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ÚVOD

U příležitosti 71. výročí osvobození Terezína zazněla dne 15. 5. 2016 z úst 
předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a předsedy 
Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky slova vyjadřu-
jící obavy a strach. Pan Štěch hovořil o obavě ze zkreslování dějin, pan 
Vodička zdůrazňoval strach z nejisté budoucnosti.1 Jejich obavy vyvěrají 
jednak z údajně sebemrskačského pohledu na poválečný odsun Němců, 
dále pak z přílivu ekonomických migrantů, kteří nechtějí bojovat za svo-
bodu ve své zemi.

Tyto dvě obavy zazněly na místě, které bylo v letech 1941–1945 určeno 
především pro internaci československých Židů. Ti sem byli deportováni 
na základě nacistické antisemitské ideologie, před níž v podstatě nebylo 
úniku. Jedním z důvodů, proč se jim nepodařilo uprchnout před nacis-
tickou vyvražďovací mašinérií, byla neochota ostatních zemí poskytnout 
Židům azyl. Terezínské ghetto se pro většinu z nich stalo předstupněm 
konečné deportace do vyhlazovacích táborů, jakým byl například kon-
centrační tábor Osvětim. Terezínské ghetto nepřežilo 117 000 Židů, při-
čemž celkový počet československých Židů, kteří zahynuli v koncentrač-
ních táborech, se pohybuje mezi 250 a 270 tisíci.

Je zarážející, že navzdory těmto historickým skutečnostem jmenovaní 
řečníci na pietním místě v Terezíně ani v jednom z projevů nepřipome-
nuli holocaust a Židy zahrnuli všeobecně mezi všechny oběti nacismu. 
Na místě, které je s holocaustem neodmyslitelně spojené, zmínka o ge-
nocidě Židů nepadla, zato předseda Senátu hovořil o tom, že „náš národ 
čekaly koncentrační tábory nebo otrocká práce někde na okupovaném 
východě, dokonce možná úplné vyhlazení.“2 Na rozdíl od Židů však český 
národ vyhlazení nepostihlo. Nebo jsou snad Židé zahrnuti do „našeho 
národa“? Na ně totiž koncentrační tábory nečekaly, oni v nich skutečně 
byli likvidováni. Nabízí se tedy otázka: Komu je pietní akt v Terezíně ur-

1 Viz http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/nez-jej-odsoudite-prectete-si-
vodickuv-projev-na-terezinske-tryzne/ a http://www.milan-stech.cz/?category=&article=5197
2 Viz http://www.milan-stech.cz/?category=&article=5197
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čen? A proč jsou ti, jichž se tento památník nejvíc týká, opomíjeni? Jak 
tedy vzpomíná většinová společnost na Židy a holocaust a jaké místo za-
ujímají Židé v českém pohledu na minulost?

Předkládaná publikace se pokouší najít odpovědi nejen na výše 
položené otázky, ale také na otázky týkající se soužití Čechů a Židů před 
druhou světovou válkou a po ní. Podkladem pro tuto práci se staly jak 
osudy československých Židů, kteří přežili koncentrační tábor a někteří 
z nich také terezínské ghetto, tak osudy těch, kteří prožili druhou světo-
vou válku v exilu. Všichni se po skončení války do své vlasti vrátili a začali 
zde nové životy.

Vzpomínky Židů, kteří přežili holocaust, již byly celkem obsáhle za-
znamenány a  jsou dostupné zejména na různých internetových strán-
kách. Jedná se však o  přepisy bez interpretačního rámce. Tato studie 
kromě zaznamenání svědectví přeživších osvětluje příběhy Židů v  so-
cio-historickém kontextu, a dodává tak jejich vzpomínkám širší rozměr, 
který přesahuje rovinu pouhého záznamu. Ústřední otázkou této knihy 
je fenomén židovské identity a  jejího utváření a  proměn vlivem histo-
rických událostí. Značná pozornost je věnována kulturním a sociálním 
aspektům, jež formovaly židovskou identitu v předválečném a pováleč-
ném období. Konkrétně se jedná o jazyk, národnost, politickou přísluš-
nost a vztah k sionismu a k náboženství. Pamětníci, jejichž vzpomínky 
kniha zachycuje, se narodili před druhou světovou válkou a zažili dva to-
talitní režimy, které zásadně zasáhly do jejich životů a ovlivnily vnímání 
jejich kulturní identity. Tato studie popisuje vývoj a změny ve vnímání 
identity respondentů, jejich zkušenosti s oběma režimy a způsoby, jaký-
mi se s nimi vypořádávali.

Zvláštní pozornost je zde věnována jazyku s ohledem na pocit národ-
nostní příslušnosti, neboť téměř polovina respondentů v této knize po-
chází z německy mluvícího prostředí. Ačkoliv je tato skutečnost v součas-
né době všeobecně považována za nedůležitou, z historického hlediska je 
jazyková příslušnost podstatná, protože zásadním způsobem ovlivňovala 
životy Židů žijících na území Československa. Německy mluvící Židé byli 
a nadále jsou českou většinovou společností stereotypně považováni za 
Němce, což je v rozporu s historickou realitou a vede ke schematickému 
výkladu českých dějin.

Kromě výše uvedených témat publikace věnuje pozornost rovněž 
vztahu české většinové společnosti k židovské menšině a projevům anti-
semitismu a nacionalismu v předválečném a poválečném Českosloven-
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sku. Důležitou součástí tohoto tématu je pojednání o způsobu existence 
židovského obyvatelstva v období komunistické totality v Českosloven-
sku a vztahu komunistického establishmentu k nim.

Projevy pánů Štěcha a  Vodičky jsou znepokojivé tím, že naznačují, 
že ve většinové kolektivní paměti Židé zaujímají marginální postavení. 
Zmíněné projevy rovněž vypovídají o určité absenci taktu a empatie vůči 
pietnímu místu a židovské komunitě, jíž se tato tryzna nejvíce dotýká. Vy-
vstává otázka, proč tomu tak je a jak se vlastně utvářela česká kolektivní 
paměť od konce druhé světové války. Jakým způsobem byli Židé zastou-
peni v  českém historickém výkladu a  jaké místo v  něm zaujímají Židé 
a  holocaust dnes? I  na tyto otázky hledá předkládaná kniha odpovědi, 
a nabízí tak diferencovaný vhled do české minulosti, jejíž bohatství ne-
spočívá v národním, etnocentrickém výkladu dějin, nýbrž v rozpoznání 
a ocenění odlišnosti a plurality, kterou Židé v Čechách a na Moravě obo-
hatili naši historickou zkušenost.
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SEZNAM ZKRATEK

AIZ Arbeiter Illustrierte Zeitung (Ilustrované noviny pracujících)
AJDC/Joint American Jewish Joint Distribution Committee (Americký židovský
 spojený distribuční výbor)
CRREC Chief Rabbi’s Religious Emergency Council (Rada vrchního rabína
 pro pomoc ortodoxním Židům)
ČSR Československá republika
ČSSR Československá socialistická republika
HIAS Hebrew Immigrant Aid Society (Společnost na pomoc židovským
 přistěhovalcům)
HJ Hitlerjugend (Hitlerova mládež)
KSČ Komunistická strana Československa
NDR Německá demokratická republika
NRS The National Refugee Service (Národní centrum židovských
 uprchlíků)
NRŽ Národní rada židovská
RAF Royal Air Force (Královské letectvo)
RŽNO Rada židovských náboženských obcí
SRN Spolková republika Německo
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Správa
 Spojených národů pro pomoc a obnovu)
ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ŽNO Židovská náboženská obec
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Slovácká pohádka
HUGO SONNENSCHEIN

Sen navštívil mne, nechce zpět,
můj pohled rozjasnil se hned –
za sedmerými horami,
za sedmerými vodami,
je smírem dýchající svět.

Koho zde souží věčný žal,
kdo po životě touhu vzdal,
ten sedmero hor přeskočí,
ten sedmero vod překročí
a lepší svět jej pozve dál.

Na konci toho světa snad
je místo, palouk nebo sad,
kde duše v lásce věčné splynou,
tam čeká dívka – nechci jinou
a o tom světě sním tak rád.

(Přeložil Radek Malý)
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ČÁST PRVNÍ

Židovská identita 
v českých zemích

„Neexistuje žádný dobrý, nebo špatný národ. Existují jen slušní a neslušní 
lidé.“

Pronesla paní T., která se narodila v době, kdy v českých zemích vedle 
sebe existovaly tři národy, jež se navzájem ovlivňovaly v dobrém i zlém, 
řešily vypjaté spory o svou svébytnost, přižemž jejich koexistence vedle 
konfliktů vykazovala také nesmírné kulturní a  hospodářské bohatství.3 
Ač se tato doba zdá být velmi vzdálená, jsou mezi námi stále lidé, kteří si 
ji pamatují, a pokud již nejsou mezi námi, zanechali nám o této době cen-
ná vzpomínková svědectví, jež dokreslují, jak rozmanitá a pozoruhodná 
tato doba byla. Následující hrůzyplné období nacistické okupace, v jehož 
průběhu se odehrávala krutá eliminace židovského obyvatelstva, a  ná-
sledně poválečná změna z mnohonárodní a multikulturní společnosti ve 
společnost homogenně zformovanou nebyly důsledkem přičinění jed-
noho národa, nýbrž jednotlivých lidí, kteří se chopili moci a určovali běh 
dějin podle svých představ.

Paní T. se narodila jako německy mluvící Židovka v Československu. 
Aby si zachránila život, musela uprchnout před nacisty. Část její rodiny 
byla vyvražděna v koncentračních táborech, a když se po válce paní T. 
vrátila do své vlasti, zjistila, že je nebezpečné mluvit její rodnou řečí, pro-
tože by mohla být jako údajná Němka vyhnána. Posléze musela skrývat 
také své židovství, aby mohla ve své vlasti žít a přežít. Za svoji identitu 
byla po značnou část života více či méně intenzivně pronásledována, mu-
sela ji téměř po celý svůj život z různých důvodů skrývat, a přesto nezane-
vřela ani na německý národ, jehož lidé ji vyhnali a vyvraždili část jejího 
příbuzenstva, ani na český národ, jehož lidé ji perzekvovali kvůli jejímu 
rodnému jazyku a židovství. Jsou pouze slušní a neslušní lidé, jen je třeba 
je od sebe rozeznat a stát na straně těch prvních a odvrhnout ty druhé.

3 Československo patřilo mezi prvních deset nejvyspělejších evropských zemí, český finanční 
kapitál byl silnější než německý, hospodářství prosperovalo díky vyspělému těžkému 
průmyslu a  v  neposlední řadě zažívalo Československo bohatý kulturní rozkvět v  oblasti 
architektury, malířství a literatury.
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V roce 1930 žilo podle sčítání lidu v Československu 356 830 občanů 
židovského vyznání, k židovské národnosti se hlásilo 31,4 % z nich.4 Po 
druhé světové válce žilo v obnoveném, avšak o Zakarpatskou Ukrajinu 
zmenšeném státě 40 000 židovských obyvatel, z nichž v prvních pěti le-
tech po válce 25 000 Židů emigrovalo do zahraničí.5 V současné době jich 
v České republice žije přibližně 15 000, přičemž k židovské víře se jich při 
sčítání lidí v roce 2011 přihlásilo 1 132.6 Federace židovských obcí, kterých 
je sedm v Čechách a tři jsou na Moravě, však registruje 3 000 členů.

Kam se poděli Židé a  jejich potomci, kteří po tisíciletí obohacovali 
českou společnost a  přispívali k  hospodářskému a  kulturnímu rozkvě-
tu ČSR? Proč po druhé světové válce odešlo i těch pár Židů, kteří přežili 
holocaust nebo se vrátili z exilu? A proč se počet těch, kteří zde po druhé 
světové válce zůstali, nezvýšil, ba naopak snížil na množství, jež je téměř 
neviditelné? Jako jedno z  hlavních a  zřejmých vysvětlení se nabízí ho-
locaust způsobený německou nacistickou ideologií a jejími vykonavateli, 
v jehož důsledku bylo vyvražděno 250 až 270 tisíc československých Ži-
dů.7 Nicméně z malé skupiny přeživších se podstatná část vrátila do své 
vlasti a věřila, že v Československu začne nový, lepší, spravedlivý život. 
Jak se tedy lišilo soužití Čechů, Němců a Židů v předválečném a pováleč-
ném Československu a v pozdější Československé socialistické republi-
ce? Jakými změnami procházeli Židé žijící na území tohoto státu a jak je 
tyto změny ovlivňovaly v jejich osobním a profesním životě a v utváření 
jejich identity? Kolik a co ze své židovské identity si chtěli a mohli pone-
chat a jak pociťovali své židovství? Jak se tito lidé vypořádávali s reakcemi 
přicházejícími z jejich okolí a jak tyto reakce poznamenaly jejich identi-
tu? Jakou transformací prošla jejich identita v době komunistického re-
žimu a posléze po politických změnách po roce 1989? Tyto otázky jsou 
východiskem následující studie, která prostřednictvím zaznamenaných 
vzpomínek pamětníků analyzuje popisované historické události a osvět-
luje jisté stereotypy zavedené v  českém historickém výkladu minulosti 
a kulturní paměti. Jedním z takových stereotypů je, že německy mluvící 

4 Benda, Jan: Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939. Praha: Karolinum, 2013, 
s. 248.
5 Hallama, Peter: Nationale Helden und jüdische Opfer. Tschechische Repräsentation des Holocaust. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, s. 12. Tomáš Pěkný uvádí, že v  roce 1945 žilo 
v Čechách a na Moravě 15 000 Židů, z nichž 10 000 bylo členy náboženských obcí. Viz Pěkný, 
Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 348.
6 Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9_v_%C4%8Cesku
7 Hallama, Peter: Nationale Helden und jüdische Opfer. Tschechische Repräsentation des Holocaust, 
s. 41.
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Židé byli Němci, menšiny jsou pro českou společnost nebezpečné a že 
vinu za nesnášenlivost vůči jiným skupinám (etnickým, národnostním, 
náboženským, sexuálním) nesou komunisté.

Na úvod se nabízí celkem banální otázka: Kdo je Žid? Formálně vzato 
je Žid ten, „kdo se narodil židovské matce nebo konvertoval podle halachy, 
židovského náboženského zákona.“8 První část definice je celkem jedno-
značná, potíž však spočívá v konverzi, jež skýtá několik překážek. Konverze 
závisí na rabínovi, kterého uchazeč o konverzi požádá. Ten musí nejprve 
žádost odmítnout a důvody pro konverzi prozkoumat. Pokud neshledá dů-
vody dostatečně závažnými a přesvědčivými, odmítne uchazeče definitiv-
ně. V opačném případě kandidát zahájí proces konverze, který může trvat 
jeden až tři roky a může být velmi náročný. Během tohoto procesu se kan-
didát učí zákony a Písmo, musí se obeznámit s tradicemi, naučit se melodii 
modliteb a rovněž si musí osvojit pravidla pro praktický život. Délka kon-
verze a intenzita učení závisí na tom, zda konverze probíhá v prostředí or-
todoxního, nebo liberálního rabinátu. Ortodoxní rabíni nesnesou žádnou 
odchylku od předepsaných pravidel, respektive zákonů popsaných v Tóře. 
Oproti nim liberální nebo progresivní rabíni připouštějí moderní výklad 
Tóry, v důsledku čehož je konverze mnohem snazší. Při posuzování toho, 
kdo je Žid, tedy velice záleží na prostředí, kde člověk žije, zda v diaspoře, či 
v Izraeli, neboť existuje mnoho diferencovaných přístupů. Toto je ovšem 
pouze formální hledisko otázky: Kdo je Žid? Být Židem je mnohem složi-
tější než se řídit zákony Tóry. Židé, kteří spadají do první skupiny, tedy se 
narodili židovské matce, jsou „přirození“ Židé, a proto své židovství vnímají 
nejen formálně, nýbrž fenomenologicky na základě nejen prožitých, ale 
i předávaných zkušeností. Jejich vztah k náboženství může být dost odlišný 
od konvertovaných Židů, neboť se nad ním v mnoha případech nemuseli 
nikdy zamýšlet a někteří Tóru ani neznají, ale přesto se vnímají a označují 
jako Židé. Právě tito lidé jsou pro stávající studii stěžejní, právě oni tvoří 
jádro mého zkoumání. Nejde zde tedy o  formální popis židovství, nýbrž 
o zkoumání toho, co je činí Židy kromě primárního znaku, že se narodili 
židovské matce. Jde zde o souhrn určitých pocitů, názorů, postojů a zku-
šeností, které mají společné a na jejichž základě se cítí být Židy. Z diskuse 
s přeživšími holocaust vzešla následující výstižná charakteristika: Jedná se 
o historicky vzniklou a celým vývojem vytvořenou kulturní a sociální iden-
titu, jde o určitou formu kultury, ne náboženství.9

8 Spiegel, Paul: Kdo jsou Židé? Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 13.
9 Diskuse se zúčastnili všichni pamětníci, jejichž vzpomínky jsou zaznamenané v druhé části 
této knihy.
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Nejedná se tedy o  formální charakteristiku popisu určitých znaků, 
nýbrž o osobní existenční vnímání sebe sama v daném kulturním a so-
ciálním prostředí. Takové vnímání se odvíjí od obecného pojmu identi-
ta, která je utvářena z mnoha aspektů sociálních, psychologických, kul-
turních, jazykových a jiných a zároveň je nestálá, mění se v závislosti na 
vnitřních a  vnějších proměnách jedince. Současné postmoderní pojetí 
chápe identitu jako pojem, který se vytváří v dialogu s vnějším světem.10 
Identita subjektu tak není daná a vrozená, nýbrž se neustále vyvíjí v jeho 
interakci s okolím, není homogenní a fixní, nýbrž pluralitní a dynamic-
ká, protože ji utváří několik aspektů. V tomto procesu jsou určující pře-
devším kulturní, národnostní a sociální faktory, identitu tak lze chápat 
jako sociální konstrukt, který není závislý jen na jednotlivci, nýbrž také 
na změnách ve světě, jenž jej obklopuje. Abychom získali celistvý obraz 
identity, je tedy třeba osvětlit jednotlivě všechny atributy, které danou 
identitu utvářejí.

Hovoříme-li o židovské identitě v českém prostředí, je vhodné vykres-
lit historický kontext židovské existence a její vývoj, abychom porozuměli 
její specifičnosti. Své pojednání vymezuji historickými událostmi konce 
19. a  začátku 20. století. Zásadní pro vylíčení společensko-historického 
kontextu je vznik Československa a doba před druhou světovou válkou 
a po ní. Ve své studii vycházím převážně z autentických výpovědí Židů, 
kteří se narodili před druhou světovou válkou a  po roce 1945 se vrátili 
do Československa. Druhá světová válka a holocaust představují v životě 
dotazovaných významný milník, neboť všichni museli opustit své domo-
vy: odešli do exilu, nebo byli deportováni do tábora v Terezíně, z něhož 
někteří pokračovali do koncentračního tábora v Osvětimi. Během války 
ztratili veškeré příbuzenstvo a vraceli se do zcela jiných podmínek, než 
z jakých odešli. Osvobozené Československo bylo zdecimované nacistic-
kým terorem a  na základě problematických předválečných zkušeností 
se sudetskými Němci se proklamovalo jako stát pouze Čechů a Slováků, 
v němž již není místo pro kterékoli menšiny. Každá odlišnost byla vnímá-
na jako projev nepřátelství a ohrožení. Vracet se poznamenán zkušeností 
z koncentračního tábora nebo z války do takto naladěného prostředí, ne-
shledat se se svými blízkými a nalézt svůj byt obsazený cizími lidmi bylo 
nevýslovně traumatizující a znamenalo obrovskou ránu v životě.

10 Caws, Peter: Identity: Cultural, Transcultural, and Multicultural. In: Multiculturalism. Ed. 
David Theo Goldberg. Cambridge, Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1995, s. 371–388. Sarup, 
Madan: Identity, Culture and the Postmodern World. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.
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I. 1918–1945 (Vznik Československa –
konec druhé světové války)

Jak vyplývá z  pořízených svědectví, pro vnímání židovské identity byly 
v předválečném období významné následující znaky:

1. Jazyk
2. Národnost
3. Asimilace a konstrukce židovství
4. Sionismus
5. Politická příslušnost ke KSČ
6. Antisemitismus

1. Jazyk

Jazyk je jedním z nejdůležitějších znaků při tvorbě identity. Pomocí řeči 
pojmenováváme předměty a jevy v našem okolí a skze řeč vnímáme svět, 
utváříme si pohled na něj. Pomocí řeči se snažíme porozumět jevům 
kolem nás a současně svět jazykem utváříme. Téměř polovina mých re-
spondentů, jejichž výpovědi jsou otištěny v  druhé části této publikace, 
používala jako svůj první jazyk němčinu. Narodili se do německy mluví-
cích rodin, což ovšem neznamenalo, že by se identifikovali s Němci. Byla 
to řeč, kterou si jejich rodiče a prarodiče osvojili v důsledku židovského 
emancipačního hnutí, které v českých zemích začalo v osmdesátých le-
tech 18. století v souvislosti s židovským osvícenstvím, haskalou, a dosáh-
lo svého vrcholu v revolučních letech 1848–49, kdy bylo zrušeno nařízení 
omezující sňatky a místa pobytu. V následujících letech byla zrušena po-
slední omezení týkající se hospodářské činnosti. Židé se tedy díky těmto 
změnám mohli zařadit do nežidovské společnosti, což vyžadovalo kromě 
jiného používat v komunikaci s okolím jinou řeč než do té doby tradič-
ní jidiš. V době rakousko-uherské monarchie byla úřední řečí němčina 
a  většina emancipujících se Židů žijících na území monarchie přijala 
tedy jako komunikační jazyk němčinu. V praktickém životě to znamena-
lo kromě jiného změnu sociálního postavení a přístup ke vzdělání, což 
byly předpoklady a zároveň první kroky k postupné asimilaci. „Kulturní 
integrace českých Židů, která probíhala v období emancipace, byla za-
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ložena na předpokladu, že německý jazyk i kultura se stanou hlavními 
nástroji společenského pokroku a národního sjednocení.“11 Němčina se 
stala prostředkem k sociální mobilitě, byla zde snaha docílit integrace do 
rakousko-uherské monarchie a její společnosti. V důsledku těchto změn 
se židovská obec orientovala na německou kulturu a jazyk. Němčina se 
postupně dostala do synagog, prosadila se v kázáních i v modlitebních 
knížkách. V obecném vnímání obyvatel byla spojována s osvícenstvím, 
náboženskou tolerancí a  se společenskými a  kulturními reformami 
započatými za vlády Josefa  II. Tento trend se týkal především Židů ve 
městech a vzdělanců.

Na druhé straně straně byli Židé, kteří si za svůj komunikační jazyk 
s nežidovským okolím zvolili češtinu. Ti žili většinou v českých jazyko-
vých oblastech na vesnicích nebo v menších městech. Kieval dospěl ve 
svých studiích k závěru, že „až do konce čtyřicátých let 19. století byly ja-
zykové a  etnické hranice v  českých zemích poměrně neurčité. Z  faktu, 
že židovští maturanti ze středních škol a  absolventi univerzit studovali 
německy, ještě neplynulo, že se budou identifikovat s  výlučně němec-
ky mluvící obcí. Většině českých a  maďarských studentů se koneckon-
ců rovněž dostalo vzdělání v německých školách.“12 Z  toho vyplývá, že 
dvojjazyčnost byla běžná praxe a  příklon k  jednomu nebo druhému 
jazyku se odvozoval od jazykové oblasti příslušného bydliště.

Pod vlivem nacionalistického hnutí se spor mezi Čechy a Němci vyos-
třoval, což nutilo židovské obyvatelstvo zaujmout v tomto ohledu postoj, 
byť se jako Židé necítili být příslušníky ani jedné skupiny. Uvnitř českého 
tábora existovaly projevy antisemitismu, které Židy odrazovaly od pod-
pory Čechů. K. Havlíček Borovský měl například strach ze splynutí čes-
ké a židovské kultury, a v důsledku toho odmítal židovství jako takové. 
I pozdější spisovatel Jan Neruda napsal antisemitský text, podle něhož se 
Židé chovali k Čechům nenávistně a záštiplně. Kieval si klade otázku, zda 
„bylo v českém kompaktním nacionalismu místo pro mnohovrstevnatou 
identitu židovských obyvatel? Anebo byli Židé nuceni k jednoznačnému 
rozhodnutí mezi českou a německou kulturou, jazykem a politikou?“13

V  roce 1876 vznikl „Spolek českých akademiků  – Židů“, jehož čle-
ny byli Židé z malých měst a vesnic, kteří navštěvovali česká gymnázia. 
Toto česko-židovské hnutí bylo protipólem k německy hovořícím Židům 
z měst a základem politického hnutí pro česky mluvící Židy. Přesto však 
11 Kieval, Hillel J.: Formování českého židovstva. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011, s. 16.
12 Tamtéž, s. 44.
13 Tamtéž, s. 35.


