
Judaismus



Dějiny Židů

• Dějiny Izraele – začátek starověku (oblast 
zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně
Egypta).

• Genesis – stvoření, patriarchové (Abrahám, 
Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš).

• Centrum – Jeruzalémský chrám (vypálen r. 70 
po Kr.), dnes – Zeď nářků. Na chrámové hoře je 
dnes Omarova mešita a mešita al-Aksa.

• 2. století – neúspěšný boj proti Římanům, Židé
se stávají na 2000 let národem bez vlasti.



Židovská představa o Bohu
• Monoteismus
• Zjevení praotcům a Mojžíšovi
• Zákaz zobrazování Boha i vyslovování

jeho jména (Jsem ten, který je).
• Lineární vnímání času i dějin
• Etika: bázeň před Bohem, láska k Bohu a 

druhému člověku, pravidelný rytmus 
práce.

• Nesmrtelnost duše – není přijímána u 
všech skupin.



Židovská představa o Bohu

• Hebrejská Bible neobsahuje Nový zákon
– Tři části: Tóra – 5 knih Mojžíšových

– Proroci
– Spisy (historické, žalmy, Píseň písní, Job, 

Kazatel, Přísloví…). 

Kromě psané Bible (Tóra psaná) existuje i tzv. 
Tóra ústní – Talmud (výklad psaného textu).

Mystická tradice – kabala (15. –16. st.).



Kalendář

• Kombinace lunárního a solárního
– měsíce podle lunárního cyklu (buď 29, nebo 

30 dnů)
– lunární rok je o 11 dnů kratší (jednou za 2, 

nebo 3 roky se vkládá 13. měsíc)

– začátek roku na jaře, změna letopočtu na 
podzim

– počítání let od stvoření světa (5768 = 2007)



Hlavní skupiny Židů

• Sefardi (podle označení Španělska). Dříve 
islámské, pak křesťanství (přestup, ale ve 
velké míře dodržování židovských tradic)

1492 – vyhoštění. Uchování jazyka (stará
španělština – ladino). Dnes pouze menší
počty – Sarajevo, Francie, Pyrenejský pol.

• Aškenaz (podle označení Německa), 
především v Polsku (centrum) a okolních 
zemích. Jidiš.



Srovnání jazyka ladino a 
španělštiny

• (djudeo-espaniol) Lk 15,3-6:

3 i el les propuso esta mashal, 
diçiendo: 

4 ¿ke adam de vosotros, teniendo
çien ovejas, si perdiere una de 
elias, non deja las noventa i 
nueve enel midbar, i va a la ke 
se perdio, asta ke la alie? 

5 i aliada, [la] pone sobre sus
hombros gozoso; 

6 i viniendo a kasa junta a los 
amigos i a los vezinos, 
diçiendoles: Dadme el
parabien: porke e aliado mi 
oveja ke se abia perdido.

• Kastilština (centr. španělština)

3 Al oír eso, Jesús les puso este
ejemplo: 

4 "Si alguno de ustedes tiene cien
ovejas y se da cuenta de que
ha perdido una, :acaso no deja
las otras noventa y nueve en el
campo y se va a buscar la 
ovejaperdida?" 

5 Y cuando la encentura, la pone
en sus hombros

6 y vuelve muy contento con ella. 
Después, Ilama a sus amigos
y vecinos y les dice:"iVengan a 
mi casa y alegrénse conmigo! 
iYa encontré la oveja que
había perdido!"



Další skupiny Židů

• Karaimové (Karaité) – Litva, Krym
– malé skupiny v Turecku, Egyptě, Francii, USA

• Falašové – židovská komunita v Etiopii s 
odlišnými obřady (zachovávání původních 
starozákonních obětí…). Téměř všichni 
emigrovali do Izraele.



Židé ve světě

• Celkový počet kolem 16 mil. osob
– USA 5,8 mil.
– Izrael 4,6 mil. (ivrit)
– Francie 0,6 mil. (již z římské doby, J – blíže k 

Sefardům, S – Aškenázové)
– Rusko 0,55 mil.
– Ukrajina 0,4 mil
– Další početné židovské obce jsou v 

Bělorusku, Kanadě, Británii, Argentině, 
Brazílii, JAR a Austrálii.



Židé v USA

• Do konce 18. století pouze několik tisíc
• Velká emigrační vlna v 1. polovině 19. st. 

(Británie, Rakousko a hlavně Německo). 
Reformní judaismus – začlenění do 
společnosti

• Hlavní proměna amerického židovstva –
80. léta 19. st.: emigrace asi 2 mil. ruských 
Židů.



Židé v Izraeli

• Sionistické hnutí (přelom 19. a 20. století) 
– začátek systematicky budovaného 
osídlení v Palestině, snaha o vytvoření
státu.

• Rozporná politika V. Británie kvůli 
nesouhlasu arabského obyvatelstva.

• 1948 vznik Izraele (odmítnutí Araby).



Pronásledování Židů

• Řecko a Řím – mnoho pomluv, neporozumění
židovským zvykům

• Křesťanství – od spolupráce s židovskými obcemi 
až po otevřený antijudaismus. Zákony proti Židům 
již od Konstantina. Současnost – návštěva 
papeže Jana Pavla II. v jeruzalémské synagóze.

• Karel Veliký – právo Židů na život, modlitbu a 
majetek.

• Obchodní činnost Židů – výhodné pro panovníky



Pronásledování Židů

• Zřizování ghett (v Evropě kromě Francie až do 
19. století). V muslimských zemích jen 
výjimečně.

• Odlišující znamení.

• Regulace porodnosti (u nás Karel VI. –
familiantský zákon).

• Vyhánění ze země (Španělsko, Portugalsko, 
Německo, Rusko, u nás za Marie Terezie).

• Pogromy (Křišťálová noc – 1938)



Pronásledování Židů
Buchenwald, Pinkasova synagóga



Ekonomická situace

• Významný způsob obživy – peněžní
obchod (lichva, zástava…)

• Ekonomické důvody – zdroj antisemitismu
(např. Rotschildové)

• Německo – významný antijudaismus u 
Luthera, pak z ekonomických důvodů od 
30. let 20. století – nacistické Německo 
(zabavování majetku).



Architektura

• Židovský dům – malá podlouhlá schránka 
na pravé veřeji (psát vyznání víry na 
veřeje svého domu a na své brány).

• Synagóga (původně jeruzalémský chrám, 
po jeho zničení synagóga) – bohoslužba, 
výuka, společenský styk.

• Hřbitovy – pouze pohřbívání do země.



Židovský hřbitov
Loučim, okr. Domažlice



Synagóga
Budapešť, Singapur



Synagóga
Staronová synagóga, Praha



Synagóga – interiér


