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Úvod
Na sklonku minulého století a tisíciletí jsme si připomínali výročí mnoha událostí.
Mne – a nejenom mne – mezi nimi neustále zajímá případ jednoho malého člověka, který se
neblahou shodou okolností stal uţ před skoro sto deseti lety ústřední postavou skandálních
procesů a předobrazem daleko hrůznějších nespravedlností.
Přelom 19. a 20. století byl dobou všeobecné společenské krize. Zároveň šlo o velmi
dynamické období, které provázela rozsáhlá změna kulturních a morálních hodnot. Vznikala
velká spousta stran, měnil se politický systém a společnost nabývala rozdílných podob.
Mezinárodní situace v Evropě byla tehdy více neţ napjatá. Mezi jednotlivými státy panovala
nevraţivost, která se projevovala sjednocováním do mocenských bloků a závodem ve
zbrojení. Byla to doba, kdy pokračovala technická revoluce, která i nadále měnila staré
společenské struktury. Na síle nabývalo marxistické vidění světa, které prostřednictvím
sociální demokracie ovlivňovalo konkrétní dění. A zatímco je na jedné straně pokrok, na
straně druhé ustupuje a slábne reakce.
A právě v této době vstupuje do nové éry své historie evropský antisemitismus, který
jako by nasával širokou spleť tehdejších problémů. Protiţidovská nálada je nejenom oporou
reakce, nýbrţ má také souvislost se stále nekonsolidovaným hospodářským systémem. Pokud
má antisemitismus někde největší oporu, pak se jedná zejména o oblast hospodářství. Do
třetice nesmíme zapomenout sloţitý komplex kulturních či náboţenských předsudků.
Nemám ráda aktualizaci starých příběhů za kaţdou cenu, ale případ L. Hilsnera po ní
přímo volá. První poznatky o případu tzv. hilsneriády získává naše generace ve škole při
výkladu o ţivotě a díle T. G. Masaryka (např. já na gymnáziu v Telči). Snad proto jsem nikdy
nezapomněla na příběh, který se odehrál v tajemné krajině půvabné, ale drsné Českomoravské
vrchoviny, odkud pocházím.
Při výběru tématu své práce jsem si zprvu nebyla příliš jistá, zda je právě hilsneriáda
tím pravým. Byla jsem si vědoma obrovské míry popularizace tohoto tématu a nevěděla jsem
přesně, s čím novým bych mohla ještě přijít. Mým cílem totiţ není pouze přepsat pár kapitol
z početných publikací, ale chtěla bych se na celou věc podívat z trochu jiného pohledu, neţ
tomu bylo u valné většiny autorů dosud.
Rozhodujícím momentem se pro mě stala návštěva města Polné a setkání s panem
Janem Prchalem, místním nakladatelem, knihkupcem a členem občanského sdruţení Klubu za
historickou Polnou, který se tímto tématem zabývá jiţ třicet let a je autorem mnoha publikací
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o hilsneriádě. Dozvěděla jsem se mimo jiné, ţe je toto téma aktuální i v dnešní době; v Polné
totiţ opět začíná sílit antisemitské hnutí, které se setkává se značnou nelibostí místních
občanů. Tato informace mě přivedla na nápad, jak pojmout svoji práci.
Hilsneriáda je jako historický fakt velice dobře zpracována. K dispozici je však
povětšinou pouze literatura zabývající se komplexním pohledem na celý proces, přičemţ dílčí
problémy mnohdy zpracovány nejsou. Především Masarykova úloha v procesu a pozadí jeho
vystupování nejsou v některých fázích vůbec probádány a publikovány. Většina dostupné
literatury se zabývá spíše procesem a Masaryka vnímá jako hlavního protagonistu, nikoli jako
samostatnou osobu. Mým cílem je vyjádřit celkový Masarykův náhled na celou událost
v kontextu jeho myšlení. Motivace obhajoby Hilsnera vychází ze širších důvodů, a nemá
proto snadno analyzovatelný ráz. Zároveň je třeba si uvědomit, ţe nelze popisovat pouze
jeden bod, jakým hilsneriáda je, nýbrţ je třeba celou věc zasadit do širšího historického
kontextu. Proto je nutné posunout otázku Ţidů i na Masarykovy názory, postoje či dokonce
osobní setkání.
Základními publikacemi, ze kterých se dá určitým způsobem vycházet, jsou Tajuplná
vraţda / Případ Leopolda Hilsnera od Jiřího Kovtuna, Justiční omyl od Bohumila Černého,
TGM a hilsneriáda od Libora Tomana a kolektivní práce Masaryk a Ţidé. Tajuplná vraţda /
Případ Leopolda Hilsnera se však zabývá celým procesem a Masaryk je zmiňován pouze
tehdy, kdyţ zde byla přímá souvislost s hlavním děním. Sborník Masaryk a Ţidé zase vnímá
hilsneriádu jako jeden z problémů a zabývá se tedy spíše vztahem Masaryka k Ţidům.
Doplňkové informace pro svoji práci jsem čerpala z Historie Ţidů v Čechách a na Moravě od
Tomáše Pěkného, z publikace Peníze a ţivot: ekonomika a zboţnost ve středověku od J. Le
Goffa a z díla Hilsneriáda: k 100. výročí 1899-1999 od Bohumila Černého. Několik citací
také pochází z knih Hilsneriáda a TGM od Jana Ryse (zvaného Rozsévač), T. G. Masaryk –
ţivot a dílo presidenta osvoboditele od J. Herbena či z Masarykovy Otázky sociální.
Informace o aktuálním dění v Polné jsem čerpala z novinového článku T. Blaţka v MF Dnes
a také přímo z vyprávění pana Jana Prchala. Pouţité přílohy pocházejí buď z publikace
Pohlednice z času hilsneriády od Jana Prchala, nebo jsou to mé vlastní fotografie.
V první části své práce se zabývám antisemitismem jako takovým, jeho původem,
členěním a projevy. Dále se snaţím objasnit vznik pověry o rituální vraţdě a Masarykův
názor na tuto pověru. V následujících kapitolách sleduji tehdejší společenské poměry, pokusy
Ţidů o splynutí s většinovým obyvatelstvem a styky Masaryka s Ţidy. Ve zbytku své práce se
jiţ plně věnuji samotné hilsneriádě a jejím dozvukům.
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1. Antisemitismus
1.1. Geneze a členění antisemitismu
Antisemitismus jako pojem bývá často mylně označován za pouhou rasovou nenávist
k Ţidům. Běţně slovníky cizích slov takto zkratkovitě popisují problém, který však mnohdy
není pouze rasový, jak nás k tomu nabádá zejména skutečnost první poloviny 20. století.
Nenávist k Ţidům je také velice často označována jako antijudaismus, coţ uţ více napovídá
náboţenské, či spíše kulturní stránce věci.1)
Vyjdeme-li z předpokladu, ţe antisemitismus má zpočátku spíše náboţenskou povahu
a aţ posléze povahu kulturní či ekonomickou, musíme poté konstatovat, ţe protiţidovské
nálady se jako celek proměňují. Zatímco v raném středověku dominuje náboţensky
orientovaný antisemitismus, během vrcholného středověku se zase vyvíjí hospodářský
antisemitismus. Devatenácté století, jak jiţ bylo řečeno, dodá nesnášenlivost zaloţenou na
rasovém podkladě.2)
Náboţenský antisemitismus Evropy vychází z několika příčin, jejichţ kořeny jsou
většinou křesťanské. Křesťané, ač zprvu rovněţ Ţidé, sice pouţívali Starý zákon, ale ţidovská
víra se jim brzy stala cizí. Bible totiţ pro křesťany znamená i Nový zákon, který však Ţidé
odmítali. Brzy také Ţidé začali být viněni za smrt Jeţíše Krista. Kázání v tomto duchu vedl
zejména Jan Zlatoústý (347-407), který pronesl osm kázání proti Ţidům, ve kterých pozměnil
některé pasáţe z evangelií sv. Matouše a Jana. A protoţe se v průběhu raného středověku stali
Ţidé menšinovou, ale hlavně uzavřenou komunitou, vynucovala si na nich většinová,
nepřátelská společnost svoje poţadavky.3)
Především je nutno zmínit, ţe na nevraţivosti křesťanů se přímo podílela katolická
církev, která na církevních sněmech dvanáctého a třináctého století dokonala úplnou izolaci
Ţidů. Ţidé byli za svou víru perzekuováni a mnohdy byli nuceni konvertovat k jiným
náboţenstvím. Krajními projevy intolerance byly pogromy, které sice církev oficiálně
zavrhovala, ale většinu z nich umoţnila.4) V tomto směru Ţidům pomohla stále rostoucí
náboţenská svoboda, která otázku víry v antisemitismu neustále více mírnila. Přesto mezi
prostým lidem zůstávaly pověry, z nichţ nejznámější je pověra o rituální vraţdě, která vznikla
jiţ v 11. století. Přestoţe měl antisemitismus 19. století uţ převáţně nenáboţenský charakter,
rituální vraţda byla stále vyuţívána jako prostředek k rozpoutání antisemitských nálad.5)
Hospodářská přezíravost vůči Ţidům je moţná nejvýznamnější sloţkou antisemitismu.
I v tomto případě musíme za vším vidět hlavně neprostupnost dvou kulturních celků. Ţidé

7

středověku se sice povětšinou věnovali lichvě, ale k té byli dohnáni okolnostmi, které pro ně
připravili křesťané jako většinová společnost. Ţidům byla zakázána většina řemesel, a proto
jim nezbylo nic jiného, neţ se věnovat obchodu, v němţ dominovalo půjčování peněz na úrok,
coţ bylo ve středověku povaţováno za zdaleka nejhorší čin. Ţivot na úrok z Ţidů udělal
parazity na zbytkové společnosti. Změnu nepřineslo ani větší uznání peněz či snaha
o reinvestici, a tak byli všichni Ţidé uţ a priori podezřelí. S nástupem kapitalismu se vůbec
nic nezměnilo, přičemţ přízvisko ,,největší kapitalista― platilo právě Ţidům. Zároveň se
přidala zcela paranoidní představa, ţe Ţidé se snaţí prostřednictvím svých peněz ovládnout
společnost, nebo dokonce svět. Tato apokalyptická zvěst přetrvala v nezměněné podobě
prakticky dosud.6)

1.2. Antisemitismus Rakouska-Uherska
Hilsneriáda se časově kryje s obdobím, které provází nebývalý vzestup antisemitismu.
Ten má teď nejenom náboţenský a hospodářský podtext, ale také rasový. První
,,zakladatelské dílo― na německém prostoru je z pera Theodora Fritsche a nese název
Protiţidovský katechismus (1887). Mediálně známější je však práce Augusta Rohlinga
Talmudský Ţid (1871), která obhajuje ţidovské spiknutí a rituální vraţdu. Jeho kniha slouţila
a slouţí jako opora v nenávistném boji proti Ţidům.7)
Co se týče prostoru českých zemí, ten vlastní protiţidovskou literaturu dlouho neměl.
Pokud se objevily nějaké literárně slabší pokusy, vţdy to byl přímý import z Vídně. To byl
i případ nejvýznamnějšího českého antisemity Jana Nerudy. Nerudovi v Národních listech
vycházely na pokračování články Pro strach ţidovský, které byly inspirovány spisem
Richarda Wagnera Das Judentum in der Musik. Za antisemitu byl dlouho povaţován i Karel
Havlíček Borovský, ale zde šlo především o chybnou interpretaci jeho slov. Havlíček sice
v roce 1846 Ţidy odmítal a upíral jim místo v národě, ale jakmile Ţidé dostali ústavou
rovnoprávnost, z liberálních pozic ji schválil a vyjádřil naději, ţe by se Ţidé mohli přiblíţit
k národu, ve kterém ţijí. V Havlíčkově postoji se odhalují kořeny českého antisemitismu,
který byl především spjat s otázkou národa a národního uvědomění. Pokud byli v českých
zemích Ţidé vnímáni jako nepřátelé, potom to bylo vţdy v souvislosti s ohroţením národa.
Hilsneriáda byla plná snah o rozdělení či oslabení národa. Přesto by bylo velice jednoduché ji
zhodnotit pouze z tohoto pohledu. Kořenem antisemitismu v českých zemích koncem 19.
století byl rovněţ proud lidového odporu k Ţidům, který tu existoval od pradávna. V letech
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1899-1901 se však spojil s antisemitismem inteligence a právě tato kombinace dala
dohromady vzniknout rozbouřeným náladám, které tvoří základ okolí procesu s Hilsnerem.8)
Masaryk si byl bezesporu vědom toho, ţe antisemitismus je v rakouském mocnářství
všudypřítomný. Nedůvěra k Ţidům se projevovala snad ve všech sloţkách společnosti. Při
jedné z návštěv v Americe se Masaryk v rozhovoru pro deník The Hebrew Standart vyjádřil
k ţidovské otázce v rakousko-uherské monarchii: ,,Podle práva jsou Židé v Rakousku
a Uhrách svobodní, avšak to je pouze naoko. Židé musí sloužit v armádě, ale nemohou se stát
důstojníky; mohou být právníky, ale nejsou soudci. V celé monarchii je pouze pět židovských
soudců. Židé rovněž nemohou zastávat ani žádné pozice ve vládě. Podle práva jsou si rovni
s ostatními, ale společnost je odmítá.“ 9)

2. Rituální vraţda
2.1. Vznik a původ rituální vraţdy
Pověra rituální vraţdy jde mnohem více do historie, neţ se v době hilsneriády
usuzovalo. Je aţ překvapující, ţe se toto obvinění zpočátku vztahovalo na křesťany. Ve
druhém a třetím století našeho letopočtu Římané obviňovali prvotní křesťany, ţe vraţdí děti
a uţívají jejich krve při náboţenských úkonech. Zde se hned ukazuje zdůvodnění této pověry.
Jelikoţ se povětšinou týkala tzv. tajných sekt, můţeme zde usuzovat na následující dvě věci.
Křesťanství bylo v té době zakázaným náboţenstvím, proto jakákoli aktivita jeho členů byla
snadno napadnutelná jako nelegální. V druhém případě je nutno poukázat na nepochopení
křesťanského učení, které se pro nezasvěcené jevilo jako tajemné. Kdyţ se obvinění z rituální
vraţdy v 11. století objevuje v souvislosti s Ţidy, lze velice snadno přenést výše uvedená
tvrzení i na ně. Ţidé ţili v uzavřených komunitách, byli většinou společností odsuzováni
a jejich náboţenství bylo pro zbytkovou společnost neprobádaným územím.10)
Také fenomén lidské krve není nikterak nový, kdyţ se objevuje v mnoha středověkých
lékařských spisech. Dočteme se v nich například, ţe ţidovské děti přicházejí na svět se
zakrvácenou ručičkou, jako kdyby byla vytrţena z matčina těla, nebo ţe ţidovští novorozenci
jsou slepí, a aby prohlédli, musí se jejich oči umýt krví. Logickým důsledkem potom je
obvinění, ţe Ţidé potřebují křesťanskou krev, tedy krev cizinců. Doslovně se přitom vychází
z Bible, kde se praví: ,,Krev jeho na nás a na naše děti.“11)
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Zřejmě podobně jako v jiných zemích Evropy, tak i v rakousko-uherské monarchii
najdeme spoustu případů rituální vraţdy. Pro vzrůst antisemitismu konce 19. století je typické,
ţe počet těchto případů nápadně stoupá. Pro ilustraci však uvedu pouze případy převáţně před
hilsneriádou. První případ konce 19. století se stal v roce 1892 v Kojetíně a s Ţidem měl
společné pouze to, ţe u něj Anna Mizerová slouţila. Tato vraţda se nikdy nevyřešila, avšak
nacistická propaganda to samozřejmě brala jako jasný případ rituální vraţdy.12) Další domnělý
případ se stal v roce 1894 v Kolíně, kde byla nalezena mrtvá Marie Havlínová. Opět zde hrálo
velkou roli to, ţe Havlínová slouţila u Ţida, a měla tedy kontakt s ţidovským obyvatelstvem.
A do třetice obvinění, které má přímou spojitost s hilsneriádou. V roce 1898, tedy rok před
zavraţděním Aneţky Hrůzové, byly v Panském lese nedaleko Polné nalezeny ostatky Marie
Klímové z Věţnice. Později byla vraţda taktéţ přiřčena Hilsnerovi, i kdyţ ten ji s největší
pravděpodobností nespáchal. Přesto dvě vraţdy v přibliţně stejném místě poukazují na
existenci masového vraha.13)
2.2. Masaryk o rituální vraţdě
Součástí úkolu, jenţ si na sebe Masaryk vzal, bylo definitivně odhalit nesmyslnost
rituální vraţdy. Důvodem jeho počínání byl vzrůstající antisemitismus, který se právě v době
hilsneriády začal vzmáhat. V jednom z prvních Masarykových článků o rituální vraţdě je
hned ze začátku poukaz na nárůst rasového antisemitismu, zvláště v jiţním Německu. Není
proto pochyb, ţe definitivní zamítnutí rituální vraţdy mohlo vzniklou situaci alespoň trochu
zmírnit. Skutečností zůstává, ţe jiţ několik let po hilsneriádě tato pověra mizí. Zároveň je
však nutno dodat, ţe antisemitismus nikoli.14)
Masaryk na zavrţení rituální pověry sepsal několik článků, z nichţ nejdůleţitější je
obšírný text vydávaný v Naší době a jeho stručnější výtah v deníku Die Zeit. Hlavní bod
kritiky se zaobírá nevědeckostí protiţidovských autorů. Zároveň jsou velice důrazně
vysvětleny mylné vývody z kabaly a jiných hebrejských textů. Doklady pro rituální vraţdu
prostě neexistují, píše Masaryk, a jako potvrzení svého závěru uvádí kongres orientalistů,
který zasedal v Římě a jenţ zcela zamítl existenci rituálních vraţd.15)
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3. Masaryk a Ţidé
Ţidovská otázka Masaryka zajímala spíše ze sociální neţ náboţenské stránky. V jeho
dílech jen těţko nacházíme konkrétní hodnocení Ţidů z hlediska náboţenství či vyznávané
víry. ,,Náboženské židovství však není pro něho skutečností, která by se ho jakožto
náboženského člověka zvlášť mnoho dotýkala nebo by se mu jevila důležitou jako lidský
problém budoucnosti.“16) V recenzi na Renanovo dílo O ţidovství jako Plemenu
a Náboţenství (1883), kde se Masaryk vůbec poprvé zabývá ţidovskou otázkou, se problém
okamţitě převádí do sociologické roviny. Ţidé jsou zde uvedeni jako méně promíchané
etnikum, jeţ do tohoto stádia dospělo historickým vývojem: ,,Odpor mezi Židy a Evropany
byl odjakživa tak silný a mocný z obou stran, že nelze pomýšleti na takové směšování, jaké
bylo např. mezi Římany a Gally, Římany a Germány, Germány a Slovany. Křesťané Židy ne
tak nenáviděli, než více jimi opovrhovali, a proto je nikde nevyhlazovali.“17) Ve své
habilitační práci Sebevraţda se tímto míšením, či spíše nemíšením zabývá dále. Nejprve uvádí
sporné tvrzení, které říká, ţe míšenci jsou statečnější neţ čisté národnosti, a tím pádem méně
náchylnější k sebevraţdám, aby posléze toto tvrzení vyvrátil. ,,Jistě v Evropě není skoro
většího národu, který by nebyl s jiným smíšen; ale jsou všichni národové pomíšením vzniklí
nutně silni a života schopni, a naopak není možno pochopit, proč by nemíšení národové —
např. Židé! — neměli být života schopni.“18) Ţidovské etnikum tady spíše z biologického
hlediska na svém ,,nemíšení― nemusí podle Masaryka nutně tratit. Zároveň však zde není
řečeno, ţe je to pro ně nějaká výhoda.
Masaryk však neuznává rozlišení na rasy. Rasa je podle něj rozlišení vnějších znaků,
znaků vzhledu. ,,Co je podstata Žida? Je to rasa? ... Nelze na danou otázku vědecky
odpovědět, rasa není vědecky dokázána, ani slovanská, ani německá, též ne židovská.“19)
Jak jsem jiţ poznamenala výše, Ţidé Masaryka zajímají spíše ze sociologické roviny
neţ z pohledu náboţenství. Problém ţidovstva tedy především tkví ve společnosti samotné
a náboţenská otázka je v tomto případě spíše pouze dílčím problémem. To ovšem neznamená,
ţe by byl méně podstatným. Antisemitismus má několik příčin a náboţenství je jednou z nich.
Pokud celou věc zúţíme, potom jde zejména o střet mezi katolictvím a ţidovstvím. Katolictví
podle Masarykovy zkušenosti podporovalo jak protiţidovské nálady, tak i z nich vycházející
pověru o rituální vraţdě. Dokonce v jednom z pozdějších vydání Času říká, ţe náboţenství,
konkrétně klerikalismus, v něm hraje zcela zásadní roli.20)
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Vůbec první zmínku o této problematice nalézáme v práci, která Masarykovi přinesla
pověst vědce. Jde o habilitační spis Sebevraţda hromadným zjevem společenským
přítomnosti, který vyšel poprvé kniţně v roce 1879. Masaryk se zde také zabývá
sebevraţedností u Ţidů, která je dle něj díky jejich náboţenství daleko menší. Tento fakt je
samozřejmě nutno pojmout v rámci jeho teze, ţe náboţenská víra povšechně zabraňuje
nárůstu sebevraţd a je vlastně jakýmsi garantem absence tohoto jevu. Masaryk v judaismu
spatřuje i něco víc, a tím je způsob, kterým snášejí všechna příkoří. ,,Ač pronásledováni
a v opovržení, drží se židovský národ pevně náboženství svých otců a vyznačuje se radostí ze
života a praktickým optimismem, kteréžto vlastnosti nepřipouštějí rozvoj chorobné
sebevražednosti.21)
Ţidovské náboţenství, píše dále Masaryk, není nijak útočné, nýbrţ spíše mírumilovné.
Jeho základem je theismus, který Ţidům vštípili jejich vůdcové prostřednictvím Starého
zákona. Dále se jiţ náboţenstvím zabývá spíše mimochodem. V Otázce sociální je to kritika
Marxe jako autora teze, který povaţuje ţidovství za vyvrcholení křesťanství. Masaryk se
tímto postojem krátce zabývá z filozofického hlediska: ,,Vidět v židovství vyvrcholení
křesťanství — to přece nelze; dovozovat, že křesťanství se zase vrátilo do židovství — to
znamená hegelovské kopí negace negace opravdu příliš drze otáčet. Copak nebyli Židé před
křesťanstvím? Že si křesťané své Židy vychovali, je správně jen do jisté míry.“22) Ţidovství je
však s křesťanstvím úzce spojeno, proto samotný antisemitismus je vlastně odmítáním
křesťanství. ,,Jsem přesvědčen, kdo má Ježíše za vůdce v náboženství, nemůže býti
antisemitou. Jest mně to jasné, ne, že Ježíš sám byl Židem, že byli apoštoly Židé a že staré
křesťanství, zvláště katolicism měl v sobě mnoho židovského, ne; přijmu-li však Ježíše,
nemohu býti antisemitou. Jedno nebo druhé. Křesťan nebo antisemita.“ 23)
Zde se dostáváme k jádru problému, proč byl antisemitismus Masarykovi tak krajně
cizí a nepřijatelný. V antisemitismu se totiţ rušila křesťanská víra, došlo k popření samotných
základů křesťanství - láska k bliţnímu, pomoc bliţnímu a tolerance. Stejným případem byla
i hilsneriáda. Mnohokráte bylo řečeno, ţe jeho angaţovanost nevycházela z potřeby bránit
Ţida či ţidovství, ale bojovat proti tmářství, proti zkreslenému úsudku či proti bezpráví.
Křesťanství pro Masaryka mělo především morální význam. V polenském procesu šlo tedy
hlavně o mravní přesvědčení zúčastněných. ,,Neběží dle mého přesvědčení o Hilsnera, neběží
o Židy, běží o nás křesťany.“ 24)
Co tedy pro Masaryka ţidovská víra znamená? Podobně jako křesťanství, tak
i ţidovské náboţenství mu především přináší mravní ponaučení. Masaryk není v ţádném
případě zastáncem jednoho směru, jednoho učení. Odhlédneme-li od čistě náboţenských
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záleţitostí, zjistíme, ţe ţidovské náboţenství je mu součástí evropské kultury. Ze ţidovství se
dají vybírat velice důleţité prvky, ale úkolem je vyšší syntéza. ,,Nepředstavuji si zjevení jen
jedno: staré zjevení Židů, formulace theismu, ovšem monotheismu, Zákon a proroky. Ale
i Řeky pojímám jako zjevení: Homér, Feidias, Praxiteles, Platon a jiní. Z obou těchto
pramenů evropského duchovního života musíme čerpat, ne vybírat si jeden nebo druhý. Úkol
je dostat se nad oba... Žádná synthese, jak se o ni pokoušel třeba Goethe.“ 25)

4. Asimilace Ţidů na přelomu 19. a 20. století
Asimilace Ţidů je zejména záleţitostí druhé poloviny předminulého století.
Devatenácté století bylo obdobím, kdy se začínal vzmáhat silný nacionalismus a docházelo
k vytváření národů, které většinou nepřijímaly dříve akceptované menšiny. Především Ţidé,
donedávna uzavření ve svých ghettech, se mohli právem brzy cítit jako cizinci ve vlastní
zemi. Rázem tedy vznikly dvě moţnosti: buď zavrhnout své ţidovství, nebo vytvořit vlastní
národní cítění, které však musí být nutně vázáno na určité území. První volba, tedy asimilace,
byla cestou zdaleka nejméně schůdnou. Ţid musel zavrhnout všechny své tradice
a náboţenské zvyky, přestat pouţívat svůj rodný jazyk a kompletně změnit svůj vzhled.
Samozřejmě, ani to většinové společnosti nestačilo, proto ho i nadále měla za cizince.
Asimilace tedy mnohdy nebyla prakticky moţná. Ţid byl povětšinou cizím elementem národa,
tedy někým, kdo jenom aţ doslova parazituje na společnosti. Samozřejmě tento fakt stojí
u počátku nové vlny antisemitismu.26)
Logicky druhá moţnost bylo vytvoření vlastní nacionální tradice, která by byla
v duchu tehdejších národních snah definována státem či územím. Bylo tedy pouze otázkou
času, kdy k něčemu takovému dojde. Za zakladatele sionismu bývá většinou povaţován
Theodore Herzl, který na vlastní pěst začal propagovat ideu ţidovské domoviny.27)
Asimilace v českých zemích naráţela na problém, ke kterému národu se přidat. Výběr
německé strany ,,zadělával― na problémy s Čechy. Přesto byl příklon k německému
kulturnímu okruhu daleko přirozenější. Poté, co se otevřela ghetta, Ţidé zjistili, ţe
dominujícím jazykem je němčina, a tudíţ je i výhodnější se přidat právě k Němcům.28)
I přes výrazný příklon k Němcům byli Ţidé svým zaloţením liberálové, touţící po
rovnoprávnosti a demokratické společnosti. Důvod byl jasný — nebyli to totiţ úplně Němci,
i kdyţ pouţívali německý jazyk. Tento sen se však Ţidům nikdy nevyplnil. Česká veřejnost
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brzy Ţidy začala povaţovat za spojence Němců a jakýkoli náznak asimilace byl povětšinou
odmítán. To rakouští Němci se poněmčení Ţidů bránili mnohem méně. Se vzestupem
antisemitismu se však rakouští Ţidé setkali s odmítavým stanoviskem i samotných Němců.29)

5. Masarykovy styky s Ţidy
Masaryk měl za celý svůj ţivot s Ţidy úzké kontakty. Nejde přitom pouze o působení
na univerzitách, ale i o jeho dětství a dospívání. A právě posledně jmenované etapy ţivota
měly velký vliv na jeho vztah k antisemitismu. V Besedách Času 24. února 1914 najdeme
velice zásadní text, který poukazuje na poměry k Ţidům v jeho okolí. V padesátých letech,
čteme ve stati Náš pan Fixl, byl kaţdý člověk na Hodonínsku vychováván k antisemitismu.
Celá společnost byla protiţidovská. ,,Maminka nám zakazovala přibližovat se k Lechnerovým;
Židé o svých velikonočních svátcích potřebují prý křesťanské krve.“

30)

Právě tato pověra mu

v paměti utkvěla a i po letech si vybavoval, jak to ovlivnilo jeho vztah k Ţidům. ,,Pověra
o křesťanské krvi se mně tak vžila, že jsem pokaždé, když jsem se náhodou dostal poblíž
k nějakému Židovi — schválně jsem se nepřibližoval k žádnému — okukoval jeho prsty, nelpíli na nich krev. Ten hloupý zvyk jsem měl dlouho.“ 31)
Antisemitismus byl podle jeho popisu všude. Na kázáních místních farářů bylo
neustále slyšet napomínání proti Ţidům, které mělo své pokračování i ve škole. Z ţidovského
modlení si místní kaplan s učitelem dokonce dělali prachsprosté ţerty. Protiţidovská nálada
měla v jeho okolí hlavně katolický ráz. Masarykův ,,antisemitismus― v dětství měl především
tuto podobu, která během dalších studií na různých typech škol postupně mizela. Hlavní roli
v tomto ,,obracení― hrál především fyzický kontakt s Ţidy a následné překonávání předsudků.
Masaryk poznáváním a srovnáváním postřehl, ţe jsou Ţidé a ,,Ţidé― jako křesťané
a ,,křesťané―. Během studií na vídeňské univerzitě pak byl vychovatelem bankovního ředitele
ţidovského původu Schlesingera, s jehoţ synem Alfredem se později spřátelil. Není od věci,
ţe během zásnub s Charlottou mu byl Schlesinger za svědka.32)
Jakékoli setkání s Ţidy během hilsneriády mohlo mít pro obě strany negativní dopad.
Masaryk byl vnímán jako obhájce Ţida, proto se očekávalo, ţe k tomu má pádný důvod.
Objevila se celá řada spekulací, která měla dopad na vnímání široké veřejnosti. Říkalo se, ţe
Masaryk je od Ţidů podplacen, nebo ţe je dokonce Ţidem. Obojí to byly smyšlenky, které
však byly v období hilsneriády aktuální. Ţidé pochopitelně Masaryka vnímali jako zastánce
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své věci a v tomto světle si ho povaţovali aţ do jeho smrti. V dochované korespondenci
nejčastěji nacházíme děkovné reakce na vydání první broţury. V záplavě výhruţných či
negativně laděných dopisů z této doby se občas objevuje dopis českého Ţida či ţidovské
organizace. Ţidovská obec u Brna dokonce ţádá adresu nakladatele, aby mohla broţuru
rozšiřovat.33)

6. Případ Leopolda Hilsnera — tzv. hilsneriáda
Večer 29. března 1899 šla devatenáctiletá Aneţka Hrůzová cestou z Polné domů do
Malé Věţnice. Přepadl ji násilník, který ji brutálně zabil a její tělo ukryl mezi stromky blízko
cesty. Mrtvola byla nalezena na Bílou sobotu 1. dubna. Díky hysterii, která se okolo její
mrtvoly rozpoutala, lidé její vraţdu označili jako rituální. Podle staré pověry se mělo za to, ţe
Ţidé pouţívají krve křesťanských panen do macesů.34) Vše přiţivila i ta skutečnost, ţe v Polné
bylo početné ţidovské ghetto, ve kterém se podle přesně stanoveného ritu zabíjel dobytek.35)
Logicky tedy zbývalo obvinit někoho, kdo byl Ţid. Volba padla na dvaadvacetiletého
Leopolda Hilsnera, Ţida s poněkud pochybnou existencí.36)
6.1. Představení hlavních aktérů
Aneţka Hrůzová a Leopold Hilsner se neznali a nikdy spolu ani nemluvili. Měli leccos
společného. Ţili na přibliţně stejné sociální úrovni, byli prakticky bez peněz, mluvili česky
a společně ţili v kopcovité krajině Českomoravské vrchoviny.
Dvaadvacetiletý Leopold Hilsner ţil v Ţidovském městě v Polné, která byla v roce
1899 zchudlým, pomalu se vylidňujícím okresním městem. Polná měla tehdy asi 5 tisíc
obyvatel, z toho přibliţně 250 Ţidů. Hilsner nepracoval, ani o práci příliš nestál. Byl to
nepříliš vzdělaný mladík se základní znalostí čtení a psaní a s omezenými zájmy
provinciálního povaleče. Číst uměl česky a německy, psát pouze německy, a to s hroznými
gramatickými chybami. Chodil, jak bylo v době, kdy vyrůstal, pro Ţidy pravidlem, do
ţidovské německé školy a doma v ţidovském prostředí mluvil většinou německy. Ale ţil
v českém městě, běţně mluvil česky, měl jen české kamarády, sháněl česká děvčata. Leopold
byl 1,69 m vysoký, měl světle kaštanové vlasy, velké modré, poněkud vypoulené oči, malá
ústa a rozdělený tenký světlý knírek. Měl dlouhý nos, ale jeho celková fyziognomie, jak se to
říká v jednom dobovém svědectví, nenaznačovala nijak nápadně takzvaný ,,ţidovský― typ.
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Jeho otec Jakub byl nemanţelský syn ţidovské dívky a křesťanského lesního adjunkta. Měl
pověst klidného člověka, ale říkalo se o něm, ţe zamlada pil. Zemřel po mrtvici v jihlavské
nemocnici ve věku 44 let. Marie Hilsnerová, Leopoldova matka, byla stejně nemajetná jako
její předkové po několik generací. Kromě prodeje vyţebraného starého šatstva byla jediným
jejím zdrojem obţivy občasná malá peněţní odměna od ţidovských cestujících, které u sebe
nechávala přespat. Jinak ţila z milosti místní ţidovské obce.37)
Hilsnerova rodina bydlela ve sklepních prostorách dvoutřídní ţidovské školy, která
v roce 1899 byla uţ jen v minimálním provozu a v červenci 1900 byla pro nedostatek ţáků
zrušena úplně. Zde dýchali zatuchlý sklepní vzduch čtyři obyvatelé: Marie Hilsnerová, její
dva synové Leopold a šestnáctiletý Moric, chromá a skleroticky dětinská sestra Jindřiška
Bodanská. Kdyţ Leopold ve čtrnácti letech ukončil školu, šel v Polné do učení na
obuvnického tovaryše, ale vydrţel v pravidelné práci jen šest týdnů a nechal se dále ţivit
matkou. Příleţitostně chodil za prací nebo častěji po ţebrotě do jiných krajů — došel
například do Brna, jednou dokonce aţ do Vídně.38)
Ţil v poměrně dobré shodě se svými rodinnými příslušníky, i kdyţ matka mu právem
vyčítala jeho lenost a povalečství. Nevyhledával konflikty, nikdy se nedopustil násilí nebo
výtrţnosti. Jednou byl potrestán jednodenním vězením za to, ţe četníkovi uvedl nepravé
jméno. Byl vyšetřován, protoţe své bývalé milé poslal výhruţný dopis, ale vyšetřování bylo
zastaveno pro zjevnou bezvýznamnost případu. K ţidovství měl Hilsner volný vztah člověka,
který netrhá pouta staré tradice a konvence, ale je lhostejný k náboţenským předpisům
a závazkům. Byl ochoten dát se pokřtít, kdyby si ho byla chtěla vzít křesťanská dívka.39)
Neţ Leopold Hilsner vyšel 29. března ze svého bytu, oblékl se svátečně do modrých
šatů, na hlavu si dal zelený klobouk. Bylo sice uţ po prvních dvou svátcích ţidovského
pesahu, ale sváteční období ještě neskončilo. Zamířil na Kateřinský kopec, kde se v poslední
době téměř denně scházíval se skupinou kamarádů.40) Hilsner se asi po dvou hodinách zvedl
a řekl, ţe jde do Březiny. Nikdo neprojevil zájem jít s ním. Odešel z Kateřinského kopce
kolem třetí hodiny, šel na jihozápad směrem k Březině, ale rozhodl se jinak. Prošel hájem
před Březinou, stočil se na východ a vrátil se do města. Ve městě se k němu brzy přidal
kamarád Zelinger, s kterým se Hilsner procházel po náměstí asi od čtyř do šesti nebo do půl
sedmé. Z náměstí Hilsner odešel do synagogy, kde se chvíli účastnil poboţnosti, a kolem
sedmé se vrátil domů. Povečeřel ,,kafe s macesama― a vyšel ven na schody kouřit cigarety.
Nevýznamný den skončil nevýznamným večerem. Taková je aspoň domněnka, kterou lze
vypreparovat z Hilsnerových výpovědí.41)
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Pro další osud Leopolda Hilsnera bylo důleţité, aby dokázal, ţe právě takto strávil
středu 29. března. Hilsnerovi se to dokázat nepodařilo. Ale nikdo to také nedovedl vyvrátit.
I v poměrech chudého českého venkovského prostředí z konce 19. století bylo těţké
představit si jednodušší ţivot, neţ jaký vedla Aneţka Hrůzová, narozená 16. dubna 1879.
Bydlela s matkou a bratrem v domku o jedné obytné místnosti a proţila celý ţivot na třech
kilometrech čtverečních — mezi Polnou a Malou Věţnicí, kde bydleli. Aneţka byla gramotná
a měla kontakt se světem malého města. V době, kdy bylo v hospodářství méně práce,
chodívala do Polné se učit šít u švadleny Prchalové. Ráda prý četla, ale do jejího obzoru se asi
sotva dostalo něco jiného neţ obvyklá četba vesnických dívek tehdejší doby: modlitební
kníţky, kalendáře, učebnice, občas nějaké katolické časopisy, tu a tam vypůjčená kniha. Její
okolí ji znalo jako věřící dívku, nosila u sebe růţenec.42)
Podle dochovaných dokladů byla Aneţka spíše menší postavy (měřila 155 cm), ale
byla statná a zdravě vyhlíţející. Jen jedno svědectví udává barvu očí — prý byly modré.
Aneţka měla silný krk a tmavě zrzavé vlasy, které si česala na pěšinku a splétala do copů.43)
Neměla ve zvyku svěřovat svým vrstevnicím intimní záţitky a byla spíše ostýchavá
a uzavřená. Zdá se, ţe byla klidný introvert, který bez odporu, snad i s radostí přijímá svůj
úděl. Aneţka vykonávala i ty nejtěţší práce. Ošetřovala dobytek a pomáhala při orání, vláčela
na poli. Měla ráda i ruční práce, švadlena Prchalová si ji chválila jako zručnou pomocnici.44)
Aneţka ovšem nevyrůstala v prostředí nezkaleného pastorálního štěstí. Těsný dotek,
v němţ ţili lidé v malé vesnici, vytvářel napětí. A ani uvnitř Hrůzovy rodiny nevládla
nepřetrţitá idyla. Z pěti Hrůzových dětí se tři odrostlé uţ osamostatnily a odešly z domu, roku
1899 byli doma uţ jen osmadvacetiletý Jan a nejmladší Aneţka. Otec František Hrůza zemřel
asi před sedmi lety, tehdy ho přinesli mrtvého z lesa. Z vyšetřování rodinného ţivota
Hrůzových se zachoval záznam, ţe Marie Hrůzová svého trochu pomateného muţe velice
trápila a prý ho utrápila k smrti. Aneţka zřejmě mívala s bratrem občasné hádky, je
zaznamenáno, ţe mezi nimi došlo ke konfliktu deset dní před vraţdou. Jiná svědectví zase líčí
ţivot Hrůzovy trojice jako příklad pospolité druţnosti, ba lásky.45)
Hrůzovi bydleli na severním okraji Věţničky blízko cesty do Polné. Bylo to typické
přízemní stavení chudých chalupníků. V tomto domě se Aneţka vzbudila ráno 29. března,
rychle se nasnídala a dala se do oblékání. To byla vţdy nejpracnější část její ranní toalety.
Oblékla si postupně: červené spodní kalhoty, šněrovačku, košili, spodní, prostřední a svrchní
sukni, kanafasovou zástěru, jupku, prouţkované punčochy s bílými podvazky. Nakonec si
obula šněrovací botky a oblékla zeleno-hnědě kostkovaný kabátek z hrubé, pevné šerky. Neţ
vyšla z domu, dala si ještě na hlavu dva šátky a na ruce si oblékla černé rukavice. V ruce měla
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pletený bílý košík a v něm hliněný zelený dţbánek. K jídlu si s sebou nesla chléb, buchtu
a mléko.46)
Z údajů Marie Hrůzové vyplývá, ţe z Malé Věţnice, vzdálené od Polné asi tři
kilometry, odešla Aneţka naposledy někdy po sedmé hodině ráno. Ten den byla dříve hotova
se svou prací a mohla se tedy na cestu domů vydat o něco dříve neţ obvykle. Venku Aneţka
potkala čtrnáctiletou Annu Kocmanovou, která bydlela v sousedství. Vybídla ji, aby ji kousek
cesty doprovodila. Aneţka dala Anně Kocmanové chléb, který nestačila sníst, a vedla s ní
nedůleţitý rozhovor o kamarádkách.. Po několika minutách zabočily doprava, na západ do
Jungmannovy ulice. Zde na rohu před domem koláře Vacka se Anna Kocmanová s Aneţkou
rozloučila.47)
Aneţka pokračovala Jungmannovou ulicí k domkům, zvaným Ţabokrky, které tehdy
stály na okraji Polné. V Ţabokrcích si jí všiml švec Petr Horáček, poslední svědek, který ji
viděl ţivou. Pozoroval z okna svého bytu v domě paní Kojdlové, jak si postavila košíček na
zem, podepřela nohu o kámen a zavazovala si tkaničku u boty. Bylo prý půl šesté.48)
Odtud Aneţka ušla uţ jen asi půl druhého kilometru. Za Ţabokrky se dala nalevo, na
jih do příkrého kopce k boţím mukám, jeţ stojí u cesty vedoucí z Polné do Malé Věţnice. Na
tuto cestu, která brzo začne prudce klesat, Aneţka zabočila doleva a šla mezi poli a loukami
k Dobroutovskému potoku, přešla lávku a pak následovalo mírnější, nepravidelné stoupání
k lesu Březina.49)
Les po pravé straně nezačínal vysokými stromy, nýbrţ mlázím, v některých místech
dosti hustým. Ale na počátku mlází a po levé straně pěšiny přímo nad úvozem stála
osamocená větší borovice. Aneţka ji minula a ušla několik posledních kroků. Dál se
nedostala.50)
6.2. Vraţda
Vraţda se pravděpodobně odehrála takto. Neznámý útočník, který si připravil kameny,
provaz, nůţ a hůl, nechal Aneţku několik kroků přejít a vyřítil se z úkrytu na pokraji lesa.
Zezadu ji udeřil holí a zasadil jí osm ran kameny do hlavy. Zavlékl poloomráčenou Aneţku
přes lesní příkop do dolíku mezi stromy, vzdáleného jen asi dva metry od cesty. Zde Aneţku,
která se napolo v bezvědomí ještě bránila reflexivními pohyby, srazil k zemi a začal z ní
strhávat šaty. Dotýkal se jí, ale buďto se nesnaţil, nebo neměl čas vykonat souloţ. Kdyţ se
mylně domníval, ţe křeče silně krvácející Aneţky signalizují nový odpor, začal ji škrtit
připraveným provazem. Škrtil ovšem uţ umírající nebo mrtvou dívku. Násilí ho stimulovalo
jako alkohol, jako afrodisiakum k dalšímu náporu. Vzal nůţ, prořízl Aneţce hrdlo a přitom
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přeřízl i provaz na jejím krku. Po dokonaném činu nastala chvíle klidnějšího uvaţování. Vrah
poloţil mrtvou Aneţku do hustého mlází asi osm metrů od cesty a přikryl ji čtyřmi čerstvě
uříznutými malými smrčky, které na ni kolmo postavil. Cáry jejího oblečení ukryl různě po
lese.51)
Zavraţděnou Aneţku Hrůzovou našla skupina školních dětí, které společně s jinými
občany prohledávali okolí Polné na výzvu četnického stráţmistra Klenovce. Mrtvolu objevil
dvanáctiletý Ludvík Jirka, který se ulekl, kdyţ viděl nepřirozeně bílé tělo pod tmavými
větvemi.52) Zavraţděná leţela na břiše s rukama sloţenýma pod hlavou, na krku měla velkou
řeznou ránu. Dav školáků a dospělých se shlukl kolem mrtvé a zničil tak drahocenné stopy.
(Zásadní chybou bylo také to, ţe mrtvola nebyla ani vyfotografována.) Tehdy prý někdo
vykřikl, ţe je ,,podříznuta jako dobytče―, nebo ţe je ,,podkošerována―. Doposud zde byly
spojovány pojmy ,,košerák― a ,,košerácký nůţ― běţně jenom se zabíjením dobytka na jatkách,
ale od chvíle, kdy je někdo vyřkl v souvislosti s mrtvou v Březině, staly se utkvělou
představou, která ovládla lidi prosté i vzdělané. Stráţmistr Klenovec se vzpamatoval první,
poručil lidem, aby se rozestoupili, a poslal do Polné pro úřední komisi.53)
Jisté je, ţe rychle, během několika hodin, se v Polné začala šířit zvěst, ţe v Březině
byla spáchána ,,rituální vraţda―. Jaký smysl a účel tehdy lidé v Polné dávali takto
označovanému zločinu, se dá dnes těţko přesně stanovit. Ta dvě slova v kaţdém případě
obsahovala základní představu, ţe Ţidé pro nějaké temné rituální účely potřebují křesťanskou
krev, přednostně krev mladých křesťanských dívek. Proti Hilsnerovi mluvil hlavní předpoklad
rituálního pachatelství: jeho ţidovství.54)
6.3. Vyšetřování
Před Velikonocemi se u slečny Prchalové pilně šilo od rána do večera. Bylo mrzuté, ţe
od Škaredé středy se Aneţka Hrůzová nedostavila do dílny. Proto, kdyţ se na Velký pátek
objevila v krámě její matka, byla první myšlenka slečny Prchalové, ţe jí nese zprávu o dceři.
Ale stará ţena se ptala jenom po košíčku, který potřebovala na nákup. Došlo k vzájemnému
překvapení, kdyţ si obě ţeny sdělily, ţe Aneţka není ani doma, ani v šití. Matka Marie
Hrůzová začala bědovat, ţe se dceři jistě něco stalo. Myslela dosud, ţe Aneţka zůstala v šití,
protoţe měla mnoho práce, nebo ţe šla na Zelený čtvrtek s procesím na Kalvárii. (Bylo to
poprvé, co nepřišla spát domů, a fakt, ţe se po ní rodina dříve nesháněla, se zdál potom velmi
podezřelý.) Matce se nechtělo začínat si něco s úřady, ale nakonec se odhodlala jít na c.k.
četnickou stanici. Případu se ujal stráţmistr Klenovec. Dozvěděl se, ţe u Hrůzů bylo často
slyšet hádky, protoţe Jan je hrubý a lakomý člověk, který se zdráhá vyplatit své sestře
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dědický podíl na chalupě ve výši asi 130 zlatých. Křik a vády zde byly rodinným zvykem od
doby, kdy ještě ţil otec. Ten také prý nebyl zcela při rozumu a Jan měl být po něm. Nadto se
ukázalo, ţe Jan se šel ráno na Zelený čtvrtek — tedy poté, co Aneţka nepřišla domů — jiţ
po šesté hodině vyzpovídat do Polné. Přitom ho nenapadlo pozeptat se u Blandiny Prchalové
po sestře… Mrzutě se ptal Klenovec Aneţčiny matky, od čeho má modřinu pod okem. — Prý
ji při dojení trkla kráva.55) Klenovec se dal ještě s jedním četníkem do prohlídky chalupy.
Nikde nic. Pro jistotu zabavil Janův nový kapesní nůţ, o kterém za půl druhého roku
v píseckém procesu prohlásil, ţe ho přestal zajímat, jakmile slyšel, ţe Aneţka Hrůzová
musela být zavraţděna velkým noţem. (Ale to uţ byla jeho prostá mysl zpracována
systematicky zcela jiným směrem. Právě tak najednou nikdo nic nechtěl vědět o nesvárech
u Hrůzových.)
Leopold Hilsner se do podezření dostal v okamţiku, kdy se ukázalo, ţe se v době
vraţdy nedaleko lesa Březiny oddělil od skupiny svých kamarádů a vydal se směrem k místu,
kde ke zločinu došlo. Poté uţ nebyl problém najít několik prostých občanů, kteří ho ,,viděli―
v inkriminovanou dobu na místě činu. Hilsnerovi se tato svědectví nepovedla vyvrátit. Ve své
výpovědi se opíral o údaj, ţe byl v době vraţdy s ostatními Ţidy v synagoze v Ţidovské čtvrti,
ale ti mu toto alibi nepotvrdili. Nepamatovali si, zda tam opravdu tehdy byl, a lhát nechtěli.
Na rozdíl od ,,čestných― křesťansky zaloţených občanů, kteří se záhadně upomínali na přesné
souvislosti ještě dva roky po vraţdě...56)
6.4. Výsledek pitvy Aneţky Hrůzové
Šestého dubna bylo dokončeno dobrozdání MUDr. Aloise Prokeše a MUDr. Václava
Michálka, kteří pitvali tělo Hrůzové. Byli to nepochybně dobří praktikové, jací kdysi na
venkově museli vykonávat lékařské úkony všemoţných specializací. Soudní lékařství však
nepatřilo k jejich silným stránkám. Pitva se uskutečnila ve studené umrlčí komoře na hřibově,
protoţe Polná neměla nemocnici s vhodnější prostorou. Protokol, který po svém výkonu
vyhotovili, obsahoval řadu nepřesných vyjádření, která vyvolala dohady i spory. Kaţdá ze
zúčastněných stran si pochopitelně vybrala místa, která odpovídala její koncepci vraţdy.57)
,,Jak z ohledání zevního, tak z ohledání vnitřního s určitostí tvrdíme, že mrtvola
Anežky Hrůzové skorem úplně vykrvácena byla... Vykrvácení nastalo v krátké době a musela
se krev mohutným proudem řinouti. Krev v takovém množství z rány se řinoucí se při styku se
vzduchem musela srážeti. Při čemž by se musel v době několika minut utvořiti mohutný koláč
krevní... Stopy nalezené krve neodpovídaly množství krve, kterou bychom při takovém způsobu
smrti v okolí mrtvoly s určitostí očekávati mohli... Konečně vzhledem k okolnostem, jak řez na
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krku vykonán byl, musíme s určitostí za to míti, že řez na zavražděné vykonán byl obráceně
obličejem k zemi, neboť jinak, kdyby řez byl vykonán při poloze na zádech, muselo by okolí
a stromky mocným proudem krve, na všecky strany stříkající, býti potřísněny, čehož jsme při
důkladné prohlídce místa nenalezli, neboť místo krví potřísněné bylo rozsahu malého
a ohraničeného.“ 58)
Na základě této zprávy vznikla dobová kresba zpodobňující představu o rituální
vraţdě publikovaná německým ţurnalistou Jűrgem Serkem v knize Bőhmische Dőrfer. (viz
příloha č.11)59)

6.5. Proces
Na základě zcela nepodloţených důkazů v procesu, který se nesl v duchu
antisemitských nálad, byl Leopold Hilsner 16. září 1899 krajským soudem v Kutné Hoře
uznán vinným a odsouzen k trestu smrti. Díky iniciativě několika intelektuálů a Hilsnerova
obhájce Dr. Auředníčka se však zároveň s rozsudkem objevily první pokusy o revizi soudního
procesu. Do čela této opozice se postavil profesor Karlo-Ferdinandovy university v Praze
T. G. Masaryk, který se své broţuře Nutnost revidovati process Polenský poukázal na
neserióznost celého procesu a zveřejnil některé nesrovnalosti týkající se obţaloby.
Nejvyšší soud ve Vídni, opíraje se o posudek lékařské fakulty v Praze, rozsudek
nakonec zrušil a nařídil nový proces před porotou v Písku. Zde se na podzim roku 1900
konala revize procesu, která potvrdila rozsudek smrti provazem. I v druhém případě šlo
o nepodloţené obvinění, ze kterého však zmizel stín rituální vraţdy. Leopold Hilsner
očekával po procesu v nové hrůze, zda bude trest smrti vykonán, či ne. Jednání se táhlo dost
dlouho, protoţe teprve za půl roku po rozsudku připravovaly úřady jeho tajný transport do
Prahy, aby se zabránilo shluku lidí. Čekalo se jenom, bude-li trest změněn nejvyšším
rozhodnutím, tj. samotného císaře pána, v doţivotní ţalář. To se stalo a v červnu 1901 byl L.
Hilsner převezen na Pankrác. Lidská představivost se neuklidnila oficiálním ukončením
procesu a Hilsnerovým odsouzením. Nepochybně ji ţivila i odměna 20 000K, vypsaná
Israelitskou Unií za vypátrání pravého pachatele polenských vraţd. Ještě po mnoho let
docházela na nejrůznější úřady udání ,,vraha―. Někdy byli opět obviňováni nebo zbavováni
viny Ţidé, nebo byly označovány osoby zcela nové a příběhu vzdálené.60)
Císař dovolil, aby tisk zveřejnil jeho rozhořčení nad oněmi surovostmi a Ţidé mu za to
byli po mnoho let nesmírně vděčni. Avšak po jeho smrti (1916) — a ještě ne bezprostředně —
byl Hilsner v r. 1918 omilostněn posledním rakouským císařem Karlem (1916-1918).

21

Dohasínající monarchie se zbavila jednoho obtíţného případu a téměř o dvacet let starší
Hilsner vykročil do změněného světa.61)
Avšak i chudí mají svá nejlepší léta ţivota a ta byla nenávratně pryč. L. Hilsner si
změnil jméno na Keller, aby vůbec mohl obstát mezi zvědavými a necitlivými lidmi.
Protloukal se jako podomní obchodník nebo prodavač v pouličních stáncích i znovu jako tulák
spoléhající na podporu bohatších souvěrců. K penězům si dokázal chytře pomoci. A to, kdyţ
v červnu 1919 poslal Masarykovi svatební oznámení, ţe si bude brát Theresii Rosenfeldovou
a prosí ho o finanční pomoc. Masarykovi se ho zţelelo a peníze mu opravdu poslal.62)
V pozdějších letech se Hilsner dostal do Vídně, do které kdysi vkládal naděje v lepší
ţivot. Na kariéru a zbohatnutí však jiţ bylo pozdě. Zemřel na rakovinu tlustého střeva 8. ledna
1928 v Rotschildově nemocnici ve Vídni. Pohřbu se zúčastnilo jen několik málo lidí, mezi
nimi i jeho obhájce Dr. Zdeněk Auředníček.63)

7. Dozvuky
Hilsnerův bratr Moric se dočkal roku 1938 ve Velkém Meziříčí návštěvy fašisty RysaRozsévače, který sbíral materiál pro knihu Hilsneriáda a TGM. Moric léty poněkud zmoudřel
a konečně snad pochopil, jak svými výpověďmi kdysi ublíţil bratrovi.64)
Jiţ počátkem 20. století, tedy po ostudných procesech s L. Hilsnerem, česká
společnost pod vlivem osvěty a vzdělání se vzpamatovala ze svého poblouznění. Slibný vývoj
asimilace přerušila první světová válka. Češi a Slováci touţili po státní nezávislosti, které se
Ţidé zprvu děsili jako něčeho neznámého. Obávali se rozbití Rakouska-Uherska a ptali se,
kdo je bude potom chránit. I kdyţ jejich dosavadní rovnoprávnost byla mnohdy formální,
nevěděli, co by přišlo po ní. Znali prvotní koncepci Čechů a Slováků, ţe by se jejich země
měly stát součástí velké slovanské říše pod vedením carského Ruska. Zmocnila se jich obava,
ţe s jeho vlivem by se na naše území převalily i pogromy. Víme, ţe v první Československé
republice se jejich obavy nenaplnily. Ţidé si zvykli na tento stát jako na svou vlast. I oni měli
své kořeny tam, kde vyrůstali a kde čerpali rozhodující dojmy a kulturní ovzduší pro celý
ţivot. Značná část jich patřila k asimilantům, kteří se mohli povaţovat za Čechy ţidovského
vyznání nebo za Čechy vůbec.65)
Jiná část Ţidů se hlásila k sionismu, který měl za cíl vybudování vlastního státu
v Palestině. Toto právo přihlásit se k ţidovské národnosti jim přiznával i T. G. Masaryk. Češi
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a Slováci po druhé světové válce mnohem častěji slýchali od komunistů, ţe sionismus je něco
tak odporného jako burţoazní nacionalismus, imperialismus nebo kosmopolitismus.
Komunisté jako by zapomněli, kolik Ţidů bojovalo na všech frontách za druhé světové války
proti nacismu a kolik jich zahynulo v koncentračních táborech a plynových komorách.66)
Na otázku Bruna Adlera, autora knihy Boj o Polnou z r. 1936, zda bude L. Hilsner
někdy rehabilitován, dostáváme odpověď teprve nyní. Soudní cestou to jiţ patrně nebude
moţné, avšak morálně ano.67)
Osud Leopolda Hilsnera velice zaujal českého lékaře MUDr. Petra Vašíčka, ţijícího
ve Vídni. Proto se obrátil 18. 12. 1995 na Ministerstvo spravedlnosti České republiky
dopisem, který bylo ,,podle obsahu nutno považovat za podnět ke stížnosti pro porušení
zákona ve prospěch Leopolda Hilsnera“

68)

. Tento citát je z odpovědi dr. Vašíčkovi, kterou

mu dne 9. 8. 1996 zaslalo Nejvyšší státní zastupitelství České republiky v Brně. To došlo
k přesvědčení, ţe ,,nebylo zjištěno nic, co by odůvodňovalo závěr, že se Leopold Hilsner
nedopustil zločinů, za něž byl odsouzen. Důvod k podání mimořádného opravného prostředku
nebyl proto shledán a Váš podnět byl jako nedůvodný odložen.“ 69)
Ironií osudu vyvolává tato negativní odpověď Nejvyššího státního zastupitelství České
republiky vzpomínku na odpovědi píseckých státních zástupců z doby před sto lety.
Dr. Malijovský a Dr. Šebánek svá zamítnutí ţádostí o nová trestní řízení pracně odůvodňovali
v mnohastránkových rozborech soudních procesů. Současné Nejvyšší státní zastupitelství
České republiky si nedalo s něčím takovým ani tu nejmenší námahu.70)
Zcela jinak zní odpověď Ministerstva spravedlnosti České republiky pod vedením
JUDr. Vlasty Parkanové ze dne 5. února 1998 na opakovaný podnět dr. Vašíčka: ,,V trestní
věci obžalovaného L. Hilsnera byl podle výsledku přezkoumání porušen zákon. Tento závěr se
odvíjí od důkazného rozboru, který je součástí našeho sdělení.“ 71)
V tomto rozboru došlo Ministerstvo spravedlnosti k podobným či stejným závěrům
jako dosavadní kritici procesů v Kutné Hoře a v Písku. Negativně hodnotí činnost znalců,
polenských lékařů Aloise Prokeše a Václava Michálka, jejich ovlivnění tlakem veřejnosti,
přesvědčení o rituální vraţdě, vyjádření o téměř úplném vykrvácení Aneţky Hrůzové,
připuštění moţnosti, ţe ,,krev úmyslně zachycena byla―.72)
Pro Ministerstvo spravedlnosti je rozhodující znalecký posudek c.k. České fakulty
lékařské, který vyvrátil argumentaci polenských lékařů a přiklonil se k názoru, ţe
,,pachatelem byl muž stižený perverzním pohlavním pudem, popř. sadismem kombinovaným
s nekrofilií.“

73)
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Dále: ,,Vina byla postavena na svědectvích, která byla nevěrohodná. Žádná ze
svědeckých výpovědí celkem 32 svědků neobsahovala přímý důkaz a rovněž ani uzavřený
okruh důkazů nepřímých o vině. Lze konstatovat, že argumentace o vině L. Hilsnera ve spise
obžalovacím se pohybovala výhradně v rovině domněnek vyvratitelných.“

74)

Ministerstvo spravedlnosti dále konstatuje: ,,V době, kdy byla tato trestní věc soudy
projednávána, Leopold Hilsner uznán vinným a byl mu uložen trest, procesní předpis
trestního práva neumožňoval řešit případné nezákonnosti podáním stížnosti pro porušení
zákona. Tento mimořádný opravný prostředek nebyl tehdejšímu procesnímu právu znám. Je
nutno vyjít ze zásady, že porušení zákona je možno odstranit jen takovými procesními
prostředky, které umožňovalo procesní právo platné v době, v níž byla projednávána
a rozhodnuta konkrétní trestní věc. Věc L. Hilsnera projednávaly a rozhodovaly v období
rakousko-uherské monarchie soudy té části monarchie, která byla nazývána Předlitavskem.
Tyto soudy působily na území dnešní České republiky, věc však projednával a rozhodoval též
kasační soud ve Vídni jako soud odvolací. Pokud by měla být podána stížnost pro porušení
zákona, musela by napadnout jako nezákonná rozhodnutí soudů obou stupňů, tedy
i rozhodnutí kasačního soudu ve Vídni.
Žádné mezinárodněprávní souvislosti nemohou podpořit závěr, že by rozhodnutí
kasačního soudu ve Vídni mohlo být předmětem přezkoumávání soudem České republiky,
konkrétně Nejvyšším soudem České republiky.
Výsledek přezkoumání respektuje současnou právní úpravu, která nedovoluje zhojit
zjištěná porušení zákona.“

75)

Přes toto zjištění je vyjádření Ministerstva spravedlnosti, ţe "V trestní věci
obžalovaného L. Hilsnera byl podle výsledku přezkoumání porušen zákon“,76) morálním
zadostiučiněním pro všechny mrtvé i ţivé zastánce přesvědčení, ţe celá neslavná hilsneriáda
byla justičním omylem a mohla se stát i justiční vraţdou.

8. Antisemité se v Polné snaţí oţivit hilsneriádu
Město Polná bylo v závěru roku 2007 cílem antisemitské kampaně skupiny skinheadů,
která vylepovala podobiznu T. G. Masaryka s ţidovskou hvězdou a potupnými výzvami
,,Pereat! Abcúg! Hanba!― Řadě významných polenských obyvatel došly e-mailové zprávy
s texty o ţidovských rituálních vraţdách.
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,,Maily měly hanlivý protižidovský obsah, psaly, že výklad hilsneriády byl překroucen.
Je to nebezpečné, ale věřím, že rozumní lidé tomu věnovat pozornost nebudou. Maily byly
zřejmě rozeslány na poměrně dost adres,“ 77) říká polenský starosta Jindřich Skočdopole.
Zprávy byly podepsány jménem Josef Drazda, coţ je patrně jen pseudonym autora,
který antisemitské texty publikuje na internetu i pod jménem Milan Peleška. Maily různých
znění přišly začátkem listopadu 2007 například na adresu polenské radnice, dostal je polenský
děkan Zdeněk Krček či knihkupec Jan Prchal. ,,Na maily jsem ani neodpovídal, rovnou jsem
je předal kriminálce,“

78)

řekl Krček. Před Vánoci je obdrţela také ředitelka zdejšího muzea

Marta Vomelová, která se dostala mezi příjemce těchto mailů pravděpodobně kvůli své
spolupráci na dokumentárním filmu a praţské výstavě o hilsneriádě. ,,Byl to dvoustránkový
skoro útočný dopis, plný chyb, kde mi pisatel psal, že mě někdo zastrašuje, abych lhala
o hilsneriádě, a že bych měla aspoň vlastní rodině říkat pravdu. Debatovat s ním mi přišlo
nesmyslné,“ 79) řekla Vomelová.
Zhruba ve stejnou dobu se na frekventovaných místech v Polné objevily plakáty
s nadpisem ,,Ţidovské rituální vraţdy―, zmiňující hilsneriádu a odkazující na web tzv.
Národního vzdělávacího institutu, spjatého s neonacistickou scénou.80)
Plakáty, plné pravopisných chyb, vznikaly zřejmě v září 2007. Doporučovaly k četbě
dobovou antisemitskou publikaci Hellmuta Schramma Ţidovská rituální vraţda. ,,Jsem
přesvědčen, že plakáty nevznikly v Polné, ale že pocházejí z neonacistických kruhů. Ty si
bohužel v posledních letech udělaly z našeho města poutní místo,“ 81) míní Prchal.
Antisemitskými projevy v Polné se zabývají kriminalisté, zatím vyšetřování
neukončili. ,,Víme o tom, věnujeme se tomu, ale zatím šetření nebylo ukončeno,“

82)

řekla

mluvčí jihomoravské policie Jana Šípková.
Novodobí rasisté se začali zajímat o Polnou od roku 1999, kdy bylo 100. výročí
vraţdy Aneţky Hrůzové. Tehdy přijeli do Polné neonacisté dvěma mikrobusy,
u symbolického hrobu Hrůzové se pak objevil plakát oţivující antisemitské nálady z doby,
kdy se na Hilsnerovu obranu do polenského případu vloţil pozdější prezident Masaryk.83)
Leták obsahoval slova Masaryk, Hanba, Abcúg (s chybami, správně je Abzug —
znamená Odejdi!). Takovými slovy kvůli hilsneriádě Masaryka v roce 1899 častovalo
antisemitsky laděné praţské studentstvo.84)
Od roku 1999 se u symbolického hrobu Hrůzové neonacisté pravidelně schází.
Poslední zpráva o jejich srazu v Polné se objevila 29. prosince 2007 na webu neonacistického
Národního odporu.85)
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9. Ţivot v Polné 110 let po hilsneriádě
V roce 2008 se naštěstí Polná nedočkala další nepříjemné návštěvy antisemitů. Avšak
lze je opět očekávat letos na jaře, právě u příleţitosti 110. výročí smrti Aneţky Hrůzové.
Stejně tak se k této příleţitosti očekává vydání několika shrnujících publikací o hilsneriádě.
Bylo by hezké, kdyby se rovněţ zdařilo úsilí o Hilsnerovu rehabilitaci.
,,V případu L. Hilsnera nastal velký posun. V listopadu vyslovila u hrobu Hilsnera na
hlavním hřbitově ve Vídni současná rakouská ministryně spravedlnosti Maria Bergerová
politování nad verdikty tehdejší c.k. rakouské justice. Není to ještě úplná rehabilitace nevinně
odsouzeného člověka, ale je to značný úspěch. Zatímco nyní české orgány mlčí, rakouská
strana zaujala lidský postoj. Do Vídně jsem byl na ten den pozván. Celou kauzu natáčela
rakouská televize ORF 2. a štáb byl v říjnu v Polné. Prošli jsme všechna důležitá místa, včetně
místa činu, prohlédli si archiv, udělali se mnou rozhovor... Potom natáčeli i ministryni v ten
den, kdy se k případu po letech vyslovil nejvyšší státní orgán rak. justice. Případ v Rakousku
zkoumali několik let, než k tomuto kroku došlo. Z ORF mi potom zaslali celý asi čtvrthodinový
dokument na DVD. U nás v ČR vyšlo v průběhu druhé poloviny roku několik článků k případu
v celostátních časopisech, např. Enigma, History Revue, Reflex aj. V Polné se ovšem jinak
neděje nic,“ informoval mě pan Prchal.
Během své návštěvy Polné jsem provedla malý průzkum. Zajímalo mě, zda místní
občané znají případ hilsneriády, jestli jim jejich rodiče náhodou nevyprávěli o něčem
zajímavém a co si vůbec myslí o Hilsnerově (ne)vině. Jeho výsledky mě nemile překvapily.
Ukázalo se, ţe i v dnešní době si přibliţně polovina polenských obyvatel myslí, ţe pachatelem
byl Hilsner! Z mnou oslovených občanů tento názor zastávali převáţně starší občané, oproti
tomu mladé páry na procházce se naštěstí jasně přikláněly k Hilsnerově nevině a byli by pro
jeho posmrtnou rehabilitaci. Jedna stará paní se se mnou na toto téma nebavila vůbec. Ne ţe
bych jí snad byla nesympatická — hovořila stále, ale cíleně se vyhýbala tématu hilsneriády.
A tak jsem se dozvěděla spoustu informací o jejím mládí a sluţbě na statku, ale pokaţdé, kdyţ
jsem se snaţila stočit rozhovor zpět k Hilsnerovi, uhnula očima a začala navazovat na svůj
příběh. Zkrátka, vypadalo to, jako kdyby se bála o něm cokoliv říct. Proč ale?
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Závěr
Hilsneriádu jako historickou událost lze brát z několika rovin. Ta první, na pohled
nejvíce patrná, je hilsneriáda jako případ pro kriminalistiku. Aneţku Hrůzovou někdo
zavraţdil, a proto se hledal viník. Leopold Hilsner byl odsouzen na základě nedostačujících
důkazů. Z tohoto pohledu můţeme konstatovat, ţe se jednalo o justiční omyl, který nebyl
nikdy vyřešen. Díky těmto faktům by se však hilsneriáda nestala tolik sledovaným procesem.
Další roviny totiţ odhalují, ţe nešlo pouze o jakýsi lokální policejní případ, nýbrţ ţe se zde
sbíhalo několik různých historických skutečností. Skrze hilsneriádu můţeme pochopit tehdejší
společnost. Tento případ měl totiţ i politické a náboţenské souvislosti. Právě tyto dva
přívlastky se zdají být v hilsneriádě neoddělitelné. Z hlediska náboţenství sice můţeme
konstatovat, ţe šlo o projev českého antisemitismu, avšak spjatost s politikou i nadále zůstává.
V procesu s Hilsnerem šlo nejenom o individuální zájmy jednotlivých protagonistů, nýbrţ o
projevy nacionalismu. A právě nacionalismus zde má úzké sepětí s antisemitismem.
Tomáš Garrigue Masaryk, který byl jednou z hlavních postav procesu, oba zmíněné
aspekty dokonale poznal a jeho účast v celé záleţitosti by se dala nazvat jako boj proti oběma
,,ismům―. S nacionalismem měl Masaryk jiţ zkušenosti z bojů o Rukopisy, s antisemitismem
se osobně setkal aţ nyní. Během let 1899-1900 se spíše neţ s českým nacionalismem musel
vyrovnat s antisemitismem, který měl konkrétní podobu rituální vraţdy. Významem
hilsneriády byl nakonec také morální. Zde se rozhodovalo o spravedlnosti a lidských
hodnotách povšechně. Masarykovi ani tak nešlo o Ţida Hilsnera či o české ţidovstvo. Po
celou dobu zůstal konfesně a národnostně nestranným. To však neznamená, ţe by se od Ţidů
nedočkal projevů vděčnosti. Pokud mám hilsneriádu hodnotit z hlediska kontaktů Ţidů
s Masarykem, potom musím konstatovat, ţe právě v této době začíná vřelá spolupráce, která
přetrvá i do vzniku československého státu. Ţidé Masaryka téměř brali za svého mluvčího a
jeho snahu mu nikdy nezapomněli. Hilsneriáda tedy měla i tento pozitivní význam.
Hilsner byl sice nakonec znovu odsouzen a antisemitismus i nadále přetrvával, přesto
můţeme výsledek hilsneriády hodnotit pozitivně. Pověra rituální vraţdy byla (alespoň mezi
rozumnými lidmi) odsouzena, čímţ vlastně Masaryk svůj boj vyhrál.
V budoucnosti bude záleţet jenom na nás, zda se budeme chovat jako hrdé národy,
které nepotřebují omlouvat své chyby a nedostatky chybami jiných, a zda dospějeme
k opravdovému vlastenectví bez předsudků vůči kterékoli jiné národnosti. Přejme si, aby nás
na této cestě provázeli tak moudří lidé, jako byl T. G. Masaryk.

27

Poznámky
1)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s. 7.

2)

Tamtéţ.

3)

Johnson, P.: Dějiny ţidovského národa, Řevnice, 1996, s. 160.

4)

Pěkný, T.: Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993, s. 174.

5)

Tamtéţ, s. 175.

6)

Le Goff, J.: Peníze a ţivot: ekonomika a zboţnost ve středověku, Praha, 2005, s. 19.

7)

Pěkný, T.: Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993, s. 127.

8)

Rychnovský, E. a kol.: Masaryk a Ţidé, Praha, 1931, s. 248.

9)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.12.

10)

Pěkný, T.: Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993, s. 184.

11)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.16.

12)

Tamtéţ, s.17.

13)

Tamtéţ.

14)

Tamtéţ, s.18.

15)

Tamtéţ, s.19.

16)

Rychnovský, E. a kol.: Masaryk a Ţidé, Praha, 1931, s. 36.

17)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.22.

18)

Tamtéţ.

19)

Tamtéţ.

20)

Herben, J.: T. G. Masaryk — ţivot a dílo presidenta osvoboditele, Praha, 1938, s. 69.

21)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.23.

22)

Masaryk, T. G.: Otázka sociální, Praha, 2000, s. 117.

23)

Rychnovský, E. a kol.: Masaryk a Ţidé, Praha, 1931, s. 3.

24)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.24.

25)

Tamtéţ.

26)

Pěkný, T.: Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993, s. 349.

27)

Tamtéţ.

28)

Tamtéţ, s. 350.

29)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.25.

30)

Tamtéţ, s.28.

31)

Tamtéţ.

28

32)

Tamtéţ, s.29.

33)

Tamtéţ, s.30.

34)

Maces = nekynutý pesachový chléb

35)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 17.

36)

Tamtéţ.

37)

Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.19.

38)

Tamtéţ.

39)

Tamtéţ, s.20.

40)

Často se tehdy stýkal s Vincencem Zelingrem, jednadvacetiletým nezaměstnaným

nádeníkem a obyvatelem místního chudobince, krejčovským pomocníkem Václavem
Sobotkou, zámečníkem Rudolfem Leixnerem a truhlářem Antonínem Dvořáčkem.
Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.20.
41)

Takto líčil Leopold Hilsner průběh dne 29.března 189 při výsleších i při přelíčení v Kutné

Hoře.
Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.21.
42)

Tamtéţ, s.14.

43)

Popis Aneţky Hrůzové podle pitevního protokolu a podle svědectví Blandiny Prchalové.

Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.14.
44)

Tamtéţ, s.15.

45)

Tamtéţ.

46)

Oblečení Aneţky Hrůzové podle seznamu corpora delicti.

Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.16.
47)

Tamtéţ, s.17.

48)

Tamtéţ.

49)

Tamtéţ, s.18.

50)

Tamtéţ.

51)

Ponechal si dolní část košile, od které odtrhl obrubu. Stočil dva Aneţčiny šátky a poloţil je

pod malý smrček 6 metrů na východ od nalezené mrtvoly. Sukně uloţil pod stromem ve
vzdálenosti 25 metrů na sever. Odtrţenou obrubu košile zabalil do Aneţčiny zástěry a ukryl
pod mechem asi 30 metrů na západ od mrtvoly. Kromě části košile si odnesl také černé
pletené rukavice, bílý kapesní šátek a bílý skleněný růţenec.
Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.12.
52)

Rys, J.: Hilsneriáda a TGM, Praha, 1939, s. 260-261.

53)

Černý, B.: Justiční omyl, Praha, 1990, s. 5.
29

54)

Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994, s.12.

55)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 17.

56)

Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007, s.38.

57)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 27.

58)

Tamtéţ, s. 28.

59)

Černý, B.: Justiční omyl, Praha, 1990, s.120.

60)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 109.

61)

Tamtéţ, s. 111.

62)

Vyprávění pamětníka: Jan Prchal, narozen 15. října 1950, zaznamenáno 2. února 2008.

63)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 111.

64)

Tamtéţ.

65)

Tamtéţ, s. 116.

66)

Tamtéţ.

67)

Tamtéţ, s. 118.

68)

Tamtéţ.

69)

Tamtéţ.

70)

Tamtéţ.

71)

Tamtéţ, s. 119.

72)

Tamtéţ.

73)

Tamtéţ.

74)

Tamtéţ.

75)

Tamtéţ.

76)

Tamtéţ.

77)

Blaţek, T.: Antisemité se v Polné snaţí oţivit hilsneriádu, MF Dnes — Vysočina, 1. února

2008, s. C1.
78)

Tamtéţ.

79)

Tamtéţ.

80)

Vyprávění pamětníka: Jan Prchal, narozen 15. října 1950, zaznamenáno 2. února 2008.

81)

Vyprávění pamětníka: Jan Prchal, narozen 15. října 1950, zaznamenáno 2. února 2008.

82)

Blaţek, T.: Antisemité se v Polné snaţí oţivit hilsneriádu, MF Dnes — Vysočina, 1. února

2008, s. C1.
83)

Vyprávění pamětníka: Jan Prchal, narozen 15. října 1950, zaznamenáno 2. února 2008.

84)

Blaţek, T.: Antisemité se v Polné snaţí oţivit hilsneriádu, MF Dnes — Vysočina, 1. února

2008, s. C1.
30

85)

Blaţek, T.: Antisemité se v Polné snaţí oţivit hilsneriádu, MF Dnes — Vysočina, 1. února

2008, s. C1.
86)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 147.

87)

Černý, B.: Justiční omyl, Praha, 1990, s. 110.

88)

Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999, s. 19.

89)

Prchal, J.: Pohlednice z času hilsneriády, Polná, 1999.

90)

Tamtéţ.

91)

Tamtéţ.

92)

Tamtéţ.

93)

Tamtéţ.

94)

Tamtéţ.

95)

Tamtéţ.

96)

Černý, B.: Justiční omyl, Praha, 1990, s. 120.

97)

Tamtéţ, s. 118.

98)

Tamtéţ, s. 116.

99)

Prchal, J.: Pohlednice z času hilsneriády, Polná, 1999.

100)

Tamtéţ.

101)

Tamtéţ.

102)

Tamtéţ.

103)

http://jihlavsky.denik.cz/cerna_kronika/20080110neonaciste_polna.html, dne 11.2.2009.

31

Literatura a prameny

Literatura
Černý, B.: Hilsneriáda : k 100. výročí 1899-1999, Polná, 1999.
Černý, B.: Justiční omyl, Praha, 1990.
Herben, J.: T. G. Masaryk — ţivot a dílo presidenta osvoboditele, Praha, 1938.
Kovtun, J.: Tajuplná vraţda / Případ Leopolda Hilsnera, Praha, 1994.
Le Goff, J.: Peníze a ţivot: ekonomika a zboţnost ve středověku, Praha, 2005.
Masaryk, T. G.: Otázka sociální, Praha, 2000.
Pěkný, T.: Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993.
Prchal, J.: Pohlednice z času hilsneriády, Polná, 1999.
Rychnovský, E. a kol.: Masaryk a Ţidé, Praha, 1931.
Rys, J.: Hilsneriáda a TGM, Praha, 1939.
Toman, L.: TGM a Hilsneriáda, Polná, 2007.

Internet

http://jihlavsky.denik.cz/cerna_kronika/20080110neonaciste_polna.html, dne 11.2.2009.

Noviny
Blaţek, T.: Antisemité se v Polné snaţí oţivit hilsneriádu, MF Dnes — Vysočina, 1. února
2008.

Vyprávění pamětníka
Jan Prchal, narozen 15. října 1950, zaznamenáno 2. února 2008.
Jan Prchal, narozen 15. října 1950, zaznamenáno 18.ledna 2009.

32

Seznam příloh
1) Údajná fotografie Aneţky Hrůzové. (Bylo zjištěno, ţe jde o podvrh. Aneţka se
nikdy fotografovat nenechala. Na fotografii je zřejmě její sestřenice.)86)
2) Leopold Hilsner v socialistickém širáku.87)
3) Leopold Hilsner v době zatčení.88)
4) Les Březina u Polné.89)
5) Situační pohled na místo vraţdy Aneţky Hrůzové v lese Březině u Polné ze
strany města.90)
6) Domek Hrůzovy rodinky ve Věţničce.91)
7) Sklepní byt Hilsnerových.92)
8) Nález mrtvoly. (kresba z rekonstrukce vraţdy) 93)
9) Pitva A. Hrůzové. 94)
10) Osoby, které se zúčastnily vyšetřování v Polné. 95)
11) Představa o průběhu rituální vraţdy, kterou r. 1937 uveřejnil nacista J.
Steicher v antisemitském listě Der Stűrmer.96)
12) Profesor T. G. Masaryk v době hilsneriády.97)
13) Dr. Zdeněk Auředníček, Hilsnerův obhájce. 98)
14) Vynesení rozsudku v Kutné Hoře.99)
15) Písecká porota.100)
16) Hilsner po devatenácti letech věznění.101)
17) Matka Leopolda Hilsnera a její mladší syn Moric.102)
18) Symbolický hrob Aneţky Hrůzové na místě vraţdy. (Svíčky a květiny zde
jsou právě od poslední návštěvy skinheadů dne 29. 12. 2007)
19) Hrob Aneţky Hrůzové na hřbitově v Polné. (Starají se o něj zřejmě příbuzní
ţijící v Praze a laskaví místní občané.)
20) Plakát novodobých antisemitů, který se začal objevovat koncem roku 2007 na
různých místech v Polné.
21) Neonacisté schovávající své tváře, jak se sešli u hrobu Aneţky zřejmě dne
29.12.2007. 103)
22) Plakát antisemitů, který zanechali na místě vraţdy dne 29. 12. 2007.
23) První Masarykova broţura — titulní strana.
24) Druhá Masarykova broţura — titulní strana.
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