitními; židy jakoby stihla najednou nenávist celého lidského  
pokolení.  Dnes  stojíme  bezradně  nad  problémem  Izraele.  Na  jedné  straně  lítost  
s utrpením, ale jest tu i příkaz spravedlnosti … Církev může při řešení židovské otázky  
vycházeti  jen s hlediska theologického, jak stále zdůrazňují  její  pastýři.  My křesťané  
víme, proč národ židovský bloudí po tisíciletí, jaká to tíže kletby na něm spočívá a proč  
nemá, kam by hlavu složil.“ V dalších odstavcích bylo připomenuto odmítnutí  Krista 
židy i nepřátelství židů ke křesťanství. „Středověk trestal židy za jejich zločin proti Synu 
Božímu, avšak z milosrdenství dovoloval jim žíti dále“. Teprve díky duchu liberalismu 
„byla  otevřena  židům  volná  cesta  k uskutečnění  jejich  touhy  zmocnění  se  peněz…
Pomocí  peněz  chtěli  židé  nastolit  světovládu  své  obludné  pýchy,  dopustili  se  však  
nového pokoušení Boha a tím přivolali na sebe nové tresty, jež přicházejí.“ Židé mohli 
získat své postavení v Evropě jen díky lhostejnosti  většiny křesťanů ve věcech víry. 
Nyní  si  ale „Evropa uvědomuje velikost  svých omylů a hlubokost  svého zotročení  a  
vyhlašuje boj židovské morálce“. Nejprve je třeba zrušit „bezbožné a nelidské zásady 
nastolené liberalistickým kapitalismem“ a potom obnovit křesťanskou morálku. Jestli 
byla síla židovstva způsobena nejednotou křesťanství, tak znovusjednocení křesťanství 
způsobí rozdělení židovstva. „Lepší část židů nalezne opět svého Boha, kdežto horší  
část až dostane odplatu Boží spravedlnosti,  se spasí podle jeho milosrdenství,  neboť  
pevné je slovo apoštola, že se všechen Izrael spasí.“ 

229  Den. Brno, 1939, č.19 (24.1.1939), s.3
230  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1938, č.293 (14.12.1938), s.3
231  všechny citace v tomto odstavci: Den. Brno, 1939, č.48  (26.2.1939), s.3
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Po okupaci Československa ze stránek listu  vymizely,  alespoň dočasně, útočné 
protižidovské  články.  Redakce  zveřejňovala  pouze  zpravodajství  o  protižidovských 
opatřeních232, případně články o historii Židů v Čechách233. Od 1. dubna 1939 se Den 
stal listem Národního souručenství.

3 . 5 . 3 .    Týdeník Budoucnost

Generální  tajemník  Odborového  sdružení  křesťansko-sociálního  Antonín  Čuřík 
měl vysoké politické ambice a těžce nesl kritiku od představitelů lidové strany ohledně 
správy financí  v  odborech.  Neshody vyvrcholily  v  říjnu  1929,  kdy  Antonín  Čuřík 
založil  novou  stranu  křesťanského-sociální,  kam  přešel  i  se  svým  periodikem 
Budoucnost.  Od  této  doby  představoval  časopis  Budoucnost  opoziční  list  a  kritika 
Šrámkova vedení Čs. lidové strany se stala jednou z jeho základních náplní. 

Při  vládní  kontrole  hospodaření  odborů  byla  v  roce  1933  odhalena  značná 
zpronevěra  i  celkový  nepořádek  ve  finančním  hospodaření  sekretariátu.  Došlo 
k zastavení státních podpor v nezaměstnanosti  a tím i k hromadnému odchodu členů. 
Dluh nakonec zaplatil V. Stoupal jménem Republikánské agrární strany a křesťansko-
sociální strana se poté stala jejím pouhým přívěskem bez politické moci.  Odklon od 
původních zásad strany se projevil i v tisku. Náklad nebyl vysoký a pohyboval se okolo 
5 tisíc výtisků234. Týdeník Budoucnost zanikl 6. prosince 1938235. 

3 . 5 . 3 . 1 .    Hlavní protižidovské motivy

Od  roku  1934  do  roku  1937  najdeme  v novinách  především  tři  významné 
protižidovské motivy.  První byl  typicky  křesťanský a opíral  se o obvinění  Židů ze 
zabití  Krista.  V době velikonoční  bylo  toto  téma  zpracováváno velmi  emotivně,  ale 
jinak bylo v listu jen okrajovou záležitostí236. Významněji se uplatnilo ještě v pojednání 
Znamení  vyvolených,  ve kterém autor,  podepsaný jako Podčerchovan,  zdůraznil,  že 
Církev Kristova je v této době jediným pravým Božím dílem, protože izraelský národ 
své vyvolení ztratil: „Žel, lidská zloba a vypočítavost změnila tuto velikou ideu … v sen  
po politické moci.… Proto opustil Spasitel svůj lid, jenž nad to svolal na sebe kletbu:  
»Krev  jeho  přijď  na nás  a  na  naše  děti!«  -  a  vyvolil  si  lid  nový.237“   Tuto  kletbu 
připomněl  i  článek  V Palestině stále  boj  proti  židům238.  Jinak  byl  náboženský 
antisemitismus zatlačován do pozadí spíše hospodářsky motivovaným nepřátelstvím a 
po roce 1936 se již vůbec neobjevil.

232  Židovští advokáti a lékaři nebudou smět provozovat praksi  Den. Brno, 1939, č.65  (18.3.1939), s.2
233  Židovské obrázky I.(Jak se dostal Rothschild na Moravu) Den. Brno, 1939, č.70 (24.3.1939), s.2;  Židovské 

obrázky II.(Jak se před 70 lety bránil náš moravský venkovan proti židům) Den. Brno, 1939, č.71 (25.3.1939), 
s.3; Židovské obrázky III.(Židovské volby do parlamentu) Den. Brno, 1939, č.72  (26.3.1939), s.8

2 3 4  1934-1935: 9000, 1936-1938: 5000. Kubíček, J.  Český politický tisk na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-
1938, Brno: Blok, 1982, s.149

2 3 5  Tamtéž, s.149
2 3 6  „Ďábelská  pomstychtivost,  zloba  a  nenávist  velerady  na  Golgotě  slavila  orgie  a  opájela  se  vítězstvím.“  

Velikonoční  úvaha,  Budoucnost.  Brno,  1934,  č. 28  (30.3.1934),   s.1 nebo „Týž lid,  svedený a podplacený,  
jedněmi ústy volal: »Ukřižuj, ukřižuj Ho! – krev Jeho na nás a naše syny!« … Bůh člověk byl ukřižován mezi  
dvěma lotry…Židé a farizejové byli uspokojeni.“ Velikonoce, Budoucnost. Brno, 1935, č.31  (19.4.1935),  s.1 

2 3 7  Budoucnost. Brno, 1935, č.82 (4.10.1935),  s.1-2
2 3 8  „Nešťastní židé, jakoby Kristova kletba stále na nich lpěla.“ Budoucnost. Brno, 1936, č.33 (13.8.1936),  s. 2



52

Židé  byli  především  obviňováni  ze  spojení  s bolševizmem.  Obraz  Žida  – 
bolševika byl často také posilován spojením s mocnostmi Zla (tzv. démonizace Židů)239. 
Toho křesťansko-sociální strana využívala hlavně v boji proti politickým konkurentům: 
sociální demokracii240 a straně lidové241.

Zároveň  byli  Židé  ztotožňováni  s největšími  kapitalisty  a  bankéři.  Článek 
V Palestině stále  boj proti  židům242 informoval  o mezinárodním sionistickém sjezdu 
v Ženevě, na kterém bylo Československo oceněno za svobodu, kterou Židům zajišťuje. 
Zpráva končila zvláštním dodatkem redaktora: „Ještě by nám měli za to dohodit nějaké  
dobré  mezinárodní  obchody.  To  by  byla  řeč.  Těžit  z naší  demokracie,  odírat  naše  
dělníky a mizerně je platit, to je špatná odměna za to uznané pohostinství.243“ 

Podstatnou roli hrálo rovněž nacionálně zaměřené nepřátelství vůči Židům, často 
zdůvodňované  jejich  okázalým  germanofilstvím.  Tento  prvek  nabýval  na  významu 
úměrně  s přibývajícím  počtem  židovských  emigrantů  z Německa.  Článek 
Pronásledování  židů  v Německu komentoval  protižidovský  pogrom  v Berlíně 
následovně: „Zde dostávají židé za vyučenou za jejich snahy vnášeti němectví v jiných 
státech – i u nás – do veřejného života a všude je poznáte, v každé společnosti,  jak  
mnohdy až provokativním způsobem mluví jen »samospasitelnou« němčinou. Povězte si  
tedy i o těchto protižidovských výtržnostech vašich souvěrců také hezky po německu – a  
hlásejte německou kulturu dále! 244“ 

3 . 5 . 3 . 2 .    Katolická církev v Německu

List  se  prezentoval  jako  přísně  katolický  a  hodně  statí  bylo  proto  věnováno 
náboženské situaci;  od roku 1935 především situaci  katolické církve v Německu245 a 
postojům církevních představitelů246. Z některých obranných polemik proti německému 
režimu, můžeme vytušit, že redakce rozhodně neměla k Židům pozitivní vztah. Autor 
článku Z „Mýthu 20. století“, podepsaný jako Podčerchovan, polemizoval s některými 
tezemi A. Rosenberga. „Bible prý jest »židovskou knihou«, hájící »zájmy Židovstva«,  
zejména chuť židovské rasy po světové nadvládě nade všemi národy. – To jsou zjevné a  
jednostranné  lži!  Starý  zákon  nebyl  v uplynulé  době  nikdy  považován  za  knihu 
židovskou, nýbrž za knihu svatou, křesťanskou a za nejlepší knihu na světě….Pročítáme-
li  stránky  Starého  zákona,  vidíme,  že  nikterak  nelahodí  židům,  nýbrž,  že  svatí  

2 3 9  „Moc Krista – vítěze otřásla ďábelskými pozicemi židů – marxistů, kteří ještě v posledním vzdoru zdvíhají pěst  
proti trůnu božímu.“  Velikonoční zamyšlení, Budoucnost. Brno, 1934, č.29-30  (6.4.1934), s.1 nebo „Kříž je 
symbolem křesťanství, jiné znaky – ať už je to Hakenkreuz, nebo sovětská pěticípá nebo židovská a zednářská  
šesticípá hvězda, nebo mohamedánský půlměsíc jsou odznaky druhého tábora, vojska Antikristova.“  Boj proti  
kříži, Budoucnost. Brno, 1935, č.12  (12.2.1935), s.1

2 4 0  „Nemusíme dokazovat, že vedení soc.-demokracie je úplně v rukách židovských“ Židovské zpravodajství »Práva  
Lidu«,  Budoucnost.  Brno,  1934,  č.51  (19.6.1934),  s.1;  „Ideologie  sociálních  demokratů  není  ani  česká ani  
slovenská, ale židovská a internacionální.“ Budoucnost. Brno, 1934, č.51 (19.6.1934), s.2 „Kříž je symbolem 
křesťanství,  jiné znaky – ať už je to Hakenkreuz, nebo sovětská pěticípá nebo židovská a zednářská šesticípá  
hvězda,  nebo  mohamedánský  půlměsíc  jsou  odznaky  druhého  tábora,  vojska  Antikristova.“  Boj  proti  kříži,  
Budoucnost. Brno, 1934, č.43  (22.5.1934),  s.2; My s agrárníky, sociální demokraté se židy, Budoucnost. Brno, 
1935, č.32  (23.4.1935),  s.1; 

2 4 1  „lidovci spřeženi s židovskými marxisty.“ Budoucnost. Brno,  1934,  č.43  (22.5.1934),  s.2; „Lidovci v jedné 
frontě s Němci a židy“ Budoucnost. Brno, 1934, č.48  (8.6.1934),  s.2

2 4 2  Budoucnost. Brno, 1936, č.33 (13.8.1936),  s. 2
2 4 3  Budoucnost. Brno, 1936, č. 33 (13.8.1936),  s.2
2 4 4  Budoucnost. Brno, 1935, č.57 (19.7.1935), s.2
2 4 5  Náboženství v Německu, Budoucnost. Brno, 1935, č.13 (15.2.1935), s.1
2 4 6  Hrdinný kardinál o postoji mnichovského kardinála Faulhabera, Budoucnost. Brno, 1935, č.18 (5.3.1935), s.2
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spisovatelé  opět  a  opět  bičují  špatné  vlastnosti  lidu,  který  tehdy  byl  lidem  božím,  
vyvoleným.  Proroctví  o  vládě  vyvoleného  národa  musí  se  vykládati  duchovně.247“ 
Podčerchovan se ke knize A. Rosenberga vrátil  ještě jednou v úvaze  Chléb duše, ve 
které obhajoval sv. Pavla a tvrdil, že Pavel nebyl: „žádným vypočítavým židákem“ ani 
revolucionářem248. V úvaze Antikrist autor zdůraznil, že německý režim páchá  násilí na 
křesťanství „když je označuje jako »židovský ostrov, tj. jed z Východu«249´“.

Ve  stati  Drzá  provokace se  autor  (opět  Podčerchovan)  velmi  rozhorlil  nad 
informacemi, které proběhly německým tiskem, že totiž papež Pius XI. je židovského 
původu: „Tento člověk  (A.Rosenberg),  o němž kolují  v Německu vtipy, že by se dalo  
pochybovati  o  jeho nežidovském původu,  sáhl  prostě  na  čest  náměstka  Kristova  … 
vhodil do veřejnosti blasfémii, že papež Pius XI. pochází po matce ze židovského rodu!  
Kardinál státní sekretář prý má příbuzného žida… To je opravdu drzá provokace, k níž  
jest  třeba  židovské  drzosti,  vypočtená  na  to,  aby  byla  otrávena  důvěra  německých  
katolíků  k papeži  a  církvi…  My odpovíme  na  židovsko-pohanskou  provokaci  novou 
neochvějnou oddaností k papeži a církvi.250“ Židovský původ byl chápán jako nejhorší 
urážka, kterou v závěru článku autor obrátil proti jejím rozšiřovatelům.  

Ještě jednou se k tomuto obvinění redakce vrátila v článku  Mnichovský kardinál  
protestuje.  Z textu  sice není  zřejmé,  proti  čemu  kardinál  protestoval,  ale  redaktor 
k tomu  připojil  vlastní  poznámku:  „Katolíci  nesmí  mlčet  k nepravdivým  útokům  na 
Svatou Stolici. Národní socialisté tvrdí, že Svatý Otec je odpůrcem Německa, je neárijec  
a jeho matkou byla holandská židovka.251“

Stať  Státní  církev  v Německu informovala  o  zřízení  státní  církve  zvláštním 
říšským zákonem. K této zprávě byl připojen výtah z článku Emila Ludwiga v Daily 
Heroldu  o  náboženském  boji  a  pronásledování  Židů  v Německu.  Pravým  důvodem 
persekuce Židů je prý hanba německého válečného národa nad porážkou ve světové 
válce,  úspěch  německých  Židů  umělců  a  vědců  v cizině  (Židům  připadlo  20% 
Nobelových cen) a v obchodě. Nezanedbatelný je prý také zisk při vyvlastnění bohatých 
Židů252. Tento článek nechala redakce bez komentáře. 

3 . 5 . 3 . 3 .    Protižidovská opatření

Týdeník rovněž podrobně informoval o postavení židovské menšiny v Německu a 
později  i  v ostatních zemích Evropy. V článku  Ve stínu hákovitého kříže byla  jako 
důvod pronásledování Židů, katolíků i protestantů uvedena „snaha odvrátit pozornost  
společnosti  od  finančních  problémů253“.  Stať  Pohnuté  události  v Německu 
zdůvodňovala  protižidovská  opatření  takto:  „Nutnost  potírat  bolševictví  je  jedním 
z hlavních důvodů zákonodárství o židech.254“

2 4 7  Budoucnost. Brno, 1935, č.24 (26.3.1935), s.1
2 4 8  Budoucnost. Brno, 1935, č.67 (23.8.1935), s.1-2
2 4 9  Budoucnost. Brno, 1935, č.25 (29.3.1935), s.1
2 5 0  Budoucnost. Brno, 1935, č.39 (17.5.1935), s.2
2 5 1  Budoucnost. Brno, 1936, č.7 (13.2.1936), s.2
2 5 2  Budoucnost. Brno, 1935, č.82 (15.10.1935), s.1-2
2 5 3  Budoucnost.  Brno,  1935,  č.59  (26.7.1935),  s.1;  totéž  i  článek  Před  zavedením  diktatury  v Německu, 

Budoucnost. Brno, 1935, č. 66 (20.8.1935), s.2
2 5 4  Budoucnost. Brno, 1935, č.95 (29.11.1935),  s. 1
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Nová protižidovská opatření nacistické vlády komentovala redakce slovy: „Židé 
se  musí  smířit  s tím,  že  jest  jejich  konec  v Německu.255“  Ve  stejné  době  redakce 
informovala i o dvou světových židovských konferencích v Polsku a v Lucernu, které 
obě přijaly rezoluce proti Německé protižidovské politice. K tomu redaktor Budoucnosti 
doplnil:  „Jak  ukázal  Norimberk  nevzali  si  Němci  židovské  resoluce  nějak  k srdci.  
Naopak boj proti židům v Německu jest ve skutečnosti zápasem úplné isolace židovské a  
jich vyhlazení.256“

Týdeník reagoval  také na mohutné  procesy konané v Rusku.  Některé ze zpráv 
upozorňovali  na  to,  že  odsouzeni  byli  především Židé257 a  že  v Rusku „jde  o  kurz  
protižidovský.258“. K ruské problematice se ještě jednou vrátil A.Čuřík, když v pojednání 
Ruští  kati zdůraznil,  že  marxismus  je  židovský  a  protikřesťanský  výplod  hrubého 
sobectví259.

3 . 5 . 3 . 4 .    Stupňování antisemitismu

Od  roku  1937  přibývalo  článků  s protižidovskou  tématikou.  Stále  více  zpráv 
připomínalo  protizákonné  jednání  osob  židovského  původu.  Židé  v nich  sice  nebyli 
výslovně  zmíněni,  ale  podle  kontextu  či  jmen  bylo  jasné,  proti  komu  jsou  útoky 
namířeny260.

Nechyběly  samozřejmě  ani  informace  o  sílících  protižidovských  omezeních 
v Polsku261,  Maďarsku262, Německu263 i jinde na světě264. Situaci v Palestině komentoval 
článek  O  Svatou  zemi.  Najdeme  v  něm  ucelený  výklad  o  sionistickém  hnutí,  i  o 
protižidovském smýšlení současného arabského obyvatelstva.  Angličané nesplnili  ani 
své sliby Arabům (v podobě zřízení emirátu), ani Židům (Balfourovou deklarací jim byl 
slíben  samostatný  židovský  stát).  V současné  době  se  navíc  díky  německým 
protižidovským opatřením stěhuje do Palestiny hodně německých Židů. Autor zároveň 
připomněl, že mnozí z nich: „nejsou Anglií vítáni, protože je pokládají za živel sociálně  
nebezpečný, proniknutý myšlenkami socialisticko-komunistickými.265“  

Pod názvem Přehnaný soucit byl uveřejněn článek o emigrantech ze sousedního 
Německa: „jen tolik víme, že mezi emigranty jsou hlavně Židé, že s nimi máme samé 

2 5 5  Německo zmítáno vnitřními bouřemi Budoucnost. Brno, 1935, č.68-69 (30.8.1935), s.1
2 5 6  Budoucnost. Brno, 1935, č.75 (20.9.1935),  s. 2  
2 5 7  Sensace z Ruska Budoucnost. Brno, 1936, č.35 (27.8.1936),  s. 1
2 5 8  Stalin čistí Budoucnost. Brno, 1936, č.40 (1.10.1936),  s. 1
2 5 9  Budoucnost. Brno, 1937, č.7 (11.2.1937),  s.1
260  Liga  proti  antisemitismu:  „Jak  to  vypadá  v praxi,  stačí,  když  poukážeme na  proces  pro  úplatky,  který  se  

projednává v Brně. Dvaadvacet židovských korupčníků stojí  před soudem, že podpláceli .“ Budoucnost.  Brno, 
1937,  č.2 (7.1.1937),  s.2;  Kdo šíří bezbožectví?: „Silberger,  Schlitter,  Grünberg…Stačí?“ Budoucnost.  Brno, 
1937, č.10 (4. 3. 1937),  s. 2; Jedna zajímavost k ponaučení. „Mezi odsouzenými obchodníky dřevem jsou Spitz,  
Glück,  Guttman,  Roth,  Reiszmann,  Rabín,  Lieberman,  Schmiedl,  Braun,  Gelbman apod.“ Budoucnost.  Brno, 
1937,  č.22  (27.  5.  1937),   s.  2;   Zneužití  lidské  bídy:  „Vedení  měl  Grossmann  z Varšavy.  Jména  dalších  
činovníků jsou Gengel, Rubinstein, Pickem, Taussig, Fromer, Schimmerling atd. a naznačují, kdo tito padouši  
byli.“   Budoucnost. Brno, 1937, č.41 (7.10.1937),  s. 2

2 6 1  Boj proti židům v Polsku Budoucnost. Brno, 1937, č.21 (20.5.1937),  s.1; Zpráva o stávce židovských studentů  
ve Varšavě Budoucnost.Brno, 1937, č.43 (21.10.1937), s.2

2 6 2  V budapešťských  ulicích  se  organizuje  protižidovské  pronásledování,  Budoucnost.  Brno,  1938,  č.5  
(27.1.1938),  s.2
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nepříjemnosti, že se míchají do politiky, dělají propagandu proti sousedním státům, a že  
se to připočítává naší republice k tíži. Ubírají našim domácím lidem chleba, zatím, co  
naši lidé jsou z ciziny vyháněni.  Je proto správné, že úřady republiky hodlají  učinit  
v tom pořádek a tyto neklidné živly postaví pod určitý dozor a znemožní různé neplechy  
a zneužívání našeho pohostinství.“266 

Nejpodrobněji  se  otázce  Židů  v Československu  věnoval  poslanec  A.  Čuřík 
v pojednání  Židovská  otázka267.  Nejprve  značně  zlehčil  protižidovská  opatření 
v Německu:  „Za  prvé  musíme  si  uvědomit,  že  toto  utrpení  židů  se  tiskem  úžasně  
zveličuje.  Židé mají  koupené noviny,  tiskové  zpravodajství,  tiskové agentury,  bohatě  
vybavené redakce a dobře placené židovské i křesťanské redaktory, moderně vybavené  
tiskárny,  to  vše  dobře  a  bezvadně  funguje.  Židé  už  svou  povahou  dovedou  udělat  
poplach, když jim někdo šlápne na »kuří oko«…. Tedy, čteme-li  o »velkém utrpení«  
židů, musíme z toho hodně slevit. Musíme si uvědomit, že toto utrpení není ani možno  
zdaleka porovnat s utrpením křesťanů v Mexiku, Rusku, Španělsku a všude tam, kde se  
za  podpory  nebo  vedení  židů  prováděny  byly  na  křesťanských  národech  hromadné  
masakry, vraždění a všelijaká zvěrstva.“ Protižidovské nálady jsou podle autora pouze 
důsledek „dlouholeté  nadvlády židovstva a židovského kapitálu.“ Zbavit  se  židovské 
nadvlády  proto  neznamená  poškození  demokracie.  Vláda  musí  také  řešit  otázku 
židovské emigrace, a to ne z pohledu rasového, ale ekonomického. Článek ukončil A. 
Čuřík  slovy:  „Tedy  žádný  rasový  boj,  ale  ochranu  vlastního  lidu  a  národa  proti  
nadpráví a i  nadržování židovské rase na úkor českého, slovenského a křesťanského  
lidu. Tak se díváme dnes my na židovskou otázku.“ 

Zajímavá byla i úvaha  JUC Stanislava Čuříka Nacionalismus. Nacionalismus se 
v Německu zvrhnul  v rasismus,  který  odsoudil  i  svatý  Otec  v červenci  tohoto  roku. 
„Jsme-li  proti  hospodářské  a  kulturní  rozpínavosti  Židů,  neznamená  to,  že  našemu  
vkusu vadí jejich snad o něco delší a zahnutější nos. Láska k lidem, kteří mluví stejnou 
řečí…které  s námi  poutá  stejný  osud…v  kterých  vidíme  spolubojovníky  za  naši  
společnou vlast, ta nepotřebuje ke svému odůvodnění rasu. Uplatnění lásky k bližnímu 
ve  svém okolí,  ale  také  odhodlanost  hájit  společné  dědictví  otců  –  to  je  ten  pravý  
nacionalismus.268“

Až  do  konce  roku  1938  se  pak  téměř  v každém  čísle  objevovaly  zprávy  o 
pokračujících protižidovských opatřeních v Německu, Rumunsku, Polsku,  Maďarsku, 
Rakousku i jinde269, Většinou však byly ponechány bez komentáře redakce.

3 . 5 . 4 .    Katolické noviny

Od  roku  1935  patřily  Katolické  noviny  mezi  regionální  listy  Československé 
strany lidové. Vydávalo je vydavatelské družstvo Našeho Slezska a tiskla Slezská lidová 
tiskárna v Opavě. Od roku 1935 byl jejich šéfredaktorem Antonín Martiník a od roku 
1936 Lev Matýsek. Poslední číslo katolických novin vyšlo 24. 9. 1938270.

Týdeník poměrně podrobně informoval o situaci katolické církve v Německu a o 
postoji Vatikánu k nacismu a rasismu. Našla jsem však pouze jediný článek, ve kterém 

2 6 6  Budoucnost. Brno, 1937, č.43 (21.10.1937), s.1
2 6 7  Všechny citace v tomto odstavci  Budoucnost. Brno, 1938, č.6 (3.2.1938), s.1
2 6 8  Budoucnost. Brno, 1938, č.34 (18.8.1938), s.1
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se některý z církevních představitelů Židů zastal:  Maďarský primas proti rasismu271. 
Důvodem mohla být jak celková absence hlasů na podporu Židů na evropské scéně, tak 
nechuť  redakce  podobné  články  uveřejňovat.  Týdeník  se  rovněž  důsledně  vyhýbal 
komentování událostí týkajících se Židů. Takže zprávy o množících se protižidovských 
opatřeních v  jednotlivých zemích východní Evropy, Itálii a Německu, byly publikovány 
většinou bez komentářů. 

O postoji redakce k Židům by snad mohl něco napovědět krátký článek s názvem 
Ďábelské dílo, podle kterého arcibiskup v Canterbury nazval pronásledování křesťanů a 
Židů v Německu ďábelským dílem. Na závěr byla připojena krátká poznámka redaktora: 
„Ale lze jednu poznámku učinit: Židovstvo všude soustavně podrývalo, hlavně tiskem,  
na který mělo značný vliv,  křesťanského ducha v národech po několik  generací.  Má 
velikou vinu na jejich odkřesťanštění. Dnes bere za své »dílo«, které bylo též ďábelské,  
odplatu, jaké se nenadálo.272“   

Otevřeně protižidovské tendence najdeme pouze ve stati  K vývoji v Polsku273 od 
nepodepsaného  autora.  Nynější  vypjaté  antisemitské  nálady  u  našich  sousedů 
zdůvodňoval autor především hospodářským postavením Židů v polském průmyslu a 
obchodě, a k tomu přidával další obvinění: „netajili se svými sympatiemi s bolševictvím 
a  stranou  komunistickou…  Vyvíjeli  značnou  činnost  nejen  ve  městech,  nýbrž  i  ve  
vesnicích“, a „nezapomněli ani na boj proti Církvi… bylo útočeno na samou podstatu  
víry  v duších  lidu  a  židovská  inteligence,  zbolševizovaná  a  lakotná,  byla  více  než  
nakloněna těmto akcím.“ 

Podobný postoj k Židům zaujal i článek Židé v dnešní Anglii274, ve kterém byly 
sympatie  Angličanů  k Židům  zdůvodňovány  společným  obchodnickým  zaměřením. 
Nešlo  tedy  o  vyhraněně  antisemitské  stanovisko,  a  už  vůbec  ne  o  bojovný  postoj, 
charakteristický například pro týdeník Obnova. 

2 6 9  Cizina proti Židům Budoucnost. Brno, 1938, č.6 (3.2.1938), s.2; Cizina proti Židům Budoucnost. Brno,1938, 
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3 . 5 . 5 .    Časopis Obnova

Týdeník  Obnova  vydával  Tiskový  spolek  Obnova  v Opavě.  Vycházet  začal 
v březnu 1937 a jeho šéfredaktorem byl nejprve Lev Matýsek, od července 1938 Jiří 
Šrůtek. Časopis Obnova patřil mezi tzv. nepolitický katolický tisk, který si za svůj cíl 
vytkl náboženskou obnovu národa.  Dopisovateli  byly významné osobnosti  katolické 
církve. Hlavní náplní byl boj s odpůrci katolicismu a prosazování katolických principů 
do života společnosti.  Od poloviny roku 1938 vycházela Obnova v Praze a zde také 
31.8.1940 zanikla275.

3 . 5 . 5 . 1 .    Ochrana křesťanského národa jako povinnost

Hned v prvním čísle se objevila tradiční antisemitská figura: Žid – bolševik. Proti 
názorům národního socialisty N. Neumanna, uveřejněným v knize Kam?: „že židé svojí  
povahou a  původem nejsou  nikterak  rozkladným živlem mezi  národy“,  je  postavena 
autorita Hilaire Belloce a jeho text  zveřejněný v „belgické Revue catholique des idées  
et des faits založené slavným kardinálem Mercierem“: „Nevím už kolikrát jsem přesně a  
zcela podrobně vyložil, proč revoluční hnutí a zejména nynější bolševismus, jsou řízena  
především židy. Důvodem toho je, že židé nejsou dotčeni vlasteneckým citem rozličných  
národních skupin evropských.…Na kontinentě ví každý docela dobře, že bolševismus je  
židovský, že je židovský přirozeně a osudově…276“ 

Na  boj  proti  bolševictví  kladla  redakce  zřejmě  velký  důraz,  o  čemž  svědčí  i 
skutečnost, že v příloze 4. čísla (27.3.1937) byl zveřejněn podrobný výklad encykliky 
Divini redemptoris. K encyklice Mit Brennende Sorge už takový výklad nebyl. Pouze 
ve stati  Protestanté neumějí čísti papežské encykliky p. S. Braito zdůraznil, že se obě 
nové papežovy encykliky: „týkají ochrany náboženství a náboženské svobody. Ostatní  
otázky jsou vedlejší pro papeže, který je především duchovní hlavou, výlučně duchovním 
strážcem a vůdcem,  jenž  se  dotýká  jiných otázek  jenom tam,  kde  se  ty  otázky zase  
dotýkají jeho pole.277“

Ve 4.  čísle  byla rovněž zveřejněna stručná zpráva o odhalení  pomníku rabínu 
Blochovi,  který  padl  na  bojišti  1.  světové  války,  když  hledal  kříž  pro  umírajícího 
katolického vojína. Je to první a zároveň poslední pozitivní zmínka o Židech za celou 
dobu vydávání časopisu.

Článek  Odpor  proti  židom  v Polsku  rastie informoval  o  protižidovských 
opatřeních  v sousedním  Polsku  a  byl  zakončen  velmi  jasně:  „Židov  však  ľutovať  
nemožno.278“ 

V podobném duchu  byla  napsána  i  úvaha  s  názvem  Příčiny  antisemitismu  u 
nás279. Redakce nejprve vysvětlila, že u nás bylo řešení židovské otázky dlouho uměle 
potlačováno.  Současný  zvýšený  zájem  o  Židy  byl  částečně  způsoben  vzrůstem 
antisemitismu v Německu, ale především se na něm podílí zvláštní postavení Židů v  
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našem  společenském  životě.  Proti  přesvědčení  ing.  Havíře280,  že  základem 
antisemitismu  u  nás  je  přežívající  germanofilství,  postavila  redakce  názor  Františka 
Zvěřiny,  který  viděl  největší  nebezpečí  Židů  v tom,  že:  „nám  navenek  nechávají  
politickou  svobodu,  celkem mnoho se  do  našeho parlamentu  otevřeně  nevtírají,  ale  
hospodářsky jsme židovskými poddanými.“ Se Zvěřinovým názorem se redakce plně 
ztotožnila a pouze doplnila, že: „I jiné oblasti našeho národního života jsou zasahovány  
židovským vlivem více než je zdrávo.“  

Několik zpráv a článků bylo věnováno také situaci Židů v Palestině. Stať  Židé 
chtějí celou Palestinu zdůrazňovala touhu Židů po ovládnutí Palestiny: „Rázně žádají,  
aby Jeruzalém byl jejich.281“ Další článek Židé v Palestině si bral na mušku především 
emigranty  z Německa.  Důvody  jejich  odchodu  z původní  vlasti  však  redaktor  silně 
bagatelizoval: „Jest to spíše touha po svobodě obchodu, která jim byla omezena čistě  
z toho  důvodu,  že  bezohledně  dovedou  kořistiti  z každé  země,  která  jim  poskytne  
pohostinství.282“ 

V článku Židé v dnešní Anglii vyvracel nepodepsaný autor názory, že významné 
postavení  Židů  v anglické  společnosti  je  výsledkem společného  údělu  obou  skupin: 
protestantů  i  Židů,  které  byly  pronásledovány  katolickou  církví.  Místo  toho  viděl: 
„důvod úzké spolupráce mezi Izraelem a Anglií spíše než v náboženství v obchodnickém 
duchu.283“  

K tomuto tématu byl po nějaké době zveřejněn dopis čtenáře Josefa Resla pod 
názvem  Anglie a křesťanství v Palestině284. Autor připomínal, že: „Palestina není už  
dávno  země  židovská,  nýbrž  země  svatá.  Nepatří  už  tedy  židům,  ale   má  patřit  
křesťanům. Židé už nejsou národem vyvoleným, jemuž byla Palestina Bohem samým  
dána, jejich božská práva přešla na křesťany… Víme přece, co krve křesťanské bylo pro  
ni  prolito  ve slavných výpravách křižáckých… A dnešní  křesťané by ji  chtěli  přímo  
nabízeti  a  rozděliti  židům…?“  Aby nebylo  pochyb,  jaké  je  „správné,  spravedlivé  a 
katolické  stanovisko“  k Židům,  dodal:  „Neupíráme  židům  práva  na  život,  nejsme 
antisemity ve smyslu nacionálním, ale nemůžeme za to, že jejich osudem a údělem jest  
rozptýlení.“ 

Komentář  nadepsaný  Emigranti285 z října 1937 byl  prvním ze série článků,  ve 
které redakce vystupovala proti přijímání uprchlíků z Německa, Rumunska, Rakouska a 
od jinud. Autor, podepsaný šifrou –jka, nejprve podtrhl své křesťanské zázemí: „Jsme 
křesťané a proto přejeme každému, aby se najedl a měl kam hlavu složit. K tomu nás  
ovšem  vede  láska  k bližnímu  a  ne  sentimentální  vzdychání  o  vyvržených  obhájcích  
demokracie…“. To mu ale  nezabránilo  vyslovit  se  proti rozhodnutí  vlády emigranty 
přijímat. Nejprve je třeba se postarat o vlastní lidi – „kosti z našich kostí“, teprve pak je 
možné „drobty z našeho ještě bohatého stolu“ dávat utečencům z jiné země. „Otázkou 
zůstává, kde tyto drobty sbírat.“ To byla ale pro autora otázka pouze řečnická, protože 
on to  věděl.  Nejmenoval  sice,  ale  jeho slova byla jednoznačná:  „Znali  bychom ony 
2 8 0  Byl zveřejněn v časopise Brázda (č.4-5).
2 8 1  Obnova. Opava, 1937, č.19 (7.8.1937), s.5
2 8 2  Obnova. Opava, 1937, č.20 (14.8.1937),  s.2
2 8 3  Obnova. Opava, 1937, č.11 (12.6.1937),  s.6
2 8 4  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1937, č.34 (20.11.1937), s.2
2 8 5  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1937, č.30 (23.10.1937), s.4
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domy,  v nichž  stoly  se  prohýbají  pod  tíží  nejen  chleba,  ale  i  všemožných  lahůdek.  
Bojíme se však i jenom naznačiti určitěji příslušné adresy, aby nebyl na nás volán státní  
zástupce pro popuzování proti rase nebo náboženství….“ 

Zatímco  v  článcích  byly  výhrady  vůči  Židům  podávány  alespoň  seriozním 
způsobem a  většinou  byly  i  podepsané,  rubrika  Duté  zrcadlo  sloužila  především k  
jízlivým  glosám  redaktorů.  Najdeme  tu  rovněž  poznámky,  které  sice  Židy  přímo 
nejmenují, ale z kontextu je jasné, na koho útočí286. 

3 . 5 . 5 . 2 .    Řešení židovské otázky na stránkách Obnovy

Teologicky  vycházel  vztah  katolíků  k Židům  z tradičního  teologického 
stanoviska, podle kterého Židé přestali být vyvoleným národem a jejich místo zaujala 
církev287. Také v národním společenství byli Židé vnímáni jako cizí prvek, který musí 
být  z národa  odstraněn.  V  Obnově  najdeme  oba  tyto  motivy,  často  provázené 
přesvědčením, že za postavení, do kterého se Židé v Evropě dostali, si mohou sami. 

V roce 1938 přibylo článků s protižidovskou tématikou a objevil se i nový motiv: 
celosvětové  židovské  spiknutí.  Místy  tento  motiv  plně  koreloval  s německou  ideou, 
podle které jsou Židé rozkladnou rasou, která dříve nebo později zničí hostitelský národ. 
Rovněž na stránkách Obnovy se protižidovské smýšlení vydávalo za nutnou sebeobranu 
národa. 

Všechny tyto motivy najdeme v článku Jana Středy Židovská otázka288, kterému 
předcházelo přijetí protižidovských zákonů v Rumunsku. Hned v úvodu autor vysvětlil, 
proč bude jeho názor odlišný od názorů téměř všech deníků v Československu: „U nás 
není  snad deníku,  v němž by nebyl  židovský redaktor“.  Autor  se také bránil  zneužití 
článku  v  »Osservatore  Romano«  „kterým  se  mělo  operovati  proti  všem  výtkám  do  
židovských  řad“  a  označil  použitý  výňatek  za  tendenčně  vybraný,  který  „vůbec 
neodpovídá  smyslu  celého  článku“.  Pak  pokračoval:  „Jsme  zajedno  s Apoštolskou 
Stolicí  a  nikdy  a za  žádných okolností  bychom neschválili  pronásledování  židů  pro  
jejich  náboženství… Jiná jest  ovšem otázka,  zda jest  dovoleno křesťanům brániti  se  
proti  hospodářské  nadvládě  nějaké  menšiny  a  tím  ohrožení  národních  statků.  
Hospodářská sebeobrana jest  dovolena a nelze ji  ztotožňovat  s nějakou menšinovou 
otázkou“ Všechno, co Židé dělají má jediný cíl: „zmocniti se všech prostředků, jimiž by  
ovládali život dotčeného národa“, a tato touha je podle autora podložena rasově. Závěr 
článku byl voláním po zavedení protižidovských opatření i u nás, zároveň měl působit i 
jako varování před nenávistným antisemitismem: „Odmítáme však ztotožňovat kapsu se  
srdcem. A to jest důvod, proč bychom i u nás rádi viděli opatření, bránící stát před  
záplavou nežádoucí emigrace. To není antisemitismus, to jest právo každého národa na  
obranu vlastního života. Nebude-li nám rozuměno, snad bude míti účinek vystoupení  
druhých, kteří nebudou vedeni pochopením, ale nenávistí. Varujeme a prosíme zároveň  
v zájmu lásky a z lásky k vlastnímu státu!“   

2 8 6  Kdyby to tak bylo pravda: Obnova. Opava, 1937, č.24 (11.9.1937),  s.7;  Noví zemědělci: Obnova. Opava, 
1937, č.27 (2.10.1937),  s.7

2 8 7  Tzv. Substituční teorie, podrobněji v poznámce na s.29
2 8 8  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.2 (8.1.1938), s.3
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K židovské otázce se Obnova vrátila po dvou týdnech. Článek měl stejný název 
Židovská  otázka289 a  byl  podepsán  šifrou  –íše-.  Židovská  problematiku  byla  opět 
rozebírána v celé šíři. Řešení židovské otázky, tak jak ji provádí Hitlerova Třetí říše, je 
sice z křesťanského hlediska nesprávné, protože používá násilí,  ale odpor k Židům je 
zcela oprávněný: „nežidovští národové v Evropě pociťují Židy jako cizí těleso v svém 
organismu a jako se každý zdravý organismus chce zbavit cizího tělesa nebo jeho vliv  
omezit“. Řešení viděl autor v „uznání zvláštní povahy Židů a křesťanských národů a  
z toho  plynoucí  omezení,  jak  na  straně  židovské,  tak  i  na  straně  naší.“  Kořeny 
antisemitismu  byli  vždy  „náboženské  a  metafyzické“:  proto  Židé  nepřijali  Mesiáše, 
protože byli zcela v „zajetí svého pojetí Mesiáše, jehož království bude z tohoto světa.“ 
Všechny jejich špatné vlastnosti pak Židům pomohli v kapitalistickém hospodářství a 
„tím byla uspíšena hospodářská nadvláda Židů nad ostatními národy.“ Dnes jsou Židé: 

» „na straně té doktríny, která znamená zvrácené chápání soukromého vlastnictví, 

» vždy tam, kde je jim zaručena moc a vláda nad lidmi, 

» na bojišti těch, kdo usilují o rozvrat evropské společnosti“.

Jaké řešení autor nabízel? Sami Židé musí především své chování upravit tak, aby 
odpovídalo  jejich  postavení  hostů  a  „z  toho  chování  musí  nutně  vyrůst  i  zvláštní  
pravidla  ve  formě  zákonů,  která  uspořádají  vztah  Židů  jako  zvláštního  národa  
k národům hostitelským….Židé sami musí uznat nutnost reforem v dosavadním vztahu  
k nám, neboť má-li dnešní stav trvat dále, pak se musíme obávat nikoliv klidného řešení  
židovské otázky. A to si jistě nepřejí ani Židé, ani my!“ 

V únoru se objevily v Obnově dva rozsáhlé články o Židech, které informovaly o 
jejich postavení v Rusku a Německu. Stať Židovstvo v Rusku charakterizovala současné 
právní  postavení  ruských  Židů,  kteří  sice  mají  stejná  občanská  práva,  jako  ostatní 
obyvatelé,  ale  jako  všem  ruským  občanům  je  i  jim  upírána  náboženská  svoboda. 
Židovský  stát  Birobidžan,  který  zřídilo  Rusko  na  Sibiři,  není  nezištným  skutkem, 
protože  jeho území  je  plánováno jako  nárazníkové pásmo před  Japonským útokem. 
Nejmenovaný  autor  doplnil  článek  sovětskou  statistikou  židovského  obyvatelstva,  o 
jejíž správnosti však zároveň vyjádřil pochybnost290.  

Další  únorový  článek  Židé  a  německé  hospodářství popisoval  postup  arizace 
v různých oblastech života v Německu. Nejhlouběji  zasáhla arizace politický život a 
naopak  „prakse  hospodářského  života  si  vynutila  nemalé  ústupky  od  dogmatických  
zásad národního socialismu291“,  protože německé hospodářství  se bez Židů nemohlo 
obejít. Nyní ale arizace německého hospodářství opět pokračuje a má velmi tvrdý dopad 
především na drobné obchodníky, kteří vesměs musí své obchody prodat hluboko pod 
cenou. Oba únorové články přinesly vyrovnaný pohled na postavení Židů a zdržely se 
jakýchkoliv narážek a útoků.

2 8 9  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.4 (22.1.1938), s.1-2
2 9 0  Obnova. Opava, 1938, č.7 (12.2.1938),  s.2
2 9 1  Obnova. Opava, 1938, č.9 (26.2.1938),  s.7
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Ve stejném duchu pokračovalo i krátké shrnutí přednášky tomisty J. Maritaina292 o 
židovské  problematice:  Jacques  Maritain  o  židovské  otázce293. Ačkoliv  Maritain 
prosazoval  názory  v některých  směrech  velmi  odlišné  od  mínění  Obnovy,  redakce 
stručné shrnutí  jeho přednášky nepotlačila.  „M. studoval ve své řeči postavení   židů  
v zemích,  ve  kterých,  jako  v Polsku,  tvoří  židé  silnou  menšinu.  Tyto  země,  zmítané  
těžkou hospodářskou krisí, jsou antisemitské a domnívají se, že vyloučením židovstva by  
nastal obrat k lepšímu. Je to stanovisko neudržitelné, poněvadž příčiny krise jsou úplně  
jiné. Antisemitismus je negací, odvrací lid od skutečného úsilí po zlepšení a vrhá lidi  
proti lidem. M. si dále všímal utrpení židů ve Třetí říši, kteří se neprovinili tolik, aby  
zasluhovali  tak  hrozný  trest.  Ve  druhé  části  studoval  filosof  skutečnost  rozptýlení  
Izraele, které je svatým tajemstvím. Svět se obrátil k Bohu Izraele, jehož Syna nechtěl  
tento uznati. Proto koná ve světě poslání, které považuje za svaté, ale nekoná ho světem.  
V poslední  části  si  všiml  M.  nynějšího  postavení  židovstva  mezi  národy,  v Rusku,  
Německu, Itálii, Rakousku atd. V Polsku stojí v čele antisemitismu lidé, kteří se nazývají  
katolíky,  kteří  zastávají  názor,  že  židé  nemají  právo  na  společnou  spravedlnost  a  
křesťanské milosrdenství  a bratrství.  Církev právem odsoudila antisemitismus,  nejen  
proto, že hlásá zášť, nýbrž i proto, že je proti křesťanskému náboženství.  Pravda, že  
Kristus zemřel, aby zachránil všecky lidi,  hlásá zároveň přirozenou jednotu lidského  
pokolení  a  všichni  lidé  mohou  býti  účastni  názvu  synů  Božích.  Dnes  je  nutno  si  
uvědomiti princip charity a jím se říditi v nazírání na židovskou otázku.“ 

Po měsíci  byl  zveřejněn další  článek s židovskou tématikou,  opět  pod názvem 
Židovská otázka,  který seznamoval čtenáře s knihou Daniela Ropse  Les juifs.  Kniha 
obsahovala názory předních katolických myslitelů,  jakými  byl:  Paul  Claudel,  Jaques 
Maritain,  Raymond  Postal,  P.  Bonsvireu,  René  Schwob.  Jejich  příspěvky  shrnul 
redaktor takto:  „Všichni  jmenovaní autoři hovoří o zvláštní  »židovské psychologii«,  
která neopouští  ani konvertity,  zachovávajíc stále své »znepokojující  rysy«, působící  
stále v křesťanském světě jako nebezpečný rozkladný činitel, proti kterému se brániti,  
jest  předně  povinností  křesťanstva.  Tuto  povinnost  katol.  spisovatelé  franc.  zvláště  
zdůrazňují, ač zároveň tvrdí, že křesťanští národové nemohou se zbaviti odpovědnosti  
za osud židovství  a  že  musí  býti  velmi  opatrní  ve volbě prostředků.294“ Burcující  je 
především představa „zvláštní židovské psychologie“, která je již jen krůček od názoru, 
že „pokřtění Židé zůstávají Židy295“, kterou hlásal i bojovný antisemita Theodor Fritsch. 

V červnu  byl  zveřejněn  článek  Všelicos  o  arijcích,  židech  a  bajkách296,  který 
polemizoval s obsahem brožurky, vydané nákladem A. Hory v Brně. Na jednu stranu 
„se v sešitku uvádí řada dobrých námitek proti rasistickým přemrštěnostem“. Na druhou 
stranu názor: „že křesťanstvo musí býti židům jen vděčno, neboť by jinak nebylo došlo  
vykoupení (za to že ukřižovali Ježíše), nemůžeme to přijmout jinak než jako posměšek.“ 

2 9 2  Jacques Maritain byl průkopníkem nového pohledu na Židy, který se vracel k teologickým závěrům Nového 
zákona.  Ostře  vystupoval  proti  antisemitismu  a  svými  názory  polemizoval  i  s  křesťansky  motivovaným 
opovržením. Jeho základním dílem k této problematice je kniha Le Mystère D´Israël (Paris: Descléede Brouwer, 
1990).  V pozdější  době  se  Maritain  zasazoval  o  křesťansko-židovský  dialog  a  měl  vliv  i  na  jednání 
II.Vatikánského koncilu.

2 9 3  Obnova. Opava, 1938, č.10 (5.3.1938), s.5
2 9 4  Obnova. Opava, 1938, č.16 (16.4.1938), s.6
2 9 5  Fritsch, T. Příručka k židovské otázce, Praha: L.Mazáč, 1941, s.524
2 9 6  Obnova. Opava, 1938, č.24 (11.6.1938), s.6
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Nepodepsaný autor končil větou: „Osud židů a vzrůst antisemitismu leží v první řadě 
v rukou židů samých“, která znovu zdůraznila, že si Židé svůj úděl zasloužili.

Významným  protižidovským  počinem  roku  1938  bylo  postupné  uveřejňování 
knihy H. de Vries de Heekelingen  Pravda o »Siónských protokolech«297. V úvodním 
článku se redakce snažila zdůraznit význam tohoto dokumentu: „A ostatně: je otázka po  
pravosti či nepravosti těchto protokolů tak podstatná? Nestačí, že skutečnost, zvláště  
skutečnost našich dní se s nimi tak podivuhodně shoduje?298“   

Do zářijové konference v Mnichově se v Obnově objevily ještě tři články, které 
nepřátelství k Židům zdůvodňovaly ekonomickými resp. nacionálními motivy.  Úvaha 
Slovanský  antisemitismus, podepsaná  zkratkou  IRO,  uvedla:  „Poláci  mají  
k antisemitismu  daleko  přirozenější  důvody  než  evropský  západ…  Antisemitismus  u  
Slovanů  není  projevem  rasové  nadřazenosti  a  nenávisti,  nýbrž  prostým  odporem 
domácího člověka k cizinci, který mu ubírá chleba.299“ Stať Válka židovská podepsaná 
šifrou –K– se vrátila k otázce národní a dokazovala, že Židé se nikdy nemohou stát 
skutečnými Čechy: „Jednou z výhrad je internacionalismus Židů, jejich snadná změna  
řeči a národnosti a současné zachování rasových výlučností, souručenství a pozic.300“ 

Nejrozsáhlejší  byl  článek  Židé v našem hospodářství301,  podepsaný zkratkou –
RUCKÝ.  Autor  nejprve  kritizoval  názor  inteligence,  která  „se  většinou  vyrovnává 
s židovskou otázkou tím, že řekne, že jsou Židé lidé jako ostatní, a tím je věc odbyta“, a 
stěžoval si, že: „fakta jsou přehlížena, zabývá se jimi dosud na neštěstí jen pokoutní  
literatura.“ Za základní mravní stanovisko stanovil:  „Není spravedlivé nemíti  v lásce 
někoho proto, že je Židem a naším soutěžitelem. Spravedlivá a nutná je nelibost jen  
k darebákům, beze zřetele na jejich rasovou příslušnost. – Tím jsme pověděli hlavní.“ 
Dál  se  autor  snažil  ukázat,  že  těmi  darebáky  jsou  Židé  a  proto  je  nutné  je  mít 
v opovržení.  Aby  si  ale  z uvedených  faktů  vyvodil  „pokrokový  Čechoslovák“  ten 
správný závěr, připomenul mu autor, že: „rasa je biologickou skutečností stejně jako,  
dejme tomu, pohlaví…Rasa nese s sebou určité tělesné vlastnosti,  podle kterých jsou  
Židé  na  první  pohled  rozeznatelní  od  Árijců.  A  stejně  je  tomu  tak  i  s vlastnostmi  
duševními.“ S odvoláním na ženevského univerzitního profesora Duprata, pak čtenáři 
tyto  „hlavní  rysy  židovské  povahy“  předložil:  „Zisky  a  úspěchy  svých  podniků,  ať  
jakýchkoliv, kladou nad všechny zřetele delikátnosti, ohleduplnosti a důstojnosti; jejich  
obchodní duch, jejich odhodlaná touha vmísiti se do všech prostředí, aby odtud těžili,  
často bez diskrétnosti, ve svůj prospěch, snaha říditi různá hnutí, aniž co sami riskovali;  
odpor proti manuálním pracem, a pracem venkovským, antiidealism, úsilí o světovládu  
a využívání všech forem propagace k tomu účelu“. 

3.  září  1938  bylo  zveřejněno  tzv.  Desatero  o  Židech302 od  Zbyňka Abecedy. 
Odkaz  na  biblické  Desatero  upozorňuje  na  zásadní  význam  zveřejňovaného  textu. 
Uvedu zde všechny body, i když některé poněkud zkráceně: 

2 9 7  Vyšla v číslech: 27. (2.7.1938), 28. (9.7.1938), 29. (16.7.1938), 30. (23.7.1938),  35. (27.8.1938), 36. (3.9.1938
) a 38. (17.9.1938). 

2 9 8  Obnova. Opava, 1938, č.27 (2.7.1938), s.4
2 9 9  Obnova. Opava, 1938, č.30 (23.7.1938), s.2
3 0 0  Obnova. Opava, 1938, č.36 (3.9.1938),  s.4
3 0 1  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.38 (17.9.1938),  s.7
3 0 2  Obnova. Opava, 1938, č.36 (3.9.1938),  s.5



63

„I. Židovský národ býval národem vyvoleným. Byl to před Kristem první národ na  
světě, ale jako celek se zpronevěřil svému poslání už za života Kristova, poněvadž chtěl  
hmotně panovati nad všemi národy a Kristem jako duchovním spasitelem světa pohrdl.

II. Od ustanovení Nové Smlouvy jsou Židé jako celek národ zavržený a duchovně  
vyděděný, který si však přesto ponechal staré naděje na hmotné ovládnutí a zotročení  
všech ostatních národů. Židé talmudští nejsou více Židé starozákonní; naopak odporují  
vytrvale cílům Starého Zákona a stavějí se do nejpřednějších řad protivníků Jahve…

III.  Novým  vyvoleným  lidem  Hospodinovým  jsou  v Nové  Úmluvě  křesťané,  tj.  
učedníci, stoupenci a dědici Kristovi… V anticírkvi, shromažďující všechny protivníky  
Boží a Kristovy, zaujímají Židé přední místo, a Antikrist, vůdce protivníků Kristových,  
jest oním spasitelem, jejž Židé očekávají a jenž vyhovuje jejich smyslové představě o  
Mesiáši.

IV. Jednotliví Židé nemají všichni totéž zaujetí proti křesťanům, a stává se, že někteří  
z nich dovedou odložit své předsudky… Národ židovský jako celek má slíbeno od Krista,  
že se na konci světa obrátí ke svému Spasiteli a napraví svou dlouhou dějinnou chybu.  
To a vzpomínky na někdejší jedinečnou národní velikost káží křesťanům, aby pohlíželi  
na  Židy  jako  na  poznamenané  hněvem Božím,  avšak  nikoli  zbavené  všech  lidských  
práv…

V. Patří tedy ke křesťanské lásce, aby křesťané nepohrdali Židy jako lidmi. Křesťané  
mají míti snahu přivést Židy v křesťanské společenství víry a mravů…

VI.  Žida,  který  přijal  upřímně  křest,  který  zařídil  svůj  život  podle  křesťanských  
přikázání a zbavil se všech vlastností, jež ho činí nepřátelským křesťanstvu a ostatním  
národnostem, takového Žida jest ve všem klásti na roveň křesťana….

VII. Toto stanovisko nebrání křesťanům ani pohanům, aby se neměli na pozoru před  
špatnými vlastnostmi Židů zpronevěřilých….

VIII. Se stanoviska společnosti také není nespravedlivo, vydávati zákony, postihující  
stejnou měrou  Židy jako nežidy, i když se ví, že budou postihovati většinou Židy jako  
náchylné  k určitým  vadným  činům.  Není  nespravedlivo  vyhošťovati  jednotlivé  Židy  
z území, na kterém se opětovně dopouštějí činů protizákonných…

IX.  Ježto  Židé  jako  celek  tvoří  svým  historickým  údělem  i  svými  vlastnostmi,  
vyplývajícími z jejich zpronevěry, všude zvláštní skupinu….má společnost právo pečovat  
o takové zařazení Židů do celku společnosti, které by na jedné straně zamezilo jejich  
škodlivý vliv  a  na druhé straně jim dalo možnost  pokojného života a ochranu před  
výstřelky protižidovské nenávisti….

X. Řešení, jež navrhuje hnutí sionistické, není možno provést v obecném měřítku…“ 

Z odmítnutí  Ježíše  Krista  vyplývá  pro  Židy  jako  celek  hodně  nepříznivých 
skutečností. Především jejich historický úděl – myslí se neblahý úděl, dále vlastnosti – 
myslí  se  špatné  vlastnosti,  spojení  s Antikristem  a  v neposlední  řadě  i  podřízenost 
křesťanské  společnosti,  která  má  vydávat  zákony  o  postavení  Židů  ve  společnosti 
(dokonce  i  těch  pokřtěných).  Článek  byl  zřejmým  návratem  ke  středověkému 
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protižidovskému  zákonodárství,  které  se  autor  pokoušel  přesadit  do  soudobé 
společnosti. 

3 . 5 . 5 . 3 .    Jsou nutné změny v postavení Židů 

Jedním  z důležitých  společenských  témat,  které  souvisely  s židovskou 
problematikou, byla otázka židovských uprchlíků. První článek na toto téma se objevil 
ještě před Mnichovskou konferencí. Jmenoval se Nevítaní hosté mezi námi303 a napsal 
jej jinak uznávaný básník Václav Renč. Aby se vyhnul nařčení z antisemitismu, které 
mělo mezi československou inteligencí špatný zvuk, označil za antisemitismus pouze 
„rasovou nenávist  k Židům“ a připomenul,  že křesťanské stanovisko má jiný základ: 
„Křesťan však nemůže vycházet z takového stanoviska, neboť ví, že všichni lidé jsou děti  
Boží. Ví ovšem též, že národ židovský, národ vyvolený, šel slepě kolem tajemného díla  
Zjevení a nepoznal Mesiáše.“ Potom si vzal na pomoc úryvek z evangelia sv. Matouše o 
králi,  který  připravil  hostinu,  ale  pozvaní  hosté  nepřišli304.  Král  se  proto  rozhněval, 
vytáhl  proti  nim,  zahubil  je  a  zapálil  jejich  město.  „Nedá se  tato  část  podobenství  
vztáhnout zvláště na národ židovský?“, ptal se autor a hned si i odpověděl: „Jsou hodni 
nenávisti krále…nejsou však jakožto národ hodni nenávisti naší, nýbrž naší lítosti. Jak  
by  bylo  od  křesťana  nedůstojné,  cítit  k Židům  nenávist  rasovou!“  Tím  ale  článek 
nekončil,  protože  Židé  se  podle  autora  nechovají  tak,  jak  by  jim  jako  „ustavičným 
běžencům a hostům“ příslušelo.  Dokonce byl pohoršen tím,  že Židé „předstírají,  že 
pracují  s námi na budově kultury evropské, která je jedině kulturou křesťanskou, na  
naší národní kultuře, která rovněž je jedině křesťanská“. Stejné rozhořčení vyvolala i 
účast  Židů  v národním  hospodářství.  Autor  končil  slovy:  „že  se  nepotřebujeme 
uchylovat  k ideologiím jakýmkoli,  a tudíž  ani  k antisemitismu,  abychom rázně a bez  
rozpaků vyčistili svůj hospodářský a národní život od elementů židovských a odkázali je  
jakožto hosty,  a to  hosty  nikterak milé a vítané,  do zvláštních hostinských pokojů…  
Nepálí nás antisemitismus, ale prostě Židé. Čili jinými slovy: pro otázku antisemitismu  
máme jediné řešení – asemitismus.“ 

Tento  článek  je  často  uváděn  jako  jednoznačný  důkaz  antisemitismu  mezi 
katolickou inteligencí305.  Rozhodně byl velmi nešťastně formulovaný a z pohledu po 
holocaustu se jeví jako kruté a cynické proroctví. Je však potřeba si znovu připomenout, 
že nejen Renč, ale ani nikdo jiný, v této době ještě o plynových komorách nevěděl.

O tom, jaké postavení by Židé v novém státě měli zaujmout, si můžeme udělat 
představu z následujících dvou článků. Autor komentáře Sokolstvo a židovská otázka306, 
podepsaný  zkratkou  IRO,  označil  vyloučení  pouze  některých  Židů307 ze  Sokola  za: 

3 0 3  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.42 (22.10.1938), s.3
3 0 4  Celé podobenství zní: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.  

Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy:  
,Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte  
na svatbu!` Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky,  
potupně je ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom  
řekl svým služebníkům: ,Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy na rozcestí a koho najdete,  
pozvěte na svatbu.` Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se  
naplnila stolovníky.“   (Mt 22.1-9, český ekumenický překlad)

3 0 5  Mikulášek, A. Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století, Praha: Votobia, 2000, s.70
3 0 6  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.43 (29.10.1938),  s.4
3 0 7  Sokol totiž vyloučil pouze ty Židy, kteří se roku 1930 přihlásili k jiné, než československé národnosti.
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„mírně řečeno, shovívavé stanovisko“ a připomněl, že: „Není přece nejmenšího důvodu 
šetřiti osoby, které teprve v roce 1938 pod tlakem měnících se poměrů změnily opatrně  
barvu.“ 

Stejnou problematiku řešilo i pojednání Židé v národním společenství308, které se 
obracelo do historie, aby tam hledalo nejen důvody pro podřízené postavení Židů, ale 
také formy tohoto postavení. Zrovnoprávněním Židů v moderních státech: „byla dána 
vlastně Židům výsada, které nikdy nepožívali, že se totiž směli objevit uvnitř národního  
společenství  jako  stejnoprávní  občané.  Jak  toho  nenadálého  privilegia  využili,  je  
obecně známo. Nemusí se proto nikdo, kdo je nebo bude pověřen otázkou úpravy účasti  
Židů ve veřejném a hospodářském životě státu, dělat těžkou hlavu z toho snad, že by  
činil něco proti spravedlnosti. Naopak, úprava tato vrátí Židům pouze právo býti pod  
ochranou nejvyšší státní moci, ovšem v mezích, které jim jedině podle odedávných řádů  
náleží.“  

Nejdůkladněji analyzoval budoucí „správné“ postavení Židů v české společnosti 
článek  Židovská otázka znovu309. Autor dr.Rudolf Voříšek v něm reagoval nejprve na 
skutečnost,  že  do  strany  Národní  jednoty  nebudou  přijímáni  Židé.  Tuto  skutečnost 
zdůvodnil  především tím, že Židé jsou přece národem a navíc jsou zde „hosté, a to  
hosté  nijak  vítaní“.  Největší  podíl  viny  na  současné  situaci  však  má  liberalistické 
zákonodárství,  které „Ve jménu svobody pro všechny a snášenlivosti  ke  všem, která  
neuznává rozdílů národnostních a rasových, postavilo Židy do stejné roviny se všemi  
ostatními  lidmi  a  uznávalo  toliko  rozdíl  náboženský…  Tímto  naprosto  pochybeným  
názorem,  uvolnil  liberalismus  Židům  (jimi  ostatně  silně  podporovaný)  cestu  
k hospodářskému a veřejnému životu, který se zakrátko jejich morálními a duševními  
vlastnostmi a také jejich silnou touhou po moci dostal pod rozhodující židovský vliv.“ 
V dalších odstavcích pak autor dokazoval proč: „z širokého hlediska kulturního není  
možno přijmout židy jako rovnoprávné členy společenství národního“,      a musí jim být 
tedy přiděleno místo, které jim náleží: „Kdysi se tato věc řešila ghettem; dnes, kdy jsou  
situace a psychologické podmínky jiné,  je to nutno řešit  ve formě jakéhosi právního 
ghetta“.  

Otázkou  očisty  národa  se  zabývala  úvaha  V čem  je  zapotřebí  nápravy?310, 
nadepsaná  podtitulem:  „Z dopisu  čtenářů“.  Její  obsah znovu vyzýval  ke:  „súčtování 
s minulostí,  se  židovstvím,  zednářstvím a  bolševictvím  i  se  všemi  jejich  odnožemi.“, 
protože  všechny  tyto  „směry,  jejich  představitelé  a  vyznavači“  jsou  zodpovědní  za 
současnou politickou situaci. 

K otázce účtování se ještě jednou vrátil i krátký článek R. Pužmana Promeškané 
súčtování311, který upozornil na to, že: „na židovský problém brousí si zuby osoby a  
skupiny, jejichž časopisy hemží se židovskými inzeráty, v jejichž redakcích sedí židovští  
a položidovští redaktoři.“ 

3 0 8  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.46 (19.11.1938),  s.5
3 0 9  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1938, č.48 (3.12.1938),  s.4
3 1 0  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1939, č.2 (14.1.1939),  s.8
3 1 1  Obnova. Opava, 1939, č.3 (21.1.1939),  s.1-2
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Jako obhajobu protižidovských opatření můžeme chápat článek Židovská otázka 
je otázkou sociální312, kterou napsal Dr. Josef Talacko. Především v něm zdůraznil, že: 
„Židé jsou rasou a že národnost a náboženství jsou jen formální okolnosti.“ Přidal také 
způsob rozpoznání Židů: „v praxi stačí pak zjištění původu prarodiče podle matriky,  
zda byli  neb nebyli náboženství židovského“, které zhruba odpovídalo Norimberským 
zákonům.  V následujících  odstavcích  pak  za  pomoci  statistických  údajů,  kdy 
porovnával  zastoupení  Židů  a  katolíků  v jednotlivých  sociálních  skupinách,  došel 
k jednoznačnému závěru,  že:  „Liberalismus  a  kapitalismus  umožnily  Židům sociální  
postavení  v evropských  státech,  jakého  neměli  nikdy  v historii.  Svými  vlastnostmi  
(z  hlediska  národního  a  křesťanského  ne  nejpříznivěji  klasifikovanými)  stali  se  
menšinami ovládajícími prostřednictvím peněz a systému celé státy a zabrali nejlepší  
sociální  místa.  Proto  nutno  zdůraznit,  že  to,  co  je  nazýváno pronásledování  je  jen  
nutnou sebeobranou a oprávněnou snahou vrátiti je do patřičných mezí práv menšiny.“  

3 . 5 . 5 . 4 .    Obnova odhaluje židovský vliv

V článku Svobodní zednáři313 autor, podepsaný zkratkou –íše-, reagoval na zprávu 
o ukončení činnosti zednářské lóže, která byla uveřejněna v českých novinách. Nejprve 
popsal  obecné  dějiny  zednářského  hnutí  a  její  vystupování  na  veřejnosti  a  pak 
pokračoval: „Za mluvením o humanismu…skrývali se cíle zcela jiné. Především odpor  
ke  křesťanské  evropské  tradici,  zakotvené  v Bohu  a  tedy  příklon  ke  všemu,  co  tuto  
křesťanskou tradici rozleptávalo a ničilo…a odtud také chápeme, proč v zednářství mají  
tak vynikající  postavení Židé. Židé stáli  vždy v čele těch, jimž šlo o rozvrat tradiční  
evropské společnosti…Židé vedli zednářské lóže, jak potvrzují statistiky jejich členů, a  
tak se stávalo zednářství východiskem velikého židovského plánu na ovládnutí světa, jak  
je naznačeno v »Sionských protokolech«“ Celá, v té době už bývalá, Československá 
republika byla podle autora ovládána „spolkem vysloveně tajným, v němž mají veliké, ba 
rozhodující slovo Židé se svými světovládnými plány.“ A aby bylo úplně jasno, kdo stojí 
za  národní  tragédií  v podobě  Mnichova,  skončil  autor  následovně:  „Proto  byla 
zednářská  politika  politikou  národu  nepřátelskou  a,  jak  vidíme  na  našem  případě,  
katastrofální.“   Tento  článek  přesně  zapadal  do  atmosféry  doby,  která  chtěla  vidět 
viníka a zbavit se tak sama jakékoliv zodpovědnosti.

Jako navazující můžeme chápat stať  Francie a Židé314, v jejímž úvodu redakce 
slíbila čtenářům, že bude „postupně sledovat židovské a zednářské vlivy ve všech větších  
státech  Evropy  i  Ameriky“.  Autor  podepsaný  iniciály  J.S.P.  pak  podrobně  popsal 
„židovské  vlivy“  v bankovnictví,  tisku,  obchodě,  filmu  a  soudnictví.  Článek  ukončil 
řečnickou  otázkou:  „Francie  si  uvědomuje  tuto  rozkladnou  moc.  Nalezne  však  sílu  
postavit  ji  hráze, aby pak nerušeně mohla se oddat do díla kladného?“, kterou však 
můžeme chápat spíše jako výzvu ke změnám v domácí politice.

Zcela  ojedinělý  článek  najdeme  v 6.  čísle  z února  1939,  který  měl  název 
Fašismus  a  církev315.  Vatikánský  dopisovatel,  podepsaný  jako  CANDIDO, v něm 

3 1 2  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1939, č.4 (28.1.1939), s.4
3 1 3  všechny citace v tomto odstavci: Obnova. Opava, 1938, č.42 (22.10.1938), s.5
3 1 4  všechny citace v tomto odstavci: Obnova. Opava, 1939, č.8 (25.2.1939), s.3
3 1 5  všechny citace v tomto odstavci:  Obnova. Opava, 1939, č.6  (11.2.1939),  s.1-2
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obhajoval rasistické zákony fašistické Itálie. Postavil se rovněž proti názoru některých 
odpůrců  církve  z  řad  fašistů,  podle  kterých  prý  církev  chrání  Židy:  „pokud  jde  o 
zdánlivý filosemitismus Církev, je to dvojsmyslný argument. Církev nechrání židy, nýbrž  
svou  vlastní  podstatu.“  Církev  totiž  odsuzovala  rasismus,  jako  svým  způsobem 
„biologický jansenismus“, tedy učení, podle kterého budou spaseni pouze předurčení. 
Podle autora článku šlo „o odsouzení čistě náboženského rázu, tak jak Církev odsuzuje i  
mnohé jiné druhy materialismu. Židé jsou zde jen nahodile »per incident« předmětem  
sporu.“ 

Za  jakési  vyvrcholení  protižidovské  propagandy,  můžeme  označit  rozsáhlou, 
nepodepsanou stať  Církev a Židé316.  Nejprve  bylo  odsouzeno »filosemitství«,  které 
vyznávají  zvláště  mnozí  francouzští  katolíci,  především filozof  a  konvertita  Jacques 
Maritain. „Podle něho křesťané jsou opravdu zodpovědni za hříchy Izraele, za všechny  
přehmaty, z kterých jsou obviňováni Židé317.  Byl by v tom velký kus pravdy, kdyby se  
tomu rozumělo tak, že Židé mohli  provést své dílo rozkladu v minulém století  jenom 
proto,  že křesťané je nedrželi  na krátké uzdě. Avšak J. Maritain tomu rozumí právě  
naopak. Podstata jeho přání je v tom, vidět jak se křesťan požidovští.“ Jako protiváha 
k názorům Maritaina byly uvedeny názory jiného konvertity: „Abbé Lemann, pokřtěný 
Žid, velice správně a s velkou otevřeností jasně označil vztah Církve k Židům: protože je  
Církev  ochranitelka  evangelické  lásky,  chrání  život  Židů.  protože  je  matkou  
křesťanských národů, chrání národy před rozpínavostí židovskou, která je zhoubná pro  
křesťany.“ 

Zbytek  článku  už  byl  věnován  pouze  církevním  protižidovským  nařízením, 
počínaje  Tomášem  Akvinským,  přes  středověké  papežské  buly  až  k současné 
protižidovské tradici. Poslední odstavce pak byly rozhodnou obhajobou protižidovských 
zákonů. Pro jejich  zdůvodnění  použil  autor i  výrok olomouckého arcibiskupa Msgr. 
Kohna,  který  sám  byl  vnukem  pokřtěného  Žida.  Podle  Kohna  byla  všechna 
protižidovská nařízení,  včetně zákazu vykonávat  veřejný úřad,  „zařazena v »Corpus 
iuris canonici« a nebyla nikdy odvolána“. Takže německé zákony jsou: „jen obnovením 
tradičních nařízení  církevních.  Omyl jediný je ve zbožnění  a v uctění  německé krve,  
nikoliv v její ochraně.“ A aby nebylo pochyb, jaké místo mají ve společnosti zastávat 
Židé, kteří přijali křest,  končil článek následovně: „Svatý Tomáš Akvinský napsal, že  
pokřtění  Židé,  vzdáleni  myšlenky,  aby  byli  vůdci  a  pány  svých  starších  bližních  
v křesťanství, mají jen tvořit zadní voj armády Kristovy318. Jsou to sluhové křesťanů.“  

Ve stejném čísle  najdeme ještě  jeden větší  článek s protižidovskou  tématikou. 
Jmenoval se  Strach před židovským bojkotem319 a jeho autorem byl Vojtěch Nigrýn. 
Důrazně v něm varoval před polovičatým a nedůsledným řešením židovské otázky u 
nás.  Připustil,  že  možným motivem může být  i  obava z židovského bojkotu  našeho 
zboží při vývozu do ciziny, a pokusil se tuto obavu rozptýlit. Především se prý jedná o 
„zastrašovací  židovskou  propagandu“  a  více  je  třeba  se  bát  „bojkotu  našeho  zboží  
nabízeného  za  hranicemi  prostřednictvím  našich  Židů“.  Na  závěr  připomenul,  že  i 

3 1 6  všechny citace v tomto odstavci: Obnova. Opava, 1939, č.10 (11.3.1939), s.3-4
3 1 7  Tato citace je evidentně nepřesná a její autor Maritainovy názory buď nepochopil nebo úmyslně pozměnil.
3 1 8  I zde jsou myšlenky svatého Tomáše zřejmě účelově upraveny.
3 1 9  všechny citace v tomto odstavci: Obnova. Opava, 1939, č.10 (11.3.1939),  s.7
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okolní  evropské státy v současné době řeší  židovskou otázku a tak můžeme právem 
očekávat jejich pomoc. 

Kromě  seriozních  pojednání  o židovské  problematice,  bychom  však  v Obnově 
našli  také několik  bezdůvodných protižidovských výpadů320 a  jízlivých  poznámek321. 
Velmi  smutná  byla  jedna  protižidovská  glosa  některého  z redaktorů,  která  byla 
v podstatě poslední zprávou v posledním čísle před okupací. Byl zde přetištěný inzerát, 
vyzývající osoby (uvedená jména zněla velmi židovsky), aby dodaly kmenová data. Zn. 
400 roků v Čechách. Na to reagoval redaktor Obnovy (šifra Je.) následovně: „a dokáží-
li konečně, že tu byli 400 let, není tím ještě nijak řečeno, že by tu musili také 400 dalších  
let zůstat.322“

3 . 5 . 5 . 5 .    Po okupaci Československa

Po okupaci se snížilo nejen množství článků s židovskou tématikou, ale podstatně 
klesla  i  jejich  útočnost.  První  úvaha na toto  téma  K otázce židovské323 vyšla  až 27. 
května 1939, tedy v době,  kdy se u nás řešilo  právní  postavení  Židů.  V úvodu bylo 
krátké sdělení redakce, že nebude znovu opakovat komentáře k řešení židovské otázky, 
jen chce připomenout,  že je „zásadní rozdíl  mezi spravedlností  a nenávistí“.  Vlastní 
článek napsal L.Peřich a svou pozornost obrátil ke společenství církve. Připomněl sice 
„pochybnosti  o vnitřní  opravdovosti  tak četných a náhlých konversí  ke křesťanství“, 
přesto apeloval na katolíky, že „přes všecky národnostní, rasové a společenské rozdíly  
tvoříme  rodinu  duší,  spojených  nesmazatelným  a  věčným  znamením  křtu  svatého…  
Nejsme a nemůžeme býti soudci ve věcech víry a církve svaté.“ 

Z ohlášené série o židovském vlivu v evropských zemích najdeme v roce 1939 
pouze dva články: Americký rasový boj324 a Anglie a židovská otázka325. Po okupaci již 
Obnova neútočila na Židy, ani neobhajovala protižidovská opatření, ale přesto trvala na 
svých nacionálních stanoviscích: „Nevylučujeme nikoho z národa. Musíme však žádati,  
aby ten, kdo má s námi snášeti břímě dne a horka, skutečně měl lásku ku svému národu  
a nikoliv ku svému zisku.326“ Jistou snahu po zmírnění bojovného nacionalismu můžeme 
vidět ve stati  Křižovatky od Rudolfa Voříška: „Nechtěli jsme prostě postavit národ na  
vrchol stupnice. Dnes se zdá, že po jiných bludech je třeba vyvarovat se i tohoto.327“ 

Stejně jako jiné časopisy, také Obnova se v době omezené samostatnosti obrátila 
směrem k historii a dějinám, z nichž čerpala náměty pro své články. Mezi nimi najdeme 

3 2 0  Článek Co jest světským posláním židů? cituje z Marxova pojednání o židovské otázce. Obnova. Opava, 1938, 
č.43  (29.10.1938),   s.8;  ve  stati  nadepsané  Židé  a  katolíci její  autor  K.F.  upozorňuje  na to,  že  i  v zákoně 
č.64/1925 je židovským dětem věnována větší péče a upozorňuje: „I tato nařízení se musí změniti ve prospěch  
většiny.“ Obnova. Opava, 1938, č.45 (12.11.1938), s.7

3 2 1  viz. stať nadepsaná  Výroba nových nosů která přebírala článek o zvýšení  počtu lidí,  kteří  v poslední  době 
podstoupili plastickou operaci nosu. Redakce reagovala takto: „Lidé o nichž je řeč, se bohudíky vždy poznají .“ 
Obnova.  Opava,  1938,  č.46  (19.11.1938),   s.8;  V rubrice  Duté  zrcadlo  je  přetištěn  článek  o  továrníkovi 
židovského původu, který si  nechal vystavit potvrzení, že je Čech a vždy jako Čech ve své obci vystupoval. Na  
to redakce reagovala následovně: „Je smutné,  že jsou u nás ještě lidé, kteří  myslí,  že k tomu, aby byl někdo  
Čechem stačí, aby mu to pan starosta podepsal.“ Obnova. Opava, 1938, č.48 (3.12.1938), s.8

3 2 2  Obnova. Opava, 1939, č.10 (11.3.1939), s.8
3 2 3  všechny citace v tomto odstavci: Obnova. Opava, 1939, č.20 (27.5.1939), s.3
3 2 4  Obnova. Opava, 1939, č.11 (25.3.1939), s.2
3 2 5  Obnova. Opava, 1939, č.33 (26.8.1939), s.6
3 2 6  Kručet, J. Závaznost bratrství, Obnova. Opava, 1939, č.24  (24.6.1939),  s.1-2
3 2 7  Obnova. Opava, 1939, č.26  (8.7.1939),  s.1-2
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i  pojednání  Podivní  židé  v Čechách328 o sektách,  které  byly  v 18.století  inspirovány 
judaismem. Celý článek zůstal na poli historie bez přesahů do současnosti. 

V roce  1940  zveřejnila  Obnova  rozsáhlou  stať  Fr.Skácelíka  Křesťanství  a  
judaismus329,  která  se  obracela  proti  judaismu čistě  v náboženské rovině.  Judaismus 
„jakožto náboženství rozumu“, se postupně stalo „nejsilnější duchovní mocí kulturního 
světa.“ Nebezpečný je především proto, že „vyznává pouze pozemský mesianismus“ a 
bojuje  proti  duchu  nadpřirozenosti  v křesťanství.  Teprve  v závěru  autor  varoval,  že 
„není možno prováděti křesťanskou politiku a přibírati si za pomocníka někoho, kdo je  
vnitřním  odpůrcem  křesťanství.“  Tento  článek,  třebaže  zaměřený  proti  židovskému 
náboženství, jistě cenzory nepotěšil330.

Mnohem lépe byla nacistickým cenzorem jistě hodnocena zpráva Řešení židovské 
otázky na Slovensku. Nejprve shrnula historii Židů na Slovensku větou: „Vlastně od 
padesátých let minulého století židé na Slovensku stojí na straně nepřátel slovenského  
lidu.331“,     a potom podala přehled doposud přijatých protižidovských opatření. Nejvíce 
prostoru věnoval autor nově přijatému zákonu o hospodářském podnikání Židů a jeho 
významu.  

V druhé polovině roku vyšel jediný článek z cyklu o židovském vlivu: Rumunsko 
a Židé332. Autor, podepsaný Regulus, přehledně popsal historii protižidovských opatření 
v Rumunsku od začátku 19. století. Ve slově Židé sice psal malé ž, což neodpovídalo 
německým požadavkům, ale jinak se svým textem velmi přiblížil německé terminologií: 
„Rumunští  venkované  byli  vysáváni  židovskými  velkostatkáři,  dřevaři  a  pachtýři.  
Dalšími  škůdci  rumunského  venkova  byli  židovští  hospodští…Tento  neúplný  obraz  
nejlépe ilustruje  rumunské poměry a vysvětluje  při  tom oprávněnost  protižidovských  
opatření.“ 

Brzy na to byl týdeník Obnova zrušen.

3 . 5 . 6 .    Časopis Filosofická Revue

V podtitulu nesl časopis označení Odborný čtvrtletník pro filosofii. Vydávali ho 
profesoři  bohosloveckého  učiliště  řádu  dominikánů  v Olomouci.  Od  roku  1939  pak 
nakladatelství Krystal. Hlavním redaktorem byl Dr. Metoděj Habáň O.P.

Časopis se zpočátku židovskou otázkou nezabýval.  V roce 1937 byla v rubrice 
Kritika  zveřejněna  recenze  na  knihu  Můj  boj,  ve  které  autor  dr.  František  Baur333 

vykládal  stejnojmennou  Hitlerovu  knihu  a  vysvětloval  zásady  německého  hnutí. 
V kritice byly zmíněny hlavní body Hitlerovy ideologie, Hitlerova obvinění vůči Židům 
nebyla nijak komentována. Na obálce červencového čísla byla otištěna recenze knihy: 
Židovská  otázka  ve  světle  katolické  církve  od  Prof.  Em.  Žáka.  Po  krátkém popisu 

3 2 8  Obnova. Opava, 1939, č.30 (5.8.1939), s.2-3
3 2 9  všechny citace v tomto odstavci: Obnova. Opava, 1940, č.6 (1026.1940), s.4
3 3 0  „o židovské otázce možno v denním tisku pojednávati jen ve smyslu zásady: Žid a árijec, a nikoliv snad Žid a  

křesťan,  při  čemž konfesionální  založení  listu  musí  zůstati  stranou.“ Pravidelná porada šéfredaktorů denního 
tisku dne 28.2.1941 Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.312

3 3 1  Obnova. Opava, 1940, č.22 (1.6.1940), s.4
3 3 2  Obnova. Opava, 1940, č.29 (20.7.1940), s.2
3 3 3  Filosofická revue. Olomouc, 1937, s.89-90
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následovala výzva: „Každý uvědomělý křesťan měl by si tento spisek prof. Em. Žáka  
přečísti334“. 

Také  v roce  1938  se  Revue  dotkla  židovské  otázky  pouze  v kritice  knihy  G. 
Michaelise Artur Shopenhauer. „G. Michaelis podpírá svoji práci časovou předmluvou,  
kde  omlouvá Shopenhauerovo přátelství  se  Židy  filozofovou  bezelstností…        a  
zdůrazňuje, že jasný duch… přece jen teoreticky poznal zhoubnost židovského vlivu.335“ 
Problém židovství se neobjevil ani ve statích, které se týkaly soudobých politických a 
společenských otázek336.

Teprve  v prvním  čísle  roku  1939  dostala  v časopise  prostor  židovská 
problematika. V obsáhlém pojednání  Mystérium Izrael337, podepsaném R. Ed., prof., 
byla celá židovská otázka chápána především v řádu nadpřirozeném338. Židé nejsou rasa 
ve  smyslu  biologickém,  ale  v:  „řádu  duševním“,  jsou  sice  lidem,  ale:  „lidem… 
sjednoceným  společnou  temnou  touhou,  skoro  svatou“.  Poté  autor  uvedl  všechna 
náboženská obvinění proti Židům: „pro úmysly židů podmaniti si celý svět, pro rituelní  
vraždu, pro mravní zvrácenosti diktované Talmudem…pro politický a mravní rozvrat  
světa a křesťanství.“ Izrael stále touží po absolutnu, touží vykonat něco velkého, ale 
„spojil  se proti  Bohu s tímto světem“.  Proto se musí Židé dostat  do sporu s každou 
vládou,  která  má  také  absolutní  úmysly.  „A tato  srážka ukazuje,  že  se  setkaly  dva 
útvary, které se staví na místo Boha“.

V druhé kapitole autor zdůraznil, že nechce psát osobní názor na vztah Německa 
k Židům, pouze ukazovat fakta. „Dnes stojíme skoro bezradně před problémem Izraele.  
Na jedné straně lítost s utrpením, na druhé však příkaz spravedlnosti. Národ bloudící  
z prokletí Božího, nemá, kam by složil hlavy…. Je těžké souhlasiti s Maritainem, že by  
antisemitismus byl jen patologickým zjevem; může býti též výkřikem proti otrokářům ze  
zkaženého  kněžského  rodu:  Židé  jsou  kněžským  rodem  a  zvrhlý  žid  je  zvrhlá  duše  
kněžská339.“

Poslední část je věnována současnému Česko-Slovensku, kde  jsou Židé obviněni 
nejprve  z germanizace  a  potom  hned  ze  zasahování  do  české  kultury,  politiky  a 
hospodářství.  Tato část  končila výzvou: „I my nežádáme nic nepřirozeného, jen aby  
tento živel byl odkázán do těch mezí, které mu patří…340“. 

Na závěr autor připomenul, že není dovoleno pronásledovat někoho bez důvodu 
nebo pronásledovat kvůli náboženství, „není-li ovšem takové, že podrývá řád a soulad  
společnosti…Celý  svět  a  dějiny  se  staví  proti  Židům,  proti  jejich  morálce.  Ale  
spravedlivý soud předpokládá důkazy pro žalobu. Budou-li souzeni Židé v ČSR, budou 
souzeni  pro  věci  spravedlivé….Z  čeho  jsou  Židé  obviňováni,  jsme  viděli:  chtějí  
vládnout…bylo proti nám použito úskočných, mravně nedovolených prostředků, což je  
trestné: má tedy český a slovenský národ důvod ke zúčtování se svými otrokáři…Nabyté  

3 3 4  Filosofická revue. Olomouc, 1937, č.3
3 3 5  Filosofická revue. Olomouc, 1938, s.94-95
3 3 6  Například Iniciativa v sociálním životě o totalismu fašistickém, rasistickém a komunistickém Filosofická revue. 

Olomouc, 1938, s.114-119
3 3 7  všechny odkazy v tomto odstavci Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.35
3 3 8  „svými kořeny bude vždy řádu nadpřirozeného“ Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.34
3 3 9  Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.36
3 4 0  Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.37
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zkušenosti nás varují před přílišnými ohledy. Ale přesto chce český a slovenský národ  
dáti nový důkaz své lidskosti tím, že chce jen spravedlivé vyrovnání sociální.341“ Článek 
končil ubezpečením, že vystěhování Židů mimo Evropu je ve skutečnosti „péčí Boha,  
jenž proklel Židy, ale nezavrhl342“.

Ve stejném  čísle  najdeme  rovněž  kritiku  knihy  N.  Berďajeva  Christianstvo  i  
antisemitizm.  Autor kritiky,  podepsaný jako Br. Josef O.P., polemizoval s některými 
částmi  knihy.  Především  se  mu  nelíbilo  jednoznačné  odsouzení  křesťanského 
antisemitismu, zdůvodněné tím, že ani křesťané nejsou bez hříchu. Druhá část knihy 
analyzovala jednotlivé typy a motivy antisemitismu. Berďajev sice připustil, že Židé na 
sebe svolali prokletí, ale zároveň připomněl, že křesťané znovu křižovali Krista svou 
nenávistí, antisemitismem i svým otevřeným násilím páchaným na Židech. Zde přidal 
autor kritiky vlastní poznámku, zdůrazňující, že: „společnost musí chránit spravedlnost,  
a zjistí-li, že židé jsou rozvratným prvkem, má právo je trestat.343“ 

3 . 5 . 7 .    Časopis Na hlubinu

Tento měsíčník (vycházel měsíčně kromě července a srpna) patřil  rovněž mezi 
tzv. nepolitický katolický tisk. Jeho podtitul zněl: Revue pro vnitřní život. Od roku 1926 
jej vydávali profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského v Olomouci. 

V roce 1936 se revue židovskou otázkou nezabývala.  Na jejich stránkách však 
najdeme dvě rozsáhlejší statě o konverzi ze židovství. V prvním případě se jednalo o 
skutečný příběh Františky van Leerové z Amsterodamu, která konvertovala ke katolictví 
v roce 1919344. Tento článek byl součástí  rozsáhlejšího cyklu o konverzích z různých 
náboženství (pravoslaví, protestantismus, anglikanismus i židovství). 

Druhým příběhem byla povídka Giovaniho Papini  Legenda o Velkém rabínovi. 
V povídce  navštívil  rabín  Sabbatai  ben  Šalom  papeže  Celestina  s prosbou,  aby  byl 
židovský národ přijat jako celek do církve. Papež váhal a nakonec se zeptal, co za to 
Židé  budou  chtít.  Nechtějí  moc,  jen  aby  v liturgii  Svatého  týdne  bylo  vynecháno 
obvinění Židů z bohovraždy. Na to papež rozhodně odmítl přistoupit a obvinil Židy, že 
si chtějí koupit Boží krev. Když se Sabbatai hájil, že za své provinění již dost trpěli ve 
všech  dobách  a  na  všech  místech,  namítnul  Celestin,  že  toto  utrpení  nepřijímali 
s vděčností jako zasloužený trest, ale měli u toho v srdci zášť. Rabín tedy prosil, aby 
byli do Církve přijati už proto, aby se v ní naučili Boha milovat. Nakonec sliboval, že i 
oni odpustí Bohu i Kristu, kteří jeho národu ublížili nejvíce. Na to se papež Celestin 
rozplakal  a  rabín  pochopil,  že  se  pro  svůj  národ  přijetí  nedočká.  Příběh  končil 
velkopáteční modlitbou za Židy: „Modleme se také za věrolomné Židy…345“. Nebyl to 
jednoznačný závěr a my dnes můžeme jen těžko soudit, jak působil na tehdejší věřící. 
V každém případě však nechával problém Židů otevřený, v podstatě na osobní úvaze 
každého jedince.

3 4 1  Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.37
3 4 2  Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.38
3 4 3  Filosofická revue. Olomouc, 1939, s.46
3 4 4  Metyš, K. Františka van Leerová. In. Na hlubinu, Olomouc, 1936, s.169-175
3 4 5  Na hlubinu, Olomouc, 1936, s.383-390
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V roce 1937 otcové dominikáni zveřejnili vlastní postoj k židovské otázce. Napsal 
jej  p.  Braito  a  jmenoval  se  K židovské  otázce.  Výtky  směřované  k židovským 
spoluobčanům měly ráz ryze náboženský: „že svým odporem a vzdorem vůči Kristu  
prodlužují trvání tohoto slzavého údolí. Oni jsou dnes poslední překážka vyvrcholení  
Kristova království pokoje…ať již nechají všech pokusů a filosofování, jak se na světě  
lépe zařídit.346“. Proto vybízel Braito čtenáře k modlitbě a obětem za ně, protože Boží 
království  nemůže  přijít,  jestliže:  „přijdou  židé  k Bohu  s vyzývavou  a  soběstačnou 
samozřejmostí!347“.

V roce 1938 se židovské problematiky týkal článek R. Dacíka Tajemství Izraele, 
uveřejněný  v rubrice  Výhledy.  Šlo  vlastně  o  recenzi  nově  vyšlé  knihy  Les  juifs s 
úvahami významných francouzských katolíků o židovství. Začínala konstatováním, že 
příčinou současné tragické situace Židů je jejich odmítnutí Krista. Křesťané však podle 
autora nesmí zapomínat na text svatého Pavla z listu Římanům: „Apoštol nemůže věřit,  
že by národ vyvolený ztratil  definitivně svá práva prvorozence, že by byl definitivně  
odmítnut Bohem. Svou zatvrzelostí a zavržením Mesiáše, který přišel pro něho, učinil  
místo pohanům v království dítek Božích a sám musí čekat, až se nad ním smiluje Bůh a  
povolá jej znova.“    R. Dacík pak vybral část ze Schwobova pojednání: „Jsou stvořeni  
(Židé),  aby  byli  v Církvi,  v hranicích  její  nadpřirozené  činnosti  a  proto  až  do  křtu  
nemají  tušení,  že  v nich  pracuje  zvláštní  horečka,  kterou  je  Bůh  obdařil.  Jedinou 
záchranou  Izraele  je  obrátit  se  ke  Kristu  a  největší  dobrodiní,  jaké  mu  kdo  může  
prokázat, je přivést jej ke křtitelnici.“  A nakonec vyzval k modlitbě za Židy: „Láska 
Boží je jim vždy otevřena, protože Bůh nemůže nenávidět. Je třeba, abychom milovali  
také my, křesťané, kterým se dostalo nejvíce lásky Boží. Ostatně modlitba a láska je  
naší jedinou zbraní, kterou můžeme přivést bloudící bratry do ovčince Kristova, z něhož 
se sami vyloučili.348“ 

3 . 5 . 8 .    Časopis Výhledy

Měsíčník Výhledy s podtitulem „do života a světa“ vycházel od roku 1939, jako 
prohloubení revue Na hlubinu. Jeho obsah připravovali rovněž olomoučtí dominikáni a 
vydavatelem bylo dominikánské nakladatelství Krystal v Olomouci. 

Obsah už byl více zaměřen na události ve společnosti a proto se k nim autoři také 
mnohem častěji vyjadřovali. Hned první číslo, které vyšlo v lednu 1939, se podrobně 
zabývalo  myšlenkami  o  nové  podobě  Československa  po  mnichovském  záboru. 
Najdeme zde také rozsáhlou stať Zednáři, kterou napsal R. M. Dacík O.P., který se zde 
snažil objasnit podstatu a původ zednářství. Ve zvláštním oddíle pak dokládal židovský 
vliv v zednářství: „židé byli vždy šťastni, když viděli destruktivní činnost zednářských  
lóží,  ale  historicky  se  nedá  dokázat,  že  by  zednářské  lóže  byly  výplodem  židovské  
světové moci.349“ Židé ale měli dost prostředků na uplatnění svého intelektuálního vlivu 
v lóžích. Do okultistických a zednářských kroužků postupně pronikalo židovské učení 
Kabbala a připravilo tak cestu židovské nadvládě.  Zde se autor  odvolával  pouze na 

3 4 6  Na hlubinu, Olomouc, 1937, s.125
3 4 7  Na hlubinu, Olomouc, 1937, s.126
3 4 8  Všechny citace v tomto odstavci: Na hlubinu, Olomouc, 1938, s.266-267
3 4 9  Dacík, R. Zednáři. In. Výhledy, Olomouc, 1939, s.25
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svědectví  bývalého  člena  velerady  Velkého  orientu,  který  později  konvertoval  ke 
katolictví. První část končila slovy: „Tak pozvolna židovstvo ovládlo zednáře a spojilo  
svou  nenávist  ke  goim  s humanitářstvím  a  nenávistí  ke  všemu  nadpřirozenému 
v křesťanství.350“  Druhá část  popisovala  nepřátelství  zednářů  proti  katolické  církvi  a 
vyjmenovávala  církevní  dokumenty  na  obranu  proti  nim.  Zde  již  o  Židech  nebyla 
zmínka. 

3 5 0  Tamtéž, s.26
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4. Česká společnost a Židé 
Prvorepublikové  Československo  bylo  pověstné  svým  liberálním  postojem 

k Židům. Převážná část židovské populace byla ve třicátých letech 20. století již značně 
asimilovaná a často také plně zapojena do společenského, kulturního i veřejného života. 
Své židovství si uvědomovali, i když z náboženského hlediska bychom to mohli označit 
spíše za úctu k tradici předků. Československo považovali za svou vlast a necítili se v ní 
bezprostředně ohroženi1. 

4 . 1 . 1 .    Projevy antisemitismu v české společnosti

Přesto ani zde nebyl antisemitismus neznámým pojmem, protože s jeho projevy se 
alespoň  někdy  ve  svém  životě  setkala  většina  židovských  obyvatel.  Historici  však 
projevy antisemitismu v české společnosti souhrnně charakterizují jako relativně mírné 
a  většinou  pouze  verbální.  Případy  fyzického  napadení  byly  skutečně  jen  velmi 
ojedinělé.  To  se  však  vztahovalo  pouze  na  vnitrozemí,  s převážně  českým 
obyvatelstvem. 

Příčiny  tohoto  tolerantního  postoje  vidí  mnozí  především  v autoritě 
T.G.Masaryka, kterého si vážily všechny vrstvy společnosti, a jehož postoje a názory 
sloužily jako univerzální vzor. Významnou roli sehrála i skutečnost, že sami Židé téměř 
splynuli s ostatními obyvateli a vědomě se snažili nevybočovat. Ve třicátých letech už 
můžeme také vidět výsledky silné asimilační vlny po vytvoření nové československé 
republiky,  kterou  Židé  přijímali  jako  svůj  domov  a  jako  místo,  ve  kterém  budou 
považováni  za  skutečně  rovnoprávné  občany.  Převážná  většina  pamětníků  se  také 
prezentovala jako Češi a vlastenci2. 

Některé dochované písemnosti však nabízejí na českou meziválečnou společnost 
trochu jiný pohled. Kromě programově antisemitských sdružení typu Vlajka a Českých 
fašistů, můžeme protižidovské výpady najít i v mnoha dalších novinách a časopisech. 
Parlamentní politické strany využívaly antisemitismus ve  vypjatých situacích, například 
před  volbami.  Vedle  tradičního  křesťanského  antijudaismu  a  nacionálního 
antisemitismu, byl běžný rovněž antisemitismus hospodářský. Staletá diskriminace Židů 
uvnitř  křesťanské společnosti,  zakazující  jim vykonávat řadu povolání,  byla příčinou 
profesní  nerovnováhy  židovské  menšiny  i  v moderní  době.  Protižidovskou  zášť 
vyvolávala skutečnost, že v některých profesích si Židé udržovali značnou převahu a 
monopol.  Také dynamika podnikání  židovské pospolitosti,  její  vzájemná solidarita  a 
majetkový sociální  vzestup vzbuzoval závist3.  Čeští  podnikatelé  viděli  v ekonomicky 
úspěšných  Židech  vážnou  konkurenci,  zatímco  pracující  je  kritizovali  jako 
vykořisťovatele. Na síle získal tento motiv s přílivem židovských uprchlíků z Německa 
a později také z Rumunska. 

1  Hyndráková,  A.  Lorencová,  A.  Postoje  českého  obyvatelstva  k Židům ve 30.  letech  a začátkem 40.  let  ve  
vzpomínkách pamětníků. In. Fenomén Holocaust, Praha,1999, s.120

2  Tamtéž, s. 113-114
3  Rataj,  J.  Český antisemitismus v proměnách let 1918-1945.  In.  Židé v české a polské občanské společnosti, 

Praha: UK, 1999, s.48
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Během třicátých let se do povědomí některých vrstev české společnosti dostávaly 
rovněž myšlenky rasového antisemitismu a úvahy o židovském spiknutí4.  Podle této 
představy  pracovali  Židé  na  celém světě  cílevědomě  a  organizovaně  na  rozkladu  a 
zničení národních států. Pojmy židozednářské spiknutí či židobolševismus umožňovaly 
spojit  židovskou  menšinu  s jakýmkoliv  hnutím,  ze kterého  měli  lidé  strach.  Také 
katolická církev přistoupila na tzv. „spikleneckou teorii dějin“ a řeči o židozednářích tak 
představovaly svérázný folklór určitých církevních vrstev5.

Příčiny  rozporu  mezi  vzpomínkami  lidí  a  archivními  materiály  o  stupni 
antisemitismu  v  české  veřejnosti  můžeme vidět  v  určité  nespolehlivostí  vzpomínek, 
protože mnoho lidí si idealizuje minulost, která představuje dobu jejich mládí. Je také 
možné, že antisemitské názory české veřejnosti prezentované v mediích, se nepromítaly 
do osobních vztahu těchto lidí k Židům.

4 . 1 . 2 .    Antisemitismus v německých oblastech

V oblastech,  kde  převládalo  německé  obyvatelstvo,  byly  protižidovské  útoky 
mnohem  častější  a  také  ostřejší.  Jejich  četnost  přímo  souvisela  s upevňujícím  se 
postavením nacionálního socialismu v sousedním Německu. Po odstoupení Sudet proto 
většina Židů z pohraničí odešla. Ale i v oblastech, které nebyly zabrány, byl patrný další 
nárůst  protižidovských  nálad,  zejména  po  Grynszpanově  atentátu  na  von  Ratha. 
V novinách se ještě neobjevovaly štvavé antisemitské články, protože noviny ještě stále 
podléhaly dohledu tiskové cenzury. Ta nejenže nedovolovala žádné napadání českých 
pozic,  ale  očividně  poskytovala  ochranu také  židovskému obyvatelstvu6.  S nárůstem 
antisemitismu v pražské politice, se ale postupně i tato ochrana zmenšovala. 

Již před Mnichovem podporovala naprostá většina německých kněží Henleinovu 
politiku a podílela se i na protičeské kampani. O tom svědčí například ocenění majora 
generálního štábu Helmutha Croscurtha, podle kterého v roce 1938 „katolická církev 
stála v nejpřednější linii národoveckého boje7“. Proto také mnozí z kněží vítali příchod 
nacistických vojsk jako osvobození a konali slavnostní bohoslužby8. Nedílnou součástí 
oslav bylo často vyhánění židovského a českého obyvatelstva9. Cílem těchto akcí byla 
snaha získat židovský majetek10 a zároveň co nejvíce „očistit“ nové říšské území. 

Křišťálová  noc  probíhala  v Sudetech  velmi  podobně,  měla  však  širší  rozsah, 
protože  násilí  bylo  zaměřeno  rovněž  proti  Čechům11.  V následujících  dnech  došlo 

4  Jeden z anonymních letáků, rozesílaných na podzim 1938, byl nadepsán: Křesťané všech zemí spojte se! Mimo 
jiné se v něm psalo:  „Pronásledování  židů v Německu a v Itálii  je řízeno sionisty,  židovskými rabíny,  jejichž  
nástrojem je jak komunismus, tak fašismus, pomocí nichž židé bojují  proti křesťanství o světovládu. “ Rozvoj. 
Praha, 1938, č.35-36 (2.9.1938), s.8

5  viz. Putna, M.C. Česká katolická literatura 1848-1918, Praha: Torst, 1998, s.90
6  Hampel, J.  Osud židovského obyvatelstva města Jihlavy 1938-1942. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: 

Nadace TI, 1997, s.88 
7  Zimmermann, V.  Sudetští  Němci v nacistickém státě, Praha: Orostor,  2001,  s.325 citováno podle Vašek, F., 

Štěpánek, Z. Trnitá cesta moravského duchovenstva (1939-1945), Brno: Šimon Ryšavý, 2003, s.28
8  Vašek, F., Štěpánek, Z. Trnitá cesta moravského duchovenstva (1939-1945), Brno: Šimon Ryšavý, 2003, s.26
9  Pokud  Židé  přesto  nadále  zůstali  na  zabraném území,  navštívili  je  příslušníci  Gestapa,  kteří  při  domovní 

prohlídce  hledali  „nakradené  věci“  a  „státu  nepřátelské  materiály“.  Potom  musel  dotyčný  člověk  podepsat  
prohlášení o „dobrovolném“ vycestování do šesti dnů. Ve vnitrozemí však Židé často naráželi na odpor českých 
úřadů a byli vráceni zpět. Po jistou dobu pak museli pobývat v „zemi nikoho“, než se jejich situace vyřešila. Viz  
Kocourek, L.  Osud Židů v Sudetské župě v obraze dochovaných pramenů In. Terezínské studie a dokumenty, 
Praha: Nadace TI, 1997, s.72-73
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k dalšímu hromadnému odchodu Židů směrem do vnitrozemí12, což Němci samozřejmě 
vítali.  V Chomutově  a  Varnsdorfu  prohlašovali  nacisté  již  v září  1938,  že  jsou 
»judenfrei«, tedy vyčištění od Židů. Vedle vystěhovávání se také významně zvýšil počet 
sebevražd.

Přestože  vlastní  násilné  akce  proti  Židům byly  organizovány  bojůvkami  SS  a 
SA13,  německé obyvatelstvo proti  násilnostem neprotestovalo a často jim se zájmem 
přihlíželo14.  Totéž  vyplývá  i  z úředních  záznamů  o  průběhu  protižidovských  akcí. 
Svědecké výpovědi  Němců z této  doby,  zmiňují  pogromy a  násilí  na  Židech pouze 
okrajově,  své postoje  k nim většinou popisují  jako „rozhořčení“.  V těchto  případech 
však můžeme předpokládat, že mnozí svou spoluúčast na akcích nebo souhlas s nimi 
mohou  zlehčovat,  zamlčovat  nebo  potlačovat15.  Přes  postihy,  které  hrozily  za 
nedodržování protižidovských opatření, dají se i v Sudetech doložit jednotlivé případy 
pomoci. Například jeden arciděkan se pokoušel falešnými křestními listy zachránit lidi 
před  deportacemi,  ústecký  katecheta  upozorňoval  své  žáky,  že  nesmějí  štvát  proti 
Židům. Takový statečný postoj však rozhodně nebyl běžný16.

4 . 1 . 3 .    Vzrůst antisemitských nálad v druhé republice

4 . 1 . 3 . 1 .    Nacionalismus a katolicismus

Mnichovský diktát znamenal obrovský šok pro všechny demokraticky smýšlející 
obyvatele. Provázela jej nejenom hluboká vnitropolitická krize17 celé společnosti,  ale 
také  rozhořčení,  zklamání  a  apatie  jednotlivců.  Velký  přiliv  uprchlíků  z pohraničí 
způsobil ekonomické potíže ve vnitrozemí, Slovensko se ještě energičtěji dožadovalo 
přiznání autonomie a Německo nadále používalo při jednání s Československem systém 
výhružek, vydírání a diktátu18. Místo racionálního hledání příčin národního neštěstí, se 
hledal  viník,  který  by  se  mohl  stát  hromosvodem roztrpčení  a  nepřátelských nálad. 
Nejprve byl za viníka označen Masaryk a Beneš, jejichž „humanitní“ ideály a sepjetí se 
Židy  a  zednáři19,  byly  skutečnou příčinou  tragického  konce  republiky.  V útocích  na 
1 0  Jewish Rekord  (New York)  uváděl  r.  1940,  s odvoláním na ženevské prameny,  že konfiskovaný židovský 

majetek ze Sudet byl asi 8 673 milionu korun.  Tento majetek vydávalo župní vedení jako reparace za škody 
vzniklé  německému  obyvatelstvu  v  „národnostním  boji“  proti  Čechům,  protože  Židé  podporovali  
československou  vládu,  a  tím vystupovali  jako  protivníci  německé  menšiny.  Zimmermann,  V.  Pachatelé  a  
přihlížející (Pronásledování židů v Sudetské župě) In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999, 
s.137-138

1 1  Kocourek, L.  Osud Židů v Sudetské župě v obraze dochovaných pramenů In. Terezínské studie a dokumenty, 
Praha:  Nadace  TI,  1997,s.75-76;  podobně  Zimmermann,  V.  Pachatelé  a  přihlížející (Pronásledování  židů 
v Sudetské župě) In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999, s.135

1 2  Kocourek, L.  Osud Židů v Sudetské župě v obraze dochovaných pramenů In. Terezínské studie a dokumenty, 
Praha: Nadace TI, 1997, s.77

1 3  Míšková,  A.  Antisemitismus  německé  menšiny  v českých  zemích  ve  30.  a  na  počátku  40.let. In.  Fenomén 
Holocaust, Praha, 1999, s.68

1 4  Podle  sdělení  hejtmana  z Tachova  přihlíželo  obyvatelstvo  událostem  (11.11.1938)  většinou  posměšně. 
Zimmermann,  V.  Pachatelé  a  přihlížející (Pronásledování  židů  v Sudetské  župě)  In.  Terezínské  studie  a 
dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999,s.132

1 5  Zimmermann,  V.  Pachatelé  a  přihlížející (Pronásledování  židů  v Sudetské  župě)  In.  Terezínské  studie  a 
dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999, s.133

1 6  Tamtéž, s.140
1 7  Vnitropolitická  krize  se  projevila  rozpadem tzv.  hradního  seskupení  a  rezignací  prezidenta  Beneše,  který  

22.10.1938  emigroval  do  Anglie.  Spolu  s ním  rezignovalo  mnoho  politiků  a  vysokých  státních  úředníků. 
S vnitropolitickou krizí však souvisela také krize mezinárodní, vyvolaná politikou appeasementu (smiřování).  
Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.220

1 8  Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.220
1 9  Rataj, J. O autoritativní národní stát, Praha: Karolinum, 1997, s.60
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Beneše  nechvalně  proslul  Jiří  Stříbrný,  který  rozproudil  demagogickou  kampaň 
prostřednictvím tiskového koncernu Tempo20. Ostře útočil také na komunisty, Židy a 
tzv.  hradní  politiky  a ve svých článcích  vyzýval  k radikální  očistě  národa od všech 
nepřátelských živlů. 

Katolická  inteligence  zase  naléhavě  vybízela  k  návratu  k dědictví  svatého 
Václava21. Nový stát měl být nyní postaven na dvou základních pilířích: nacionalismu a 
katolicismu. V pojetí národa se zdůrazňovala jediná národnost (česká) a jediné vyznání 
(katolické)22.  Oprávněnost dominantního postavení  katolictví  pak byla zdůvodňována 
výchovným posláním vůči laicizovanému národu23. Rovněž demokracie, jako politický 
systém, se prý neosvědčila, protože ze strachu před odpovědností a ztrátou pozic nebyli 
demokraté schopni činu24. 

4 . 1 . 3 . 2 .    Snahy o autoritativní stát

Politickou  reakcí  na  okleštění  republiky  a  německý  nátlak  byla  snaha  po 
sjednocení všech složek společnosti bez ohledu na politickou příslušnost. Proto vznikla 
30.11.1938 Strana národní jednoty, jejímž předsedou se stal Rudolf Beran. Politickým 
cílem  tohoto  uskupení  bylo  vytvoření  tzv.  autoritativní  demokracie25.  Nebyla  to 
myšlenka  zcela  nová,  protože  k podobnému  upevnění  politického  systému  na  úkor 
demokracie došlo v první republice již v roce 193326. Do této strany vstoupili politici 
téměř všech stran, včetně fašistů. Ostatní vytvořili v prosinci 1938 Národní stranu práce. 
22.11.1938 byl přijat ústavní zákon o autonomii Slovenské krajiny a o týden později byl 
zvolen JUDr. Emil Hácha prezidentem Česko-Slovenské republiky. Bezprostředně po té 
byla jmenována nová vláda v čele s ministerským předsedou Rudolfem Beranem. 

Ve  svém pastýřském listu  Jednota  v pravdě  a  lásce  Kristově podpořil  novou 
podobu národního státu i kardinál K. Kašpar27. Mezi katolíky získala převahu pravicově 
orientovaná inteligence, která na místo demokracie prosazovala stavovské uspořádání 
státu. Moderní demokratické křídlo lidové strany, které dlouhá léta hrálo významnou 
roli i ve vládní politice, bylo zatlačeno do pozadí. 

4 . 1 . 3 . 3 .    Řešení židovské otázky

Nová  vláda  se  chystala  k mnoha  změnám  ve  všech  oblastech  společnosti,  od 
zahraniční  politiky  po  školství.  Počítala  také  s  potlačením  fašistických  a  krajně 

2 0  Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.221
2 1  Mírného a něžného knížete Václava připomínal ve své promluvě ve vatikánském rozhlase také papež Pius XI.  

v průběhu  mnichovského  jednání  29.9.1938.  Toto  podobenství  bylo  jasným  náznakem  výzvy  kurie  
Československu k přijetí  výsledků mnichovského jednání.  Trapl,  M.  Politický katolicismus a Československá  
strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha: SPN, 1990, s.148

2 2  Takováto koncepce národa však již předem vylučovala  z národa nejenom Židy,  ale také příslušníky jiných 
křesťanských církví a osoby bez vyznání.

2 3  Rataj, J. O autoritativní národní stát, Praha: Karolinum, 1997, s.133
2 4  Tamtéž, s.86
2 5  Především agrární strana razila tento nový pojem, protože není čas na hádavou parlamentní demokracii, ale je  

nutné činit rychlá a rázná rozhodnutí.  Bednařík, P.  Antisemitismus v denících Venkov a Večer v období druhé 
republiky In. Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s.124

2 6  Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.225
2 7  Obnova. Opava, 1938. č.42 (22.10.1938), s.2 
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levicových  stran28 a  připustila  nutnost  řešení  židovské  otázky29.  Demokratickou 
veřejnost uklidňoval premiér Beran slibem, že toto řešení se nedotkne Židů, usazených 
v Československu  trvale.  Na  zavedení  celostátního  antisemitského  zákonodárství 
naléhaly fašistické organizace, slovenská strana prostřednictvím ministra K. Sidora, a 
samozřejmě Německo30.  Všichni prozatím bezvýsledně. Svou roli  tu zřejmě sehrála i 
skutečnost, že příslib půjčky od anglické vlády byl vázán na uchování demokratických 
svobod  všech  občanů.  Řada  protižidovských  opatření  však  byla  provedena  podle 
směrnic,  které  oficiálně  neměly  protižidovské  označení.  V  mnoha  institucích  se 
protižidovské  předpisy  objevovaly  dokonce  z iniciativy  samotných  členů31. 
Norimberské zákony uplatnila  Beranova vláda pouze v německém školství a kultuře. 
Vláda také rozhodla o první etapě vystěhování převážně židovských emigrantů z Česko-
Slovenska.

Ve společnosti se začalo veřejně diskutovat o omezení občanů židovského původu 
a v tisku se v této souvislosti  objevilo hned několik definic,  které se snažily exaktně 
stanovit, kdo je Žid32. Omezení Židů v hospodářské oblasti mělo ve společnosti téměř 
všeobecnou  podporu.  Tyto  snahy  realizovala  nejdříve  sdružení  advokátů,  notářů  a 
lékařů, která tak reagovala na ekonomické těžkosti po příchodu židovských emigrantů z 
pohraničí. Svou roli zde sehrál i nacionalismus, protože židovské obyvatelstvo ze Sudet 
hovořilo většinou německy. Jednomyslná shoda existovala v otázce vysídlení židovské 
emigrace33. 

Antisemitismus se brzy začal intenzivněji projevovat také mezi českou veřejností. 
Přibývalo  protižidovsky  zaměřených  výpadů  v tisku  i  individuálních  projevů 
nepřátelství,  zejména  v primitivnějších  vrstvách  společnosti.  Jen  malá  část  Čechů 
schvalovala  přímé  fyzické  násilí  proti  Židům,  proti  jejich  diskriminaci  jinými 
prostředky  však  téměř  nikdo  neprotestoval.  Rovněž  některé  organizace  se  rozhodly 
občany židovského původu ze svých řad vyloučit. Můžeme se tedy domnívat, že přes 
poměrně dlouhou dobu relativně přátelského soužití  se Židy,  latentní  antisemitismus 
v některých vrstvách společnosti přežíval a projevil se ve chvíli, kdy mu k tomu byla 
dána příležitost34.

2 8  Komunistická strana byla zakázána 27.12.1938.
2 9  Ministerský předseda R. Beran se snažil židovskou otázku bagatelizovat s tím, že u nás je Židů málo a nemají 

příliš velký vliv. 
3 0  Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.226
3 1  Pražská lékařská fakulta  se rozhodla,  že v dalším semestru už nebudou studovat  židovští  studenti.  Proto si 

svolala všechny posluchače, s židovsky znějícím jménem, kteří si na jaře 1939 podali přihlášku. Na schůzce je  
pak děkan požádal, aby svou přihlášku vzali zpátky. V nejbližší době budou přijata omezení počtu studentů, a 
pak  by  nemohli  dostudovat  židovští  studenti  z vyšších  ročníků.  Vzpomínka  č.501.  In.  Sbírka  vzpomínek 
pamětníků holocaustu, ŽMP, s.2

3 2  Podle katolických intelektuálů byl Žid každý, kdo měl prarodiče židovského vyznání: „v praxi stačí pak zjištění  
původu prarodiče podle matriky, zda byli neb nebyli náboženství  židovského“ Talacko, J.  Židovská otázka je  
otázkou sociální. Obnova. Opava, 1939, č.4 (28.1.1939), s.4. Podle českých advokátů byl Židem ten, kdo měl 
oba rodiče židovského vyznání nebo národnosti Rataj, J. O autoritativní národní stát, Praha: Karolinum, 1997,  
s.111

3 3  Bednařík,  P.  Antisemitismus  v denících  Venkov  a  Večer  v období  druhé  republiky In.  Postavení  a  osudy 
židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1998, s.124-125 

3 4  Hyndráková,  A.  Lorencová,  A.  Postoje  českého  obyvatelstva  k Židům  ve  30.letech  a  začátkem  40.let  ve  
vzpomínkách pamětníků. In.Fenomén Holocaust, Praha,1999, s.112
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4 . 1 . 3 . 4 .    Český fašismus35

V této atmosféře mnohonásobně zesílila činnost různých fašistických organizací, 
které  dosud  přežívaly  na  okraji  politického  dění.  Jako  jeden  z prvních  se  aktivoval 
Národní  tábor  fašistický pod  vedením  bývalého  generála  Radola  Gajdy.  V rámci 
tohoto hnutí byla vytvořena zvláštní tzv. Gajdova legie, která již připravovala směrnice 
pro případ převratu. Její členové připravovali také akce proti Židům36. Z antisemitského 
hnutí  „Arijská  fronta“  vznikla  tzv.  Akce národní  obrody,  která  se  ve  své  činnosti 
rovněž zaměřovala především na boj proti židovství a vyřešení rasové otázky. Členové 
skupiny  Vlajka, nově  nazvané  Hnutí  za  nové  Československo,  navázali  spolupráci 
s vídeňskou vysílačkou a připravovali se na možnost ilegální rozhlasové propagandy37. 
Tyto  skupiny  se  naštěstí  nestaly  celonárodním  hnutím,  ale  díky  své  teoretické 
připravenosti  na boj proti  Židům se staly významnou součástí  antisemitské kampaně 
tohoto období.

Ve velké míře začaly fašistické skupiny hned po Mnichovu šířit různé letáky plné 
antisemitismu  nejhrubšího  zrna.  Některé  letáky  byly  rozesílány  do  židovských 
domácností  a  měly  přimět  Židy  k  emigraci.  Jiné  byly  distribuovány  naopak  mezi 
nežidovské  obyvatelstvo,  kde  svými   protižidovskými  výroky  měly  zvětšovat 
protižidovské nálady. V rozšiřování letáků vynikala především Vlajka, na kterou byla 
napojena také tzv. „studentská mafie“38. 

Od  začátku  roku  1939  začaly  fašistické  skupiny  organizovat  i  protižidovské 
demonstrace a pouliční fyzické útoky proti Židům. Některé obchody, restaurace nebo 
ordinace byly prohlášeny za „árijské“. Tlak na vyřešení židovské otázky byl podpořen 
také ničením synagog (v Příbrami a Dobříši) a přípravou pumových atentátů39. Z obavy 
před zákazem činnosti40 vstoupila  Národní  obec fašistická  (NOF) do Strany národní 
jednoty. To však jejímu vůdci R. Gajdovi nepřekáželo v přípravě plánů na převzetí moci 
ozbrojeným  pučem.  Podobné  snahy  vyvíjela  i  Akce  národní  obrany  (ANO),  která 
udržovala  spojení  s představiteli  NSDAP  v Německu,  od  kterých  rovněž  dostávala 
finanční pomoc. 

V únoru  1939  vydalo  vedení  Vlajky  a  ANO  společné  prohlášení,  ve  kterém 
vyzývalo k odstranění Židů,  bývalých vládních politiků a komunistů41.  V březnu pak 
nabídlo  prezidentu  Háchovi  zprostředkovat  jednání  mezi  Prahou  a  Berlínem.  Když 
Hácha nabídku přijal, vypracovali vedoucí představitelé ANO pro německá vládní místa 
Memorandum, ve kterém nabízeli možnost vybudovat nové Československo jako stát 
s fašistickou vládou, ve kterém by byly vnitřní záležitosti upraveny podle německého 

3 5  Český fašismus, který je určitou formou vypjatého nacionalismu až šovinismu, byl před Mnichovem zaměřen  
jednoznačně protiněmecky. Po Mnichově se proto fašisté museli vyrovnat se skutečností, že Němce, jako určující 
sílu ve střední Evropě, nemohou nadále označovat za nepřátele. 

3 6  Fašisté si vzali za cíl hlídat jednotlivé bohaté židovské podnikatele, aby se svým majetkem neuprchli do ciziny.  
Rovněž  se  snažily  pořádat  akce,  které  by  mezi  českým  obyvatelstvem  probudily  co  nejvíce  protižidovské  
smýšlení. Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s. 222

3 7  Krejčová, H. Český antisemitismus přelomu 30. a 40.let. In. Fenomén Holocaust, Praha, 1999, s.67
3 8  Pasák,T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.231
3 9  Tamtéž, s.237
4 0  Činnost Vlajky byla 11.11.1938 zastavena a od této doby probíhala ilegálně.
4 1  Tamtéž, s.238
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vzoru a které by se stalo  pevnou součástí  osy Berlín  -  Řím42.  Jejich  iniciativa  však 
zůstala nevyslyšena.

4 2  Tamtéž, s.239
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5. »Konečné řešení židovské otázky« v protektorátu Čechy a 
Morava 
Německý způsob likvidace Židů pracoval podle předem stanovených etap. Byl to 

úřednický systém, který nepočítal s emocemi, a to ani protižidovskými1. Základní model 
»konečného řešení židovské otázky« byl stejný ve všech zemích, které nacisté obsadily: 

1 . Definice – výběr skupiny, která bude nadále považována za Židy.

2 . Izolace –  vytvoření  tzv.  »ghetta  bez  zdí«  prostřednictvím  protižidovských 
zákonů, nařízení a vyhlášek.

3 . Expropriace – zbavení Židů majetku systémem protižidovských opatření  a 
zákazy v zaměstnanecké politice.

4 . Koncentrace – shromáždění na vyhrazených místech.

5 . Deportace – cesta k vyhlazení.

Jednotlivé  etapy  však  byly  upraveny  podle  místních  podmínek,  některé  části 
urychleny,  jiné  zcela  vynechány.  Vzdáleným  cílem  bylo  zničení  židovstva  jako 
takového, které Hitler  oficiálně vyhlásil  již  v lednu 1939 ve svém tzv.  »proroctví«2. 
Původně se vyhlazení týkalo židovské rasy v Evropě, ale postupně je Hitler rozšířil i na 
„dolarové Židy Spojených států3“. 

5 . 1 .         Postavení židovského obyvatelstva  

Také  v protektorátu  musely  být  jednotlivé  kroky  realizovány  v souladu 
s konkrétními okamžitými a vzdálenějšími cíly.  Za okamžité  cíle můžeme považovat 
zachování  efektivity  hospodářství4,  protože  v  protektorátu  bylo  soustředěno  70% 
veškeré  průmyslové  výroby  Československa,  včetně  rozsáhlého  zbrojního  průmyslu. 
Všechny  významné  části  protektorátního  průmyslu  bylo  proto  třeba  začlenit  do 
německého válečného hospodářství. 

Nacisté  rozhodně  neměli  v úmyslu  ponechat  Čechům  možnost  samostatného 
rozhodování.  S ohledem na  mínění  zbytku  světa  však  chtěli  zachovat  v protektorátu 
alespoň zdání legality. K tomu jim měla pomoci i existence protektorátní vlády a jejich 
orgánů,  které  však  byly  na  všech  svých  stupních  přísně  kontrolovány  okupační 
správou5.   Jako  nový  politický  útvar  se  vytvořilo  tzv.  Národní  souručenství.  Češi 

1  Vyhlazovací nacistická mašinérie není záležitostí emocí. Holocaust byl odosobněný administrativně-technický  
proces. Viz. Wistrich, R.S. Hitler a holocaust, Bratislava: Slovart, 2002, s.239. Podrobně se tomuto jevu věnoval 
Raul Hilberg v knize The Destruction of the European Jews (New York, 1985)

2  Hitler  pronesl  30.1.1939  v Říšském  sněmu  tato  slova:  „Jestliže  se  mezinárodnímu  finančnímu  židovstvu  
v Evropě  a  mimo  ní  podaří  ještě  jednou  uvrhnout  národy  do  světové  války,  pak  výsledkem  bude  nikoli  
bolševizace zeměkoule a tím vítězství židovstva, nýbrž zničení židovské rasy v Evropě.“ citováno podle Kárný, M. 
»Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.121

3  v proslovu  8.3.1939 Kárný,  M.  »Konečné řešení« Genocida  českých židů  v německé protektorátní  politice, 
Praha: Academia, 1991, s.9

4  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 
s.10

5  Brandes, D. Češi pod německým protektorátem, Praha: Prostor, 2000, s.31
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členství v něm často chápali jako demonstraci jednoty národa proti Němcům6 a zvláště 
zpočátku bylo Národní souručenství  rovněž využíváno jako legální  základna ilegální 
činnosti7. 

Čeští  fašisté doufali,  že jejich loajalita k Německu bude po okupaci odměněna 
účastí na moci. Do první protektorátní vlády však nebyl jmenován ani jeden fašista, což 
kritizoval  především  K.  H.  Frank.  Fašisté  však  byli  rozhodnuti  násilnými 
protižidovskými akcemi posílit  nejenom své postavení  v Národním souručenství,  ale 
také se domoci účasti na vládě8. V květnu 1939 provedli pumový atentát na Staronovou 
synagogu v Praze, v ulicích města pak fyzicky napadali židovské spoluobčany9. Pražské 
obyvatelstvo  je  však  ignorovalo  a   Němci  nakonec  označili  fašistické  vůdce  za 
„generály bez vojska“10. Nadále jich proto využívali pouze k vyvolávání nátlaku v tisku, 
kde  měli  jménem  českého  národa  volat  po  řešení  židovské  otázky11.  Svou 
nezastupitelnou úlohu však sehráli v kolaborantství12.

Česká společnost vyjadřovala svými sympatiemi  k Židům také duchovní odpor 
k okupantům13. Šířily se i názory, že po Židech přijdou na řadu Češi. Štěstím v neštěstí 
bylo,  že Češi  se jako skupina nemohli  podílet  na arizaci  židovského majetku,  a tím 
ztratil svou základnu ekonomicky motivovaný antisemitismus14. 

6  Tamtéž, s.54
7  Tamtéž, s.54
8  Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.279
9  Na jaře 1939 např. fašisté zapálili synagogu v Jihlavě, poškodili synagogu v Dobříší a provedli protižidovský  

pogrom v Příbrami. Silné protižidovské výtržnosti byly hlášeny v srpnu 1939 z Brna, kde byla řada Židů surově  
napadena  a  zbita.  Na  druhou  stranu  je  třeba  konstatovat,  že  české  bezpečnostní  složky  většinou  proti  
antisemitským výtržníkům zasahovaly a že akce českých fašistů nezískaly masovou podporu. Pasák, T.  Český 
fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.280-282

1 0  Brandes, D. Češi pod německým protektorátem, Praha: Prostor, 2000, s.55
1 1  Zpráva neznámého autora o postavení židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava, odd. Češi a 

antisemitismus:  „K tomu  propůjčují  se  jen  ty  složky,  jež  neváhaly  v této  rozhodné  chvíli  dějin  vyloučiti  se  
z národního  společenství  a  sloužiti  zájmům cizím.  Jsou  to  skupinky  fašistů,  skupiny  Vlajky  a  páni  z Árijské  
kulturní jednoty. Jsou to nevýznamné skupinky lidí podporované penězi i tiskem Němců, které chtějí vyvolávati  
nepokoje, chtějí dostati se pak s německou pomocí k moci a vládnouti národu podle příkazů německých a podle  
zásad národního socialismu hitlerovského.  Oni to jsou,  kdo vyvolávají  akce proti  židům v kavárnách tím, že  
posílají tam své stoupence, jež honorují 50-100 K za večer a za účast na protižidovských demonstracích, oni to  
jsou,  kteří  vyvolávají  demonstrace  na  plovárnách,  oni  to  jsou,  kdo  dávají  německým úřadům možnost,  aby  
požadovaly od autonomních úřadů protektorátních, aby zakazovaly židům přístup do koupališť a do veřejných  
místností apod.“ citováno podle Kokoška, S. Dvě neznámé zprávy z okupované Prahy o postavení židovského 
obyvatelstva v Protektorátě  In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.39

1 2  Maršálek,  P.  Protektorát  Čechy  a  Morava,  Praha:  UK Praha,  2002,  s.113-114.  V poválečných  procesech 
s kolaboranty bylo přísně trestáno především tzv. udavačství s následky, které zahrnovalo i oznámení o ukývání 
Židů.  Viz.  Mašata,  J.  Činnost  mimořádného  lidového  soudu  v Novém Jičíně  v letech  1945-1948  a  židovská  
problematika In.Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  
2002, s.88-89

1 3  Zástupce říšského zahraničního ministerstva u říšského protektora Kurt Ziemke vysvětloval svému berlínskému  
ústředí postoj českého národa těmito slovy: „Čech dosud odmítal sám od sebe se chopit židovského problému.  
S výjimkou příslušníků určitých pravicově opozičních skupin je zaměřen k Židům přátelsky, i když často nikoli  
z náklonnosti, nýbrž z politických důvodů. Náš nepřítel je jeho přítel a náš postup proti Židům se jeví Čechovi  
jako  předzvěst  našeho  pozdějšího  zacházení  s ním.“  Kárný,  M.  »Konečné  řešení«  Genocida  českých  židů  
v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.11

1 4  Češi sice nemohli být přímými arizátory židovského majetku, ale i tak se některým dařilo mít z  arizací profit. 
Většinou šlo o úředníky či úřednice protektorátní správy a nejčastějšími způsoby byl nákup židovského majetku  
pod cenou, ať už se jednalo o zboží ze skladů a obchodů, či vybavení domácností. Viz Schallner, D. Židovská  
problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů ve státním oblastním archívu v Zámrsku 
In.Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s.66-67
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5 . 2 .         Definice Židů  

5 . 2 . 1 .    Vývoj počtu židovského obyvatelstva do vzniku protektorátu

Při  sčítání  obyvatel  v roce  1930  se  k židovskému  náboženství  přihlásilo 
v Čechách a na Moravě 117 551 lidí. Z tohoto počtu se 43 tisíc hlásilo k československé 
národnosti,  37  tisíc  k národnosti  židovské,  35  tisíc  k německé  národnosti  a  zbytek 
k jiným národnostem. Tato skupina osob byla ale velmi různorodá, ať už národnostně, 
sociálně, nábožensky nebo politicky. V době od roku 1930 do vzniku protektorátu také 
v jejím  složení  došlo  k mnoha  změnám.  Československo  se  především  na  konci 
třicátých let stalo útočištěm pro mnoho uprchlíků z Německa, Rumunska a Rakouska. 
Většinou chtěli tito lidé pokračovat v emigraci dále, ale ne vždy se jim to podařilo. Po 
záboru  pohraničí  v září  1938  se  také  téměř  všichni  Židé  z pohraničních  oblastí 
přestěhovali do vnitrozemí. Tato kumulace židovských uprchlíků ještě prohloubila již 
tak dost velké ekonomické problémy a zesílila  antisemitské nálady u podstatné části 
obyvatelstva15.  Hitler ostatně tomuto způsobu vzrůstu protižidovských nálad výstižně 
říkal »export antisemitismu16«. 

Po  Mnichovu  chtěla  Britská  vláda  uklidnit  nejenom  vlastní  veřejnost,  ale  i 
obětované Československo,  a  tak mu nabídla  půjčku 8 milionu  liber  šterlinků.  Tato 
půjčka byla uvolněna 27.1.1939 a byl k ní přidán i dar anglické vlády – tzv. Stopfordova 
nadace ve výši  4  milionů liber.  Z tohoto  daru se měly  krýt  vystěhovalecké  náklady 
emigrantů. Disponovat s ním směl Ústav pro péči o uprchlíky spolu s britským styčným 
úředníkem a  až  do  15.3.1939  pomohl  odbavit  na  12  tisíc  emigrantů  především  do 
Palestiny,  Anglie a USA. Vystěhovalecké možnosti  však byly v této době již značně 
omezené,  protože  všechny  země  odmítaly  přijímat  židovské  uprchlíky  nad  limity 
přistěhovaleckých kvót. Pro československé Židy bylo také mnohem těžší odhodlat se 
k emigraci, protože byli většinou velmi sžití se svým českým okolím17 a nechtěli svou 
zemi  opustit  v její  těžké  chvíli18.  Významnou roli  při  rozhodování  o  emigraci  hrály 
bezesporu rodinné vazby a často lidé neodešli  jen proto,  aby tu  nenechali  své staré 
rodiče samotné19. 

5 . 2 . 2 .    Vládní a norimberská definice židovství

Protektorátní Národní souručenství stanovilo první oficiální definici na poradě 4. 
4.  1939.  »Neárijského  původu«  je  „taková  osoba,  která  sama  nebo  její  rodiče  
(nemanželská matka) příslušely třebas jen po určitou dobu k židovskému náboženství  
nebo k židovské národnosti“20. Definice měla být součástí prováděcí směrnice k nařízení 

1 5  Židovští uprchlíci, z nichž velká část mluvila německy, vytvářeli živnou půdu pro výbuch antisemitismu i mezi  
českým obyvatelstvem.

1 6  Viz. Wistrich, R.S. Hitler a holocaust, Bratislava: Slovart, 2002, s.68-69
1 7  „To  byla  naše  zásadní  chyba,  že  jsme  byli  příliš  asimilovaní .“  Vzpomínka  č.66.  In.  Sbírka  vzpomínek 

pamětníků holocaustu, ŽMP, s.2
1 8  „Můj  otec  řekl:  Já  bych  emigroval  kdykoliv  jindy,  ale  nemůžu  opustit  svůj  národ  v nouzi,  když  je  vlast  

v nebezpečí.“; „Tatínek byl vlastenec a své vlastenectví vlastně zaplatil smrtí. Měli jsme možnost odjet do Anglie,  
mluvilo se o San Domingu a o Palestině, ale tatínek řekl, že odsud odjede až posledním vlakem, protože byl  
český vlastenec. Skončil v Osvětimi.“ Hyndráková, A. Lorencová, A.  Postoje českého obyvatelstva k Židům ve 
30.letech a začátkem 40.let ve vzpomínkách pamětníků. In. Fenomén Holocaust, Praha, 1999, s.114

1 9  Vzpomínka č.52. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.8
2 0  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 

s.28
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o arizaci židovských podniků. Další vymezení židovského původu bylo součástí návrhu 
vládního nařízení o vyřazení Židů z veřejného života, projednávaného 29.4.1939. Podle 
této osnovy byla Židem osoba, která pocházela ze čtyř židovských prarodičů. Výjimku 
měly tvořit  pouze osoby,  u kterých alespoň jeden z jejich  prarodičů nebo ona sama 
nebyly  v době  po  1.11.1918  členy  židovské  náboženské  obce  a  nevstoupily  do 
manželství s židovskou osobou21. Odhadovalo se tehdy, že by se tato výjimka týkala 60 
až 100 osob22.

Přes  ujišťování  o  svrchovanosti  protektorátní  vlády  v řešení  židovské  otázky, 
vydal  nakonec říšský protektor  von Neurath 21.6.1939 vlastní  nařízení  o  židovském 
majetku, které za kritérium židovství stanovilo norimberské zákony: 

( 1 )   „Za Žida se považuje: kdo pochází od nejméně tří podle rasy úplně židovských  
prarodičů. Za úplně židovského se považuje prarodič bez dalších předpokladů,  
jestliže přísluší nebo příslušel k židovské náboženské společnosti; 

(2)  za Žida se též považuje míšenec, pocházející od dvou úplně židovských prarodičů, 

a) který dne 15.9.1935 náležel k židovské náboženské společnosti neb po tomto  
dni do ní jest přijat, 

b) který dne 15.9.1935 byl v manželství  se Židem nebo s ním po tomto dni v  
manželství vstoupí, 

c) který pochází z manželství se Židem (lit.a) uzavřeného po 15.9.1935, 

d ) který  pochází  z  nemanželského  styku  se  Židem  (lit.a)  a  byl  narozen  jako  
nemanželský po 31.7.1936“ 23.

Němci,  žijící  na  území  protektorátu,  se  stali  německými  státními  občany  již 
Hitlerovým výnosem o zřízení protektorátu Čechy a Morava ze dne 16.3.1939. Od té 
doby se na ně vztahovaly zákony o říšském občanství  a o ochraně německé krve a 
německé cti, přijaté 15.9.1935 říšským sněmem v Norimberku. Neurathovým nařízením 
o židovském majetku z 21.6.1939 se působnost těchto zákonů rozšířila i na protektorátní 
příslušníci. 

5 . 2 . 3 .    Evidence jako přípravná etapa »konečného řešení«

Evidence  židovských  obyvatel  byla  sice  prováděna  židovskými  náboženskými 
obcemi (dále jen ŽNO), ale z iniciativy a pod tlakem okupační správy24. Jejich efektivita 
při vyhledávání všech obyvatel, podléhajících norimberské klasifikaci, byla způsobena 
několika faktory. 

Nejdůležitějším z nich byla existence rubriky o náboženském vyznání,  která se 
vyskytovala  na  mnoha  osobních  dokumentech.  Československá  republika  převzala 
evidenci osob ještě z Rakouska-Uherska, a tak se na dokladech o domovské příslušnosti, 

2 1  Petrův, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s.61
2 2  Šlo o velmi nepřesný a zřejmě podhodnocený odhad. Hyndráková, A., Krejčová, H., Svobodová, J. Prominenti  

v ghettu Terezín 1942-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, s.10
23  WWW Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21.6. 1939. URL: 

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/laws/rp19390621. [citováno 2004-03-20].  (15.9.1935 je 
datum přijetí norimberských zákonů.)

2 4  Hájková,  A.  Evidence  protektorátního  židovského  obyvatelstva.  In.Terezínské  studie  a  dokumenty,  Praha: 
Nadace TI, 1997, s.45

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/laws/rp19390621
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policejních odhláškách a přihláškách, matrikách i vysvědčeních dál objevovala kolonka 
náboženství25. 

Důkladná  československá  administrativa  byla  po  Mnichovu  ještě  zpřísněna, 
především  aby  podchytila  emigranty  ze  Sudet.  Tuto  evidenci  po  okupaci  nacisté 
převzali, ocenili ji a přizpůsobili svým potřebám. Ke zpřesnění přehledu o obyvatelích 
protektorátu, včetně Židů, byly zavedeny nové dvojjazyčné občanské průkazy. V březnu 
1940 pak musely být průkazy židovských obyvatel označeny červeným písmenem »J«26. 
Od roku 1942 začaly být vydávány tzv. kenkarty, které občanské průkazy nahrazovaly. 
O ty  však  již  nemohli  žádat  Židé,  ale  pouze  židovští  míšenci  a  osoby  se  sporným 
původem.

Hned v březnu 1939 si  nacisté  vyžádali  od  všech ŽNO v protektorátu  jmenný 
seznam členů. Dalším důležitým zdrojem informací o československých Židech, byly 
židovské  matriky27.  Nakonec  byl  k 1.10.1939  pořízen  soupis  veškerého  židovského 
obyvatelstva,  při  kterém bylo  zjištěno  80 319 osob židovského náboženství  a  9 828 
osob,  které  se  k němu  nehlásily28.  Nařízení  říšského  protektora  z 5.3.1940  ukládalo 
povinnost přihlásit se na ŽNO všem osobám, které podléhaly norimberským zákonům29. 
Již v březnu 1940 bylo na ŽNO v Praze evidováno 12 680 těchto osob. 

Podle  údaje  z  1.10.1941  bylo  na  území  protektorátu  88 105  Židů  ve  smyslu 
norimberských zákonů. Židovské obce musely poté vypracovat jmenné seznamy všech 
židovských  obyvatel,  kteří  měli  na  území  příslušné  obce  trvalé  bydliště,  i  když 
přechodně pobývali jinde. Poslední fáze »konečného řešení« mohla začít.

5 . 3 .         Izolace a expropriace  

5 . 3 . 1 .    Iniciativy protektorátní vlády

Od počátku vzniku protektorátu okupační  úřady dbaly na to,  aby budily zdání 
legality  svého  počínání.  Proto  se  veškerá  protižidovská  opatření  prováděla 
prostřednictvím  právních  předpisů,  které  tvořily  rozsáhlý  komplex  a  zasahovaly  do 
všech oblastí  života  židovských občanů30.  Otázkou je,  do jaké míry  se na vydávání 
protižidovských nařízení podílela protektorátní vláda. Její pravomoc byla totiž značně 
omezena  v prvé  řadě  nadřazeným  postavením  říšskoněmeckého  právního  řádu  a  za 
druhé také naprostou závislostí na říšském protektorovi, který schvaloval veškerou její 
práci.  Můžeme  říci,  že  v protektorátu  Čechy  a  Morava  byl  zaveden  takový  systém 
dozoru,  který  zajišťoval  okupační  moci  úplnou  kontrolu  veškeré  činnosti 
protektorátních úřadů31. 

Na druhou stranu z mnoha tehdejších autentických  dokumentů jasně vyplývá, že 
vláda byla ve schvalování protižidovského zákonodárství značně aktivní. Hned na své 
2 5  Její uvádění bylo zrušeno teprve v roce 1949.
2 6  Petrův, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s.109
2 7  Hájková,  A.  Evidence protektorátního  židovského  obyvatelstva.  In.  Terezínské studie  a  dokumenty,  Praha: 

Nadace TI, 1997, s.47
2 8  Tamtéž
2 9  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 

s.149
3 0  Petrův, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s.36
3 1  Petrův, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s. 48
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první schůzi 17.3.1939 také schválila  celý soubor protižidovských opatření.  Židovští 
lékaři  nesměli  vykonávat  lékařskou praxi  ve  veřejných  institucích,  židovští  právníci 
nesměli pracovat jako advokáti32 a postupně měli být Židé odstraněni ze všech státních 
úřadů i vedoucích míst v průmyslových podnicích. Z vlastní iniciativy vláda také tentýž 
den schválila vydávání  nálepek k označení "árijských" obchodů. 

Nařízení o správě hospodářských podniků a dozoru nad nimi33, vydané 21.3.1939, 
mělo  omezit  manipulace  s židovským  majetkem  a  umožnit  dosazování  správců  do 
židovských podniků34. Ve směrnicích byla obsažena také první úřední formule definující 
neárijskou osobu35. Třebaže Národní souručenství zdůrazňovalo národní zájem arizace a 
snažilo se o rychlou realizaci nařízení, předloha protektorátní vlády nebyla okupačními 
úřady schválena ani po několika urgencích.

5 . 3 . 2 .    Monopolizace „židovské otázky“ okupačními úřady

Dokud nebyla okupační moc v protektorátu ještě upevněna,  chtěl Hitler využít 
»židovskou otázku« pro připoutání českých politických a hospodářských kruhů k osudu 
Třetí  říše.  K účasti  na  protižidovské  perzekuci  měli  být  Češi  lákáni  materiálními 
výhodami36. Proto Hitler prohlásil, že Češi si mají židovskou otázku regulovat sami a že 
my jim do toho nemáme mluvit.37 

Řešení židovské otázky ale nemohlo být odděleno od říšského plánu v Čechách a 
na Moravě - plánu úplné germanizace prostoru a lidí38. Proto říšský protektor Neurath 
nepřipustil,  aby jednotlivé arizační případy schvalovaly protektorátní úřady nebo aby 
Češi židovské podniky dokonce arizovali.  Šlo přece o značný majetek,  který nesměl 
připadnout  nikomu jinému než Němcům39.  Proto také vydal  Neurath  21.6.1939 své 
vlastní nařízení o židovském majetku a iniciativu v protižidovské legislativě tím převzal 
do svých rukou. 

Nařízení  o  židovském  majetku  zakazovalo  Židům  a  židovským  podnikům 
svobodně nakládat s vlastním majetkem, přičemž správce „věrné ruky“ dosazoval do 
3 2  Zastavení  výkonu praxe židovských advokátů schválila  advokátní  komora v Praze,  vláda ji  pouze vzala na 

vědomí.
3 3  V textu se sice přímo nehovořilo, že se nařízení týká židovských podniků, ale z dokumentace je zřejmé, že mělo 

být  využito  k arizaci  židovského  majetku  ve  prospěch  české  buržoazie  Viz  Kárný,  M.  »Konečné  řešení« 
Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.24

3 4  Správce mohl být dosazen do všech podniků,  kde to vyžadoval „veřejný zájem“. Výčet eventualit  byl však  
natolik široký, že umožňoval uplatnit „veřejný zájem“ na všechny židovské podniky. Ministerstvo zemědělství si  
vymohlo,  že  mohlo  pořídit  arizační  soupis  u  všech  neárijských  zemědělců  a  lesních  podniků  bez  výjimek. 
Záminky nebylo nutné ani formálně hledat. Viz Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé  
protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.27-28

3 5  Neárijská je „taková osoba, která sama nebo její rodiče (nemanželská matka) příslušely třebas jen po určitou  
dobu  k židovskému náboženství  nebo  k židovské  národnosti“.  Neárijský  podnik  je  „takový  podnik,  kde  jeho  
správa  nebo rozhodující  vliv  jest  v rukou osob,  u  nichž  jsou  dány  právě uvedené  předpoklady“.  Kárný,  M. 
»Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.28

3 6  Petrův, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s.35
3 7  Hitlerovo stanovisko reprodukoval W.Stuckart 25.3.1939 na poradě státních sekretářů všech zainteresovaných 

ministerstev, věnované organizaci Protektorátu Čechy a Morava: „Zásadně má být přenecháno protektorátní  
vládě, zda a jaká opatření přijme proti židům. Židovská otázka se zřejmě bude v  protektorátu vyvíjet sama od  
sebe. Z hlediska říše však existuje zájem, aby židé bydlící v protektorátu neovlivňovali vztah protektorátu k říši.  
Proto  musí  být  vyřazeni  z veřejného  života.  Provedení  tohoto  úkolu  náleží  protektorátní  vládě  a  není  tedy  
bezprostředním úkolem říše.“ Citováno podle Petrův, H. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava  
(1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s.34

3 8  Kárný, M. (Ed.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha, 1991, s.18
3 9  Hospodářská kořist z řešení židovské otázky dosáhla nejméně 2 miliardy říšských marek (tedy 20 miliard korun

). Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 
s.68
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židovských  podniků  říšský  protektor.  Velmi  široká  definice  židovského  majetku  a 
židovského  podniku40 také  umožňovala  okupačním  úřadům  prostřednictvím  arizace 
germanizovat velkou část českých podniků.

Neurathovo nařízení však mělo mnohem širší dopad. Pro definici židovství v něm 
byla na území protektorátu poprvé použita rasová kritéria norimberských zákonů. Tím 
byla  ukončena  diskuse  mezi  úřadem  říšského  protektora  a  protektorátní  vládou  o 
definici,  která  měla  být  základem pro připravované vládní  nařízení  o  vyřazení  Židů 
z veřejného života.  V tomto  návrhu,  který vláda  připravovala již  od dubna 1939,  se 
dostala  do  sporu  koncepce  rasová  a  náboženská.  Nacistické  úřady  odmítaly 
náboženskou definici především z ekonomických důvodů: „protože podle zkušenosti se  
zříkají mojžíšského vyznání právě bohatí a vlivní židé41“ Stejně zdůvodňovali i kritiku 
možnosti prezidentských výjimek z dosahu tohoto nařízení. 

Nařízení  o  právním  postavení  Židů  ve  veřejném  životě  nakonec  protektorátní 
vláda schválila 4. 7. 1939. Ke klasifikaci Židů byly použity norimberské zákony, a proto 
vláda  očekávala  brzké  schválení  předlohy  okupačními  úřady.  Po  zkušenostech  v 
Rakousku  se  však  nacisté  obávali  příliš  ukvapené  arizace,  která  by  mohla  vést  až 
k ochromení  hospodářství.  Židé  jsou  prý  velmi  silně  propojeni  se  všemi  oblastmi 
hospodářství  a  k jejich  vyřazení  proto  musí  dojít  plánovitým  a  nepříliš  rychlým 
postupem42.  Německé  ministerstvo  vnitra  proto  doporučovalo  vyřazení  Židů  z 
vedoucích hospodářských pozic (na kterém se protektorátní vláda usnesla již 17.3.1939) 
provést  teprve  v druhé  etapě.  Spory  byly  po  téměř  deseti  měsících  ukončeny 
kompromisem:  vykonávat  vyjmenované  úřady  a  zaměstnání  nemělo  být  vstupem 
zákona v platnost  Židům automaticky  zakázáno,  ale  oprávnění  zastávat  určité  místo 
měla být odebírána postupně43. Neurath si také vyhradil v každém jednotlivém případě 
konečný  souhlas  k udělení  prezidentských  výjimek44.  Toto  nařízení  bylo  zveřejněno 
24.4.1940. 

5 . 3 . 3 .    »Ghetto bez zdí«

Některé zákazy a nařízení byly vydávány přímo okupačními úřady, jiné vydávala 
protektorátní vláda.  Na rozšiřování protižidovského zákonodárství se podílelo rovněž 
policejní  ředitelství,  zemské  a  okresní  úřady a  různé  podniky  či  instituce  ve  všech 
městech protektorátu. U velkého počtu nařízení již nelze přesně zjistit, zda byly vydány 
pod  nátlakem  nacistů  nebo  vznikly  z iniciativy  horlivých  úředníků.  Systém 
diskriminačních opatření byl velmi široký a neustále se zdokonaloval. Jen jejich přehled 

4 0  U právnických osob stačilo, aby židovského původu byl jeden ze členů správní či dozorčí rady, nebo aby více 
než  čtvrtina  kapitálu  byla  v židovských  rukách.  Podnik  se  však  považoval  za  židovský  také  tehdy,  byl-li 
„skutečně pod  rozhodujícím vlivem židů“.  Petrův,  H.  Právní  postavení  židů  v Protektorátu  Čechy a Morava 
(1939-1945), Praha: Sefer, 2000, s.62-63

4 1  Z dopisu velitele bezpečnostní policie K.H.Frankovi ze dne 1.6.1939.  Citováno podle Kárný,  M.  »Konečné 
řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.31

4 2  Kárný,  M.  »Konečné  řešení  židovské otázky«  v  Čechách  a  na  Moravě .  In.  Stín  šoa nad  Evropou,  Praha: 
Židovské muzeum, 2002, s.47

4 3  Tamtéž, s.49
4 4  Z celkového počtu 1186 žádostí  o vyjmutí  z dosahu vládního nařízení, které zčásti podávali  sami občané a 

zčásti je za ně podávali jejich příbuzní a přátelé, bylo do 21.11.1940 vybráno 41 osob. Ale i tento skromný výběr  
adeptů na udělení prezidentské výjimky byl úřadem říšského protektora zamítnut. S konečnou platností je pak 
zamítnul R. Heydrich v říjnu 1941. viz. Růžička, J. Přístup protektorátních orgánů k židovské otázce na příkladu  
tzv. prezidentských výjimek. In. Fenomén Holocaust, Praha, 1999, s. 95-98
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by vyžadoval mnohem větší prostor, než je rozsah této práce. Uvedu proto jen některá, 
aby ilustrovala omezenou existenci židovských občanů.

» Občanské průkazy označeny písmenem »J«.

» Zákaz  vykonávání  některých  povolání  (advokacie,  lékařství).  Lékaři  museli 
odevzdat i své lékařské nástroje.

» Zákaz používání telefonních přístrojů a jejich odebrání.

» Zákaz používání rozhlasových přístrojů a jejich odebrání.

» Zákaz vycházení po 20. hodině.

» Zákaz zaměstnání  ve veřejné správě, vědeckých institucích,  soudnictví aj.  Tato 
omezení  se  týkala  také  židovských  míšenců  a  manželů  nežidovských  osob. 
Většina  Židů  již  dávno  nepracovala  ve  svém  oboru  a  nabídka  pracovních 
příležitostí se stále zmenšovala. Nakonec nesměli být jednotliví Židé zaměstnáni 
bez zvláštního povolení. Nepovolené zaměstnávání židovské osoby bylo trestáno.

» Do 1.4.1940 musely být zrušeny všechny židovské obchody.

» Nejprve musel  být  majetek  „pouze“ nahlášen (akcie  a cenné papíry,  předměty 
z drahých kovů, drahokamy a perly, šperky, umělecké předměty aj.), později bylo 
nařízeno jej  i odevzdat45. U devizové banky musely být odevzdány také sbírky 
známek.

» Veškeré peněžní vklady (z účtů, vkladních a spořitelních knížek) byly převedeny 
na vázaná konta, z nichž bylo dovoleno vybírat pouze určitou částku (týdně 1500 
korun). Všechny platby židovským občanům musely být poukazovány na vázaná 
konta.

» Zákaz vstupu na různá náměstí,  do určitých ulic a parků (například v Brně byl 
Židům 21.7.1941 zakázán vstup do všech parků Velkého Brna, pobyt na lavičkách 
na Joštové ulici. 15.12.1941 zakázán přístup na všechna veřejná shromáždění, do 
muzeí,  na  výstavy,  do  čítáren  atd.  24.4.1942 Židům zakázán vstup  do oblasti 
Lužánek od ulice Lidická až k ulici Mozartova a Třída kpt. Jaroše). 

» Zákaz návštěvy divadel, kin, knihoven, sportovních utkání a zábavních zařízení, 
plováren a lázní.

» V restauracích a hostincích musí být oddělené prostory pro Židy. Pro ubytování 
byly  určeny  jen  označené  ubytovny.  Oddělené  prostory  musely  být  také 
v nemocnicích, starobincích a sanatoriích.

» V hromadných  dopravních  prostředcích  směli  Židé  používat  jen  vyhrazené 
prostory  (například  jednu  plošinu  posledního  vozu).  Také  na  železnici  směli 
používat pouze poslední vagón a později  jen poslední oddělení tohoto vagónu. 
Používat trolejbusy,  taxíky a parníky bylo zcela zakázáno. 23.1.1941 byli  Židé 
vyzváni, aby vrátili své řidičské průkazy.

» Omezení nákupní doby. Nejprve dvakrát denně dvě hodiny, později pouze od 15 
do 17 hodin. Podobná omezení i v peněžních ústavech a na poštách. V Praze směli 
Židé používat pouze poštu v Ostrovní ulici mezi 13 a 15 hodinou.

4 5  úřední formule zněla: deponovat majetek u devizové banky
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» Zákaz využívání holičských a kadeřnických místností i služeb arijských holičů a 
kadeřníků v bytech.

» Zákaz změny bydliště, pokud nebylo německými úřady nařízeno. Bylo zakázáno 
vzdalovat  se  z okruhu  svého  bydliště  bez  písemného  povolení  místního 
policejního úřadu.

» Vyloučení ze všech spolků, zastupitelských sborů a orgánů veřejných korporací.

» Od počátku školního roku 1940/41 zákaz návštěvy českých škol i soukromého 
vyučování. Zákaz přeškolovacích kurzů. Zákaz veřejného předvádění hudebních 
děl židovských umělců. Zákaz rozšiřování těchto děl.

» Židé  si  nesmí  najímat  volné  byty.  Smí  se  nastěhovat  pouze  do  bytů,  dosud 
užívaných židy.

» Zákaz chování i přechodné držení holubů

» V rámci přídělového systému Židé nedostávali lístky na oblečení (tzv. šatenky), 
pouze  jednou za  čtvrt  roku poukaz  na  šicí  potřeby v hodnotě  2,-K.  Židé  jsou 
vyloučeni z odběru jablek, pomerančů a mandarinek, ze zvláštních přídělů cukru, 
z přídělu luštěnin,  kávy, kaprů,  vína a alkoholu,  marmelád a džemů, sladkostí, 
cibule,  česneku, vepřového masa,  holicího mýdla,  tabákových výrobků. Židům 
nesmí být prodáno ani darována žádná drůbež,  zvěřina, ryby, sýry a ovoce, ani 
výrobky z nich.  Zákaz prodeje čepic,  kufrů,  batohů,  aktovek a  jiných výrobků 
z kůže.

» Zákaz prodeje českých časopisů a novin.

» Židé  nesmí  vlastnit  fotoaparáty,  měřicí  přístroje,  psací  stroje,  gramofony  a 
gramofonové  desky,  jízdní  kola,  přenosné  hudební  nástroje,  kožichy,  oblečení 
z vlny, lyžařské boty a lyžařskou výstroj. Tyto předměty museli odevzdat.

» V domácnostech, ve kterých žijí židé, nesmí být chováni psi, kočky, okrasní ptáci. 

» Zákaz používání čistíren a prádelen.

» Od září 1941 příkaz nosit jako označení žlutou šesticípou hvězdu. 

» V říjnu 1941 byly uzavřeny všechny synagogy a židovské modlitebny46.  

Porušení těchto předpisů mohlo mít za následek uvěznění a okamžitou deportaci 
do koncentračního tábora, a to nejenom pro židovské osoby samotné, ale i pro ostatní, 
kteří se na porušení podíleli47. 

Účelem  protižidovského  zákonodárství  bylo  nejenom  ožebračení  Židů,  ale 
především jejich  úplná  izolace  od českého a německého obyvatelstva.  Zanedbatelná 
nebyla ani atmosféra nejistoty, kterou opatření vyvolávala. Člověk si je nemohl všechna 
přesně  pamatovat  a  tak  musel  žít  v neustálé  nejistotě  před  trestem  z jejich,  třebas 
nevědomého, porušení.

4 6  Všechna  nařízení  a  příkazy  jsem čerpala  z:  Friedmann,  F.  Právní  postavení  židů  v Protektorátu  Čechy  a 
Morava, stav k 31.7.1942 (Pro vnitřní potřebu Žid. náb. obce v Praze). In. Židé v protektorátu, Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny, 1997, s.264-290

4 7  Typickým příkladem je příkaz odevzdat některé předměty, které Židé dál nesměli vlastnit. Proto je dávali do  
úschovy svým přátelům a známým. Pokud byl někdo udán, že přechovává židovský majetek, byl okamžitě zatčen 
spolu s židovským majitelem. Viz Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní  
politice, Praha: Academia, 1991, s.61.     
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5 . 4 .         Emigrace  

Historici  někdy  diskutují,  zda  vyhlazení  bylo  alternativou  nebo  pokračováním 
emigrace. Podle Hilberga mělo »konečné řešení« prostě dvě fáze: emigraci a vyhlazení. 
Toto tvrzení dokládá i skutečností,  že první přípravné kroky: definice,  vyvlastnění  a 
koncentrace  neuváděly  do  chodu  jen  emigraci,  ale  byly  zároveň  předstupni 
vyhlazovacího procesu48. 

Po  okupaci  Československa  a  před  vypuknutím  války,  pokračovala  podle 
možností  emigrace  Židů  mimo  protektorát.  Způsoby  byly  různé:  ilegální  odchody 
z republiky směrem na Slovensko nebo do Polska49, hromadné transporty (například dětí 
do Anglie) nebo soukromé vystěhování. Němci byli na jednu stranu rádi, že se Židů 
zbavili, ale na druhou stranu rychle pochopili, že při odchodu Židů za hranice jim uniká 
také židovský majetek. Okupační správa se pokoušela zabránit legálnímu i ilegálnímu 
transferu peněz do ciziny, ale Gestapo si stěžovalo, že na hlídání židovských kont není 
dostatečné množství odborníků. Proto byla sledována pouze konta s vkladem větším než 
100 tisíc korun50. 

Dalšímu  úniku  židovského  majetku  měla  zabránit  Ústředna  pro  židovské 
vystěhovalectví51 (dále jen Ústředna), založená v červenci 1939 v Praze. Hybnou silou 
budování tohoto úřadu byl Adolf Eichman, který měl zkušenosti s podobnou organizací 
ve Vídni. Vystěhovávání z protektorátu doposud zajišťovala protektorátní vláda, která si 
chtěla ponechat rozhodující postavení i v Ústředně. Nepodařilo se jí to ovšem a vedení 
Ústředny i zisky plynoucí z vystěhovávání52 si pro sebe zajistila okupační správa.

V otázce financování měla být Ústředna zcela soběstačná. Dostávala totiž devizy 
od židovských organizací, které alespoň tímto způsobem chtěly usnadnit  vystěhování 
svých souvěrců. Tyto peníze nemusela odvádět Říšské bance, ale mohla s nimi volně 
disponovat. Dalšími příjmy pak byly poplatky a daně za vystěhování. Mzdové náklady 
na  úředníky  přenesl  Eichman  šikovně  na  protektorátní  vládu,  když  požadoval,  aby 
jednotlivé resorty vyslaly do Ústředny své zástupce, kteří by přímo na místě vykonávaly 
veškeré  potřebné  správní  funkce  až  po  vydání  cestovních  pasů53.  Veškerou  práci 
Ústředny tak měli platit Židé spolu s protektorátní vládou.

4 8  Kárný,  M.  »Konečné  řešení  židovské  otázky«  v Čechách  a  na  Moravě.  In.  Stín  šoa  nad  Evropou,  Praha: 
Židovské muzeum, 2002, s.50

4 9  Jedna evangelická rodina převedla stovky lidí do Polska, mezi nimi i hodně Židů. Vzpomínka č.247. In. Sbírka 
vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.1

5 0  Milotová, J.  Ústředna pro vystěhovalectví v Praze (Geneze a činnost do počátku roku 1940). In. Terezínské 
studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.21

5 1  Ústředna měla podle  zakládací listiny „zabraňovat  poruchám a průtahům při  vystěhovávání  židů  z Čech a  
Moravy“. Měly se v ní koncentrovat veškeré činnosti, související s vystěhováváním Židů a tato koncentrace tak 
měla umožnit  účinnou kontrolu nad veškerým židovským majetkem a zabránit  „opomenutí  nebo úmyslnému 
obejití nějaké okolnosti důležité při vystěhování“. Kromě toho ale získala Ústředna také neomezené dozorčí a 
rozhodovací právo nad všemi židovskými náboženskými obcemi, spolky, nadacemi a fondy. Viz. Milotová, J.  
Ústředna  pro  vystěhovalectví  v Praze  (Geneze  a  činnost  do  počátku  roku  1940) .  In.  Terezínské  studie  a 
dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.20

5 2  Za období od 28.7.1939 do 31.7.1940 bylo za poplatky a tzv. dávky za vycestování vybráno celkem 1 370 380 
korun.  Z této sumy bylo  předáno úřadu  pražského oberlandráta  1 341 040  korun.  Ve prospěch protektorátní 
správy bylo vybráno 29 340 korun za vystavování protektorátních pasů, vystavovaných  do 12.9.1939. Po této 
době  byly  vydávány  již  pouze  říšskoněmecké pasy  a  tak i  poplatek  za jejich vystavení  byl  poukazován  ve  
prospěch okupačních úřadů. Viz Milotová, J. Ústředna pro vystěhovalectví v Praze (Geneze a činnost do počátku  
roku 1940). In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.27-28

5 3  Milotová, J.  Ústředna pro vystěhovalectví v Praze (Geneze a činnost do počátku roku 1940). In. Terezínské 
studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.15
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V Říši se ale na nově založenou Ústřednu pro vystěhovalectví  dívali s nedůvěrou. 
Zvláště když ještě na jaře 1939 Heydrich připomínal, že z protektorátu je třeba „podle 
možností  židovské vystěhovalectví  brzdit“54.  Vystěhovalecké možnosti  byly totiž stále 
horší a emigrantský proud z Čech a Moravy mohl zpomalit emigraci z Říše. Zbavit Říši 
Židů však byla jedna z priorit německé vlády. Reinhard Heydrich proto 21.6.1939 sdělil 
do Prahy, že Ústředna může vzniknout pouze za předpokladu, že nebude na překážku 
vystěhovalectví z Říše. 

Od  zřízení  Ústředny  se  Židé  mohli  vystěhovat  pouze  jejím  prostřednictvím. 
Abychom  ale  nebyli  na  omylu,  Ústředna  nikdy  neměla  v úmyslu  zabývat  se 
rozšiřováním vystěhovaleckých možností či dokonce obstaráváním vstupních víz. Ta si 
museli  Židé zajistit  sami.  Vlastní  agenda byla následující:  Bohatí  Židé byli  různými 
donucovacími  metodami  přinuceni  dostavit  se  do  Ústředny  a  podat  si  žádost  o 
vystěhování. Postupně pak prošli mnoha odděleními55, kde pověření úředníci zjišťovali 
především velikost jejich majetku. Na závěr byl žadateli vydán pas a další doklady, byla 
mu vyměřena dávka za vycestování  (která představovala 25% veškerého majetku)  a 
lhůta, do které musí ze země odejít56. V této době, která nebyla delší než šest týdnů, si 
musel  žadatel  sám opatřit  vstupní  vízum a  cestovní  lístek  do  některé  země.  Pokud 
neodjel, mohl být poslán do koncentračního tábora, jak se to praktikovalo v sousedním 
Rakousku.

Po získání vystěhovaleckých dokladů, už na potenciálního emigranta čekaly pouze 
dvě překážky: nemožnost  získat vstupní vízum a dopravní problémy válečné doby57. 
Mezi země, které ještě v roce 1939 přijímaly uprchlíky patřila Šanghaj, Peru a Ekvádor. 
Podle tajemníka pražské ŽNO se od 15.3.1939 do 30.6.1940 vystěhovalo z protektorátu 
asi 25 tisíc osob58. Tato zpráva však nespecifikovala, ani jakým způsobem k vystěhování 
došlo, ani kdo se to vlastně vystěhoval. Podle statistik prošlo Ústřednou pouze necelých 
14 tisíc lidí a 10 319 si jich podalo žádost o vystěhování59. 15 tisíc židovských občanů 
tedy  opustilo  protektorát  buď  jinými  legálními  způsoby  do  15.7.1939  nebo  až  do 
vypuknutí války ilegálně60. Co se týká příslušnosti vystěhovalců, kteří Ústřednou prošli, 
jen  malá  část  z nich  byla  protektorátními  příslušníky61.  Většinu  tvořili  emigranti 
z Německa a Rakouska, utečenci ze Sudet, Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

5 4  Tamtéž, s.17
5 5  Černý, B. Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1939-1941 In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace 

TI, 1997, s.65-67
5 6  Celá procedura trvala 10 až 14 dní. Po celou tuto dobu musel být žadatel k  dispozici k případnému doplnění 

údajů.  Viz Milotová,  J.  Ústředna pro vystěhovalectví  v Praze (Geneze a činnost  do počátku roku 1940).  In. 
Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.19

5 7  Z tohoto důvodu bylo po začátku války vystěhovalectví téměř zastaveno.
5 8  Krejčová, H., Svobodová, J., Hyndráková, A.  Židé v protektorátu (hlášení Židovské náboženské obce v roce 

1942), Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1997, s.291
5 9  Milotová, J.  Ústředna pro vystěhovalectví v Praze (Geneze a činnost do počátku roku 1940). In. Terezínské 

studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.22
6 0  Celkem se odhaduje, že dohromady uniklo z protektorátu zhruba 30 000 Židů. Řada z nich se později zapojila  

do  zahraničního  odboje.  Část  z nich  také  »konečné řešení  židovské otázky« zastihlo  v jiné zemi okupované 
Německem nebo nacházející se v nacistické sféře moci. Kárný, M.  »Konečné řešení« Genocida českých židů  
v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, s.111

6 1  Existoval rozdíl mezi Židy v Německu a Rakousku a Židy v protektorátu: „v Německu nebo v Rakousku byli již  
židé  vydáni  nepřátelskému  okolí,  kdežto  zde  stáli  se  svými  krajany  v jednom  šiku  proti  vetřelcům  a  
utlačovatelům.  Právem pokládali  tzv. »Protentokrát«  za něco přechodného a doufali,  že přežijí  jeho hrůzy“. 
Utitz, E. Psychologie života v terezínském koncentračním táboře, Praha, 1947, s.48 
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5 . 5 .         Koncentrace  

5 . 5 . 1 .    Akce Nisko

Po  vítězství  německých  vojsk  v Polsku  se  ukázala  možnost  vysídlit  Židy 
z Německa,  Rakouska  a  protektorátu  do  východních  oblastí  Němci  obsazeného 
polského  území.  Podle  Hitlerových  představ  se  „celé  židovstvo“  mělo  soustředit 
v Lublinsku, mezi řekami Vislou a Bugem, až k nové hranici se SSSR62. Toto území 
dostalo označení „říšské ghetto“.  Po válce s Polskem byla část  jeho území připojena 
k Říši. Toto nová oblast měla být přednostně tzv. „odžidovštěna“. Jako součást tohoto 
plánu můžeme chápat také dva transporty ostravských Židů, probíhající v říjnu 193963. 
Eichmann  tuto  akci  zřejmě  připravoval  z vlastní  iniciativy  a  hned  po  ní  plánoval 
v rychlém sledu další  transporty  Židů  z protektorátu  a  Rakouska64.  Jeho plány  však 
narazily na nesouhlas H. Franka - guvernéra této oblasti, i na odpor říšského vedení, 
které za prioritní považovalo deportace Židů z německého území.

Dalším důvodem dočasného zastavení deportací na východ bylo  západoevropské 
tažení v roce 1940. V jeho průběhu Hitler požadoval na východě naprostý klid, který 
nesměl  být  ničím  ohrožen.  S  dalšími  deportacemi  se  zřejmě  počítalo  po  ukončení 
válečných operací v západní Evropě. Aby se předešlo námitkám ze strany guvernéra 
Lublinska, kam měli být Židé vysídleni, bylo na poradě Franka a Himmlera 12.2.1940 
dohodnuto, že o dalších deportacích bude Frank vždy předem informován65. 

Zkušenosti získané při organizaci prvních transportů na východ, měly být využity 
při »evakuacích« větších rozměrů66. 

5 . 5 . 2 .    Ghetto Terezín 

Fáze masového vyhlazování začala v souvislosti s vojenskou operací Barbarossa67, 
pro  kterou  vedení  wehrmachtu  spolu  s SS  vypracovalo  konkrétní  směrnice  pro 
vyhlazovací  způsob  vedení  války68.  Na  dobytém  sovětském  území  došlo  poprvé  k 
masovému  vraždění  Židů  speciálními  komandy  bezpečnostní  policie  (tzv. 
Einsatzgruppen). Konečně mělo Německo k dispozici území, kam mohlo »evakuovat« 
všechny Židy.  Reinhard Heydrich  byl  nyní  oficiálně  pověřen úkolem,  „aby vykonal  
6 2  A.Seyss-Inquarta zástupce generální guvernéra doporučoval toto území, které by pro svůj  bahnitá charakter  

mohlo přivodit „silnou decimaci židů“. Citováno podle Kárný, M. »Konečné řešení židovské otázky« v Čechách 
a na Moravě. In. Stín šoa nad Evropou, Praha: Židovské muzeum, 2002, s.40

6 3  Ve dnech 18. a 27.10.1939 odjelo z Moravské Ostravy ve třech transportech 1292 mužů do Niska nad Sanem. 
Ve stejné době bylo na stejné místo odtransportováno ve dvou transportech 1584 osob z Vídně. Celý ostravský 
transport byl nasazen na výstavbu tábora v blízkosti Niska. Později byla část vyhnána směrem k sovětské hranici. 
Zbylých 516 mužů bylo 13.4.1940 odesláno zpět do Ostravy. Vídeňský transport byl rovnou vyhnán přes hranici  
do SSSR. Kárný, M. »Konečné řešení židovské otázky« v Čechách a na Moravě. In. Stín šoa nad Evropou, Praha: 
Židovské muzeum, 2002, s.46

6 4  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 
s.42-43

6 5  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 
s.46

6 6  Eichman například zjistil, že přes důraz, který kladl na utajení transportů, došlo v Ostravě k hlasitým projevům 
solidarity  Čechů a židovských  žen s deportovanými.  Češi  si  byli  vědomi  souvislostí  mezi transporty  Židů  a 
dalšími plány nacistů s českým obyvatelstvem. Možná proto vyvinuli nacisté tak velké úsilí o izolaci Čechů od 
židovského  obyvatelstva.  Viz.  Kárný,  M.  »Konečné  řešení« Genocida  českých  židů  v německé protektorátní  
politice, Praha: Academia, 1991, s.44

6 7  Barbarossa byl krycí název pro útok na SSSR, který byl zahájen 21.6.1941.
6 8  Hyndráková,  A.,  Krejčová,  H.,  Svobodová,  J.  Prominenti  v ghettu  Terezín  1942-1945,  Praha:  Ústav  pro 

soudobé dějiny AV ČR, 1996, s.16-17



93

všechny věcné, organizační a materiální přípravy »konečného řešení židovské otázky«  
v oblasti  německého vlivu  v Evropě69“.  Hitler  na vyčištění  Staré říše spěchal  a proto 
stanovil termín ukončení tohoto úkolu na 31. 12. 1941. To ovšem byl pro Heydricha 
termín  nesplnitelný  hned  z několika  důvodů.  Hromadné  popravy  židovského 
obyvatelstva se ukázaly jako zdlouhavé a psychicky náročné70, strategie bleskové války 
se zhroutila a ghetta na polském území byla beznadějně přeplněna. Nejenom, že do nich 
H.Frank  nechtěl  přijímat  další  Židy,  protože  se  obával  epidemií,  ale  na  základě 
Hitlerova slibu dokonce požadoval odsun Židů dál na východ. 

Nebylo  kam Židy  z Říše,  Rakouska a  protektorátu  deportovat.  V Polsku proto 
začaly vznikat tábory Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka a Majdanek, ve kterých se 
od  začátku  roku  1942  používaly  k zabíjení  výfukové  plny,  vyzkoušené  v programu 
Eutanázie71. V Osvětimi byl zase poprvé vyzkoušen cyklon B72. 

V protektorátu  bylo  jako  východisko  z nouze  zřízeno  provizorní  ghetto  v 
Terezíně. Zároveň se uvažovalo o podobném ghettu v některé vesnici na Moravě73. Do 
příprav se zapojila i židovská náboženská obec, která dávala přednost ghettoizaci Židů 
na českém území před deportacemi do neznámých pracovních táborů. 

První skupina 342 českých židů přijela do Terezína 24.11.1941 a jejím úkolem 
byla příprava určených objektů pro příjezd dalších osob. K ubytování zpočátku sloužila 
pouze  kasárna,  ale  s přibývajícím  počtem  vězňů  se  podmínky  v Terezíně  stávaly 
neúnosné. Původní obyvatelé byli vystěhováni pryč a v červenci 1942 bylo celé město 
Terezín prohlášeno za ghetto. Ostrahu zajišťovala skupina asi 600 českých četníků, kteří 
sem byli převeleni vždy na určité období z různých míst protektorátu. Přestože byli do 
Terezína  deportováni  také Židé  z Německa a  Rakouska,  nesli  čeští  Židé  hlavní  tíhu 
starostí po celou dobu existence ghetta. 

Pamětníci  vzpomínají,  že Terezín fungoval na zcela komunistických základech. 
Každý člověk mladší 65 let byl povinen pracovat, a za to dostal podle možností vše 
zadarmo.  Možnosti  byly  ovšem  v ghettu  více  než  omezené.  Mezi  hlavní  problémy 
samozřejmě nedostatek jídla a především ovoce a zeleniny. Brzy se proto u lidí začala 
projevovat nejenom podvýživa, ale i avitaminóza. Další velkou bolestí bylo ubytování, 
velmi primitivní a zcela nevyhovující. Přestože vedení ghetta časem vybavilo většinu 
místností  třípatrovými  dřevěnými  palandami,  i  nadále  trvaly  problémy  způsobené 
nedostatkem vody,  tepla  a  naopak přebytkem dotěrného hmyzu.  Vedle  materiálního 
nedostatku,  trpěli  lidé  i  naprostou  izolovaností  od  vnějšího  světa,  všudypřítomnou 
protekcí74, ale především neustálým napětím před zařazením do východního transportu. 
6 9  Tamtéž, s.16
7 0  Říšský vůdce SS H. Himmler, který se v polovině srpna 1941 zúčastnil hromadné popravy Židů v Minsku, dal 

příkaz  k hledání  nových  cest  a  metod  likvidace,  aby  nebyli  příslušníci  Einsatzgruppen  psychicky  tolik  
zatěžováni.  Hyndráková,A.,  Krejčová,H., Svobodová,J.  Prominenti  v ghettu  Terezín 1942-1945,  Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, s.17

7 1  Akci Eutanázie (1939-1941)  vedl  Viktor  Brack,  který k zabíjení  postižených  lidí,  používal  právě výfukové 
plyny.  V některých  německých  dokumentech  byly  narážky  na  tzv.  „Brackovy  prostředky“.  Hyndráková,A., 
Krejčová,H., Svobodová,J.  Prominenti v ghettu Terezín 1942-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1996, s.25

7 2  Cyklon B byl původně používán k hubení hmyzu. K zabíjení lidí byl poprvé vyzkoušen v Osvětimi 3.9.1941.
7 3  V úvahu připadal Moravský Kyjov. Lagus,K., Polák,J. Město za mřížemi, Praha: Naše vojsko, 1964, s.99
7 4  „Je  hrozně  smutné,  že  zde  je  možno  vše  docílit  pouze  podfukem,  lží  nebo  krádeží…Budeme  ještě  jednou  

normálními  slušnými lidmi?“ Deník  Evy Roubíčkové.  A 65-67  In.  Archiv  Památníku  Terezín,  zápis  ze  dne  
7.4.1942
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Navzdory tomu všemu, se vězni snažili nepodlehnout apatii a beznaději. Vydávání 
ilegálních časopisů, výchova a vzdělávání dětí, náboženský život, ale také přednášky, 
koncerty a umělecká tvorba vůbec, představovaly významnou posilu pro jedince i celé 
společenství.75 

5 . 5 . 3 .    Propagační funkce Terezína

Již  porada  čelných  představitelů  SS  v říjnu  1941,  jejímž  hlavním  cílem  bylo 
podrobně rozpracovat způsob ghettoizace Židů v protektorátu, přidělila Terezínu jeho 
první dvě funkce. Především se mělo jednat o přechodný sběrný tábor, kde by se Židé 
shromažďovali před svou »konečnou« deportací na východ. O tom, že tu nemají zůstat 
dlouho,  nás  může přesvědčit  i  zápis,  pořízený z této  porady:  „Po evakuaci  z tohoto 
přechodného tábora (přičemž by již byli Židé silně zdecimovaní) do východních území  
by  mohlo  být  celé  území  vybudováno  jako  vzorné  německé  sídliště.76“  Materiální 
zabezpečení, poskytnuté vězňům: „potraviny v nejmenší míře a minimum propočtených 
vitamínů“,  a  plánované ubytování  „Židé  si  mají  obstarat  obydlí  v zemi77“,  mělo  bez 
dalších nutných zásahů zajistit i potřebné fyzické a především duševní oslabení. Nacisté 
vyjádřili svůj záměr termínem „Vernichtung durch Aussiedlung78“. 

Svůj  evropský  rozměr79 dostal  Terezín  definitivně  na  konferenci  ve  Wannsee 
v lednu 1942. Zde bylo mimo jiné rozhodnuto, že do Terezína budou »přesídleni« také 
všichni  Židé  z Rakouska  a  Staré  Říše,  starší  65  let,  invalidé  a  nositelé  vysokých 
vojenských  vyznamenání80.  Pohnutky  k tomuto  rozhodnutí  byly  ryze  pragmatické: 
„Tímto  vhodným  řešením  budou  naráz  vyloučeny  všechny  intervence.81“  Oficiální 
německá propaganda totiž tvrdila, že Židé z Německa odjíždějí do pracovních táborů. 
Nemohla tam tedy zároveň posílat  i  lidi  staré a nemocné. Právě Terezín měl sloužit 
k utajení konečného cíle transportů – vyhlazovacích táborů82. 

Navenek bylo  terezínské ghetto  prezentováno jako vzorové židovské sídliště  a 
nacisté  vynakládali  neochabující  úsilí  ke  klamání  nejenom  veřejnosti,  ale  také 
samotných  obyvatel  ghetta83.  Jednou  z hlavních  snah  komandatury  bylo  zabránit 
nepokojům  a  neklidu.  Proto  se  nacisté  snažili  vyvrátit  i  sebemenší  stín  podezření. 
Typickou  ukázku  brutálního  nacistického  cynismu  předvedl  velitele  ghetta  Seidl84 

židovskému staršímu Edelsteinovi, který se v říjnu 1942 rozhodl zjistit jeho „reakci“ na 

7 5  Podrobněji Rothkirchenová, L.  Duchovní odpor v Terezíně In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace 
TI, 1997, s. 116-129 

7 6  Zápis z porady 10.10.1941, citováno Hyndráková,A., Krejčová,H., Svobodová,J.  Prominenti v ghettu Terezín 
1942-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, s.20

7 7  Tamtéž
7 8  „Zničení vysídlením“ viz Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, 

Praha: Academia, 1991, s.82
7 9  V Terezíně  byli  vězněni  Židé  z Československa,  Rakouska,  Německa,  Holandska,  Dánska,  Slovenska  a 

Maďarska.
8 0  Miltonová, S. Postavení Terezína v »konečném řešení« In. Terezín v konečném řešení židovské otázky, Praha: 

Logos, 1992, s.204
 Hyndráková,A.,  Krejčová,H.,  Svobodová,J.  Prominenti  v ghettu  Terezín  1942-1945,  Praha:  Ústav  pro  soudobé 

dějiny AV ČR, 1996, s.19
8 1  WWW Protokol z konference ve Wannsee. URL: 

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/final_solution/wannsee_protocol. [citováno 2004-04-04].
8 2  Hyndráková,A., Krejčová,H., Svobodová,J. Prominenti v ghettu Terezín 1942-1945, Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, 1996, s.23
8 3  Shlainová, M. Nový dokument o nacistických metodách klamu In. Terezín v konečném řešení židovské otázky, 

Praha: Terezínská iniciativa, 1992, s.151-155

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/final_solution/wannsee_protocol
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zprávy o masovém vraždění deportovaných85: „Kdybychom měli toto v úmyslu, nebyly 
by  transporty  nutné.  Mohli  bychom  přece  dát  do  jídla  jed  a  ušetřit  tak  dopravní  
prostředky.86“. 

Edelsteina tato úvaha samozřejmě neuklidnila. Dnes už víme, že vedoucí židovští 
funkcionáři o vyhlazování nějaké zprávy měli87. V dubnu 1944 dokonce navštívil ghetto 
jeho bývalý vězeň Lederer88,  kterému se podařil  útěk z Osvětimi.  V ghettu se setkal 
s některými  členy židovské  samosprávy a podal  jim přesné informace o tom,  co se 
v Osvětimi  děje  i  o  hromadné  popravě  českých  Židů 8.  března  1944.  Nikdo 
z přítomných však nechtěl jakoukoliv informaci dál rozšiřovat89. 

V některých  vzpomínkách  pamětníci  přiznávali,  že  „věděli,  že  se  chodí  do  
plynu90“,  nebo se  jim  to  jejich  příbuzní  alespoň pokusili  sdělit:  „Pak jednou přišel  
koresponďák, na kterým bylo napsaných pár vět. Začáteční písmena dávala dohromady  
slova GAS TOT – smrt plynem. Zůstali jsme z toho stajf. Gas tot, co to může být? Pojem 
plynový komory samozřejmě nikdo z nás neznal.91“ Jiní  vězni  však podle svých slov 
skutečně  nic  nevěděli:  „V Osvětimi  se  každý  tak  vědoucně usmíval.92“,  a  poznali  to 
teprve  na  místě:  „Lhostejným  gestem  ukázala  na  kouř,  který  se  valil  z nedalekého 
komína:  To  je  transport,  který  přijel  před  vámi,  řekla  a  tím  jsme  získali  všechny  
vědomosti o Osvětimi.93“

Tento stav mezi nadějí a zoufalstvím, bylo přesně to, čeho chtěli nacisté docílit. 
Bylo  potřeba přesně tolik  zoufalství,  aby to  člověka psychicky ničilo  a přesně tolik 
naděje, aby se nepokusil o žádnou zoufalou akci. Tváří v tvář smrti je člověk ochoten 
upnout se k sebenepatrnější iluzi94. Na rozdíl od Treblinky a Sobiboru, kde se vzbouřily 
speciální  skupiny  vězňů  určené  pro  odklízení  mrtvých  z plynových  komor  (tzv. 
sonderkomanda), se situace v Terezíně nikdy takto nevyhrotila. Členové sonderkomand 
věděli,  že  jejich  blízcí  jsou  mrtví,  a  oni  sami  budou po nějaké době rovněž zabiti. 
V Terezíně naopak měli lidé stále své blízké, o něž se báli, a stále ještě věřili, že alespoň 
mladí a zdraví přežijí. Ve varšavském ghettu došlo k povstání teprve ve chvíli, kdy bylo 

8 4  Siegfried Seidl (nar. 24.8.1911) byl velitelem ghetta od jeho vzniku 24.11.1941 do začátku července 1943. Po  
válce mu Zemský soud ve Vídni prokázal nejen spoluvinu za popravy konané v Terezíně na začátku roku 1942, 
ale také osobní vinu na smrti Žida A.Müllera z Vídně, který kdysi údajně poškodil  jeho rodiče a bití mnoha 
jiných vězňů. Odsouzen byl k trestu smrti, který byl vykonán roku 1947. viz. Polák, E. Spravedlnost vykonaná a  
nevykonaná (Případy bývalých velitelů terezínského ghetta) In. Terezínské listy, 22, Praha: Oswald, 1994, s.7-13

8 5  Do ghetta  se v říjnu 1942 dostaly  nejprve zprávy z českého vysílání  BBC. Od českých  železničářů se pak 
židovští dělníci pracující mimo ghetto dozvěděli, že Židé deportovaní na východ byli postříleni. Viz  Shlainová,  
M.  Nový  dokument  o  nacistických  metodách  klamu In.  Terezín  v konečném řešení  židovské  otázky,  Praha: 
Terezínská iniciativa, 1992, s.152 

8 6  Tamtéž, s.153
8 7  Chronologie zdrojů a informačních kanálů, kterými do Terezína přicházely informace o vyhlazování viz. Tsur,  

J.  Ledererův a Pestekův útěk In. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau,  Praha: Terezínská iniciativa, 
1994, s.144

8 8   Vítězslav Lederer  (nar.  6.3.1904)  uprchnul  z Osvětimi  6.4.1944 v uniformě SS za pomoci  příslušníka  SS 
Viktora Pesteka a spolu s ním. Podrobněji Kárný, M. Útěk osvětimského vězně Vítězslava Lederera a český odboj 
In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.147-

8 9  Tsur,  J.  Ledererův  a  Pestekův  útěk In.  Terezínský  rodinný  tábor  v Osvětimi-Birkenau,  Praha:  Terezínská 
iniciativa, 1994, s.144-164

9 0  Vzpomínka č.249. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.15
9 1  Vzpomínka č.2388, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.2
9 2  Vzpomínka č.372. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.6
9 3  Vzpomínka č.2393, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.5
9 4  Podrobněji Diamant, J.  Poznámky k psychologii života v koncentračním táboře v Terezíně In. Terezínské listy, 

23, Praha: Oswald, 1995, s.43-50 nebo kniha Utitz, E. Psychologie života v terezínském koncentračním táboře, 
Praha, 1947 
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jasné, že jsou jeho obyvatelé odváženi do Treblinky a tam zabíjeni plynem. Ghetto mělo 
také vazby na polské odbojové hnutí, kdežto Terezín byl izolovaný hradbami a stál na 
samé hranici  protektorátu95.  Terezínský odboj se proto ani nepřipravoval na vzpouru 
tábora, i když určité možnosti  na obranu tábora tu byly96. Největší boj vedli vězni o 
zachování normálního systému lidských hodnot v nenormálním terezínském světě97. 

Čím více se blížil konec války a s ním spojený konec Hitlerovy „tisícileté“ říše, 
tím  více  Němci  cítili  potřebu  dokázat  mezinárodní  veřejnosti,  že  s těmi  Židy 
koneckonců nezacházeli tak zle. Proto byl o Terezíně natočen film, nazvaný: „Vůdce dal 
Židům město“98. Himmler se také několikrát pokusil vést se spojenci jednání o uzavření 
separátního míru a jako protihodnotu nabízel záchranu Židů. Aniž by se vůbec pokusil 
zastavit,  nebo  alespoň  omezit  deportace  do  Osvětimi.  V jednom  případě  Himmler 
dokonce nabízel  jeden milion  Židů (a  Terezín  byl  v této  kauze výslovně jmenován) 
výměnou za 10 000 nákladních automobilů99. 

Do Terezína byla pozvána i komise Mezinárodního červeného kříže100, aby se na 
vlastní oči přesvědčila, jak se mají Židé dobře. Návštěva se uskutečnila 23. 6. 1944 a 
předcházela jí více než půlroční »zkrášlovací akce«. Byly přejmenovány ulice, zavedeno 
fiktivní  peněžní  hospodářství,  otevřela  se kavárna i  škola.  Jestli  bylo dříve nařízeno 
zdravit  všechny uniformované osoby,  bylo nyní  zdravení  zakázáno,  jestli  bylo dříve 
nařízeno  všem  těhotným  ženám  ukončit  těhotenství  potratem,  tak  nyní  na  tom 
komandatura SS netrvala101, byl postaven úplně nový dětský pavilon, který byl až do 
příjezdu  komise  hlídán  četníky,  byla  zavedena  povinná  školní  docházka,  nacvičeno 
představení dětské opery Brundibár, i dialog dětí s „hodným strýčkem Rahmem102“. Aby 
staří a nemocní vězni „nerušili“ vzhled tábora, byli odesláni transporty do Osvětimi.  
Protože  se  zástupcem  mezinárodního  červeného  kříže  měli  přijet  i  dva  zástupci 
dánského červeného kříže, byli dánští vězni důkladně poučeni, co smí a nesmí říkat, a 
jaké by pro ně porušení těchto příkazů mělo následky103.

9 5  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 
s.119

9 6  Hlavním smyslem odboje v Terezíně bylo přervat izolaci Terezína a navázat spojení s ostatním světem a českým 
odbojem.  Podrobněji  Fuchs,  F.  Českožidovská  odbojová  organizace  v Terezíně In.  Terezínské  studie  a 
dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s 140-146

9 7  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 
s.119

9 8  Margry, K. Nacistický propagandistický film o Terezíně In. Terezín v konečném řešení židovské otázky, Praha: 
Logos, 1992, s.208-223

9 9  Hyndráková,A., Krejčová,H., Svobodová,J. Prominenti v ghettu Terezín 1942-1945, Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 1996, s.33

1 0 0  Podrobněji  Riegner,  G.M.  Vztah  Červeného kříže k Terezínu  v závěrečné fázi  války In.  Terezínské  studie  a 
dokumenty, Praha: Nadace TI, 1996, s.177-206 a Když Maurice Rossel promluvil („I dnes bych ji podepsal…“) 
– rozhovor s M.Rosselem In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1996, s.355-373

1 0 1  Táborová komandatura SS původně dovolovala porodit děti počaté v době před deportací matky do Terezína, 
později  byly porody přísně zakázány, zvlášť krutě se trestaly porody dětí počatých v  Terezíně. Trestem bylo 
zpravidla zařazení rodičů s dítětem do transportu na východ a jejich zavraždění v plynové komoře. Zákaz porodů 
nebyl nikdy zrušen, ale později byly povolovány výjimky a v posledním období ghetta už komandatura na jeho 
dodržování netrvala. Terezínská pamětní kniha, Praha: Nadace Terezínská iniciativa, 1995, II.díl, s.1332

1 0 2  Člen SS Karl Rahm byl velitel terezínského ghetta od 8.2.1944 až do konce války. Terezín opustil 5.5.1945.  
Podle  mimořádného lidového soudu v Litoměřicích byl  zodpovědný nejenom za samotnou situaci v ghettu a 
likvidační  transporty to Osvětimi,  ale také za surové chování  k vězňům, které mimo jiné dosvědčili  i bývalí 
četníci. Karl Rahm byl 30.4.1947 odsouzen k trestu smrti provazem. Rozsudek byl vykonán ještě téhož dne. Viz 
Polák,  E.  Spravedlnost  vykonaná  a  nevykonaná  –  II. (Případy  bývalých  velitelů  terezínského  ghetta).  In. 
Terezínské Listy 23 (Sborník památníku Terezín), Praha: Oswald, 1995, s.29-42

1 0 3  Sode-Madsen, H.  Dokonalý klam. Dánští Židé a Terezín 1940-1945 In. Terezín v konečném řešení židovské 
otázky, Praha: Logos, 1992, s.62
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Terezín  byl  skutečně  jediným  koncentračním  táborem,  do  kterého  nacisté 
umožnili přístup zástupcům veřejnosti. Faktem však zůstává, že tito zástupci dokonale 
vytvořené iluzi podlehli.

5 . 6 .         Deportace  104  

Deportace představovaly skutečně poslední fázi »konečného řešení«, protože cesta 
deportovaných končila nejčastěji  v některém z vyhlazovacích táborů. První transporty 
z Terezína byly vypraveny již v lednu 1942 a mířily do Rigy, Kubice, Lublinu, Varšavy, 
Zamosci, Sobiboru, Treblinky, Malého Trostince, a jinam. O některých ani nevíme, kam 
směřovaly, protože z nich nikdo nepřežil. Tábory Sobibor, Treblinka a Malý Trostinec 
byly tábory vyhlazovací, kde neprobíhaly selekce a všichni příchozí byli ihned zabíjeni. 
Od ledna 1943 směřovaly všechny transporty z Terezína do Osvětimi a jejich velikost se 
pohybovala od 1000 do 2500 osob. Mimo pořadí byl občas vypraven menší transport do 
Bergen-Belsenu, s lidmi určenými k likvidaci105. 

Odtransportováním lidí na východ často řešila komandatura nebezpečnou situaci v 
ghettu.  Například na podzim 1942 byla v ghettu  nejvyšší  úmrtnost  a esesáci  se  báli 
vzniku  epidemií.  Proto  byli  staří  a  nemocní  odesláni  na  východ.  Před  příchodem 
mezinárodní  komise  Červeného  kříže  bylo  v rámci  »zkrášlovací  akce«  odesláno  na 
východ 7500 starých a nemocných vězňů. Podzimními transporty v roce 1944 se zase 
nacisté chtěli zbavit mladých mužů, kteří měli vazby na okolí, a mohli se tak účastnit 
ozbrojeného odboje. Proto bylo odesláno do Osvětimi téměř 20 tisíc osob.  

Ve vyhlazovacích táborech byla dokončena totální expropriace Židů. Zavazadla se 
shromažďovala  ve  zvláštních  prostorách,  kde  byla  dále  roztříděna  a  z  velké  části 
posílána do Říše. Před   plynovými komorami nechali Židé zbytek oblečení, zlaté zuby a 
vlasy jim byly „odebrány“ až po smrti. 

1 0 4  Prakticky probíhaly deportace z Terezína tak, že komandatura  SS rozhodla o sestavení transportu s určitým 
počtem lidí.  Konkrétní  výběr  těchto lidí  ale prováděla židovská rada straších.  Pamětníci  vzpomínají,  jak děs 
z východních transportů demoralizoval a vytvářel živnou půdu protekcionářství a korupci a rozvracel soudržnost 
vězňů. Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 
1991, s.119

1 0 5  Lagus,K., Polák,J. Město za mřížemi, Praha: Naše vojsko, 1964, s.346-347
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6. Pomoc židovským spoluobčanům

6 . 1 .         Postoj Čechů  k     pronásledování Židů  

V české  společnosti  bychom  za  protektorátu  našli  širokou  škálu  postojů.  Po 
okupaci si část veřejnosti uvědomila, že antisemitismus je součástí oficiální nacistické 
ideologie a proto ho odmítala úplně nebo alespoň neprosazovala. Určitá část veřejnosti  
se také snažila Židům pomáhat. Důvodem mohlo být dřívější přátelství, demokratické 
smýšlení, morálka nebo jen obyčejný lidský soucit. Někdy šlo jen o drobnou podporu 
nebo vyjádření solidarity, jindy o pomoc s ohrožením života. Určitá část společnosti se 
k Židům chovala neutrálně či jejich existenci více méně ignorovala. Pak bychom zde 
také našli skupiny, které byly protižidovsky zaměřené1 ať už z přesvědčení nebo proto, 
že chtěly profitovat na židovském majetku. 

Jedna  z prvních  zpráv  o  situaci  v protektorátu,  určená  pro  exilovou  vládu, 
vznikla v červnu 1939 v Praze a  psalo  se  v ní:  „Český lid  se  nedal  svést  k nějakým 
násilným činům proti židům; instinktivně cítí, že žid je na téže lodi jak on sám. To je  
jedno  plus,  se  kterým  můžeme  nebo  budeme  moci  později  propagačně  pracovat…  
V kruhu známých jsme proti protižidovské horečce pracovali hesly »arizace rovná se  
germanizace«… Z hlediska dnešního jsou všichni židé našimi spojenci, a to je nutno  
některým našim lidem neustále připomínat.2“

Dnes se obecně uznává, že vztah české společnosti k židovskému obyvatelstvu byl 
vcelku přátelský. Takto ostatně hodnotili situaci i sami nacisté. Pravidelné zpravodajství 
o  situaci  mezi  českým  obyvatelstvem  vypracovávalo  vedení  SD  pro  říšský  úřad 
protektora v Praze. Tyto zprávy samozřejmě nemůžeme přeceňovat, protože příslušní 
úředníci  měli  zájem  zdůvodnit  potřebnost  své  další  činnosti,  přesto  však  obsahují 
informace, které v jiných dokumentech nenajdeme3.  V letech 1939 až 1941 se v nich 
pravidelně objevovaly stížnosti  na drzost Židů vůči okupační  moci,  která se děla za 
tiché podpory nebo souhlasu Čechů. Tento pohled nemusí být plně objektivní, protože 
nacisté měli o chování k Židům svoje vlastní rasově zdůvodněné představy. 

Podle  situačních  zpráv  se  Židé  nově  zavedeným  protižidovským  opatřením 
ukázněně nepodřídili, což Němce, zvyklé na německou spořádanost a disciplinovanost, 
jistě překvapilo4. Židovští obchodníci nedávali v obchodech přednost Němcům, někteří 
odmítli  odevzdat svá nákladní auta nebo radiopřijímače.  Auta raději  převedli  na své 
české známé, radia vyměnili s přáteli za staré či poškozené a ty potom odevzdali. Židé 
také hojně obcházeli nová nařízení, která jim zakazovala vstup do některých veřejných 
budov a parků či zákaz vycházení po 20 hodině. To bylo samozřejmě možné jen za tiché 
podpory  českého  obyvatelstva,  českých  četníků  a  úředníků.  Rovněž  Češi  nadále 

1  „Mně snad po celou dobu koncentráku nepřipadalo nic tak ponižující  jako to, co se stalo v našem vlastním 
prostředí, kde jsme byli doma.“ Vzpomínka č.1018. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4

2  Citoyenův  komentář  z 11.6.1939.  citováno  podle  Kokoška,  S.  Dvě neznámé  zprávy  z okupované  Prahy  o  
postavení židovského obyvatelstva v Protektorátě  In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997,  
s.31

3  Krejčová, H. Hyndráková, A. Postoj Čechů k Židům. In. Soudobé dějiny, č. 4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 1995, s. 579

4  „…v Říši, kde se Židé chovali mnohem disciplinovaněji:“ citováno podle Krejčová, H. Hyndráková, A. Postoj  
Čechů k Židům. In. Soudobé dějiny, č. 4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, s.587
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využívali  služeb židovských lékařů  a  advokátů  nebo schválně  navštěvovali  podniky 
označené jako neárijské.  Ze zpráv vyplývá,  že k tomuto  porušování  protižidovských 
opatření docházelo na celém území protektorátu a ve všech vrstvách obyvatelstva5. 

Na konci roku 1939 konstatovala výroční zpráva, že: „je snaha po vystěhování  
stále  nedostatečná.  Je  to  způsobeno především přátelským vztahem Čechů k Židům. 
Solidarizuje se hlavně inteligence a usnadňuje jim tak jejich postavení. Více nakupují  
v židovských  obchodech,  Židé  se  zúčastňují  české  spolkové  činnosti  (Sokol).  Česká  
policie  přehlíží  židovské  přestupky,  Češi  rozšiřují,  že  kdo  se  zúčastní  arizace,  je  
zrádcem národa. Židé se zúčastňují české protiněmecké ilegální činnosti….Židé se také  
účastní národních oslav (Husovy, Václava). Namlouvají Čechům, že po nich přijdou na 
řadu oni, a proto je Češi mají bránit.“6 

Zatímco  v roce  1939  demonstrovali  svou  sounáležitost  s českým prostředím  a 
občanskou neposlušnost především samotní  Židé, od roku 1940 se iniciativa pomalu 
přesouvala  na  českou  stranu7.  Zprávy  si  stěžovaly  na  českou  liknavost  při  arizaci 
majetku, nedodržování a obcházení protektorátních zákonů a vyhlášek. Díky tomu, že 
velké pravomoci v protižidovských opatřeních byly v rukou českých místních orgánů, 
mohli Židé i nadále v některých místech navštěvovat kina či restaurace8. Přes zhoršující 
se  zásobovací  situaci,  se  opakovaně vyskytly  případy,  že  Češi  pro  Židy  obstarávali 
poukázky na potraviny a někteří obchodníci jim zboží nosili až domů9.

V roce  1940  se  podle  oficiálních  informací  příznivý  vztah  k Židům  ještě 
vystupňoval10 a pro německé okupační orgány se stal  skutečným problémem zvláště 
z perspektivy uskutečňování tzv. »konečného řešení židovské otázky«. Na přelomu let 
1940 a 1941 vyjádřily svou solidaritu se Židy také významné osobnosti společenského a 
hospodářského  života,  což  rozproudilo  živou  diskusi  v tisku11 a  v Národním 
souručenství. Výbor Národního souručenství nakonec vyzval své členy, aby se napříště 
vyvarovali  veškerého společenského styku s Židy a oznámil  přípravy na přezkoušení 
„árijského“  původu všech  členů.  Na to  zareagoval  pražský  primas  kardinál  Kašpar, 
pohrůžkou,  že  nebude-li  protižidovský  výnos  stažen,  vydá  proti  činnosti  Národního 
souručenství  pastýřský  list12.  Svou  solidaritu  Židům  nadále  vyjadřovala  především 

5  Tamtéž, s.581
6  Výroční zpráva za rok 1939 citováno podle Krejčová, H. Hyndráková, A. Postoj Čechů k Židům. In. Soudobé 

dějiny, č. 4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, s.581-582
7  Tamtéž, s. 582
8  Měsíční  zpráva  z června  1940  konstatovala:  „Na  různých  místech  nejsou  ještě  hostince  a  hotely  Židům  

zakázány, i když se tam nalézá německé vojsko. Často došlo k tomu, že němečtí vojáci seděli se Židy u téhož stolu  
a z neznalosti, že jsou to Židé, se s nimi srdečně bavili.“ Citováno z Krejčová, H. Hyndráková, A. Postoj Čechů 
k Židům. In. Soudobé dějiny, č. 4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, s.583

9  Poukázky na potraviny dostávali všichni občané protektorátu. Židovští občané je však měli označené písmenem 
„J“ a některé kupóny, například na tuky nebo oblečení, měli proškrtané. 

1 0  Měsíční zpráva z ledna 1941 uvádí: „Zesílení českého odporuje motivováno zahraničně politickými nadějemi.  
Od toho se odvozuje  i  nálada a důvěřivost protektorátních Židů .“ Citováno z Krejčová,  H. Hyndráková,  A. 
Postoj Čechů k Židům. In. Soudobé dějiny, č. 4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, s.584

1 1  „Směrodatné kruhy českého národa zásadní otázku, má-li se Židům blahopřáti či nikoliv, banalisovaly resp.  
Posuzovaly pod zorným úhlem práva. To je příklad toho, jak málo zde bylo v židovské otázce vykonáno. Je velmi  
smutné,  není-li  v národě  rozšířeno  vědomí,  že styk  s Židy  je  v zásadě proti  národní  cti.“ Pravidelná  týdenní 
porada šéfredaktorů denního tisku dne 7.2.1941 Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 
2003, s.280

1 2  Brandes, D.  Kolaborace v protektorátu Čechy a Morava. In. Dějiny a současnost, č.1, Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1992, s.26
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inteligence,  úředníci,  učitelé,  řemeslníci  a  četníci.  Hlavně  v menších  městech  a  na 
vesnicích zůstávali Židé i nadále součástí české pospolitosti. 

V roce  1941  zprávy  zaznamenávaly,  že  Češi  někde  i  nadále  využívají  služeb 
židovských lékařů, což naopak umožňuje bojkotovat lékaře německé. Zesílil i styk Židů 
s marxisty  a  legionáři.  Malé  tresty  a  pokuty  nebyly  prý  dostatečným  motivem  pro 
dodržování  předpisů.  Vliv českého fašismu byl  ve společnosti  nadále velmi  malý,  a 
rovněž  kolaborantství  bylo  pouze  okrajovou  záležitostí.  Dá se  říci,  že  na  jaře  1941 
neměla německá okupační správa ve společnosti žádnou významnou skupinu, která by ji 
pomohla prosadit protižidovská opatření. 

Změny  ve  společenské  atmosféře  nastaly  po  vypuknutí  války  se  Sovětským 
svazem.  Židům  byla  dávána  vina  za   posilování  odbojného  smýšlení  českého 
obyvatelstva a  šíření  zpráv z londýnského nebo moskevského rozhlasového vysílání. 
Němce znepokojovalo také zvýšené množství sabotáží a stávek. 

Jak přibývalo protižidovských opatření a kolem Židů se stahovala hradba zákonů, 
nařízení a vyhlášek, dávali Češi stále více najevo svou solidaritu s nimi. U někoho šlo 
spíše o demonstrací odporu proti  okupantům a jejich záměrům, ale u mnoha Čechů 
pramenila snaha pomoci z obyčejných lidských sympatií a soucitu.  České obyvatelstvo 
se  proto  ani  nepodílelo  na  kontrole  dodržování   protižidovských  opatření,  které  tak 
zůstalo v kompetenci pouze protektorátních úřadů a četnictva13.  V každém případě se 
sepětí českého obyvatelstva se Židy stalo pro okupanty reálným problémem, protože si 
uvědomovali, že vydávat příkazy, které nikdo nehlídá, je nejenom neúčinné, ale často 
také směšné14.

Ke  stykům  mezi  českými  a  židovskými  zaměstnanci  nesmělo  docházet  ani 
v zaměstnání. Od ledna 1941 proto nesměli být Židé zaměstnáváni jako jednotlivci, ale 
pouze jako skupiny, které pracovaly odděleně od ostatních.  Podmínky stanovené pro 
zaměstnávání  židovských  dělníků  však  přinášely  zaměstnavatelům  mnoho 
organizačních  i  technických  problémů,  které  zvětšovaly  jejich  náklady.  Proto  se 
podniky zaměstnávání  Židů bránily.  Pro Židy bylo naopak důležité  sehnat  jakékoliv 
zaměstnání, protože potřebovali peníze pro zajištění existence své i svých rodin. Práce 
židovských skupin je v roce 1941 doložena na stavbách silnic, při pozemních pracích, 
v kamenolomech,  cihelnách,  pískovnách,  dolech,  na  dobývání  kaolinu  a  při 
melioračních pracích, výjimečně ještě v zemědělství15. 

Povinné označení Židů mělo rovněž zajistit  další zvětšení propasti mezi Židy a 
Čechy. Okupační správa proto opakovaně žádala od říšského vedení souhlas k tomuto 
kroku, protože „jejich označením dojde k nucenému oddělení od českého obyvatelstva,  
ztíží  se výměna ilegálních zpráv a vytváření Říši  nepřátelské nálady.  Označení Židů  
vyvolá  antisemitské  nálady  nezanedbatelné  části  českého  obyvatelstva.16“  Nakonec 
začalo 19.9.1941 i  na území protektorátu platit  nařízení  vydané pro všechny Němci 

1 3  Ani činnost četnictva a protektorátních úředníků se nemohli nacisté spolehnout, jak potvrzuje i výroční zpráva  
za rok 1940: „České policejní orgány je (Židy) pronásledují pouze na německý nátlak.“ Citováno podle Krejčová, 
H. Hyndráková, A.  Postoj Čechů k Židům. In. Soudobé dějiny č.4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1995, s.583

1 4  Viz Tamtéž, s. 586-587
15  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 

s.69-70
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okupované země.  V této  době již  měli  nacisté  jasno ve  způsobu »konečného řešení 
židovské otázky« a nechtěli, aby se v souvislosti s transporty Židů do Terezína a odtud 
dále na východ, vyskytly v protektorátu nějaké problémy. Heydrich proto v říjnu 1941 
pohrozil,  že  proti  Čechům,  „kteří  z důvodů  opozičních  nebo  z nedostatečného 
porozumění soudí, že by se měli zjevně nebo tajně stýkat se Židy nebo jim vyjadřovat  
své sympatie, vyhrazuji si uplatnit  výše naznačená opatření i proti nim. To znamená  
izolaci  a  vysídlení.17“  Že  svou  pohrůžku  myslel  Heydrich  vážně,  dokázal  vydáním 
výnosu o  opatřeních  proti  Čechům,  kteří  se  chovají  přátelsky  k Židům  ze  dne 
24.10.1941.

6 . 2 .         Židovská otázka v     protektorátním tisku  

Svou  neblahou  úlohu  ve  vyvolávání  odporu  k Židům  a  vytváření 
atmosféry strachu sehrál nepochybně protektorátní tisk. Po vzniku protektorátu Čechy a 
Morava převzali nacisté organizaci cenzurní služby, která byla u nás zavedena od září 
193818.  Podle  směrnice  ze  dne  17.3.1939,  byla  Ústřední  tisková  dozorčí  služba 
podřízena německé služebně pro tisk v Praze, která přímo podléhala šéfu civilní správy 
německého  okupačního  velitelství  –  Henleinovi19.  Ten  si  také  vyhradil  veškerou 
kontrolu nad českým tiskem20. Po vzniku Národního souručenství se všechny existující 
deníky formálně staly tiskovým orgánem této organizace. Pro protektorátní tisk byla již 
tehdy vytyčena hlavní linie další práce nebo spíše spolupráce s Němci: „I tisk musí jíti  
cestami, které nastoupil pod vedením dr. E. Háchy celý národ.“21 V každém případě byl 
český tisk zcela podřízen německému vlivu a kontrolován trojstupňovou cenzurou22. 

Do  čela  tiskového  úřadu  říšského  protektora  byl  v červnu  1939  jmenován 
Wolfgang  Wolfram  von  Wolmar23,  jehož  oddělení  bylo  také  nejvyšším  politickým 
úřadem pro veškerý český tisk. Přesné pokyny o čem a jak mají psát, dostávali novináři 
jednak  přímo  na  tiskových  konferencích  pořádaných  von  Wolmarem,  a  jednak 
prostřednictvím stálé služby tiskového odboru předsednictva ministerské rady. V září 
1939 byl  vydán tajný dokument  Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku, 
1 6  Z dopisu K. H. Franka vedoucímu říšské kanceláře H. Lammersovi ze dne 30.7.1941. citováno podle Krejčová,  

H. Hyndráková, A.  Postoj Čechů k Židům. In. Soudobé dějiny č.4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  
1995, s.586

1 7  Záznam z tiskové konference R.Heydricha 10.10.1941. Citováno podle Krejčová, H. Hyndráková, A.  Postoj  
Čechů k Židům. In. Soudobé dějiny č.4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, s.588

1 8  23.9.1938 byla vyhlášena druhá mobilizace. V té době vstoupil podle vládní vyhlášky č.183/1938 Sb. stát do 
branné pohotovosti. 26.9.1938 byla utvořena Ústřední cenzurní komise, přímo podřízená ministerstvu vnitra, a 
na  základě  usnesení  ministerské  rady  ze  dne  6.12.1938  byla  předběžná  tisková  přehlídka  vykonávána 
prostřednictvím úředníků tiskové dozorčí služby. Stav branné pohotovosti státu byl ukončen 28.2.1939, zostřená 
cenzura však pokračovala  dále  prostřednictvím úředníků  tiskové dozorčí  služby.  Pasák,  T.  Soupis  legálních  
novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha: UK, 1980, s.43

1 9  Brandes, D. Češi pod německým protektorátem, Praha: Prostor, 2000, s.31
2 0  V Protektorátu  Čechy a Morava existovaly  rozdílné  předpisy  pro tisk vydávaný českými institucemi a tisk 

vydávaný německými institucemi.
2 1  Lidové listy z 2.4.1939 citováno podle Pasák, T. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých 

zemích z let 1939-1945, Praha: UK, 1980, s.50
2 2  Cenzura byla předběžná,  průběžná a následná.  Předběžnou kontrolu prováděl český cenzor přímo v redakci 

listu. Noviny a časopisy sledoval: tiskový odbor předsednictva ministerské rady oddělení pro tisk při kulturně  
politickém  oddělení  úřadu  říšského  protektora,  gestapo,  nacistická  bezpečnostní  policie,  protektorátní 
ministerstvo vnitra i policejní ředitelství. 

2 3  Wolmar byl v roce 1934 vyhoštěn z Československa pro nacistickou činnost. Od roku 1937 působil v  tiskovém 
úřadu berlínského ministerstva vnitra jako referent. Jeho politická a perzekuční činnost značně ovlivnila legální  
protektorátní tisk. Pasák, T. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-
1945, Praha: UK, 1980, s.53
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který  do  všech  podrobností  konkretizoval  úkoly  tisku.  Mimo  jiné  také  zakazoval 
zveřejňovat  informace o protižidovských opatřeních s  výjimkou úředních zpráv24.  S  
obsahem Souborného přehledu byli  seznámeni  pouze šéfredaktoři  a  úředníci  tiskové 
dozorčí služby25. Ti také nesli osobní odpovědnost za přesné dodržování těchto pokynů. 

Mnoho významných osobností politického a kulturního života opustilo politickou 
scénu i  redakce hned po Mnichovu26.  Před těmi,  kteří  zůstali,  stálo  nelehké dilema. 
Kromě neustálého nebezpečí  zatýkání  či  udávání  mezi  kolegy měli  novináři  veřejné 
mínění  zpracovávat  takovým  způsobem,  aby  se  české  obyvatelstvo  s nacistickou 
protižidovskou politikou zcela ztotožnilo27. Také von Wolmar věnoval na pravidelných 
poradách s novináři židovské otázce velkou pozornost: „Odžidovštění je otázkou Čechů,  
k níž nutno podotknouti, že nestačí jen vládní nařízení a proklamace. Píší-li noviny o  
židovské otázce (což je jim přenecháno k volné úvaze), pak musí psáti tak, aby všechna  
nařízení měla náležitý ohlas ve veřejnosti; bylo by ještě lépe, kdyby tisk informoval a  
zpracovával veřejnost tak, aby vládní a jiná protižidovská opatření byla jen důsledkem  
veřejného smýšlení a veřejnou potřebou.28“ Doporučoval proto nejenom, o čem se má29 

či  nesmí  psát30,  ale  také jakým způsobem se to  má provádět31:  „Konečně chci  ještě  
jednou nejnaléhavěji doporučit,  aby o filmu »Žid Süss« nebyly psány pouze kulturně  
politické úvahy, resp. filmové recense, nýbrž aby tento film byl podkladem politického  
úvodníku, který by se zabýval otázkou židovskou. Tento film se vyznačuje mimořádnou  
dramatičností,  objasňuje  způsob práce Židů a jejich  dovednost  vplížiti  se  do cizího  
národa, aby se stali pány osudů32“. Nesmí jít o všeobecné statě bez zaujetí stanoviska, 
ale vyložit hlavní zásady židovské otázky „s použitím příslušné německé literatury.33“ 
Speciální pokyny pak platily pro nábožensky zaměřený tisk: „o židovské otázce možno 
v denním tisku pojednávati  jen ve smyslu zásady: Žid a árijec,  a nikoliv snad Žid a  
křesťan, při  čemž konfesionální  založení listu  musí zůstati  stranou.34“ Kontrola  tisku 
probíhala skutečně do nejmenších detailů35. 

2 4  Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.483
2 5  Pasák, T.  Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha: UK, 

1980, s.55
2 6  Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha: Práh, 1999, s.220
2 7  Milotová,  J.  Protektorátní  tisk a „židovská otázka“. In.  Terezínské studie a dokumenty,  Praha: Nadace TI, 

1996, s.130. Podobně „Novináři se musí považovati za orgány určené k vytváření veřejného mínění.“ Pravidelná 
týdenní porada šéfredaktorů denního tisku ze dne 15.11.1940 Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: 
UK Praha, 2003, s. 226

2 8  Všeobecná tisková porada 25.10.1934 In. Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, 
s.202

2 9  „Je to  vládní  nařízení  o právním postavení  židů ve veřejném životě,  na kterém se usnesla 5.7.1939.  I toto  
opatření, jeho význam a dosah zasluhoval by větší pozornost novin, stejně jako celá otázka židovská a její řešení  
v našem praktickém životě.“ Všeobecná tisková konference ze dne 7.6.1940 In. Český tisk pod vládou W. W. von 
Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.135

3 0  „Jeden provinční list přinesl dvě oznámení úmrtí Židů. To je zjev naprosto nepřípustný, aby je české listy ještě  
dnes  přinášely  Něco  takového  není  v zájmu  ani  českého  národa,  ani  příslušného  listu.“  Pravidelná  týdenní 
porada šéfredaktorů denního tisku 11.7.1940 In. Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 
2003, s.154

3 1  „Znovu vám kladu na srdce formu, jak se má psát slovo ŽID. Pište politicky »Žid« a nikoliv »žid«“  Tisková 
konference dne 22.11.1940 In. Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.227

3 2  Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denního tisku dne 22.11.1940 In. Český tisk pod vládou W. W. von  
Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.231

3 3  Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denního tisku ze dne 15.11.1940 In.  Český tisk pod vládou W. W. von  
Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.225-226

3 4  Pravidelná porada šéfredaktorů denního tisku dne 28.2.1941 In. Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara,  
Praha: UK Praha, 2003, s.312
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Na začátku  roku 1941 Wolmar  konstatoval,  že:  „V židovské  otázce  český  tisk  
nevykonal  dosud  téměř  nic  a  co  bylo  vykonáno,  bylo  neobratné.“36 Žádal  tedy  po 
novinářích větší aktivitu37, se kterou by v národě prosazovali „říšské ideje“ i v židovské 
problematice. I novináři se musí podílet  na úplné izolaci Židů: „s lidmi, kteří budou 
spatřeni ruku v ruce se Židy anebo se dokonce budou veřejně chlubiti svými sympatiemi  
k těmto označeným Židům, musí býti nakládáno jako s každým Židem, tj.  nedostanou 
lístky na oděv ani kuřivo,  nebudou smět navštěvovati  veřejné místnosti  a instituce a  
budou rovněž označeni židovskou hvězdou. Žádám, abyste tento požadavek vznesli do  
všech důsledků v českém tisku, aby každému zašla chuť zadávati si se Židem. ... Žádám,  
aby  toto  varování  bylo  učiněno  s veškerým  důrazem.38“  Wolmar  také  důrazně 
doporučoval  zavedení  denunciačních  rubrik39,  které  by  sloužily  k zastrašení  českého 
obyvatelstva40. Tyto rubriky pak byly skutečně nejednou podnětem k zásahu Gestapa.

Je smutnou skutečností, že na rozdíl od začátku okupace existovala v roce 1941 
mezi novináři početná skupina těch, kteří byli ochotni dát se do služeb nacistů41. Vedle 
přesvědčených antisemitů – fašistů a vlajkařů, pomáhali formovat protižidovské postoje 
i  čeští  novináři42.  Dokonce i  katolické Lidové listy  otiskly v říjnu 1941 16 článků o 
Židech. Neblaze proslul v této tématice František Zelenka: „Ale zbyly zde pozůstatky,  
sirotečkové, kterým se stýská po milém a příjemném styku se židovským zápachem… Žid  
zmizel, Židomilci zůstali. Proto bude potřeba nečekat, až seschnou, ale pomoci jim, aby  
následovali rychle osud Žida, jenž jim dosud leží na srdci.43“ 

Po technické stránce sice protektorátní tisk plnil  své poslání, ale výsledky jeho 
působení  byly  podle  samotných  nacistů  velmi  malé44.  Zájem  české  veřejnosti  o 
protektorátní tisk postupně upadal a v září 1941 došlo na podnět odbojových organizací 
dokonce  k jeho  přímému  bojkotu45.  V této  situace  samozřejmě  noviny  ztratily  svou 

3 5  „Zastavení časopisu bylo zdůvodněno tím, že nařízení říšského protektora nepatří přirozeně do kulturní rubriky  
listu (a pod »Národní píseň dne«)“  Pravidelná týdenní porada ze dne 10.5.1940 In. Český tisk pod vládou W. W.  
von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.94 nebo „Není v něm ani jeden obrázek, který by české mládeži osvětlil  
události na bojišti“ Pravidelná týdenní porada ze dne 31.5.1940 In. Tamtéž, s.111.

3 6  Všeobecná tisková konference dne 14.2.1941 In. Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 
2003, s.291

3 7  „Není námitek, bude-li žádáno označení Židů, aby se poznali na první pohled. Pište to jen věcně a klidně a bez  
útoků na úřední a vládní místa. Už se na tom pracuje, ale to je důvěrné .“ Tisková konference dne 29.98.1941 In. 
Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.394

3 8  Pravidelná týdenní  porada šéfredaktorů denního tisku dne 19.9.1941  In.  Český tisk pod vládou W. W. von  
Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.423

3 9  „Doporučuji vám, abyste….zavedli místní pranýř, na němž byste vydali veřejnosti jisté Židy nebo Árijce, kteří se  
stýkají s Židy anebo jim poskytují pomocní služby. Doporučuji to naléhavě. Nemusí to být denně, avšak případ  
od případu, je-li materiál k dispozici.“ Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denního tisku dne 24.10.1941 In.  
Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.457

4 0  Za předlohu sloužil tzv. Židovský sloupek v časopise Vlajka a rubrika Židovský pranýř v novinách Stříbrného. 
Viz. Milotová, J. Protektorátní tisk a „židovská otázka“. In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 
1996, s.145

4 1  Maršálek, P. Protektorát Čechy a Morava, Praha: UK Praha, 2002, s.149-150
4 2  „Brněnský  list  Den  uveřejnil  článek,  který  zasluhuje  zmínky.  List  se  v něm zabývá  potíráním  pokoutního  

obchodu a asociálním smýšlením jednotlivců, kteří v zásobování potravinami hledají výhody ke škodě druhých.  
O podobném tématu pojednává A-Zet způsobem, který také zasluhuje uznání.  Článek je nadepsán:  Kde jsou  
vysoké ceny, není Žid daleko. Jest to opravdu výtečný a cenný článek .“ Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů 
denního tisku dne 28.3.1941 In. Český tisk pod vládou W. W. von Wolmara, Praha: UK Praha, 2003, s.331 

4 3  Lidové listy. Praha, 1941, 30.10.1941, s.1 citováno podle Krejčová, H. Hyndráková, A. Postoj Čechů k Židům. 
In. Soudobé dějiny, č. 4, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, s.592

4 4  Maršálek, P. Protektorát Čechy a Morava, Praha: UK Praha, 2002, s.150
4 5  Prodej českých novin klesl o 70% a Úřad říšského protektora byl úspěchem bojkotu značně zneklidněn. Pasák, 

T. Soupis legálních novin,  časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha: UK, 1980, 
s.62-63s
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základní informační hodnotu46, protože jejich možnosti výběru témat i způsobu jejich 
zpracování byly minimální. Na druhou stranu si však můžeme položit otázku, do jaké 
míry kolaborující novináři a redaktoři utvářeli či alespoň ovlivňovali smýšlení a postoje 
národa, přestože psali pod nátlakem okupační správy. 

6 . 3 .         Československá exilová vláda v     Londýně  

Benešova  vlády  v Londýně  zaujala  k židovské  problematice  spíše  apatický  a 
vyčkávací  postoj47.  Jeho  příčiny  viděl  Avigdor  Dagan  (dříve  Viktor  Fischl)  ve 
skutečnosti,  že  vysoké  zastoupení  Židů  v zahraničních  armádách  na  východě  i  na 
západě, dávalo nepříteli možnost obviňovat Benešovu vládu z toho, že bojuje hlavně za 
Židy48.  Také  depeše,  přicházející  od  domácího  odboje,  nesympatizovaly  s  utrpením 
židovských spoluobčanů. V době, kdy byli Židé transportováni do Terezínského ghetta, 
přišla zpráva varující  vládu, aby neslibovala navrácení židovského majetku těm, kdo 
přežijí49. Objevily se dokonce i námitky proti návratu všech Židů do jejich domovů50. 
Další důvod vyčkávacího postoje můžeme nalézt v odmítavém vztahu Velké Británie 
k sionismu  a  židovské  emigraci,  který  se  stal  zřejmý  především vydáním  tzv.  Bílé 
listiny51. 

V každém případě se v období let 1939-1940 na žádném jednání vlády s vedením 
zahraničního  odboje  neobjevila  otázka  Židů,  ať  už  Československých  nebo  jiných. 
Teprve od léta 1940 se některé aktivity zaměřily i na pomoc židovským uprchlíkům a 
židovským  obětem  nacistické  persekuce.  Kromě  toho  se  jednání  vlády  dotklo 
židovských příslušníků v zahraniční armádě a politického zastoupení židovské emigrace 
v exilové vládě. 

Vláda byla průběžně informovaná nejen o arizaci židovského majetku, ale také o 
deportacích židovského obyvatelstva. V polovině roku 1942 dostala exilová vláda první 
zprávy o deportacích Židů ze Slovenska. Bylo rozhodnuto požádat Vatikán, aby uplatnil 
svůj  vliv  na  katolického  kněze Tisa  a  vyzvala ho k zastavení  deportace52.  Zástupce 
Vatikánu v Bratislavě pak skutečně intervenoval  u slovenské vlády a deportace byly 
20.10.1942 dočasně zastaveny. 

14.9.1942  obdržel  Beneš  od  Židovského  světového  kongresu  v  Ženevě  první 
podrobnou zprávu o německém plánu tzv. »konečného řešení«. Zástupci kongresu Dr. 
Barou a A. Easterman navštívili premiéra Beneše 29.9.1942. Díky věhlasu předválečné 

4 6  Podrobněji viz. Bartoš, J.  Noviny jako historický pramen. In. Tisk a politické strany, Olomouc: UP, Katedra 
politologie a evropských studií FF, 2001, s.9-13

4 7  Dagan, A.  Československá vláda v exilu a židovská tragédie za druhé světové  války. In. Terezín v konečném 
řešení židovské otázky, Praha: Logos, 1992, s.204

4 8  Tamtéž, s.204
4 9  Dagan, A.  Československá vláda v exilu a židovská tragédie za druhé světové  války. In. Terezín v konečném 

řešení židovské otázky, Praha: Logos, 1992, s.204
5 0  Němeček,  J.  Československý londýnský politický exil  a  židovská otázka,  In.Terezínské studie  a dokumenty, 

Praha: Nadace TI, 1997, s. 326
5 1  Bílá listina v podstatě anulovala Balfourovu deklaraci z roku 1917. Tento oficiální britský postoj před druhou 

světovou válkou mimo jiné minimalizoval přistěhovalectví a znemožnil tak Židům z Evropy zachránit se před 
nacistickou vyhlazovací politikou emigrací do Palestiny. Viz Němeček, J.  Československý londýnský politický  
exil a židovská otázka, In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.337

5 2  Tento krok byl ojedinělý a nedošlo k němu ani tak z iniciativy Benešovy vlády, spíše s jejím souhlasem. Bylo 
prostě využito osobní známosti jednoho z členů delegace s biskupem Mayerem, který intervenci předal kardinálu 
Hinsleymu. Dagan,  A.  Československá vláda v exilu a židovská tragédie za druhé světové války.  In.  Terezín 
v konečném řešení židovské otázky, Praha: Logos, 1992, s.205
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československé  rozvědky  jej  považovali  za  nejlépe  informovaného  státníka  a  chtěli 
s ním  o  zprávě  hovořit.  Beneš  ale  o  její  věrohodnosti  pochyboval  a  doporučil,  aby 
nebyla  šířena  do  doby  než  se  ověří  její  autentičnost.  K ověření  slíbil  použít  tajnou 
službu. O tom, co tajná služba zjistila, nejsou známy podrobnosti. Zachoval se pouze 
dopis adresovaný Eastermanovi: „Podle těchto zpráv nic se nezdá nasvědčovat tomu, že  
by Němci připravovali plán na hromadné vyvraždění všech Židů.“53. O 11 dní později 
bylo americkou vládou zveřejněno oficiální potvrzení zpráv o vyhlazování Židů. 

V českém vysílání BBC byla přečtena výzva „k veškeré pomoci pronásledovaným 
Židům54“.  V jednom  z projevů  v rozhlase  ministr  Ripka  varoval  nejenom  „před 
krátkozrakou lhostejností k osudu Židů“, ale zároveň upozornil, že je to jen generální 
zkouška k likvidaci dalších zotročených národů. Nikdo ale v podstatě nevěděl, co dělat. 
Snad nejaktivněji  se  zachoval  Jan  Masaryk,  z jehož  ministerstva  byl  odeslán  příkaz 
zástupcům exilové vlády v Ženevě, Stockholmu a Lisabonu pomáhat při záchraně Židů 
všemi možnými způsoby. Byl také založen fond na posílání balíčků do Terezína i do 
Polska za pomoci Červeného kříže a židovských organizací55. Známy jsou také některé 
Masarykovy  rozhlasové  projevy  z Londýna:  „Naší  generaci  bylo  dopřáno,  aby  se  
z hrozného osudu Židů poučila, kam vede antisemitismus… My hledíme do budoucnosti,  
a proto si s vámi dnes chci zopakovat, že antisemitismus je barbarství a ostuda, která  
zůstane vyhrazena Němcům jako znamení největší vlastní pohany…chtěl bych, abychom 
po válce mohli našim dětem a celému světu říci, že jsme ze svých sil Židům pomáhali a  
že jsme i v této německé hrůze zůstali slušnými lidmi.56“ 

Ministerstvo zahraničí se rovněž zajímalo o osud Židů žijících v Maďarsku, mezi 
kterými  bylo  hodně  československých  příslušníků.  Když  se  na  počátku  roku  1943 
jednalo  o  přijetí  čtyř  tisíc  dětí  z Maďarska,  Rumunska  a  Bulharska  do  Palestiny, 
pokoušely  se  o  přidání  transportu  tisíce  slovenských  dětí.  Při  intervencích  ohledně 
slovenských  Židů  se  československá  vláda  úzkostlivě  snažila  nevyvolat  dojem,  že 
vyjednává s vládou Slovenské republiky57.

Na  anglickém  území  vznikla  celá  řada  židovských  organizací,  založených 
československými  občany  židovského  původu,  například  Federace  československých 
Židů,  Svaz  ortodoxních  Židů  z Československa  či  Ústřední  rada  národních  Židů 
z Československa.  Čistě  náboženskými  otázkami  se  zabývalo  Náboženské  sdružení 
Židů z Československa.  Mezi  různými proudy židovství  však pokračovaly i  v Anglii 

5 3  Citováno z: Dagan, A.  Československá vláda v exilu a židovská tragédie za druhé světové války. In. Terezín 
v konečném řešení žid. otázky, Praha: Logos, 1992, s.206

5 4  Tamtéž, s.206
5 5  Balíčková  akce  pro  československé  Židy  v Terezíně  byla  zřízena  v Lisabonu.  Podle  sdělení  ministerstva 

zahraničních  věcí:  dosažené  výsledky  jsou  považovány  za  velmi  uspokojivé:  90%  zásilek  došlo  do  rukou 
adresátů.  Dobrodiní  služby  využívá  5000  osob,  kterým  jsou  dvakrát  měsíčně  posílány  půlkilové  balíčky 
(obsahují hlavně sardinky) v nákladu 240 tisíc Escudos. Obdobná služba bylo zřízena i pro tábor v Birkenau.. 
Československá vláda přispěla v roce 1943 na akci 22 tisíci liber a v roce 1944 10 tisíci liber. Peníze se opatřují 
také soukromými sbírkami (asi 9 tisíc liber). Podle Jaromíra Kopeckého v Lisabonu byla skutečná účinnost jen 
asi  11%  (ze  70 000  odeslaných  balíčků  potvrdilo  příjem  pouze  asi  7200  příjemců).  Viz.  Němeček,  J.  
Československý londýnský politický exil a židovská otázka, In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 
1997, s. 327

5 6  Z Masarykova  projevu  29.9.1944  k židovskému novému roku.  Citováno  podle:  Dagan,  A.  Československá  
vláda  v exilu  a židovská tragédie  za druhé světové války.  In.  Terezín v konečném řešení  žid.  otázky,  Praha: 
Logos, 1992, s.206

5 7  Němeček,  J.  Československý londýnský politický exil  a židovská otázka,  In.Terezínské studie  a dokumenty, 
Praha: Nadace TI, 1997, s. 332-333
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neshody, které Židy provázely po celou dobu existence Československa – spory mezi 
asimilanty a sionisty.  Na rozdíl  od Masaryka, upřednostňoval  Beneš asimilanty.  Byl 
přesvědčen, že Židé jako sionisté nemají v československé republice místo a měli by se 
vystěhovat.58 Benešovy  názory  se  projevily  také  v diskuzích  o  zastoupení 
československých  Židů  ve  Státní  radě,  kam  byl  teprve  v listopadu  1941  jmenován 
Arnošt Frischer (bývalý předseda Československé židovské strany) jako zástupce všech 
československých Židů.

Ve svém projevu na jaře 1944 dokonce Beneš řekl,  že „repatriace židovského 
obyvatelstva  bude problémem těžším než  repatriace  dělníků,  kteří  byli  zavlečeni  na  
nucené  práce59“.  Vyvolalo  to  velký  rozruch především v židovských  organizacích  a 
Beneš byl obviněn, že odmítá návrat Židů do Československa. V průběhu roku 1944 pro 
něj A. Frischer připravil tzv. Pamětní list,  ve kterém analyzoval jednotlivé problémy 
československých Židů a navrhoval jejich řešení v poválečné republice. 

V rámci  zákonodárství  se  měla  nejenom zaručovat  národnostní  práva  židovské 
menšiny,  ale  měl  se  také  důsledně  postihovat  antisemitismus.  Repatriační  akce  se 
neměly  omezovat  pouze  na  židovské  obyvatele  Československa,  protože  podle 
Fischerova odhadu 30 až 40 tisíc Židů nebylo československými státními občany. Při 
rehabilitaci a restituci se měl uplatnit specifický přístup k Židům, protože jejich životní 
podmínky se lišily: byli vyřazeni z práce, ztratili nejenom výrobní prostředky, ale také 
veškerý  movitý  a  nemovitý  majetek.  Fritcher  také  žádal  obnovení  náboženského, 
společenského  a  kulturního  života  československého  židovstva,  zejména  obnovení 
zničených  synagog.  Z majetku  rodin,  které  byly  nacisty  úplně  vyvražděny,  měl 
vzniknout  zvláštní  fond  k obnově  hospodářského  života  nemajetných  jednotlivců  a 
k vybudování  sirotčinců,  starobinců  a  nemocnic.  Samostatným  bodem  byl  vztah  k 
sionismu, který neměl být nikomu na újmu. V otázce potrestání zločinů páchaných na 
Židech  považoval  Fritcher  za  dostatečný  zákon  o  potrestání  nacistických  zločinců, 
připravovaný  ministrem  spravedlnosti.  Zdůraznil  ale,  že  je  nutné  potrestat  i  osoby, 
odpovědné za vyvezení slovenských Židů do polských vyhlazovacích táborů. V řadě 
bodů k naplnění  těchto  návrhů nedošlo,  což  Fritcher  jako  předseda  poválečné  Rady 
židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě musel trpce pociťovat60.

Otázka  odškodnění  židovských  obětí  za  arizovaný  majetek  se  nikdy  nestala 
samostatným problémem. Vrácení židovského majetku se stalo předmětem všeobecných 
dekretů,  například  dekretu  č.2/1945  o  mimořádných  opatřeních  pro  zajištění 
hospodářského života na osvobozeném území,  ve kterém byly za neplatné označeny 
majetkové převody, uzavřené po 29.9.1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové či 
politické perzekuce. Nové poválečné zákony se o židovské národnosti nezmiňovaly a 
nesrovnalosti  v této oblasti  byly řešeny až za pomoci  prováděcích vyhlášek různých 

5 8  Válečné deníky Jana Opočenského, záznam že 3.9.1940 o rozhovoru K.Kleinera S  E.Benešem. Citováno podle 
Němeček, J. Československý londýnský politický exil a židovská otázka, In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: 
Nadace TI, 1997, s. 329

5 9  Beneš svá slova vysvětloval tím, že zatímco dělníci budou moci být okamžitě repatriováni ke svým rodinám,  
českoslovenští  Židé  jsou  rozptýleni  po  celém  světě   a  jejich  rodiny  byly  deportovány  pryč.  Němeček,  J.  
Československý londýnský politický exil a žid.otázka, In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, 
s.333

6 0  Němeček,  J.  Československý londýnský politický exil  a  židovská otázka,  In.Terezínské studie  a dokumenty, 
Praha: Nadace TI, 1997, s. 334-335
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ministerstev. Například výnosem čj. B-300-10.690 ze září 1946 byly z odsunu Němců 
vyloučeny   osoby  židovského  původu,  které  se  hlásily  k německé  národnosti,  které 
postihla  rasová  perzekuce  a  které  se  neprovinily  „proti  národům  českému  a 
slovenskému“61.

 

6 . 4 .         Pomoc katolické církve  62  

Po  okupaci  Československa  se  nacisté  snažili  vybudovat  kolaborantskou  síť 
kolem všech institucí, které mohly pro Říši znamenat potenciální nebezpečí. Katolická 
církev  tedy  na  jednu  stranu  měla  možnost  legálního  působení63,  byla  ale  postupně 
omezována  řadou  nařízení64.  Na  druhou  stranu  byla  vystavena  zvýšenému  zájmu 
bezpečnostních  složek  a  kolaborantů.  Ke  sledování  katolické  církve  sloužil 
bezpečnostní  službě  (SD)  speciální  útvar  „Úřad  katolické  akce“.  Jeho  pracovníci 
sledovali kázání v kostelech, na poutích a rovněž reakce věřících na pastýřské listy. SD 
vysílala  své  důvěrníky  i  ke  zpovědi,  kde  se  měli  snažit  přimět  faráře  ke 
kompromitujícím  výrokům65.  Protože  měla  SD  problémy  se  získáváním 
spolupracovníků z řad českých katolíků, orientovala se zejména na Němce, kteří mluvili 
česky.

Z této doby také nejsou známy žádné kolektivní formy pomoci Židům ze strany 
duchovních  nebo  církevních  organizací66.  V policejní  věznici  v terezínské  Malé 
pevnosti67 bylo  v  letech  1940-1945  vězněno  142  duchovních,  z  toho  118  římsko-
katolických kněží. Příčiny jejich zatčení byly sice velice různé68, ale v převážné většině 

6 1  Tamtéž, s. 336
6 2  K tomuto bodu existuje velice málo pramenů. Těsně po válce se sice objevily knihy, které zdůrazňovaly účast  

kněží v národním odboji za války, ale vedle prokázané odbojové činnosti se často jako důkaz odboje uváděla již 
pouhá persekuce. Ta však mohla mít mnoho forem. Od pouhých opakovaných výslechů, přes zákaz duchovní  
služby až po popravy či věznění v koncentračních táborech. Rovněž důvody perzekuce mohly být rozmanité. Od 
protiněmeckých slov z kazatelny či v soukromí až po odbojovou podzemní činnost. Mohlo však jít také jen o 
pouhé udání nebo se příčinu zatčení ani nepodařilo zjistit. Zcela výjimečně se jako důvod perzekuce uváděla  
pomoc  židovským  spoluobčanům,  a  to  i  v materiálech,  které  vznikly  brzy  po  válce,  kdy  byla  tato  činnost  
společensky  hodnocena  jednoznačně  kladně.  Po  roce  1948  už  tato  oblast  nebyla  historicky  zpracována 
z ideologických důvodů. 

6 3  Po okupaci představovaly kostely jedinou legální možnost shromažďování více osob. Oslavy českých světců 
znamenaly také posilu v národním smýšlení.

6 4  Fiala,  P.,  Hanuš,  J.  (Eds.)  Katolická církev a totalitarismus  v českých zemích,  Brno:  Centrum pro  studium 
demokracie a kultury, 2001, s.58

6 5  Tamtéž, s.59
66  Kniha Josefa Beneše Kaine, kde je tvůj bratr, Praha: Česká katolická charita, 1971 obsahuje medailonky kněží,  

kteří  se stali  oběťmi nacismu u nás. Celé dílo však má více charakter oslavný,  než historický.  Také důvody  
zatčení  jsou  formulovány  velmi  volně.  Navíc  kniha  vyšla  až  v roce  1971,  takže  může  být  poznamenána 
ideologickými stanovisky.  Přesto bylo možné z celkového počtu 44 vybrat 4 kněze, u kterých je jako důvod 
zatčení či udání uvedena pomoc židům. Kniha Fr. Ludvíka,  České katolické kněžstvo s národem a lidem v boji,  
utrpení  a  práci  pro  lepší  zítřek,  Praha:  Arcibiskupské  pastorační  ústředí,  1946  uvádí  pouze  počty 
perzekuovaných kněží v jednotlivých diecézích. Důvody zatčení jsou formulovány jen velmi obecně nebo chybí 
úplně.

67  Malá pevnost  byla  odloučeným pracovištěm Pankrácké  věznice,  která  byla  pod  správou  pražské  úřadovny  
gestapa. Takže v Malé pevnosti byli vězněni pouze kněží, kteří příslušeli pod pravomocí české úřadovny gestapa.  
Moravská úřadovna měla vězení v Kaunicových kolejích. O počtu kněží vězněných zde, však neexistují žádné 
studie. Obě úřadovny, v Čechách i na Moravě, podléhaly IV. úřadu v Říšském bezpečnostním hlavním úřadu 
v Berlíně. 

68  Poloncarz, M. Duchovenstvo v policejní věznici Malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. In. Terezínské Listy 
22, Praha:Oswald, 1994, s.86-87
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se jednalo o individuální formy odporu vůči nacistickému režimu. Můžeme si je rozdělit 
do následující tabulky:

Důvod uvěznění
(řečeno slovy nacistické terminologie)

Počet zatčených 
duchovních69

1. Nepřátelská činnost (široká škála různých deliktů: poslech a 
šíření zpráv zahraničního rozhlasu, neuposlechnutí 
policejních nařízení, urážka Vůdce, výroky proti Říši ap.)

73

2. Příprava velezrady 9

3. Podpora perzekuovaných nebo stíhaných osob 11

4. Porušování protižidovských opatření 3

5. Odbojová  činnost  nebo  podezření  z členství  v ilegální 
organizaci

13

6. Nepodařilo se zjistit důvody 33

Celkem 142

Na první pohled vidíme, že pomoc Židům, byla nejméně častý důvod uvěznění. 
Což  fakticky  odpovídá  i  vzpomínkám  pamětníků.  V následujících  odstavcích  se 
pokusím  shrnout  konkrétní  případy  pomoci  tak,  jak  jsem  je  zaznamenala  ve 
vzpomínkách pamětníků, žijících ve válečných letech na území protektorátu70.

6 . 4 . 1 .    Záchrana pokřtěných Židů

Katolická církev se v první řadě pokoušela zachránit pokřtěné Židy, které často 
opomíjely židovské organizace. Její snahy sice nedosáhly masových rozměrů, ale přesto 
je jednání o emigraci do Ekvádoru doloženo ještě po začátku války. Možnost emigrace 
byla však u jihoamerických republik a v mnoha případech i Kanady spojována se křtem. 
Úředníci sice židovské žadatele ujišťovali, že jde pouze o formální požadavek71, a že 
v zemi pak budou moci žít podle vlastních tradic, přesto byla nutnost křtu pro mnoho 
lidí  nepřekročitelnou  bariérou72.  I  když se  nakonec někteří  rozhodli  pro  přijetí  křtu, 
nebylo jednoduché najít duchovního, který by jej udělil bez časově náročné přípravy. I 
tak  odjelo  jen  velmi  málo  lidí,  protože  všechny  konzuláty  pracovaly  na  rozdíl  od 
nacistické mašinérie velmi pomalu. 

Poměrně často jsem se ve vzpomínkách setkala se skutečností, že židovští rodiče 
nechávali před válkou pokřtít své děti. Dnes víme, že křest nemohl ochránit před tzv. 
Norimberskými  zákony73,  protože  ty  zjišťovaly  i  náboženství  prarodičů.  Mohl  však 
pomoci dětem ze smíšených manželství, zvláště když byl zapsán s dřívějším datem než 
15.9.1935.

6 9  V počtech jsou zahrnuti nejenom katoličtí kněží, ale také duchovní nekatolických křesťanských církví.
7 0  Ve vzpomínkách  jsem záměrně pominula  slovenské  Židy,  protože  situace na území Slovenska  byla  velmi 

rozdílná. 
7 1  „Měli  jsme  doklady,  že  jsme  pokřtění,  ale  vlastně  jsme  nebyli.“  Vzpomínka  č.52.  In.  Sbírka  vzpomínek 

pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4
7 2  Feder,R.PhDr. Židovská tragédie–dějství poslední, Kolín Lusk,1947, s.13
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Pokřtěný byl například malý Tom, který odjel s transportem dětí do Anglie74, a 
také malá Věra se svou sestrou, které se na odjezd rovněž chystaly. Věře bylo v té době 
asi 10 let  a ve svých vzpomínkách na rok 1938 napsala:  „Neměli  jsme se čeho bát.  
Přesto se otec rozhodl, že provede určitá preventivní opatření… a pak zařídil, abychom  
byly  s Evou pokřtěny.75“ Také dospívající  Jan  byl  pokřtěn  i  s bratrem76.  Malá  Lucie 
dokonce chodila na hodiny náboženství  ke kvakerům. Po válce pak vzpomínala,  jak 
utekla  z  pracovního  tábora  a  s polskými  papíry  odjela  na  práci  do  Německa.  Zde 
pracovala  spolu  s jeptiškami  v  nemocnici  a  byla  ráda,  že  se  jako  „Polka“  vyznala 
v liturgii a ve všem, co ke křesťanství patřilo77. 

Někteří  rodiče si  možná mysleli,  že  křest  jejich  dítě  uchrání  před nacistickým 
pronásledováním. Jindy byl křest dítěte skutečně podmínkou zařazení do záchranného 
transportu. Například tzv. Barbicanská misie organizovala transporty židovských dětí do 
Anglie,  kde  je  chtěla  obrátit  na  křesťanskou  víru78.  Z Československa  se  takto 
zachránilo asi  40 až 50 dětí,  které po dobu okupace žily v Chislehurstském domově 
v Kentu. Děti, jejichž rodiče zahynuli v koncentračních táborech, zůstaly v péči misie i 
po válce a několik chlapců bylo později dokonce vysvěceno na kněze79.  

O tom, že se církevní představitelé zasazovali o pomoc pokřtěným Židům, svědčí 
také množství přímluv za udělení prezidentské výjimky z nařízení o právním postavení 
Židů  ze  4.  července  193980.  Ve  prospěch  žadatelů  intervenoval  arcibiskup  Prečan, 
biskup Pícha,  opat kláštera v Teplé Helméř a z kardinálova pověření generální  vikář 
Opatrný. Víme však také, že i v případech, kdy byla intervence takříkajíc úspěšná, byla 
nakonec v roce 1942 zamítnuta H. Heydrichem. V jedné žádosti o přiznání prezidentské 
výjimky najdeme také zajímavý doklad o vztahu této žadatelky - katoličky k Židům: 
„Rozhodnutí o tom, že jsem židovka, mne značně rozrušilo a uvedlo do stavu zoufalosti  
a  nervového otřesu zejména proto,  že  nikdy v posledních 50 letech k židům jsem se 
nehlásila, s nimi do styku nepřicházela, naopak styku s nimi jsem se všemožně vyhýbala  
a tito za dnešního stavu věci mne za to ještě děsí a hledí mi můj osud jenom ztrpčovati.  
Moje nenávist k židům byla a je jako pravověrné křesťanky taková, že ani za bývalého  
režimu ke styku s nimi jsem se nemohla snížiti, a dnes mám být zařazena do jejich řad,  
což mne přivádí k zoufalství.“81 O zoufalství mnoha křesťanů, kteří od září 1941 museli 
7 3  Zpráva  neznámého  autora  o  postavení  židovského  obyvatelstva  v Protektorátu  Čechy  a  Morava,  odd.Od 

rozhodnutí mnichovského do zřízení Protektorátu: „Z hlediska náboženského poklesl počet židů značně v tomto 
období tím, že jich značný počet obávaje se budoucího vývoje ve střední Evropě odevzdané do zájmové sféry  
německé vystupuje z židovské víry a dává se pokřtíti. Tato otázka ovšem jest pro další uvažování o židovském  
problému nevýznamná, neboť nadále jest třeba při určování počtu židů vycházeti z pojmů rasových.“ Kokoška, 
S.  Dvě neznámé zprávy z okupované Prahy o postavení židovského obyvatelstva v Protektorátě  In. Terezínské 
studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1997, s.34

7 4  Toma se v Anglii ujala jedna katolička, která už dříve adoptovala 3 chlapce.  Vzpomínka č.196. In. Sbírka  
vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.

7 5  Gissingová, V. Perličky dětství, Praha: Odeon, 1992, s. 22
7 6  Vzpomínka č.2388, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.1
7 7  Vzpomínka č.192. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.35
7 8  Snaha obrátit na křesťanství osobu, které pomáhám, je posuzována jednoznačně jako zištný motiv. Pokud se 

prokáže, že cílem zachránce bylo obrátit zachráněného na křesťanství, nemůže mu být udělen titul „Spravedlivý  
mezi národy“. Viz. Fogelmanová, E. Svědomí a odvaha (Zachránci Židů za holocaustu), Praha: Volvox Globator, 
2000, s.23

7 9  Gissingová, V. Perličky dětství, Praha: Odeon, 1992, s. 93
8 0  Toto nařízení bylo zveřejněno až 24.4.1940.
8 1  Rodiče i prarodiče pní B.S. byli Židé, ona sama byla pokřtěná roku 1894. Kárný, M. Vyřazení židů z veřejného  

života Protektorátu a historie »čestného árijství«. In. Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1998, 
s.28
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nosit židovskou hvězdu, svědčil i rabín Feder: „Znám však přece křesťany židovského 
původu, kteří nevyšli celý rok z domu, aby neprozradili, že i v jejich žilách cirkuluje ta  
nenáviděná židovská krev.82“

6 . 4 . 2 .    Získání nové identity

Základním předpokladem záchrany před »konečným řešením« bylo vyhnout se 
včas evidenci na židovské náboženské obci. V ideálním případě nebýt jejím členem a 
navíc se včas postarat o změnu identity: říkalo se „arizovat“ se či „potopit“. Takový 
člověk pak sice mohl žít v protektorátu až do konce války, ale bezpečnější bylo odjet do 
ciziny83. Nejčastěji jezdili tito lidé na práci do Německa či Rakousku84, nebo alespoň 
odešli na Slovensko, případně do Maďarska85. Podle některých odhadů takto zmizelo asi 
1100 lidí86.

Pro novou identitu  bylo zapotřebí  získat  nový křestní  list.  Při  jeho opatřování 
zřejmě  spolupracovali  i  někteří  katoličtí  kněží,  jak  můžeme  soudit  z  některých 
vzpomínek.  Při  domovní  prohlídce  u  Egona  Bondyho  na  Slapech  nalezlo  Gestapo 
11.6.1939  nevyplněné  blankety  křestních  listů,  opatřené  razítkem  farního  úřadu  ve 
Štěchovicích  a  podepsané  Ferdinandem  Půrem.  Bondy  faráře  chránil  tvrzením,  že 
blankety při návštěvě fary sám odcizil a byl okamžitě zatčen87. 

  Kněz František  Vošta88,  děkan v Opařanech,  vystavil  křestní  list  neznámému 
žadateli z Vídně. Evidentně se jednalo o provokaci, protože neznámý odpověď i křestní 
list odnesl rovnou na gestapo. P. Vošta byl zatčen 30. 8. 1941, uvězněn v Malé pevnosti 
v Terezíně a odtud poslán do koncentračního tábora v Dachau, kde 26.6.1942 zemřel. 
Kromě této  pomoci,  která  se  stala  přímým důvodem pro  jeho  zatčení,  bylo  o  něm 
známo,  že  pomáhal  bez  rozdílu  náboženství.  Podporoval  rovněž  židovskou  rodinu 
Gummermannovu v Sitinách89, což mu vyčítal i místní konfident gestapa – Drahoš.

Rovněž  kněz  Václav  Volánek90,  farář  v Týništi  nad  Orlicí,  „prý  uschoval 
nějakému židovi před jeho deportací majetek, nebo mu vystavil křestní list.“91 V každém 
případě byl  zatčen za Heydrichiády a odsouzen na 2 roky vězení.  Po propuštění  už 
nesměl pracovat v duchovní správě. Po nějaké době byl opět zatčen a v lednu 1945 
odvezen  do  Dachau,  kde  brzy  zemřel.  Je  zmiňován  jako  vězeň  v Malé  pevnosti  v 
Terezíně92.

8 2  Rabín pokračoval: „Tak jednal jeden slavný chirurg. Již jeho dědeček s babičkou opustili židovství a dali se  
pokříti. Ale ten se dopustil hrozné lehkomyslnosti: pojal za manželku pokřtěnou židovku, tak měl jejich syn čtyři  
židovské předky a byl čistokrevným židem. Křestní listy rodičů a prarodičů mu nebyly nic platny .“  Feder, R. 
PhDr. Židovská tragédie – dějství poslední, Kolín: Lusk, 1947, s.24

8 3  „V Praze nebyly podmínky pro dlouhodobé ukrývání. Bylo nutno ilegálům rychle změnit identitu. Nejlépe poslat  
je  do  Německa,  kde  se  v tom  auslendrovském  zmatku  ztratili.“  Vzpomínka  č.150.  In.  Sbírka  vzpomínek 
pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4

8 4  Vzpomínka č.125. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.12
8 5  Vzpomínka č.150. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.10
86  Lagus, K., Polák, J. Město za mřížemi, Praha: Naše vojsko, 1964, s.37
8 7  Kárný, M. »Konečné řešení« Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha: Academia, 1991, 

s.111
8 8  František Vošta se narodil 28.4.1883, vysvěcen byl v roce 1907. Od roku 1938 děkanem v Opařanech.
89  Beneš, J. Kaine, kde je tvůj bratr, Praha: Česká katolická charita, 1971, s.76
9 0  Václav Volánek se narodil 26.2.1893, vysvěcen byl 2.6.1917, zemřel 23.2.1945. Působil jako farář v Týništi 

nad Orlicí. O jeho činnosti za války se nedochovalo mnoho zpráv.
91  Beneš, J. Kaine, kde je tvůj bratr, Praha: Česká katolická charita, 1971, s.183
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Kněz Josef Němec, farář v Bučovicích, zhotovil v roce 1940 čtyři falešné rodné a 
křestní listy, z nichž jeden byl určen i pro Ervína Jelínka z Prahy, židovského původu, 
aby mu umožnil získat potřebné doklady pro odchod do zahraničí93

Posledním knězem, o kterém se dochovaly zprávy, že vystavoval falešné křestní 
listy Židům, byl Ferdinand Hrouda94. Německý domovník Gura uveřejnil v tisku článek, 
ve kterém upozorňoval na časté návštěvy Židů na jeho faře. Za křty Židů a vystavovaní 
falešných křestních listů byl pak Hrouda odsouzen na 2 roky. Ve vězení však nebyl 
dlouho, protože onemocněl a v prosinci 1941 zemřel v nemocnici Pod Petřínem. Tento 
případ ale není tak jednoznačný, jak se na první pohled zdá. J.Beneš ve své stručné 
zprávě uvedl, že Hroudovu domácnost vedla pokřtěná Židovka, paní Koretzová, která 
pravděpodobně „organizovala celou akci mezi pražskými Židy.95“ Beneš připustil, že již 
dobové hodnocení farářovy činnosti bylo rozporné, protože mnozí se domnívali, že si 
farář  vystavováním  křestních  listů  Židům  přišel  na  slušný  majetek.  Po  jeho  smrti 
skutečně gestapo zabavilo značný majetek, který mu patřil.96

V jedné skupině, která pomáhala zajistit Židům novou identitu, obstarával volné 
blankety křestních listů i s razítkem syn kostelníka97. Křestní list se dal získat i tak, že 
člověk napsal na faru, kde byl pokřtěn například jeho pradědeček nebo prababička a 
požádal o vystavení jejich křestního listu. Přiložil peníze a odpověď si nechal poslat 
například do školy,  aby neprozradil  své bydliště.  Takto získaný křestní  list  vymazal 
zmizíkem a použil pro někoho jiného98. Častěji ale bylo nutné faru navštívit osobně, a 
pokud  farář  rodinu  znal,  také  správně  odpovědět  na  všechny  dotazy99.  Někdo  byl 
ochoten dát k dispozici svou vlastní legitimaci100, kterou nahlásil jako ztracenou101, jindy 
bylo třeba osobní doklady prostě ukrást.

Mnohem jednodušší  bylo změnit  identitu  na začátku okupace,  ale i  tak člověk 
potřeboval  pomoc  mnoha  přátel  ochotných  riskovat.  Při  jednání  na  úřadech  rovněž 
velmi  záleželo  na  protektorátních  policejních  úřednících,  aby  byli  ochotní  „nevidět 
nedostatky“ vyřizovaného spisu102. Ani nová identita však nebyla trvale bezpečná a bylo 
ji potřeba tzv. „udržovat“. Problémy nastaly v případě, že „arizovaný“ člověk vzbudil 
podezření a někdo si chtěl ověřit jeho původ na příslušném farním úřadě. Pokud farář 
odpověděl podle pravdy, šlo dotyčnému zpravidla o život103.  

92  Poloncarz, M. Duchovenstvo v policejní věznici Malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. In. Terezínské Listy 
22, Praha: Oswald, 1994, s.94-95

93  Vašek, F., Štěpánek, Z. Trnitá cesta moravského duchovenstva (1939-1945), Brno: Šimon Ryšavý, 2003, s.70
9 4  ThDr  a  PhDr.  Ferdinand  Hrouda  se  narodil  8.4.1874,  vysvěcen  byl  16.8.1896.  Za  války  byl  farářem  u 

sv.Mikuláše na Malé straně v Praze. Zemřel 20.12.1941.
95  Beneš, J. Kaine, kde je tvůj bratr, Praha: Česká katolická charita, 1971, s.30
96  Beneš, J. Kaine, kde je tvůj bratr, Praha: Česká katolická charita, 1971, s.34
9 7  Vzpomínka č.348. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4
9 8  Vzpomínka č.348. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4
9 9  Vzpomínka č.150. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.7
1 0 0  Vzpomínka č.125. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.10
1 0 1  Vzpomínka č.348. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4
102  viz Hájková, A.  Evidence protektorátního židovského obyvatelstva. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: 

Nadace TI, 1997, s.50-51
1 0 3  Vzpomínka  č.336.  In.  Sbírka  vzpomínek  pamětníků  holocaustu,  ŽMP,  s.8;  Vzpomínka  č.348.  In.  Sbírka 

vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.8
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6 . 4 . 3 .    Rozmanitá pomoc Židům

Pomoc Židům zahrnuje velmi širokou oblast.  Také nacisté ji  tak chápali  a tak 
stačilo málo, aby byl člověk odsouzen za „porušování protižidovských opatření“. Někdy 
to  znamenalo  třeba  jen  uschování  věcí,  které  by  Židé  jinak  museli  odevzdat. 
K bolestným zklamáním pak docházelo po válce, kdy lidé odmítli  schovaný majetek 
vrátit. Mezi vzpomínkami jsem našla dokonce i takovou, kdy uschovaný majetek odmítl 
vrátit katolický kněz104.

Kněz  František  Krupka105,  děkan  u  sv.  Gotharda  v Praze,  byl  sledován 
kostelníkem - konfidentem gestapa.  Ten si  pečlivě zapisoval všechny jeho výroky o 
politické a vojenské situaci a potom se pokusil kněze vydírat.  Nakonec jej udal gestapu 
za  pomoc  Židům106.  V říjnu  1942  byl  Krupka  zatčen  a  umístěn  do  kněžského 
internačního tábora v Zásmukách, kde 25. 11. 1942 spáchal sebevraždu. 

Smutnou skutečností byla existence antisemitismu dokonce ještě v koncentračních 
táborech  mezi  vězni107,  jak  o  tom  svědčí  některé  vzpomínky:  „Byly  tam  i  Polky  
z Varšavy. Mluvily s námi, dokud si mysleli, že jsme Češi. Když objevily, že jsme Židé,  
tak přestaly.108“ Nebo: „Několikrát jsem byl zbit na latrínách v lágrech od Ukrajinců a  
válečných zajatců. Týrání a okrádání Židů bylo i v lágrech.109“  Jeden z vězněných si 
pamatoval, jak se o něj po výslechu postarali spoluvězni – Poláci. K tomu však dodal: 
„Jeden z těch mužů byl horlivý katolík a snažil se mě obrátit na katolickou víru. Říkal,  
že buď mě Němci oddělají hned tady nebo skončím někde v koncentráku.110“ 

Ale zaznamenala jsem i vzpomínky na upřímnou lásku některých křesťanů: „Ve 
Starém Městě jsme měli u posluhovačky kufr s věcmi. Když jsem si pro něj přijela, řekla  
mi: My jsme nic z toho nepoužívali, my jsme se jen modlili, abyste se vrátili.111“

6 . 4 . 3 . 1 .    Zaměstnávání Židů

Od  roku  1940  měli  Židé  velký  problém  vůbec  sehnat  práci.  Často  ji  nutně 
potřebovali, protože museli z něčeho žít, případně živit své rodiny. Jakákoliv pomoc od 
člověka,  který  byl  ochoten  přimhouřit  oko  nad  „nečistým  rasovým  původem“, 
znamenala  nejenom  pomoc  materiální,  ale  také  duševní  vzpruhu.  Jedna  z pamětnic 
vzpomínala na člověka, který byl „brněnský Němec“ a „věřící katolík“. Zaměstnal ji, 
přestože věděl, že je míšenkou I.stupně, a přestože „měl šest dětí a měl strach, jak to  
všechno skončí.112“

Jedna mladá židovsko-německá dvojice se scházívala v kostele sv. Ignáce v Praze. 
V té době ztratil židovský muž práci a byl zoufalý. Jeden z jezuitských kněží se sám 
zeptal, zda mu může nějak pomoci. Potom ho poslal za opatem do Břevnova, který ho 

1 0 4  „Pan H. měl přítele katolického faráře D. Dal k němu do úschovy kožichy a oblečení a on je nikdy nevrátil .“ 
Vzpomínka č.383. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.16

1 0 5  František Krupka se narodil roku 1884, vysvěcen byl v roce 1907.
106  Beneš, J. Kaine, kde je tvůj bratr, Praha: Česká katolická charita, 1971, s.120
1 0 7  Vzpomínka č.206. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.17
1 0 8  Vzpomínka č.600. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.11
1 0 9  Vzpomínka č.10. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.11
1 1 0  Vzpomínka č.526. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.21-22
1 1 1  Vzpomínka č.186. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.8
1 1 2  Tučková, A. Byla jsem míšenec I.stupně. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999, s.126
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nejenom  zaměstnal  jako  pomocného  zahradníka,  ale  také  mu  poradil  ucházet  se  o 
misionářské místo v Číně113. 

6 . 4 . 3 . 2 .    Posílání potravin do Terezína

Tato pomoc rozhodně nebyla zanedbatelná. Dá se říci, že byla také nejrozšířenější. 
Překvapilo mě, jak velké množství přátel, známých, bývalých služebných114, ale i úplně 
cizích lidí bylo ochotných tímto způsobem riskovat život. Nikde ve vzpomínkách jsem 
však nenašla zmínku o tom, že by někdo pomáhal proto, že byl křesťan nebo, že by 
někdo  z pomáhajících  byl  křesťan.  Hodně  lidí  pomáhalo,  protože  mělo  nějakého 
židovského  přítele  nebo  přítelkyni.  Většinou  také  nezůstalo  jen  u  pomoci  jednomu 
člověku. 

Zpočátku bylo posílání balíků do Terezína úplně zakázáno115. Od září 1942 pak 
bylo povoleno posílat vězňům malé balíčky (do 2 kg) tzv. Liebesgabenpaket116. Balíčky 
lidí, kteří zemřeli nebo byli deportováni na východ, mohla židovská samospráva vydat 
jinému  příjemci117.  Tyto  malé  zásilky  představovaly  spíše  morální  podporu  než 
skutečnou  pomoc  lidem,  kteří  umírali  hlady.  Častým  problémem  byly  také  ztráty, 
poškození zásilky nebo znehodnocení obsahu dlouhým skladováním.

Od ledna 1943 začaly pošty v protektorátu a Říši přijímat zásilky do Terezína až 
do váhy 20 kg. Od dubna přijímala pošta takové balíky i z ciziny. V Terezíně pak jejich 
obsah  kontrolovali  dozorci,  kteří  zabavovali  především  tzv.  kontraband,  tedy  léky, 
konzervy, salámy, kávu, čokoládu, tabákové výrobky apod. Často si však vzali i jídlo, 
které bylo dovoleno posílat118. 

Aby měly okupační úřady přehled o odesílatelích balíků do židovského ghetta, byl 
v červenci  1943  zaveden  systém  tzv.  připouštěcích  známek.  Jednalo  se  o  poměrně 
složitý systém: terezínský vězeň si v určitém termínu směl zažádal o známku na balík 
pro konkrétního člověka venku. Tento člověk si musel známku vyzvednout na židovské 
obci v Praze. Mimopražským příjemcům byla připouštěcí známka zaslána doporučeně 
spolu s formulářem, který sloužil jako potvrzení příjmu. Zásilku bez připouštěcí známky 
nesměl poštovní úřad přijmout, a i kdyby se tak stalo, nebyl by balík vězni doručen. 
Z území mimo protektorát mohly být balíky posílány bez známky119. 

1 1 3  Žádost zůstala bez odpovědi. Viz Vzpomínka č.236. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.9
1 1 4  např. Vzpomínka č.369, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.1: „Proč jsem riskovala život? Měla jsem  

paní  Mautnerovou  velmi  ráda,  byla  jsem jako  člen  rodiny.  Když odcházela  do  sběrného tábora  na  Starém  
výstavišti, šla jsem je doprovodit. Slíbila jsem jí, že rodinu neopustím. Paní Mautnerovou jsem s  Hanou potom 
vídávala pravidelně po celý rok – každou neděli na přechodu v Terezíně u školy….Naposledy jsem je viděla za  
ohradou  na  rohu  parku.  Dívaly  se  za  mnou  a  ukazovaly,  že  mají  na  krku  cedulku.  Vyly  již  zařazeny  do  
transportu,  který  druhý  den  odjížděl  a  já  to  nepochopila…“ nebo  Vzpomínka  č.206.  In.  Sbírka  vzpomínek 
pamětníků holocaustu, ŽMP, s.5

1 1 5  Kromě krátkého období od vzniku ghetta 24.11.1941 do 24.12.1941, kdy poštovní úřad v Terezíně doručoval 
vězňům balíčků prostřednictvím českých četníků.  Teprve po intervenci německé komandatury je začal vracet  
zpět odesílatelům. Tošnerová,  O.  Poštovní styk mezi protektorátem a ghettem Terezín.  In.Terezínské studie a 
dokumenty, Praha: Nadace TI, 2001, s.81

1 1 6  Liebesgabe znamená milodar.
1 1 7  Tošnerová, O. Poštovní styk mezi protektorátem a ghettem Terezín. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: 

Nadace TI, 2001, s.87
1 1 8  Samospráva  nakonec  prosadila,  že  vězeň,  kterému  balík  patřil,  byl  přítomen  při  kontrole.  Tošnerová,  O. 

Poštovní styk mezi protektorátem a ghettem Terezín. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 2001, 
s.91
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Způsob organizace této služby zvenčí byl popsán v mnoha vzpomínkách. Dokud 
nebylo dovoleno posílat balíky a vězni bydleli pouze v kasárnách, vozilo se jídlo do 
Terezína  přímo  a  předávalo  se  například  okny  kasáren120.  Také  čeští  četníci  někdy 
pomáhali121,  jindy třeba jen „neviděli“.  Později  se  jídlo  posílalo  ve větších balících, 
které bylo nutné zabalit a odvézt na poštu. Od července 1943 bylo také nutné sehnat 
známku na balík. Někteří lidé se báli dát k dispozici své známky, které z Terezína od 
známých  či  příbuzných  dostávali122.  Především se  ale  velmi  těžko  shánělo  jídlo  do 
balíků123,  vzhledem  ke  špatné  zásobovací  situaci.  Na  černém  trhu  bylo  zase  jídlo 
neúměrně  drahé.  Proto  se  na  posílání  balíku  většinou  podílela  skupina  lidí124,  která 
málokdy zůstala pouze u potravinové pomoci. 

Ne vždy se však jednalo o pomoc nezištnou: „Z okolí Terezína byl zavřený větší  
počet  lidí  údajně  pro  pomoc vězňům z ghetta.  Byly  však  případy,  kdy  tito  lidé  byli  
zavření pro takzvanou šmelinu se Židy. Dodávali jim totiž potraviny a různé věci za  
nekřesťanskou cenu, placenou protektorátními penězi, propašovanými Židy do ghetta.  
Byli pak zavření na základě udání Židů, neboť ti museli platit vysoké ceny a navíc byli  
při obchodech ještě okrádáni, protože ne všechno zboží bylo v pořádku. Obal byl z větší  
části  vyplněn pískem, senem, papírem a navrchu bylo pár kousků zboží. Kontrola ze  
strany kupujících nebyla možná, protože vše se dělo skrytě a v běhu. … Vešlo rovněž ve 
známost, že někteří Židé nenakupují zboží pro svou vlastní potřebu, ale pro další  prodej 
se ziskem, za což byli nacistickým vedením ghetta trestáni.125“

6 . 4 . 3 . 3 .    Spojení s lidmi v Terezíně 

Přestože leželo terezínské ghetto na území protektorátu, snažilo se  vedení SS o 
jeho naprostou izolaci od okolí126. Židovské vedení se sice pokusilo dohodnout možnost 
alespoň cenzurovaného poštovního styku, ale i ten byl 1.12.1941 zakázán. Někteří vězni 
se proto pokusili spojit se svými rodinami doma ilegálně. Po objevení dopisů bylo 16 

1 1 9  Je otázka, kolik balíků do ghetta docházelo. Roční zpráva za rok 1944 například uváděla počet 530  811 došlých 
balíků a balíčků. Do tohoto počtu byly patrně zahrnuty i zásilky hromadné potravinové pomoci bez uvedení  
místa odesilatele. I kdyby bylo možné věřit těmto číslům, balíky a zejména potravinová pomoc mezinárodních  
organizací a zásilky československé exilové vlády se k vězňům většinou nedostaly, anebo jen zcela výjimečně a 
končily  v rukou německé komandatury.  Tošnerová,  O.  Poštovní  styk  mezi protektorátem a ghettem Terezín. 
In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 2001, s.95. 

1 2 0  Vzpomínka č.34. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.7
1 2 1  Například četník Salaba Vzpomínka č.128. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.2,7,8; nebo 

četník Hendrych, který si nechával posílat balíky na své jméno a potom je předával vězňům. Podle něj „bylo jen  
málo četníků proti Židům. Uvědomovali  si, že trpí za nic, ale báli  se riskovat“: Vzpomínka č.607. In. Sbírka 
vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.14; Četník Přibyl Vzpomínka č.263. In. Sbírka vzpomínek pamětníků 
holocaustu, ŽMP, s.3; Vzpomínka č.369, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.1

1 2 2  „Známky obstarávala paní R, která původně žila ve smíšeném manželství, ale už byla rozvedená. Balíky byly  
sice vykradené, ale něco dostali. Paní R. dostávala zprávy i od četníků z  Terezína.“ Vzpomínka č.570. In. Sbírka 
vzpomínek  pamětníků  holocaustu,  ŽMP,  s.3;  nebo  Vzpomínka  č.150.  In.  Sbírka  vzpomínek  pamětníků 
holocaustu, ŽMP, s.9

1 2 3  „Služebná  Růženka  obíhala  všechny  známé  a  sbírala  pro  nás  potraviny.“  Vzpomínka  č.272.  In.  Sbírka 
vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.35; nebo „Matka měla kontakty na vesnici a obstarávala tam jídlo .“ 
Vzpomínka č.570. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.6 

1 2 4  Vzpomínka č.107. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.5
1 2 5  Vzpomínka č.68, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.2
1 2 6  O izolovanosti  svědčí například skutečnost,  že jediným zdrojem zpráv o světě, byl jeden výtisk německých  

novin, vyvěšovaný blízko Drážďanských kasáren. Tyto noviny s velkým nadšením psaly o vítězstvích německé 
armády  na  ruské  frontě.  Když  se  situace  na  frontě  obrátila,  vyvěšování  novin  přestalo.  Vězni  měli  sice  
škodolibou radost, ale ztratili i poslední zdroj čerstvých zpráv. Viz. Vzpomínka č.476, In. Sbírka vzpomínek 
pamětníků,  APT,  s.10;  „aby  se  povzbudili,  poslouchali  u  nás  pravidelně  zahraničí  rozhlas.  V ghettu  pak 
informovali o postupu front.“ Vzpomínka č.314, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.1
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vězňů  popraveno127.  Teprve  v únoru  1942  byla  Radou  starších  zveřejněna  pravidla 
listovní pošty. Podle nich směl každý vězeň jednou za měsíc napsat jednu dopisnici, 
která obsahovala německý text psaný velkými písmeny v rozsahu maximálně třicet slov 
nezávadného obsahu128. Dopisnice byly pak odvezeny na pražskou židovskou obec, kde 
si  je  pražští  příjemci  vyzvedávali  osobně a  mimopražským byly  odesílány normální 
poštou. Stejným způsobem se na židovské obci v Praze shromažďovaly i dopisy určené 
pro vězně. Po příjezdu transportů z Německa v létě 1942 chtěla komandatura potlačit 
unifikovaný vzhled dopisnic,  aby posílila  obraz Terezína jako židovského sídliště,  a 
proto byla některá pravidla zmírněna. Přesto po celou dobu existence ghetta platilo, že 
odeslat dopisnici mimo pravidelný turnus bylo téměř vyloučeno129.

V této situaci vězni přivítali  jakoukoliv možnost napsat svým blízkým nebo od 
nich dostat zprávu130. Při předávání zpráv hráli  významnou roli  právě čeští četníci131. 
Mnoho  lidí  vzpomínalo,  že  vyřídili  zprávu  nebo  jim  zprostředkovali  i  setkání. 
Výjimečné nebyly ani návštěvy ghetta lidmi zvenčí132 a naopak tajné odchody z ghetta 
ven133.  Také civilní  pracovníci,  se  kterými  se Židé  dostali  do styku při  své práci134, 
pomáhali udržovat spojení terezínských vězňů s jejich rodinami a přáteli. 

1 2 7  Popravy vyvolaly odpor nejen u vězňů, ale také u českých četníků. Proto esesáci změnili taktiku a napříště byli  
obvinění prvním transportem odesláni na východ s poznámkou „Sonderbehandlung“ (= zvláštním zacházení), 
která  znamenala  okamžité  odeslání  do  plynových  komor.  Blondig,  V.  Terezín  v »konečném řešení  židovské  
otázky«. In. Fenomén Holocaust, Praha, 1999, s.84-85

1 2 8  Nezávadný obsah znamenalo, že se nesmělo psát o situaci v ghettu, o počtech vězňů o pracovním zařazení apod. 
Lístky kontrolovala nejprve židovská cenzura a potom německá. Tošnerová, O. Poštovní styk mezi protektorátem  
a ghettem Terezín. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 2001, s.83

1 2 9  Tošnerová, O. Poštovní styk mezi protektorátem a ghettem Terezín. In.Terezínské studie a dokumenty, Praha: 
Nadace TI, 2001, s.85

1 3 0  „Chodili tam i v neděli [pracovat do Českých Kopist] a já jsem jim vyřizovala ústně zprávy z domova a zase od  
nich domů. Chodila jsem tam přes celé léto až do podzimu – neděli co neděl…  Jednou mne Oskar požádal,  
abych mu z Prahy dovezla boty. Bylo to ještě v době, kdy v Terezíně bylo civilní obyvatelstvo. Smluvili jsme se, že  
mu je předám v devět hodin u Vrchlabských kasáren… Přes mříže jsem jim předala boty, kabát, jídlo a různé  
věci. Klidně jsme se dostaly domů, ale známá paní, u které jsme byly schovány mi při potkání řekla, abych už  
tam  nechodila,  že  byla  upozorněna  na  nebezpečí,  které  ji  z toho  vzniká…  Obyčejně  jsem  smotky  dopisů  
předávala v prázdném pouzdře od kulaté baterie. Pouzdro jsem buď položila pod strom anebo podala Oskarovi,  
zatímco ostatní Židé nás kryli… V motákách, které jsem přenášela, měli všichni krycí jména… Paní Mautnerové 
jsme posílala každý týden pravidelně nějaký balíček z pošty v Litoměřicích. Za nějaký čas mne Oskar upozornil,  
že byla vyslýchána, kdo ji to posílá.“  Vzpomínka č.369, In. Sbírka vzpomínek pamětníků,  APT, s.1-2. Tato 
vzpomínka nepochází od žádné ilegální pracovnice, napsala ji bývalá služebná (!), která se představila takto: „Do 
roku 1941 jsem pracovala v židovské rodině Mautnerů jako hospodyně… celkem 12 let. V roce 1941 jsem odešla  
domů do B., protože jejich finanční situace jim nedovolovala mne dále platit.“

1 3 1  „Většinou se pak předání povedlo, zejména pokud u toho byli čeští četníci. O jejich snaze pomáhat jsem se  
ostatně  sám přesvědčil,  když  jsem jednou  na  šancích  předával  dopis…   a to  přímo  hlídkujícímu  četníkovi.  
Převzal jej a řekl, že obálku předá tak, aby se dostala k adresátovi.“ Vzpomínka č.2185, In. Sbírka vzpomínek 
pamětníků, APT, s.2

1 3 2  „Byli odvážní lidé, kteří udržovali spojení mezi Prahou a Terezínem. Jedním z nich byl pan Jiří Žantovský. Byl  
odvážný, byl několikrát v Terezíně.“ Vzpomínka č.2325, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.6; „odtud jsme 
šli na procházku Terezínem. K. se chtěl na vše podívat .“ Deník Evy Roubíčkové. A 65-67 In. Archiv Památníku 
Terezín, s.90 

1 3 3  „Manžel z ghetta přivezl do Prahy také malé dítě (chlapce) [Jiří, tehdy tříletý, dožil se osvobození v úkrytu]“ 
Vzpomínka č.314, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.15

1 3 4  „dívky, které pracovaly v lese a učily nás sázet stromky se chovaly ohromně. Dvě z nich se samy nabídly a  
dojely  do  Prahy  za  mou  starší  sestrou,  která  žila  ve  smíšeném manželství.“  Vzpomínka  č.2387,  In.  Sbírka 
vzpomínek pamětníků,  APT, s.2;  „šoféři  s vědomím majitele B.P.  vozili  do Terezína větší  množství  chleba a  
případně i mouky, které předávali vězňům či židovskému obyvatelstvu »na přilepšenou«… proto také několikrát  
během druhé poloviny války došlo k zatčení jednoho nebo obou lidí z vozových posádek. Ve všech případech se  
však  podařilo  mlynáři  B.P.  tyto  zaměstnance  »vysvobodit«“. Vzpomínka  č.2185,  In.  Sbírka  vzpomínek 
pamětníků, APT, s.2
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Dopisy  zvenčí rozhodně pomáhaly  udržet  si  naději  i  v natolik  podivném světě 
jako byl Terezín a představovaly velkou pomoc v osobním životě každého uvězněného. 
I po letech jeden z bývalých vězňů vzpomínal na to, že mu jeho pastor posílal dopisy 135. 

6 . 4 . 3 . 4 .    Ukrývání Židů

Nejnebezpečnějším obdobím pro schovávání policejně nepřihlášených osob byla 
doba stanného práva v roce 1942. V té době „nechal vědomě přespat ilegála jen ten  
nejstatečnější  člověk.136“.  Přesto  jsou dochované vzpomínky na ukrývání  židovských 
osob přes celou válku137. Ale ne všichni z ukrytých lidí se v úkrytu dožili konce války. 
Vždycky to totiž znamenalo dlouhodobou pomoc a spolupráci několika lidí. Vyzradit je 
naopak mohl v krátkém okamžiku jediný člověk. Jedna žena schovávala pět židovských 
přátel, ale prozradil je místní řezník, kterého zavřeli za šmelinu. Při výslechu prý řekl: 
„Vy mě zavíráte kvůli kousku masa a tamhle jsou schovaný lidi.138“ 

Na konci války už ale byla situace jiná. Vracelo se hodně lidí, kteří utekli z práce 
v Říši, a vedle toho se vraceli také vězni, kteří utekli z různých »pochodů smrti«. Podle 
množství vzpomínek na ukrývání židovských osob na konci války, můžeme soudit, že 
lidé už se tolik nebáli139. Typickou ukázkou je vzpomínka na úkryt v hájovně, kde „už 
bylo víc uprchlíků“140. V jednom případě nemocného uprchlíka uložili vesničané v bytě 
kaplana, který byl prázdný141.

V některých případech bylo možné ukrýt pouze děti. Pak záleželo na rodičích, zda 
byli schopni se od nich odloučit a nechat je samotné v tak nebezpečné a nejisté době. 
Jednu  dívku  rodiče  zachránili  tím,  že  ji  z pracovního  tábora  v Polsku  předali  zcela 
neznámým lidem, u kterých pak žila až do konce války142. Jiný z pamětníků vzpomínal, 
že ho jako malého chlapce schovávali na Slovensku manželé - evangelíci. „Celá vesnice  
věděla, že Vrabcovi ukrývají 2 židovské děti a to i v době, kdy ve vesnici bydleli němečtí  
vojáci.143“ Dva vojáci bydleli dokonce přímo v jejich domě, ale manželé děti vydávali za 

1 3 5  Šlo o českého židovského chlapce, který před válkou odjel do Dánska pracovat na farmu. Akci organizovala  
sionistická skupina a na farmě se měli mladí lidé připravovat na budoucí život v  Palestině. Při zátahu na dánské 
Židy byl ale tento chlapec zatčen s do Terezína byl poslán spolu s Dány. Ve vzpomínkách uvádí, že jim pomáhali 
nejenom místní obyvatelé, ale také církevní přestavitelé. Dánové okamžitě také požádali o návštěvu svých vězňů 
prostřednictvím dánského Červeného kříže. Díky této návštěvě vlastně začala tzv. okrašlovací akce, při které se  
ghetto Terezín proměnilo ve vzorné »židovské sídliště«.  Vzpomínka č.168.  In. Sbírka vzpomínek pamětníků  
holocaustu, ŽMP, s.2

1 3 6  Vzpomínka č.150. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.7
1 3 7  Jedni  manželé například  schovávali  ve speciálně upravené  skrýši  svou  švagrovou od  roku  1942,  kdy  si  ji  

odvezli  přímo  z Terezína.  Vzpomínka  č.249.  In.  Sbírka  vzpomínek  pamětníků  holocaustu,  ŽMP,  s.9.  Jeden 
židovský mladý muž se schovával celou válku na samotě blízko Žamberka. Ve stejném domě byl ukrytý také 
bývalý důstojník polské armády. Přesto si rodina uvědomovala, že se okolí nesmí dozvědět především o mladém 
Židovi.  Takto  to  zdůvodňovala:  „To  bylo  nebezpečné,  protože  K…ští  byli  opravdu  velmi  zámožní  za první  
republiky.“ Vzpomínka č.849. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4 

1 3 8  Vzpomínka č.665 In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.1
1 3 9  Vzpomínka  č.28  In.  Sbírka  vzpomínek  pamětníků  holocaustu,  ŽMP,  s.4;  Vzpomínka  č.107  In.  Sbírka 

vzpomínek  pamětníků  holocaustu,  ŽMP,  s.8;  Vzpomínka  č.182  In.  Sbírka  vzpomínek  pamětníků 
holocaustu,ŽMP,s.9-10; Vzpomínka č.186 In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.8; Vzpomínka 
č.530 In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.3

1 4 0  Vzpomínka č.600. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.13
1 4 1  Vzpomínka č.566. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.4
1 4 2  Na rozdíl od rodičů dívka přežila. Vzpomínka č.652. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.7-10
1 4 3  Vzpomínka č.903. In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.1-2
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svá vnoučata a chlapec zde dokonce chodil do školy. Vzpomínky na pomoc ze strany 
českých evangelíků jsem nalezla ještě vícekrát144. 

Rovněž některé kláštery ukrývaly židovské děti. Jedna z pamětnic si na svůj pobyt 
v klášteře ve Francii uchovala krásné vzpomínky. Sestry řádu Notre Dame de Sion měly 
ve  své  klášterní  škole  blízko  švýcarských  hranic  150  dívek,  z toho  50  židovských. 
Ačkoliv sestry samy neměly ani kde spát, pro své svěřenkyně obstarávaly potraviny u 
sedláků v okolí, tiskly potravinové lístky a všemožně se snažily jim těžkou dobu ulehčit. 
„Dávaly nám nejen péči, ale i lásku“145. 

Další z pamětnic, pocházela ze smíšeného manželství, a přežila válku i se svou 
sestrou v klášteře Milosrdných sester v Rakousku. Pracovaly zde v tuberkulózní léčebně 
s dalšími pěti  českými děvčaty. Na rozdíl  od ostatních děvčat nejezdily nikdy domů, 
proto sestry zřejmě tušily, že se zde schovávají. O tom, že jsou obě dívky židovského 
původu, ale nevěděly. Sestry byly totiž v roce 1938 pokřtěné a v klášteře jim dokonce 
připravily slavné biřmované146. 

Ve  vzpomínkách  pamětníků,  se  mi  nepodařilo  najít  žádný  případ  ukrývání 
v českém klášteře. Je však třeba si uvědomit,  že fary a kláštery sice na jednu stranu 
nabízely dost prostoru pro ukrývání, na druhou stranu ale byly pod zvýšeným dohledem 
gestapa a udavačů147.

6 . 4 . 4 .    Křesťané v Terezíně 

Terezínem prošla v průběhu let 1942 - 1943 drtivá většina obyvatel protektorátu 
židovského původu a někteří  zde po různě dlouhou dobu bydleli.  Lišili  se nejenom 
věkem,  povoláním,  prostředím,  ze  kterého  pocházeli,  a  státní  příslušností,  ale  také 
vyznáním. Vedle Židů mojžíšského vyznání a lidí bez vyznání bychom zde samozřejmě 
nalezli mnoho křesťanů: katolíků i evangelíků všech denominací. 

Oficiálně vzali nacisté na vědomí náboženský život v Terezíně před vánoci roku 
1941, když vyslovili zákaz oslavit vánoční svátky návštěvou terezínského katolického 
kostela148. Proto se vánoční oslava konala v  kasárnách, kde byli vězni ubytovaní. Její 
popis  jsem našla  v jedné ze  vzpomínek:  „24.  prosince  o  půl  osmé jsme uspořádali  
večírek. O Štědrém dnu vystoupil nejprve mladý medik Pavel Werner, který promluvil  
několik  vět  a  přednesl  báseň…  Petr  Bondy  citoval  vhodné  žalmy  a  evangelium  
sv.Marka.  Pokračoval  jsem  já.  Někteří  posluchači  slzeli.  Nakonec  byl  odříkán  
Otčenáš.149“  První  bohoslužba,  doložená  v židovském  ghettu  Terezín,  byla  tedy 
křesťanská. 

1 4 4  Také  Milíčův  dům  se  staral  o  židovské  děti.  Viz.  Vzpomínka  č.501.  In.  Sbírka  vzpomínek  pamětníků  
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Náboženství  ale  většinou  nebylo  první  starostí  nových  vězňů.  Po  příjezdu  do 
Terezína byli zahlceni především existenciálními starostmi o sebe a své rodiny. Museli 
se  zorientovat  v nových  poměrech,  seznámit  se  s řádem,  který  tu  panoval,  se 
spoluobyvateli, novou prací a podobně. Mnoho lidí v prvních dnech prožilo těžký šok: 
„Všem  těm  dobrým  Čechům  děkuji,  že  jsem  se  vzkřísila  a  že  jsem  nespáchala  
sebevraždu, neboť první týden jsem byla tak zoufalá, že jsem hledala okno v kasárnách, 
s kterého bych mohla skočit a utéci tomuto ubohému osudu.150“ Snad nejhůře na tom 
byli staří lidé z Německa. Ještě doma si zaplatili obrovské částky za tzv. doživotní pobyt 
v lázních »Theresienstadt«, a proto očekávali slušné ubytování a péči. Místo toho našli 
přeplněné ghetto, nevyhovující hygienické podmínky a nedostatek jídla151. Mnozí se se 
skutečností nikdy nevyrovnali a jejich rezignace na život končila nezřídka velmi rychlou 
smrtí. 

Vedle  materiálního  nedostatku  panovala  v Terezíně  i  obava  z neznámé 
budoucnosti a strach o zdraví i osud svých blízkých. Nikdo nevěděl, co ho čeká, stále 
hrozily deportace na východ, o kterých nikdo přesně nevěděl (nebo nechtěl vědět), kam 
směřují,  ale  kterých  se  všichni  nesmírně  báli.  Bylo  nanejvýš  důležité  najít  si  zde 
nějakou jistotu,  smysl,  který  by  umožňoval  přežít.  Touto  jistotou  byla  často  víra  a 
společná modlitba. „Byla to víra, která nás spojila, a naděje ve vítězství dobra, která  
nás posilovala.152“ Nejprve se scházely jen menší skupinky věřících, například ti, kdo se 
znali  ze  svého  dřívějšího  života.  Teprve  později  si  věřící  lidé  hledali  i  místa  pro 
společné bohoslužby a společná setkávání. 

Počet křesťanů v Terezíně byl asi 5-6%. Podle mínění pana Goldschmidta mělo 
vedení  ghetta  přesnější  informace,  získané  při  registracích,  ale  nechtělo  je  dát 
k dispozici  z obavy,  aby  nebyly  použity  k nátlaku153.  S postupem  doby  přibývalo 
křesťanů nejen celkově, ale také vzhledem k ostatním obyvatelům ghetta. Jednak proto, 
že většinou nebyli zařazování do transportů na východ154, a potom také proto, že před 
koncem války byli do Terezína deportováni i židovští partneři ze smíšených manželství. 

Málo známá je skutečnost, že kardinál Orsenigo, vatikánský nuncius v Berlíně, se 
pokusil  v létě  1943 získat  povolení  k  návštěvě  Terezína155.  Svou  žádost  již  předem 
považoval  za  beznadějnou,  přesto  se  snažil  vyhovět  naléhání  příbuzných  manželů 
Gutmannových. Guttmanovi156 byli do Terezína deportováni v červnu 1943, přestože se 
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sám  Himmler  písemně  zaručil,  že  se  jim  nic  nestane157.  Žádost  byla  samozřejmě 
zamítnuta158. 

6 . 4 . 4 . 1 .    Společenství katolických věřících

Katolická obec v Terezíně vznikla až na podzim roku 1942 a první bohoslužba se 
konala 29.11.1942 na půdě domu v Lázeňské ulici159. V létě totiž přijelo mnoho katolíků 
transporty z Německa a Rakouska. Skupina věřících z Kolína nad Rýnem se začala jako 
první pravidelně scházet a časem se k ní přidali i katolíci z Čech. Další velká skupina 
katolíků pocházela z Vídně. Jejich představiteli byl dr. Rudolf Donát160 a ing. Garson161, 
kteří se společně zasloužili o sdružení všech katolíků. Oba měli důkladnou katolickou 
výchovu a rozsáhlé znalosti v oblasti dogmatiky a církevního práva. Do ghetta přijeli 
také řeholníci zřejmě z Vídně. Když velitel SS komandatury Seidl uviděl poprvé mnicha 
s Davidovou hvězdou na hábitu, okamžitě zakázal nošení hábitů162. I řádové sestry pak 
chodily  v civilu,  přesto  se  mezi  vězni  udrželo  jakési  povědomí  o  jejich  řeholním 
stavu163. Dr. Goldschmidt si rovněž pamatoval, že ve Vídni byl určen katolický kněz, 
který s vězni udržoval kontakt za pomoci dopisů a posílal jim balíčky.

V katolické  obci  v  ghettu  chyběl  kněz  po  celou  dobu  její  existence164,  takže 
nemohly  být  udělovány svátosti,  ani  sloužena mše svatá.  Společná liturgie  se  proto 
omezovala pouze na pobožnosti,  které ale byly podle pamětníků velmi pestré,  často 
doprovázené sborovým zpěvem. „Bohoslužba se konala podle římské knihy mše svaté,  
ze které se předčítaly předepsané modlitby, nebo se četl liturgický text mše svaté.165“ 
Homilie přednášel ing. Gerson, dr. Donath nebo ing. Chietz z Prahy166. O vzrůstajícím 
počtu členů katolické obce si  můžeme udělat  obrázek z následující  vzpomínky:  „Při 
první bohoslužbě (29.11.1942) nás bylo 15, v lednu 30-50, na jaře 70-90. O vánocích  
1942 bylo 200 návštěvníků a o velikonocích 1943 – 300. Po zrušení »Ausgehverbotu«167 
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se  pobožnost  konala  též  v českém jazyce.  Od vánoc 1943 měla  obec  již  dostatečné  
členstvo, které obdarovávalo děti cukrovím, šatstvem a hračkami. Pořádali jsme Štědrý  
večer, měli jsme dokonce stromeček a důstojnou pobožnost. Sladkosti darovali ti, kteří  
dostávali  balíčky.  Ani  na  staré  a  nemocné  členy  obce  nebylo  s obdarováváním 
zapomenuto. Prvního ledna 1944 bylo krásné provedení Schubertovy mše.168“ Od roku 
1944 se bohoslužby konaly  na půdě domu na  Sadové ulici  nebo při  společenských 
večerech.

Kromě  pobožností  se  každý  týden  konal  nácvik  pěveckého  sboru  a  výuka 
náboženství169.  Podle  paní  Auředníčkové  se  obec  pouze  snažila  získat  „povolení  
k vyučování“, ale „Nepodařilo se to; nebylo místností pro vyučování náboženství.170“ 

Kromě duchovního života se rozvinula také charitativní činnost. Obec pečovala o 
nemocné171 a  také  potraviny  z  balíčků,  které  občas  přicházeli  z arcibiskupství  ve 
Vídni172,  mohly  být  rozděleny  potřebným.  Členové  obce  rovněž  pořádali  společné 
večery tzv.  Večery katolické obce s přednáškami o náboženství nebo kultuře. „Slyšeli  
jsme krásné  přednášky,  které nás  povznesly,  a  na  hodinu jsme úplně  zapomněli  na  
svízele  svého vyhnanství.  Přednášející  byli  skutečně vynikající  učenci,  dobří  řečníci.  
Sama jsem byla čtyřikrát  vyzvána,  abych pro katolickou obec přednášela.  Vyhověla  
jsem  s radostí.173“  Těchto  večerů  se  často  účastnili  i  evangelíci.  Jedna  z prvních 
společných přednášek byla  o „Una Sancta“ a  jejím záměrem bylo vytvořit  hned od 
počátku pevné základy pro harmonické soužití katolické a evangelické obce174. 

Křty se konaly jen výjimečně za přítomnosti zástupce správy ghetta175. O jednom 
křtu  novorozeněte  svědčila  pamětnice:  „Musím  zde  také  uvést,  že  Alenka  byla  též  
v Terezíně tajně pokřtěná. Křest se konal na půdě baráku tzv. nemocnice a křtil ji jeden  
vídeňský žid – katolík. Kmotrou byla má přítelkyně z Plzně.176“ 

Po deportaci hlavních představitelů katolické obce na východ se vedení ujal pan 
Ruschkewitz177,  mladý  obchodník  z Vestfálska,  a  po  jeho  smrti  zvěrolékař 
z Československa - Dr. Drucker. 

6 . 4 . 4 . 2 .    Evangelická obec

Evangelická obec se v Terezíně vytvořila na podzim roku 1942 kolem osobnosti 
Dr.  Goldschmidta.  Zájemci  o společnou modlitbu  se nejprve scházeli  na půdě nebo 
v kůlně na dvoře. Zde také probíhala nedělní bohoslužba. Později bylo k bohoslužbám 
určeno zvláštní  místo.  Také v evangelické  obci  nebyl  do  konce  léta  1943 přítomen 
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svěcený duchovní,  proto  obec využila  článku 67 Schmalkadských ustanovení,  podle 
kterého „Kde je pravá církev, tam musí mít i právo zvolit a ordinovat své služebníky.178“ 

Evangelické bohoslužby probíhaly  v němčině.  Kázal  ing.  Goldschmidt  a  podle 
vlastních slov se snažil „o probuzení odvahy ke spáse179“, a to nejen v osobním životě, 
ale  také  v životě  společenství.  „Myšlenka  na záchranu a  osvobození,  která  pro  nás  
obsahovala i srdcervoucí myšlenku na zkázu a prohru Německa, nám připadala jako  
fata morgana, jako zrcadlení světla v nedosažitelné dálce, kterou viděl jen málokdo.180“ 

Stále  znovu však bylo  potřeba  připomínat  i  příkazy lásky k bližnímu,  protože 
„toto stísněné prostředí vyvolávalo také mnoho napětí,  potyček a krajně egoistického  
jednání:  nadávky  a  hádky,  bezohlednost,  šizení  byly  na  denním  pořádku.181“ 
V modlitbách se vždy pamatovalo také na záchranu Německa, což bohužel způsobilo 
pohoršení u Čechů, takže se bohoslužeb nadále neúčastnili182. Na závěr se slavila Večeře 
Páně a rozdávalo se přijímání.  Bohoslužeb se účastnilo  pravidelně  150-200 osob,  o 
svátcích návštěvnost stoupala183.

Duchovní péče o nemocné byla velmi omezená, protože doba návštěv v nemocnici 
byla krátká. Proto vedoucí obce obdržel povolení kdykoliv navštívit  v nemocnici ty, 
kteří  požádají  o  duchovní  rozhovor.  Vedle  rozhovorů  s nemocným  byla  také 
rozdělována  Večeře  Páně.  Pokud  nemocný  nebyl  schopen  přejít  na  pokoj  sester, 
probíhal obřad přímo na pokoji. Stoleček se přikryl bílým ubrusem, na něj se postavil 
krucifix a svíčka. Po krátké promluvě se četlo z Písma a zpívalo Beránku Boží. Na závěr 
byla modlitba Otčenáše. Zřídka se stávalo, že některý z nemocných narušil důstojnost 
obřadu svými poznámkami. Ale i v tomto případě vše vyřešilo malé napomenutí184.  

Aby se mezi věřícími vytvořilo skutečné společenství, konala se kromě nedělních 
bohoslužeb také večerní  setkání.  Ta byla někdy společná pro katolíky  i  evangelíky. 
Vedení  těchto  shromáždění  převzal  dr.  Stargart,  který  svou  prostotou  a  laskavostí 
značně přispěl k jejich úspěchu. Zpočátku se hovořilo o vlastním životě a náboženském 
postoji, aby se věřící sblížili. Později se konaly přednášky na různá témata185. Přednášet 
mohl každý, kdo se přihlásil. Po »zkrášlovací akci« se přednášky konaly v tzv. kinosále. 
Přestože  tato  setkání  neposkytovala  možnost  úzkého  osobního  kontaktu,  přesto 
znamenala světlo ve smutné jednotvárnosti všedních dnů186.

V obci probíhaly od listopadu 1943 také biblické hodiny. Dr. Hamburger začal 
přednášet  evangelium  sv.  Marka,  záhy  však  onemocněl  a  vedení  biblických  hodin 
převzal ing. Goldschmidt. Podle jeho vlastníc slov narazil při přípravě na dva problémy. 
Prvním  byl  nedostatek  vlastních  znalostí,  který  rychle  napravil  za  pomoci  velkého 
množství  teologické  literatury  v knihovně  ghetta187.  Druhý  problém  byl  složitější. 
V Terezíně se totiž nacházeli věřící nejenom různých konfesí, ale především s různým 
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vztahem k víře, od ortodoxie přes všechny odstíny liberálnosti až do racionalistického 
nebo více či  méně mlhavého deismu188.  Jako nejvhodnější  téma biblických hodin se 
proto jevily dějiny apoštolů, a skutečně mnoho křesťanů o ně projevilo zájem. Bohužel 
velká vlna transportů,  která odvezla většinu posluchačů,  ukončila cyklus předčasně. 
V dalších cyklech pak ing. Goldschmidt probíral Desatero a Otčenáš. 

V evangelické  obci  nebyl  v  Terezíně  nikdo  pokřtěn.  Několik  dospělých  sice 
uvažovalo o křtu, ale v ani v těchto jednotlivých případech k nim nakonec nedošlo. Buď 
dotyčný zemřel nebo se rozhodl počkat se křtem až po návratu domů189. 

Počet evangelíků různých denominací byl podle kartotéky pana Goldschmidta asi 
800190.  Evangelická  obec  byla  rozpuštěna  v červnu  1945  po  poslední  děkovné 
bohoslužbě191.

6 . 4 . 4 . 3 .    Křesťanská modlitebna

V Terezíně byl sice katolický kostel, ale ten byl uzavřen a po celou dobu existence 
ghetta sloužil jen jako skladiště. Katolickým duchovním byl nejenom zakázán vstup do 
Terezína, ale nesměli tam ani posílat dopisy192.

O  náboženské  obřady  se  komandatura  ghetta  přímo  nestarala.  Přesněji  řečeno 
podle terezínského řádu byla  vlastně zakázaná,  protože více než 20 lidí  se  nesmělo 
scházet  bez  povolení  SS.  Židovskou  bohoslužbu  ale  německé  vedení  mlčky  trpělo. 
Dr.Goldschmidt  se  tedy  obrátil  přímo  na  židovského  staršího  Jakuba  Edelsteina 
s prosbou o pomoc při hledání místa pro bohoslužby. Ten byl sice poněkud překvapen, 
že se v Terezíně vytvořila křesťanská obec, ale nakonec prohlásil, že Bůh je jen jeden a 
jemu je jedno, jakým způsobem ho druzí oslavují193. Považoval však za nevhodné, aby 
se křesťanské bohoslužby konaly v židovské modlitebně, kde byla vystavena Tora. 

Dopisem  z 18.10.1942  pak  byl  evangelíkům  přidělen  půdní  prostor  v domě 
Q309194. Zpočátku se zde konaly bohoslužby evangelické, později i katolické. Vybavení 
bylo velmi jednoduché: „Na začátku bylo již událostí, když se pro bohoslužbu našel stůl  
a  ubrus, na který mohl být postaven kříž.195“ Postupně byla modlitebna vybavena lépe a 
zkrášlena196,  „aby působila důstojnějším dojmem197“. Na půdě Sudetských kasáren se 
našel dva a půl metru vysoký kříž z konce 18. století,  který byl opraven a zavěšen v 
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místnosti.  Jedna  katolička  z Německa  namalovala  obraz  Panny Marie  s růžencem198. 
Další pamětnice vzpomínala: „Z balíčku vězňů se sehnaly svíce a přinesl se stolek jako  
malý oltář. Přineslo se i staré poškozené harmonium, na které pak hrával Karel Vrba.  
K této  skupině  katolíků  se  přidala  i  menší  skupina  Čechů.  Měli  jsme  i  zpěvníky.  
Bohoslužby se střídali ob týden – jednu neděli byla německá, druhou česká. To se pak  
mluvilo  i  zpívalo  česky.  Ale  Němců  bylo  více,  tak  i  německá  bohoslužba  byla  
mohutnější.“199 Liturgie  byla  často  obohacena  i  hudebním  vystoupením  uznávaných 
umělců, zpěváků, houslistů nebo klavíristů200. Mnoho lidí si pamatuje, že bohoslužby 
působily mocným dojmem.

Celou  dobu  se  křesťané  potýkali  také  s nedostatkem  potřebných  liturgických 
předmětů, biblí a zpěvníků. Už v listopadu 1942 žádali židovské vedení, aby přes SS201 

zprostředkovali odeslání dopisu jedné evangelické obci, ve kterém prosili o obstarání 
sakrálních nádob, oplatků a vína. Na jaře 1943 komandatura odpověděla, že všechno 
potřebné  má  být  dodáno  případně  vyrobeno  přímo  v  ghettu.  Pouze  víno  se  SS 
komandatuře zdálo zbytečné. „Asi v březnu jsme dostali na rozkaz Němců od správy  
ghetta oltář; klekátko a stojan pro obraz Panny Marie202“.

Problémy byly s návštěvou nedělních bohoslužeb. V ghettu totiž nebylo volno ani 
v sobotu ani v neděli203. Jen zcela výjimečně byl některý svátek prohlášen za pracovní 
volno.  Teprve  později  bylo  dosaženo  dohody,  že  lidé,  kteří  se  chtěli  nedělních 
bohoslužeb zúčastnit,  dostali  jednou měsíčně od pracovního úřadu zvláštní  povolení. 
Uvolnění z práce ale nakonec vždy záviselo na vedoucím, který by v případě kontroly 
SS musel nepřítomnost člověka vysvětlit.

Jak  ale  v Terezíně  přibývalo  obyvatel  a  zvyšoval  se  také  počet  účastníků 
křesťanských bohoslužeb, musely se hledat nové prostory. Bohužel platilo, že čím více 
lidí v Terezíně žilo, tím méně volných prostor bylo k dispozici, protože všechny byly 
používány k ubytování. V srpnu byla křesťanům odebrána půdní místnost v domě Q309 
a použita na jiné účely. Dr. Goldschmidt opět požádal židovského staršího J.Edelsteina, 
aby  křesťanům  umožnil  konat  bohoslužby  v sále  radnice.  To  už  se  konaly  tyto 
pravidelné bohoslužby:

» v neděli ráno od 9 do 10 hodin - evangelická bohoslužba.

» v neděli ráno od 11 do 12 hodin – katolická bohoslužba.

» poslední sobotu v měsíci od 14 do 15 hodin – katolická bohoslužba204.

V rámci  tzv.  »zkrášlovací  akce«  v roce  1944  dostalo  židovské  vedení  od  SS 
oficiální svolení zřídit modlitebny.

1 9 8  Po osvobození byl jeden a půl metru vysoký obraz předán biskupu v Litoměřicích, aby byl pověšen v kostele 
jako upomínka na obě křesťanské obce. Goldschmidt, A.Dr.  Geschichte der evang.  Gemeinde Theresienstadt 
1942-1945, Tübingen: Furche-Verlag, 1948, s.16

1 9 9  Vzpomínka č.2240, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.6-7
2 0 0  Goldschmidt,  A.Dr.  Geschichte  der evang.  Gemeinde Theresienstadt 1942-1945,  Tübingen:  Furche-Verlag, 

1948, s.28
2 0 1  Přímý kontakt s SS-komandaturou byl zakázán. 
2 0 2  Auředníčková, A. Tři léta v Terezíně, Praha: Alois Hynek, 1945, s.35
2 0 3  Feder, R. PhDr. Židovská tragédie– dějství poslední, Kolín: Lusk, 1947, s.67
2 0 4  Goldschmidt,  A.Dr.  Geschichte  der evang.  Gemeinde Theresienstadt 1942-1945,  Tübingen:  Furche-Verlag, 

1948, s.19



124

6 . 4 . 4 . 4 .    Svatby

V ghettu  sice  bylo  povoleno  uzavírání  sňatků,  ale  pouze  pro  příslušníky 
židovského  náboženství.  U  těchto  obřadů  asistoval  rabín  a  ženich  s nevěstou  byli 
upozorněni, že později musí svůj sňatek zplatnit i na úřadě. Pro mnoho mladých lidí 
bylo ale důležité, že v ghettu už byli považováni za manžele a byly spolu také zařazeni 
do transportů.

 Pro příslušníky jiných náboženství byly svatby zakázané. Přesto došlo k  uzavření 
několika manželství  mezi katolíky.  Protože tuto svátost  si  dávají  manželé navzájem, 
postačila  přítomnost  laika,  který  zastupoval  katolickou  církev,  a  dvou  svědků205. 
V evangelické obci se přání uzavřít církevní sňatek objevilo pouze velmi zřídka206. 

V rámci  tzv.  »okrašlovací  akce«  byly  v roce  1944  povoleny  i  civilní  sňatky: 
„Dnes vyšlo prováděcí nařízení k uzavírání náboženských a občanských sňatků, jakož i  
směrnice pro eventuální rozvody.207“

6 . 4 . 4 . 5 .    Pohřby

Úmrtnost v ghettu bylo velmi vysoká. Rozloučení probíhalo v márnici, kde bylo 
každý den rozestavěno 40-50 rakví se jmény. Pozůstalí si svého mrtvého museli najít  
podle těchto jmenovek. Jeden z rabínů odříkal kadiš208 za zemřelé a předzpěvák zazpíval 
starobylé hymny.  Potom se rakve naložily  na vozy a  odvezly za hradby na hřbitov 
později do krematoria209. Celý průvod vždy doprovázel četník a pozůstalí směli pouze 
na okraj ghetta210. Křesťané však nesouhlasili s pohřbem podle židovského ritu. Proto 
bylo  po  dohodě  s vedením  ghetta  stanoveno,  že  zemřelí  křesťané  budou  v márnici 
vystavení o půl hodiny dříve211 a namísto sukna s Davidovou hvězdou budou přikryti 
obyčejnou černou plachtou212.

Rabín Feder vzpomínal, že v době kdy ještě probíhaly pohřby společně, navštívil 
jej pan Čapek. Pan Čapek, od dětství katolík, byl nyní nemocen a obával se, že brzy 
zemře. Prosil proto rabína, aby byl pochován katolickým způsobem. Protože v Terezíně 
žádný kněz nebyl a ani tam nesměl přijít, pronesl nad jeho rakví katolickou modlitbu 
sám rabín. Později konal katolické pohřby fráter Jindřich Khuner z Vídně a evangelické 
Ing. Goldschmied213.  
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Při žehnání mrtvých v márnici se četl Žalm 90, evangelium sv.Jana (Jn 11,25) a 
čtení  z 1. listu  Korintským (1.Kor 15,42,43)214.  Potom byla pronesena smuteční  řeč. 
Když  byly  později  proslovy  zakázány,  řekl  ceremoniář  alespoň  několik  slov  na 
rozloučenou s mrtvým. Na závěr se přítomní společně pomodlili Otčenáš. Pokud byli 
mezi  mrtvými  i  katolíci,  odříkala  se  také katolická  modlitba  za zemřelé.  Pokud byl 
pohřeb pouze pro katolíky, četla se katolická liturgie s modlitbou Ave Maria215.

V rámci zkrášlovací akce byly zřízeny nové místnosti pro rozloučení s mrtvými 
v ravelinu na cestě do Bohušovic. Jedna byla určena pro Židy mojžíšského vyznání a 
jedna pro křesťany (katolíky i evangelíky). Teprve tehdy bylo možné vybavit obřadní 
síň velkým křížem, který byl přibitý na zdi, a nápisem „Ego sum ressurectio216“. Naproti 
dveřím v čele místnosti stál stůl, který sloužil jako oltář. Byl asi metr široký a dva metry 
dlouhý, holý, protože jej nebylo čím pokrýt.217.

6 . 4 . 4 . 6 .    Vztah křesťanů a Židů v Terezíně

Dlouhé období vzájemné izolace a nevraživosti mezi Židy a křesťany nemohlo být 
samozřejmě překonáno násilným sdružením na jednom místě.  Určitý odstup Židů od 
křesťanů v ghettu potvrdila například pamětnice-katolička, která nemohla působit jako 
vychovatelka  v »Jugendfürsorge«218,  protože  byla  pokřtěná219. Další  vzpomínka 
informovala  o  „mezináboženském“  dialogu  v  Terezíně: „Kratochvilné  hádání  měli  
šalomáci220 s římskými katolíky o papeži, který nic nenamítal proti  řádění fašistů při  
dobývání Habeše a nyní v Evropě“.221

Rovněž ing. Goldschmidt ve svých vzpomínkách uvedl, že někteří Židé dávali při 
každé příležitosti najevo svůj odpor vůči křesťanům222. Ve svém vztahu ke křesťanům 
také rozlišovali, zda byl někdo pokřtěn jako dítě nebo až jako dospělý. Zatímco první 
skupinu  ještě  tolerovali,  druhá  skupina  byla  nazývána  „Geschmockle“  a  zahrnuta 
pohrdáním223. V ghettu však byla tato druhá skupina daleko početnější, protože mnoho 
lidí se nechalo pokřtít teprve v dospělosti většinou v souvislosti se svatbou. Na druhou 
stranu Židé často ani netušili, jak hluboko do historie až Norimberské zákony zasahují, a 
proto  všechny  pokřtěné  považovali  za  odpadlíky,  kteří  se  křtem  chtěli  vyhnout 
diskriminaci.  O  to  větší  pak  bylo  jejich  pohrdání  a  odstup.  Možná  si  nedovedli 
představit, že by někdo mohl přijmout křesťanství z přesvědčení. Tato skutečnost ovšem 

2 1 4  Goldschmidt,  A.Dr.  Geschichte  der evang.  Gemeinde Theresienstadt 1942-1945,  Tübingen:  Furche-Verlag, 
1948, s.29

2 1 5  Tamtéž, s.30
2 1 6  „Já jsem vzkříšení.“ Tamtéž, s.17
2 1 7  Vzpomínka č.102, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.1
2 1 8  Jugendfürsorge znamená dětská ubytovna.
2 1 9  Vzpomínka č.2240, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.4
2 2 0  „První Judenälteste dr. Jakub Edelstein pocházel z Podkarpatské Rusi, byl to ortodoxní žid a většina vedení  

ghetta  byla podobného zaměření.  Podle pozdravu šalom jim lid  ghetta říkal  »šalomáci«,  I  ti,  kteří  původně  
ortodoxní nebyli, se za ně začali prohlašovat, aby se udrželi ve svých funkcích. Byla tam však i druhá skupina  
českých židů, která se utvořila kolem dr. R.Bergmanna, těm se říkalo »kališníci«. To byl kupříkladu i dr.Josef  
Polák a dr.Neuwirt. byli to vysloveně čeští nacionalisté.“ Vzpomínka č.2240, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, 
APT, s.2

2 2 1  Vzpomínka č.476, In. Sbírka vzpomínek pamětníků, APT, s.9
2 2 2  Goldschmidt,  A.Dr.  Geschichte  der evang.  Gemeinde Theresienstadt 1942-1945,  Tübingen:  Furche-Verlag, 

1948, s.13
2 2 3  Tamtéž, s.12
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velmi tíživě působila především na osamělé ženy224.  Při  registracích se tyto ženy ke 
křesťanství nepřihlásily a raději uvedly, že jsou bez vyznání. Když se později připojily 
ke křesťanské obci, oficiální záznam mohl působil potíže například při pohřbu, protože 
o způsobu pohřbu rozhodoval údaj o vyznání v registrační kartě225.

Tato situace také vedla k tomu, že někteří lidé se vrátili zpět do židovství nebo se 
odvrátili od náboženství úplně. Zde je jedno ze svědectví: „Tento večer  (první Štědrý 
večer  v Terezíně  24.12.1941) dal  podnět  k nesčetným rozpravám,  např.  o  tom,  je-li  
vůbec rozdíl, či dokonce protiklad v křesťanství a židovství apod. Zájemci byl rozebírán  
Starý  a  Nový  zákon.  Štědrý  večer  měl  pro  mě  nepředvídané  následky,  totiž  úplný  
rozchod s církví. poznal jsem brzy, jak skromně jsem znal teologickými. V té přednášce 
jsem použil,  co mě kdysi  učil  ctihodný vikář V.J.Ráb.  Nám dětem vyprávěl  věrouku  
krásnou a umravňující, avšak vybranou a upravenou. Starokatolíků v Čechách bylo asi  
1 000,  neměli  jsme  vůbec  učebnice.  Kristus  nám  byl  představován  jako  dobrý  a  
dokonalý ideál, ukřižování jako justiční vražda na laskavém dobrodinci... Musil jsem  
přiznat svým oponentům, že úplně ztroskotala Kristova role jako spasitele, neboť se nic  
nezlepšilo  a nastalo  nové  pronásledování,  náboženské války a inkvizice.  Došli  jsme  
k přesvědčení, že lidstvo i dobře míněnou ideologii dovede nesnášenlivým dogmatismem  
proměnit v zdroj zla.226“.

Na druhou stranu z dopisů ing. Goldschmidta, adresovaných židovskému vedení, 
můžeme vyčíst,  že ani křesťané se beze zbytku nezbavili svého nadřazeného postoje. 
V dopise  představitelů  evangelické  a  katolické  obce  židovskému  staršímu,  ohledně 
uvolnění prostor k bohoslužbě a společnému setkávání, se psalo: „Věřícím židům, kteří  
touží po náročnější stravě, se ale nabízí kromě toho množství hodnotných židovských  
kulturních  přednášek,  zatímco  se  křesťanské  menšině  skoro  znemožní  konání  jejich  
náboženských přednášek. Proto žádáme už naposled, aby se nám buď přidělila půdní  
místnost  Badhausgasse  7  pro  odpovídající  počet  hodin  týdně  a  nebo  poskytla  
odpovídající půdní místnost, tj. půda Dm na Hauptstrasse 1 nebo jiná stejně hodnotná  
místnost. Předkládáme k úvaze, jak by asi světový soud dějin jednou rozhod o obžalobě,  
že jedna sociální společnost nechtěla stejnou autonomii, jako měla většina, poskytnout  
také menšině, která o ní žádala.“227 

Ve svých vzpomínkách ale ing. Goldschmidt ocenil vstřícnost židovské obce vůči 
křesťanům228,  i  když „nejrůznější nároky byly hájeny s velkou ostrostí229“. Když před 
vánocemi komandatura SS na poslední chvíli zakázala křesťanům vánoční stromeček, 
„starosta Židů dr. Murmelstein zorganizoval  pro křesťanské děti dokonce slavnostní  
vystoupení, kde dětský sbor zpíval vánoční písně, děti zahrály pohádku – a své umění  
předvedl dokonce kouzelník z povolání – toho času rovněž obyvatel ghetta.230“ 

2 2 4  Tamtéž, s.13
2 2 5  Goldschmidt,  A.Dr.  Geschichte  der  evang.  Gemeinde  Theresienstadt 1942-1945,  Tübingen:  Furche-Verlag, 
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Ing.  Goldschmidt  si  na druhou stranu byl  vědom arogance některých křesťanů 
vůči  Židům,  „která  byla  zrovna  v prostředí  ghetta  nemístná  a  která  se  často  ani  
neskrývala231“. Snažil se proto věřícím vysvětlovat, co to znamená patřit k „izraelskému 
lidu“  v křesťanském  smyslu  a  jaký  je  náboženský  význam  židovství.  Tolerance 
k židovství  podle  něj  nesmí  pocházet  z liberálního  postoje,  ale  z porozumění 
historickému vývoje a židovské věrnosti  Zákonu. Právě z této věrnosti  totiž  pramení 
nejen Kristův postoj vůči Zákonu, ale také respekt křesťanů k tradici lidu, od kterého se 
již dávno oddělil232.

2 3 1  Tamtéž, s.35
2 3 2  Goldschmidt,  A.Dr.  Geschichte  der evang.  Gemeinde Theresienstadt 1942-1945,  Tübingen:  Furche-Verlag, 
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7. Po návratu

7 . 1 .         Česká společnost a antisemitismus po válce  

Když se českoslovenští  Židé vraceli  na jaře 1945 z emigrace,  z koncentračních 
táborů a ze zahraničních vojsk, očekávali, že najdou svou vlast, která si před druhou 
světovou  válkou  získala  i  uznání  světa  svým vstřícným postojem k Židům.  Poznali 
hrůzu,  ke  které  vedl  antisemitismus.  V lágrech  často  ztratili  všechny  své  příbuzné, 
ztratili domov. Nejednou bylo pro ně jedinou skutečnou hodnotou země – demokratické 
Československo,  ve  které  vyrostli  a  kterou  pokládali  za  svou  vlast.  Byli  zde  však 
zaskočeni  projevy  nelibosti,  na  které  byli  po  zkušenostech  z koncentračních  táborů 
mnohem citlivější:  „Na nádraží na Smíchově nám jedna paní řekla: To se vás tolik  
vrátilo? To zase bude Židů?1“ nebo „Jediné co udělal Hitler dobrého, že zaplynoval  
Židy2“. 

Ti, kdo se vraceli, většinou neměli nic. Ale pamatovali si, kam jejich rodiče věci 
schovali3. Jaké bylo však jejich překvapení, když jim tito jejich sousedé a známí nedali 
nic nebo jen část4. Možná považovali zbytek za cenu, kterou platili formou neustálého 
strachu z odhalení. Možná si na některé věci zvykli. Těžko bychom asi dokládali,  že 
věci nevrátili proto, že Židy nenáviděli. Většinou to byla obyčejná lidská chamtivost, 
přesto v duších navrátilců působilo velkou bolest. Naopak lidé, kteří schovaný majetek 
museli přeci jenom vrátit, někdy závistivě říkali: „Proč zrovna já mám tu smůlu, že ten  
můj Žid přežil. A ten, komu jeho Žid nepřežil, si může všechno nechat5.“ Od této úvahy 
je jen krůček k k výroků, že „v plynových komorách byly díry“6. Tento postoj, ale ještě 
nemůžeme nazvat antisemitismus, protože pramenil výlučně z chamtivosti a závisti. 

Problémy většího rozsahu nastaly, když chtěli někteří Židé vrátit dokonce i své 
vily  a  továrny. Exilová  vláda byla zpočátku odhodlána napravit  křivdy spáchané na 
židovských spoluobčanech. Podle restitučního dekretu č.5/45 se měl vracet i židovský 
majetek. K dekretu však nebyl vydán prováděcí zákon, takže si jej každý úředník mohl 
vykládat, jak chtěl. Což se také skutečně stávalo. Židovský majetek měl totiž za války 
německé majitele a po válce se proto očekávalo, že bude spolu s  německým majetkem 
také  konfiskován.  Rozhodujícím  momentem  byla  národní  příslušnost  Židů,  kteří  o 
majetek  žádali.  A  opět,  jednalo  se  „pouze“  o  hamižnost,  nebo  už  pod  rouškou 
dodržování předpisů bublal antisemitismus? Nesmíme zapomínat, že česká společnost 
byla  více  než  pět  let  masírována  profesionální  protižidovskou  propagandou  a 
antisemitismus se stal samozřejmou a legitimní součástí společenského života.

1  Vzpomínka č.206  In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.23
2  Vzpomínka č.272  In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.49
3  Protože starší lidé většinou nepřežili, hlásili se o schované věci jejich dědici, kteří si úschovu pamatovali. Pokud  

byli v době odchodu děti příliš malé, nepamatovali si nic.
4  „Pak jsem byla u  lidí,  které  jsem znala,  u  křesťanů.  Něco jsem dostala  zpátky,  něco ne – toho  bylo  víc .“ 

Vzpomínka č.206  In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.23
5  Krejčová, H. K některým problémům židovské menšiny a českého antisemitismu po roce 1945 . In. Židé v české a 

polské občanské společnosti, Praha: UK - FF, 1999, s.67 nebo „Po válce mnoho lidí říkalo: Jak to, že tys přežil?“ 
Vzpomínka č.128 In. Sbírka vzpomínek pamětníků holocaustu, ŽMP, s.12

6  Tamtéž
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Svou  neblahou  roli  již  v této  době  sehráli  komunisté,  kteří  všemi  prostředky 
bojovali  proti  navracení  židovského  majetku  jeho  původním  majitelům.  K tomu 
využívali  stávky  a  protesty  dělníků  a  především   obviňování  z germanizace.  Židé, 
vracející  se z koncentračních táborů, tedy byli  přezkoumáváni  z hlediska národnostní 
spolehlivosti, dostali na rukáv pásku (tentokrát bílé barvy) a nejednou byli opět zařazeni 
do transportů, tentokrát k cestě do Německa. To není vtip, mnoho Židů bylo skutečně 
odsunuto  a  mnoho  dalších  spáchalo  sebevraždu7.  Ztratili  rodinu,  děti,  domov  a 
v osvobozené republice ztratili to jediné, co jim zůstalo - naději8. 

Můžeme se jen dohadovat, zda šlo více o antisemitismus či o morální devastaci 
společnosti,  která prošla okupací9. Za antisemitské už ale můžeme považovat některé 
články,  které  se  objevily  v  tisku10.  Zarážející  byly  nejenom  používané  výrazové 
prostředky,  ale  také  skutečnost,  jak  málo  občanů  nebo  úředních  míst  se  proti  nim 
ozvalo.  Jednoznačně  protižidovskou  náplň  pak  měly  dopisy,  adresované  židovským 
náboženským obcím11.  Jednotlivci,  představitelé  církví,  Sokola a dalších sdružení  se 
Židů  zastali  teprve  po rozsáhlém  hanobení  židovských  hřbitovů12.  Na  rozdíl  od 
Slovenska13 či  Polska14,  nedošlo  však  v Čechách  ani  na  Moravě  k pogromům  nebo 

7  V roce 1946 bylo mezi 89 evidovanými úmrtími 6 (6,74%) případů výslovně označeno jako sebevražda. V roce 
1947 to bylo 5 (6,57%) případů ze 79 úmrtí. Sebevražda mohla být reakcí na zdravotní a psychické problémy,  
způsobené  dlouholetým  strádáním,  či  na  zprávy  o  smrti  blízkých  osob.  Ani  přijetí  české  společnosti  
nepředstavovalo  pro  navrátilce  podporu  a  pomoc  při  vyrovnávání  se  s krajně  traumatickými  zážitky.  Viz. 
Svobodová, J.  Úmrtnost pražského židovského obyvatelstva v Praze v letech 1938-1945 In. Postavení a osudy 
židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1998, s.113

8  Krejčová, H. K některým problémům židovské menšiny a českého antisemitismu po roce 1945 . In. Židé v české a 
polské občanské společnosti, Praha: UK - FF, 1999, s.74

9  Podle statistických dat ústavu pro výzkum veřejného mínění,  pak 16% občanů přiznalo nechuť k  Židům; u 
mladé generace to bylo 20%. Nepalová, Š.  Židovská menšina v Čechách a na Moravě v letech 1945-1948. In. 
Terezínské studie a dokumenty, Praha: Nadace TI, 1999, s.334

1 0  Obecným jevem poválečného období byla banalizace perzekuce Židů a zlehčování podílu Židů na osvobození  
republiky a jejich účasti v zahraničních armádách. Tisk rovněž zcela pomíjel provinění kolaborantů vůči Židům. 
Viz. Bednařík, P. Soudnictví a český tisk In. In. Retribuce v ĆSR a národní podoby antisemitismu, Praha: Ústav 
pro  soudobé  dějiny  AV  ČR,  2002,  s.27.  Objevily  se  však  i  články  s protižidovskou  náplní.  V časopise 
Českobratrská rodina byla například publikována úvaha o tom, že ani válečné strádání nebylo pro nepoučitelný 
židovský národ dostatečnou lekcí. Židé byli v článku označeni za národ, který dostal dokonalý mravní zákon, 
slyšel prostřednictvím proroků první boží poselství, ale oddal se lakomství, modloslužbě peněz a chytráctví. „Ve 
válce padly na něj těžké rány, ale není vidět, že by jim posloužily k sebepoznání“. K textu podobného ražení lze 
snad  dodat,  že  v důsledku poněkud  eufemisticky  zmiňovanému „strádání“  nedošel  žádoucího  „sebepoznání“ 
pouze  malý  zlomek  Židů  z Čech.  Více  než  80  tisícům  bylo  náležité  sebepoznání  umožněno  v plynových 
komorách.  Tento  článek,  napsaný  určitě  se  starostí  o  bližního  a  v hlubokém  citu  náboženském,  je  možno 
považovat  za  vrcholně  antisemitský  a  ve  své  nenápadnosti  za  velmi  nebezpečný.  Krejčová,  H.  K některým 
problémům  židovské  menšiny  a  českého  antisemitismu  po  roce  1945 .  In.  Židé  v české  a  polské  občanské 
společnosti, Praha: UK - FF, 1999, s.73

1 1  Nepalová, Š. Židovská menšina v Čechách a na Moravě v letech 1945-1948. In. Terezínské studie a dokumenty, 
Praha: Nadace TI, 1999, s.334

1 2  Že nešlo o jev okrajový dokazuje skutečnost, že v roce 1947 byly zničeny židovské hřbitovy na 32 místech 
Čech a Moravy. Krejčová, H. K některým problémům židovské menšiny a českého antisemitismu po roce 1945. 
In. Židé v české a polské občanské společnosti, Praha: UK - FF, 1999, s.75

1 3  Na Slovensku byl majetek Židů arizován Slováky,  proto jeho vrácení vyvolávalo daleko větší odpor.  V září 
1945 došlo k prvnímu velkému protižidovskému pogromu v Topolčanech,  v roce 1946 a 1948 k násilnostem 
v Bratislavě. Po celou dobu, ale docházelo opakovaně k fyzickým útokům a týrání židovských osob. Krejčová, 
H.  K některým problémům židovské menšiny a českého antisemitismu po roce 1945 . In. Židé v české a polské 
občanské společnosti, Praha: UK - FF, 1999, s.76

1 4  Největším poválečným pogromem v Polsku byl pogrom v Kielcích: Když 1.7.1946 zmizel z domu svých rodičů 
v polském městě Kielce osmiletý Henryk Blaszcyk, v mžiku se rozkřiklo, že ho zavraždili „Židé“. Následkem 
toho 4.7. rozběsněný dav povraždil trubkami, cihlami a tyčkami z plotu 42 těch, kteří přežili koncentrák. 4.7. 
1946 vydala polská tisková agentura zprávu: „1.července 1946 ukryl Pajowski Antoni chlapce Henrika B. ve  
svém bytě a po dvou dnech ho propustil. Podle výpovědi hocha, mu dva dny vtloukal do hlavy, aby vypovídal, že  
ho zadržovali Židé a chtěli ho zabít.“ Lapide, P.  Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?, Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 1995, s.97
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jiným protižidovským násilnostem. Přesto z asi 14 000  Židů, kteří přežili (tedy asi 11,8 
% z předválečného počtu), jich většina do roku 1949 emigrovala.

7 . 2 .         Postoj křesťanů  

Týdeník Katolík,  hlásící  se ke katolictví,  se tématem Židů téměř nezabýval. V 
roce  1946  vyšlo  několik  článků,  které  hájily  především  svatého  otce  Pia  XII., 
obviňovaného z pasivity či dokonce ze spolupráce s nacismem15. V těchto článcích je 
zmiňována  papežova  pomoc  Židům,  jsou  zveřejněny  také  některé  jeho  projevy16. 
Naopak  ve  stati  Papež  mluvil  skrze  své  kněze!17,  která  byla  shrnutím  slavnostního 
proslovu patera A.Zgarbíka TJ. ve Smetanově síni 31.3.1946, se o Židech neobjevilo ani 
slovo. Zcela překvapivě se o osudu Židů nezmínil ani článek Na terezínském hřbitově18, 
který shrnoval promluvu nového litoměřického biskupa Štěpána Trochty na terezínském 
hřbitově. 

K 5.výročí  umučení  Dr.  Alfréda  Fuchse  byla  publikována  úvaha  Za  dr.  A.  
Fuchsem od Běly  Dlouhé.  Vedle Fuchsova příkladného života  a  zásluh,  oceněných 
řádem sv. Silvestra, však autorka rovněž připomenula, že: „u něho nebylo ani známky 
po  typických  vadách  jeho  rasy.  Byl  neobyčejně  obratný  a  pilný,  ale  sloužil  jen  
ušlechtilým cílům.19“ Jeho smrt pak byla podle autorky „zvláštní oběť za české Židy a za  
všechen český lid, který se zapomněl nad svým křesťanstvím.20“ 

O Editě Stein, jejím životě, obrácení i smrti, hovořil článek Cesta a úděl podobný 
našemu Dr.A.Fuchsovi: „A její osud je novým důkazem, jaké zuřivosti bylo schopno 
nacistické šílenství, jak se nezastavovalo před ničím. Je dobré o tom rozjímat, protože  
my zapomínáme tak rádi, a to je škoda21.“ Proč byla zrovna smrt Edity Stein důkazem 
nacistické zuřivosti, ani na co nemá čtenář zapomínat, autor neupřesnil a ponechal tuto 
značně prázdnou a bezobsažnou formulaci bez vysvětlení.

K pomoci  Židům  se  vrátil  článek  Katolíci  a  židé  po  válce,  který  byl  převzat 
z francouzského tisku a napsal jej Mgr. J.Calvet  (rektor katolické univerzity v Paříži). 
Calvet  v něm vzpomínal  na  dobu  války  a  zmiňoval  četné  případy  pomoci  katolíků 
Židům ve  Francii.  Za  tuto  pomoc  potom Židé  oficiálně  poděkovali  papeži  v Římě: 
„Židé nikdy nezapomenou na to, co z návodu papežova Církev pro ně učinila.“ V závěru 
pak autor vyjádřil naději na sblížení židovství s křesťanstvím: „Jakýsi židovský filozof  
však  nedávno  napsal,  že  náboženství  Israele  není  dnes  možno  zachovati,  rozšířiti,  
rozvinouti, leč v rámcích učení křesťanského a pod jeho ochranou. A proto musí hledat  
útočiště  v Církvi  jako to  činili  židé během velké bouře,  kterou právě prošli.  Mínění  
tohoto filosofa nesměřuje přímo bezprostředně k obrácení židů na křesťanství,  nýbrž  
1 5  Sv. Otec Pius XII. ve válce Katolík. Praha. 1946, č.1 (6.1.1946), s.1;  Pius XII. promlouvá k Židům Katolík. 

Praha. 1946, č.1  (6.1.1946), s.2;  Pius XII. o divadle Katolík. Praha. 1946, č.2  (20.1.1946), s.3;  Odpovědi na 
známou adresu Katolík. Praha. 1946, č.5 (3.3.1946), s.2; Přestaňte s útoky na sv.Otce Katolík. Praha. 1946, č.5 
(3.3.1946), s.3; Otec všech národů Katolík. Praha. 1946, č.6 (17.3.1946), s.2;  Papež mluvil skrze svoje kněze 
Katolík. Praha. 1946, č.8 (21.4.1946), s.2; Katolíci a Židé po válce Katolík. Praha. 1946, č.12 (16.6.1946), s.3

1 6  „Je samozřejmé, že nikdo by nemohl spoléhat na naše mlčení, jakmile je v sázce víra a základy křesťanské  
civilizace.“ Otec všech národů Katolík. Praha. 1946, č.6 (17.3.1946), s.2

1 7  Katolík. Praha. 1946, č.8 (21.4.1946), s.2
1 8  Katolík. Praha. 1947, č.50 (14.12.1947), s.2
1 9  Katolík. Praha. 1946, č.3 (17.2.1946), s.2;
2 0  Tamtéž
2 1  Katolík. Praha. 1947, č.21 (25.5.1947), s.6
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k jakémusi sblížení a dorozuměni mezi židy a katolíky na obranu rodinného bohatství,  
proti ideologiím, které snižují obraz Boha a obraz člověka…22.

Podobný obsah měl i  článek  Měli  přece přátele…23,  který čerpal z knihy »Jak 
jsme unikli  smrti«  a vyprávěl o záchranných akcích pro Židy v Dánsku, Holandsku, 
Francii,  Itálii  a  jinde.  Zveřejněné  údaje  svou  nepřesností  a  neúplností  vzbuzovaly 
dojem, že celá Evropa pracovala jen pro záchranu Židů. K tomu samozřejmě přispíval i 
fakt, že nebyla zveřejněna žádná čísla o skutečném počtu židovských obětí,  která by 
obraz doplňovala. 

O  počtech  Židů  z Čech  a  Moravy,  kteří  přežili  okupaci,  informovala  zpráva 
zveřejněná  4.8.1946:  „Podle  sdělení  židovské  rady  pro  Čechy  a  Moravu  přežilo  
německou okupaci ani ne 10% židů. 15.3.1939 žilo prý totiž v Čechách a na Moravě 
118 310 židů, dnes jich však je pouze 11 700. Židovská rada prohlašuje, že 84 506 židů  
z bývalého protektorátu bylo deportováno nebo uvězněno; 26 111 se jich vystěhovalo,  
byli však většinou v západní Evropě od Němců dostiženi; 4 900 konečně jich zemřelo  
přirozenou smrtí.“24 Tato zpráva byla uvedena bez komentáře.

Stať  Stěhování  židů, podepsaná  zkratkou  ak−,  komentovala  přesuny  Židů 
z východní  Evropy  (Polska,  Maďarska,  Rumunska  atd.) přes  naše  území  dál  do 
německých pásem a odtud do Palestiny. Různá politická vysvětlení však autor označil 
za  „konjektury,  které  si  žurnalisté  vymýšlejí,  aby  vyplnili  kus  svých  novin.“  Židé 
odcházejí  proto,  že  novým  majitelům  židovského  majetku,  se  nechce  vracet  nic 
navrátilcům z koncentráků, a někde se už začalo i s pogromy, proti kterým vlády zrovna 
nespěchaly zakročit. Celou situaci popisoval autor velmi realisticky: „Vlády vědí, že by  
nezískaly na popularitě,… kdyby energicky prosazovaly židovská práva. Proto je hájí  
velmi  chabě,  někdy  jsou  třeba  přímo  rády,  existuje-li  nějaký  hromosvod  lidového  
rozhořčení  a  rozčarování.  Židé  to  všechno  cítí,  cítí  vratkost,  nezajištěnost  svého  
postavení  mezi  národy,  jimž  všem  zůstalo  mnoho  nacistického  jedu  v krvi,  a  proto 
utíkají,  aby  zachránili  alespoň  holý  život.“  Další  zdůvodnění  už  ale  použilo  staré 
antisemitské schéma, podle kterého je utrpení Židů trestem, který si zaslouží:  „Odvěká 
kletba se tím dostává do nové fáse. Ahasver utíká a bloudí dál, ten však, jenž na něj  
nespravedlivě vztahuje ruku, na sebe tutéž kletbu svolává. Poměr Israele k Hospodinu 
byl  odedávna proroky  přirovnáván k poměru snoubeneckému…. Snoubenka se  stala  
nevěrnou a byla proto zapuzena. Ale Bůh je milenec žárlivý. Při vší trpkosti zhrzené  
lásky nezapomíná nikdy, že Israel byl jeho snoubenkou a nedopouští, aby někdo třetí na  
něj vztahoval ruku. Proto trestá svým plamenným hněvem každého, kdo se jí  dotkne  
nespravedlivě. Strašné konce nacistů jsou toho důkazem…“25 

Komentování vztahu k Židům v nové době se týdeník zřejmě úmyslně vyhýbal. O 
tom,  že  ve  společnosti  byla  tato  otázka  stále  živá,  však  svědčí  alespoň  zmínky  o 
přednáškách. Například: „Na přednáškovém večeru na théma »Židovská otázka u nás«  
uvedl ministr Jan Masaryk, že se stydí, do hloubi srdce se stydí, že stojí na tribuně…a je  

2 2  všechny citace v tomto odstavci: Katolík. Praha. 1946, č.12 (16.6.1946), s.3
2 3  Katolík. Praha. 1947, č.37 (14.9.1947), s.4
2 4  Katolík. Praha. 1946, č.15 (4.8.1946), s.4
2 5  všechny citace v tomto odstavci: Katolík. Praha. 1946, č.21 (13.10.1946), s.3
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nucen mluvit o antisemitismu.26“ Krátká zpráva Přednáška o svaté zemi upozorňovala, 
že:  „Přednášející  však  se  většinu  času  zabývala  Palestinou  židovskou  a  jen  velmi  
poskrovnu se zmínila o osobě Kristově. Na mnohé posluchače to nepůsobilo dobrým  
dojmem.27“ Ostatně o Svaté zemi se v poválečné době objevilo mnoho článků. Některé 
si  všímaly především poválečné kolonizace Palestiny28,  jiné se zaměřily  na politické 
děni v zemi29. O tom, co by v dnešní době měla Palestina znamenat pro křesťany, psal 
ve stati Z jednoho bolavého místa světa autor, podepsaný jako ak-: „Musíme se o tuto  
zemi  zajímat  snad  ještě  více  kvůli  milionům  živých  lidí,  o  jejichž  osudu  se  tam  
rozhoduje, jejichž osud tam ohrožují divoce rozdmýchané vášně. Nesmíme odpovědět  
lhostejně, že máme sami dost starostí, nesmíme mávnout rukou z jakéhosi svého – třeba 
nepřiznaného antisemitismu.30“

2 6  Katolík. Praha. 1947, č.19 (11.5.1947), s.4
2 7  Katolík. Praha. 1947, č.44 (2.11.1947), s.2
2 8  Palestinští musulmani a židovská kolonisace Katolík. Praha. 1946, č.15 (4.8.1946), s.2
2 9  Výbuch v Jeruzalémě Katolík. Praha. 1946, č.17 (1.9.1946), s.2; Nepokojná Svatá země Katolík. Praha. 1946, 

č.28 (1.12.1946), s.3; Ve Svaté zemi to stále nebezpečně vře Katolík. Praha. 1947, č.14 (6.4.1947), s.2
3 0  Katolík. Praha. 1947, č.50 (14.12.1947), s.2



133

8. Závěr
Není  jednoduché  celkově  zhodnotit  vztah  katolické  církve  a Židů.  Především 

proto, že pojem katolická církev je velmi široký. Zahrnuje množství jednotlivých osob, 
ale  také směrů a proudů, které  se  svými postoji  a  názory mohou někdy velmi  lišit. 
Základní  pojetí  tohoto  vztahu  v předválečném  období  však  odpovídalo  církevnímu 
učení, řekli bychom myšlence sv. Augustina, který považoval Židy za svědky utrpení 
Páně.  Jejich  rozptýlení  je  důkazem pravosti  křesťanství  a  proto  nesmí  být  zabíjeni. 
Vždyť je neusmrtil  ani sám Bůh. Církevní  představitelé  rozhodně proti  Židům nijak 
nevystupovali.  V jejich veřejných prohlášeních však nenajdeme ani projevy přátelství 
nebo  sympatií  k židovství  jako  celku.  Něco  jiného  se  samozřejmě  mohlo  odehrávat 
v rovině osobních vztahů. O tom však diskuse v novinách a časopisech neprobíhala. 

V tisku  Československé  strany  lidové  se  protižidovské  útoky  dlouho 
nevyskytovaly. Vzhledem k velkému nákladu listu (25 tisíc výtisků denně) tak můžeme 
konstatovat, že lidová strana se od antisemitismu distancovala a čtenáři jejich periodik 
tak  byli  z velké  většiny  vlivu  antisemitismu  uchráněni.  To  odpovídalo  společenské 
atmosféře  první  republiky,  kde  se  pokládalo  za  nepatřičné  projevovat  veřejně 
antisemitské  názory.  List  také  často  zveřejňoval  články  dr.  Alfréda  Fuchse,  který 
pocházel  z židovské  rodiny  a  k situaci  Židů  ve  světě  přistupoval  proto  s 
pochopitelným vnitřním zaujetím.  Rovněž Katolické  noviny,  vycházející  v Opavě,  si 
zachovaly velkou umírněnost po celou dobu první republiky. Teprve v době tzv. Druhé 
republiky se antisemitské články občas dostaly i na stránky Dne.

Křesťansko-sociální  strana byla malou stranou odštěpenou z lidové strany. Své 
pozice často bránila velmi úporně a za využití všech prostředků. V jejich novinách byl 
protižidovský  motiv  dlouhodobě  přítomen.  Nešlo  však  o  žádné  velké  útoky  nebo 
propagaci  nesmiřitelných  postojů,  spíše  o  trvalé  zlehčování  problémů  a  těžkostí 
židovské komunity.  Vedle výčitek náboženského charakteru, které se postupně úplně 
vytratily,  to  bylo  především  spojování  Židů  s bolševismem  a  nacionalisticky 
motivované  nepřátelství.  O  protižidovských  opatřeních  ve  světě  informovala 
Budoucnost velmi pilně, většinou bez komentáře, takže je těžké posoudit, zda tak činila 
se škodolibou radostí nebo se vzrůstajícím zděšením. 

Naopak  na  stránkách  revue  Obnova  (od  října  1938  Národní  obnova)  byly 
protižidovské  postoje  racionálně  zdůvodňovány  často  i  učením  církve.  Propagátory 
těchto názorů bychom dnes zařadili v politickém spektru hodně doprava. Tato skupina 
katolíků nebyla spokojena s postavením katolické církve ve společnosti ani s politickým 
uspořádáním země. Od druhé poloviny třicátých let velmi aktivně prosazovala myšlenky 
stavovského zřízení. V boji za lepší sociální uspořádání státu však byli Židé pokládáni 
za nepřátele,  ať  už  stáli  na  pozicích  liberalismu nebo bolševismu.  Židé  byli  rovněž 
ztotožněni se silami, které svým rozkladným působením záměrně podkopávají postavení 
katolické církve. Myšlenky tohoto »židovského spiknutí« získaly na stránkách Obnovy 
velký vliv.

Vyloženě nešťastný  byl  tón  a  obsah článků,  zveřejňovaných  po mnichovském 
diktátu.  V nich  katoličtí  intelektuálové  volali  po  novém  uspořádání  společnosti,  ve 
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kterém by Židé dostali místo, „které jim patří“. V této souvislosti byla zdůvodňována a 
obhajována také protižidovská opatření. I když pomineme často velkou emocionálnost, 
se kterou  byly  názory  prezentovány,  i  nevelký  politický  vliv  autorů,  jejich  výroky 
nesvědčí o milosrdné a všeobjímající lásce, kterou zároveň hlásali. Skutečnost, že po 
okupaci zmizely ze stránek Obnovy i útoky proti Židům, by mohla naznačovat, že si 
jejich původci nešťastnou situaci židovských spoluobčanů uvědomili.

Významným katolickým periodikem byly i revue Na hlubinu a Filozofická revue. 
Obě vycházely v péči dominikánského řádu v Olomouci a obě posuzovaly židovskou 
otázku jako čistě náboženský problém. Své čtenáře však vyzývaly pouze k modlitbě za 
obrácení Židů, ne k aktivní pomoci a konkrétním činům.

Velmi ostré protižidovské útoky se nevyskytovaly ve všech novinách, hlásících se 
ke  katolicismu.  Byly  tedy  spíše  extrémní  alternativou  (v listech  s malým nákladem) 
k jinak spíše neutrálnímu vztahu či odstupu, který byl běžný mezi katolickými věřícími. 
Ve  sledovaných  novinách  a  časopisech  však  zcela  chyběl  trvale  přátelský  postoj 
k Židům, který byl obvyklý například v Křesťanské revui, vydávané Československou 
církví.  Za okupace se tato  církev také mnohem více angažovala ve prospěch Židů1. 
Zřejmě by mělo smysl  porovnat předválečnou publicistiku obou církví  a na základě 
informací o pomoci Židům za okupace posoudit, do jaké míry publicistika formovala 
postoje prostých věřících.  

Je  pravděpodobné,  že právě absence přátelského přístupu k židovskému etniku 
byla  příčinou  pasivity  mnoha  katolíků  v  době,  kdy  byli  Židé  vystaveni  masivní 
persekuci.  Nemůžeme  říci,  že  by  katolíci  Židům  nepomáhali  vůbec,  ale  díky 
dlouholetému odstupu na to zpočátku nebyli připraveni. V této souvislosti bývá často 
kritizován  papež  Pius  XII.  za  to,  že  v průběhu  války  veřejně  neodsoudil  nacistická 
opatření vůči Židům. Ponechám zcela stranou otázky o tom, kdy se papež o plánech 
»konečného řešení« dozvěděl, případně co měl v té chvíli udělat. Plně respektuji fakt, že 
papež  se rozhodl  místo  projevů raději  neokázale  pomáhat.  Bohužel  protektorát  jako 
země pod přímou vládou nacistů patřil  mezi  oblasti,  kde papežův vliv  byl  skutečně 
velmi  malý  až  mizivý.  Velkou  naději  na  úspěch  neměly  ani  intervence  domácích 
církevních představitelů, kteří mnohdy nemohli pomoci ani vlastním pronásledovaným 
kněžím. 

Veškerá  pomoc  židovským  spoluobčanům  byla  tedy  dílem  osobní  iniciativy 
jednotlivců,  kdy  mnohem  více  než  na  příslušnosti  k církvi,  záleželo  na  osobním 
přesvědčení a odvaze.  Pomoc bezpochyby usnadňovala i  Židům přátelsky nakloněná 
atmosféra  v protektorátu,  takže  na  rozdíl  od  Polska  se  pomáhajícím  dostávalo  i 
přiměřené podpory společnosti. Nicméně stále hrozilo udání kolaborantů a tvrdé postihy 
Gestapa.  Máme-li  zhodnotit  rozsah  pomoci,  musíme  konstatovat,  že  pomoc  Židům 
nebyla  primárně  zaměřena  na  přežití,  protože  o  hromadném vyhlazování  se  dlouho 
nevědělo.  Daleko  častěji  šlo  o  projevy  solidarity  a  usnadnění  života  v podmínkách 
protižidovského zákonodárství. 

Větší sblížení mezi Židy a křesťany nenaznačovala ani atmosféra ve společnosti 
po osvobození. Nezměnila se rovněž teoretická východiska vztahu k Židům. Zprávy o 
1  To potvrdila i pracovnice, která rozhovory s pamětníky dělala. 
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masovém vyhlazování znamenaly sice pro mnoho lidí šok, ale jiný způsob v pohledu na 
Židy se v církvi prosazoval jen velmi pomalu. Pozornost by si rozhodně zasloužil vývoj 
poválečného  vztahu  mezi  katolickou  církví  a  Židy,  případně  analýza  aktivit 
v židokřesťanském dialogu, jejich motivy a zpětné působení na tento vztah.

Během nacistické vlády určitě existovali křesťané, kteří se angažovali ve prospěch 
pronásledovaných Židů až po ohrožení vlastního života. Duchovní odpor a konkrétní 
skutky dalších křesťanů však nebyly takové, jak by se od Kristových následovníků dalo 
očekávat.  Nedostatek  solidarity  křesťanů  se  Židy2 byl  způsoben  protižidovsky 
zaměřeným prostředím, ve kterém mnoho křesťanů vyrostlo. Tomuto prostředí vyhlásil 
papež Jan Pavel  II.  boj  teologickými  argumenty3.  Utrpení  miliónů židovských obětí 
nesmí zůstat jen pouhou vzpomínkou, ale musí se stát výzvou k hledání nového vztahu 
k Bohu i k sobě navzájem.   

2  Schubert, K. Sympozium o antijudaismu ve Vatikánu. Teologické texty. Praha:Zvon, 1991. číslo 1., s.23 
3  Jan Pavel II., Promluva k novému vyslanci Německé federativní republiky. Citováno z Pamatujme – zamyšlení 

nad šoa. In. Dialog křesťanů a Židů, Praha: Vyšehrad, 1999, s.434
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