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Kořeny antisemitismu a jeho vývoj v Evropě 
 

 Antisemitismus je pojem, s nímž se setkáváme po celé moderní dějiny. I dnes je 
antisemitismus velmi diskutované téma. Ale kde jsou jeho kořeny? Jak a proč vlastně vznikla 
tato nenávist k Židům? A jak je možné, že se mohla vyvinout do tak ohromných rozměrů, 
které umožnily to, aby se stala jedna z největších tragédií lidstva – holocaust? To jsou otázky, 
na které se v této práci pokusím dát odpověď. 
Vyhnání Židů z Jeruzaléma a počátky antisemitismu v Evropě   
 Na začátku je židovská diaspora po židovském povstání v Jeruzalémě. V letech 66 – 73 n. l. 
Židé povstali proti Římanům. Římané se povstalcům pomstili velmi krutě – mnoho jich 
povraždili, zničili chrám v Jeruzalémě, ale především zakázali Židům pod trestem smrti vstup 
do Jeruzaléma. Avšak povstání v Judeji pokračovala. Již v letech 132 – 135 n. l. došlo 
k dalšímu povstání, jehož výsledkem byly statisíce mrtvých a prodání mnoha Židů do 
otroctví. Židé, kteří přežili, se připojili ke komunitám založeným v Babylonii, Anatolii, Řecku 
a severní Africe. Tato diaspora začala již vyhnáním Židů do Babylonu v roce 586 př. n. l. a 
dále narůstala. Právě povstání ve 2. století n. l. bylo jedním z momentů výrazného nárůstu 
počtu Židů v diaspoře. 
 Velmi netolerantní byli římští křesťané vůči Židům po smrti Konstantina Velikého. Snažili se 
o obrácení Židů jakožto jinověrců na křesťanskou víru a v 5. stol. Židům zrušili římské 
občanství. Určitá část Židů raději odešla dále – do oblastí dnešního Německa a Španělska, kde 
ve městech zakládali malé komunity, v nichž si udržovali své tradice a kontakty, čímž se 
židovská komunita stávala pro ostatní obyvatele poněkud uzavřenou. V této době dochází také 
ke vzniku dvou základních židovských větví – Aškenázů, žijících na území dnešního 
Německa a používajících jazyk jidiš, a Sefardů, žijících na území dnešního Španělska a 
severní Afriky, kteří hovořili zvláštním jazykem ladino. 
 Někdy v období raného středověku tedy můžeme hovořit o prvních kořenech antisemitismu 
v Evropě. Od 9. stol. Židé nesměli vlastnit majetek a vstupovat do armády. Stali se zručnými 
řemeslníky, lékaři, obchodníky a, ovšem, také lichváři. Práce s penězi, zejména lichva a 
půjčování peněz na úvěr, byla pro křesťany absolutní tabu, ale někdo se touto prací přeci jen 
zabývat musel. V této oblasti se tedy vyznamenávali právě Židé a pro tyto služby si je králové 
a obchodníci cenili a ochraňovali je. Přesto bývali Židé mnohde neoblíbení. 
 V tomto období se také začali Židé usazovat na Velké Moravě. Archeologické prameny 
potvrzují přítomnost židovského obyvatelstva na sever od Dunaje už v prvních stoletích n. l. 
Židé tehdy zprostředkovávali obchodní styky mezi Římany a Germány, avšak není prokázáno, 
že by se na tomto území Židé usazovali trvaleji. Avšak v období Velké Moravy již o jejich 
trvalé přítomnosti existují písemné zmínky, zejména v cestopisech Ibrahima ibn Jakuba a Ibn 
Rusty. O přítomnosti židovských obchodníků v Praze máme rovněž informace už z 10. stol.  
 Na území dnešního Slovenska byly již v 11. stol. bezpečně doloženy židovské obce 
v Bratislavě a v Komárnu. V uherské Ostřihomi se již roku 1050 nacházela synagoga a jiné 
židovské instituce. Na našem území se ve větším počtu se Židé usazovat od 12. stol., nejprve 
jako svobodní cizinci. Avšak již za vlády uherského krále Kolomana (1095 – 1116) existují 
zprávy o tom, že Koloman uvalil vyšší daně na obchod oživený přílivem Židů, které křižáci 
vyhnali z Čech. Ve druhé polovině 11. století totiž došlo k velkému přílivu židovského 



obyvatelstva z Čech a Moravy, kde byli Židé tvrdě pronásledováni Vratislavem II., na území 
dnešního Slovenska a Maďarska. 
Křížové výpravy a antisemitismus ve středověku  
 Ve 12. stol., v souvislosti s křížovými výpravami do Svaté země, nepřátelství vůči jinému 
náboženství v celé Evropě vzrostlo. Po celé Evropě se obyvatelstvo od Židů odvracelo. Židé 
byli nuceni žít v oddělených čtvrtích, mnoho jich bylo pronásledováno a vyhnáno ze svých 
domovů. V době křížových výprav zahynuly statisíce Židů. V roce 1290 byli Židé vypovězeni 
z Anglie a o šestnáct let později také z Francie. Mnozí z nich opustili Španělsko v souvislosti 
s pokračující reconquistou a Německo, odkud odcházeli do východní Evropy. 
 Židé v křesťanské Evropě měli zcela zvláštní postavení. Stejně jako pohané stáli zcela mimo 
křesťanskou společnost. Byli však přímými poddanými panovníka a stáli pod jeho ochranou, 
kterou jim zaručovala královská privilegia. Většina křesťanů však Židy příliš v lásce neměla, 
neboť v nich viděla viníky Kristova umučení, nicméně je dlouho nechávala žit relativně 
v klidu. Společnost totiž uznávala, že mezi Židy je mnoho vynikajících lékařů a schopných 
obchodníků. Židé byli také trpěni právě proto, že půjčovali peníze na úrok. V evropských 
městech Židé obývali vlastní ulice či čtvrti, měli zde své školy, synagogy a hřbitovy. 
 Jak již bylo řečeno, nesnášenlivý postoj zaujala Evropa vůči Židům teprve v době křížových 
výprav a zostřeného pronásledování kacířů. Při omezování Židů byl důležitý zejména 3. a 4. 
lateránský koncil (1179 a 1215). Na počátku 13. stol. katolická církev prohlásila, že je třeba 
Židy z křesťanské společnosti vyčlenit (Židé pak museli nosit na šatech zvláštní označení, 
nejčastěji žluté kolečko). Na základě církevního výnosu byla řada židovských čtvrtí ve 
velkých městech ohrazena a uzavřena. Nenávist k Židům prohlubovali i někteří panovníci, 
když Židům zabavovali majetek (velmi často když neměli na splacení dluhu židovským 
lichvářům). Od konce 13. století také docházelo k občasnému masovému vypovídání Židů 
z měst či celých zemí. Od 14. století se začaly stávat stále častějšími tzv. pogromy.  
 Důkazů růstu antisemitismu v době křižáckých válek je mnoho. Francouzský král Filip II. 
(1180-1223) pronásledoval Židy, aby si zachoval důvěru církve, a pak jim dovolil vykoupit si 
svobodu za tučnou sumu do královské pokladnice. Filipovi potomci se příkladu svého předka 
důsledně drželi. Například Ludvík IX. (1226-1270), jemuž se přezdívalo Svatý, Židy 
ochraňoval, neboť považoval za svou povinnost ochraňovat cizince, avšak zároveň se snažil 
potlačit jejich „zvrácené chování“, neboť Židé jej „odpuzovali“ a byli pro něj „svinstvem“, 
které po zemi šíří svůj „jed“(!). Snažil se bojovat proti lichvě obecně, ale zároveň dal spálit 
talmud, aby Židy přiměl ke konverzi. Z tohoto je patrně, že Ludvík IX. nebyl pouze proti 
judaismu, ale i proti Židům jako etniku. Dalším ze středověkých francouzských panovníků, 
kteří pronásledovali Židy, byl Filip IV. Sličný (1285-1314), za jehož vlády se začaly formovat 
specifické rysy židovské komunity ve Francii. 
 V Uhrách měli Židé formálně postavení hostů a požívali výhod, které měli městští obyvatelé, 
ale přesto byli často vystavováni pronásledování ze strany křesťanského obyvatelstva, ve 
společenském styku byli znevýhodňováni a byli nuceni žít izolovaně. Například v roce 1470 
Matyáš Korvín vyhnal Židy z Prešova… 
 Další vlna antisemitismu vypukla v souvislosti s velkou morovou epidemií let 1347-1352, 
kdy lidé začali obviňovat Židy z otravování vody ve studních. Katastrofa vedla k pogromům 
na Židy v Alsasku a jiných oblastech. Židé byli ale obviňováni nejen z otravování studní; 
kromě obviňování z vraždy Ježíše Krista, které bylo začátkem všeho pronásledování, to bylo 
hanobení hostie, rituální vraždy, používání krve zabitých pro náboženské účely a šíření 
morové nákazy. Právě tyto pověry a předsudky byly základem pronásledování židovského 
obyvatelstva. 
Raný novověk a rozkvět židovské kultury v českých zemích 
 Vláda Maxmiliána II. (1564-1576) a Rudolfa II. (1576-1608) byla pro židovské obyvatelstvo 
v českých zemích poměrně příznivá. Oba panovníci jim potvrdili dřívější privilegia. Židé 



podle nich už nikdy nesměli být vypovídání ani z Prahy, ani ze zemí Koruny české. V tomto 
období se mluví o velkém kulturním rozkvětu židovské společnosti, zejména v Praze. Začalo 
se znovu mluvit o pražském židovském ghettu. Avšak ani v této době Židé nedosáhli lepšího 
postavení, jak by se mohlo na první pohled zdát. Byli stále zavrženými a neplnoprávnými 
obyvateli, museli žít v ghettech a křesťané jimi opovrhovali. V této době v Praze žily také dvě 
významné židovské osobnosti – Jehuda Löw Becalel, který učil talmud a udržoval styky 
s císařem Rudolfem II., jenž na něm obdivoval jeho učenost, a Mordechaj Mayzl, bankéř, 
který přispíval na boje s Turky. V pražském židovském městě byla vystavěna řada staveb 
(např. Pinkasova synagoga, židovská radnice, Maizlova synagoga, Vysoká synagoga) a byl 
rozšířen židovský hřbitov. 
 Avšak mnozí z těchto pražských Židů byli uprchlíci z Uher, kde po bitvě u Moháče 
docházelo k masovým pogromům (např. v Trnavě a Pezinku) a židovské obyvatelstvo se 
stěhovalo do bezpečnějších zemí. Obce, odkud Židé kvůli pogromům odcházeli, však okolo 
poloviny 17. stol. začaly znovu vykazovat známky života. V této době byli Židé vystaveni 
zvýšenému pronásledování na Moravě a odcházeli nejčastěji na západní Slovensko. Právě 
v polovině 17. století se duchovním centrem Židů z celých Uher stala Bratislava a zařadila se 
k centrům židovské kultury, jako byla třeba Praha. 
Situace židovského obyvatelstva na území Velkoknížectví litevského  
 Situace v tehdejším Velkoknížectví litevském byla velmi specifická. Raně novověká Litva 
byla vůči Židům poměrně tolerantní. Po vyhnání Židů velkoknížetem Alexandrem (1495) 
totiž bylo potvrzeno a rozšířeno na celý stát brestské privilegium (1507), které povolovalo 
Židům obchodovat a získávat půdu. Díky své benevolenci se stávala jedním z center 
hebrejské vzdělanosti (ve Vilniusu a Grodně dokonce existovaly židovské tiskárny). 
V polovině 17. stol., během povstání Bohdana Chmelnyckého, na Litvu směřovala migrační 
vlna Židů utíkajících před pogromy ukrajinských kozáků a z běloruských oblastí, obsazených 
kozáky (Gomel, Pinsk). Tento pogrom si vyžádal tisíce mrtvých. Na územích obsazených 
ruskou armádou byli Židé zbaveni svých dosavadních práv. Nerušený vývoj židovské kultury 
ve Vilniusu trval až do 18. století, kdy se Vilnius dostal pod ruskou nadvládu. Od té doby byli 
židovští obchodníci a řemeslníci nuceni odvádět dvakrát vyšší daně než křesťané a v roce 
1794 pro ně byla carským dekretem zřízena hranice povoleného osídlení, která přibližně 
odpovídala hranicím bývalého Velkoknížectví litevského. Carská vláda však zachovala 
kagaly – konzervativní orgány židovské samosprávy, které později přispěly k šíření 
chasidismu. 
„Emancipace“ židovského obyvatelstva v 18. století  
 18. století bývá často nazýváno stoletím osvíceným. Ale… Ve 40. letech Marie Terezie 
hodlala Židy ze země vyhnat. Údajně za kolaboraci s nepřítelem. Těžko říct, co by Židy vedlo 
ke kolaboraci třeba s takovým Pruskem, kde již od roku 1730 platily Všeobecné židovské 
předpisy. O dvacet let později revidovaný zákoník rozdělil Židy do šesti kategorií. Pouze 
nepatrná menšina „privilegovaných“ Židů mohla dostat výjimečně i dědičná občanská práva. 
Avšak ani tito „privilegovaní“ si nesměli vybírat bydliště. Proslulé osvícenství Fridricha 
Velikého se ve vztahu k Židům omezovalo čistě jen na praktické ohledy. Fridrich se totiž 
rozhodl využívat Židy jako nástroje příjmu. Naléhal na ně, aby se zapojili do obchodních 
činností, do spousty ekonomických sektorů, ale zároveň od nich vybíral zvláštní daně a 
dokonce je žádal, aby nakupovali nadhodnocené sošky z Královských porcelánek. Na pozadí 
osvícenských utilitárních opatření ze strany státu však není těžké najít nemalou dávku 
předsudků a sociální napětí. Jak ústřední, tak i zemské správě neustále chodily stížnosti na 
obchodní činnost Židů ze strany bohatých příslušníků šlechty pruských měst. Židé se také 
dostali do ostrého konfliktu mezi státem a místními obcemi, neboť kde se stát snažil usazovat 
židovské obyvatelstvo nebo chránit podniky židovských majitelů, tam se obvykle střetával 
s odporem příslušníků cechů a kupců ve městech. V Politické závěti z roku 1752 Fridrich 



Veliký obvinil Židy, že jsou nejnebezpečnější ze všech sekt, že škodí křesťanskému obchodu 
a stát nemá využívat jejich služeb. Stejné názory se objevily v Politické závěti v roce 1768, po 
sérii válek, během nichž Fridrich ovšem poměrně často spolupracoval s židovskými 
obchodníky specializovanými na obstarávání válečných dodávek. Na židovské obyvatelstvo 
se vztahovala daň z těla či je bylo možné trestat podle zásady kolektivního ručení. Avšak 
právě v této době se Berlíně projevila tzv. haskala – židovské osvícenství. 
 Po smrti Marie Terezie se zdánlivě začalo Židům v Rakousku blýskat na lepší časy. Josef II. 
se pokusil židovské obyvatelstvo zrovnoprávnit, ale – stejně jako Fridrich Veliký – nikoliv 
z důvodů etických nebo náboženských, nýbrž čistě praktických. Chtěl je učinit ještě více 
užitečným pro stát a urychlit asimilaci s ostatním obyvatelstvem. Židé dostali přístup ke 
vzdělání, směli vykonávat jakékoliv řemeslo, zakládat cechy bylo zrušeno diskriminační 
ošacení, byla zrušena povinnost žít v ghettech… Zrovnoprávnění židovského obyvatel bylo na 
druhou stranu ale vyvažováno snahou podřídit židovskou samosprávu úřední kontrole. Bylo 
zrušeno židovské soudnictví, od roku 1788/89 se na Židy vztahovala vojenská povinnost, 
synagogy a školy byly podřízeny státní kontrole. A právě za Josefa II. se uskutečnilo nařízení, 
které mělo pro budoucnost dalekosáhlé následky – Židům bylo nejprve přikázáno přestat 
užívat původní hebrejská jména a od následujícího roku, 1788, měli přijmout pouze německá 
jména (seznam povolených jmen byl stanoven dekretem). Josefinské reformy nejen zlepšily 
postavení Židů v habsburské monarchii, ale zároveň předurčily problémy, s nimiž se židovské 
obyvatelstvo muselo potýkat v 19. století. 
Židé v „dlouhém“ 19. století 
  V tomto období, díky emancipaci probíhající v západní a střední Evropě, židovská 
společnost procházela hlubokou změnou. Zmizely tři základní věci, které židovskou 
společnost odlišovaly od společnosti majoritní – politická autonomie židovských obcí a jejich 
společenská výlučnost spolu s tradiční kulturou. Jedním z řešení se Židům jevila asimilace, 
která by zabránila antisemitismu, ale zároveň by přinutila Židy odtrhnout se od dlouholetých 
tradic a náboženství, což bylo tehdy prakticky nemožné. Proto se začíná rozvíjet již zmíněná 
haskala, židovské osvícenské hnutí, které zároveň Židy ze západní a střední Evropy ještě více 
oddálí svým souvěrcům žijícím v Evropě východní. Výsledkem emancipace však byla 
především ztráta tradičního charakteru židovské pospolitosti a její vnitřní soudržnosti. 
 Spolu s emancipačními snahami židovské společnosti docházelo k růstu antisemitismu. Již 
v roce 1803 zveřejnil berlínský právník Karl Wilhelm Grattenauer pamflet Proti Židům, 
zaměřený zejména na elitní židovskou vrstvu v salonech. Pamflet byl tehdy široce čten a 
probírán nejen v Berlíně. O deset let později uvedl ve Vratislavi svoji satirickou frašku Náš 
společenský styk lékař Karl B. Sessa, bez významnějšího úspěchu. Úspěch však zaznamenala 
ihned po svém uvedení v Berlíně roku 1815. Terčem frašky se stala právě židovská asimilace, 
o níž zrovna jednaly pruské státní úřady, které většinou zastávaly názor, že asimilace přivodí 
dobrovolný zánik židovství. V Sessově frašce se tedy jednalo se o přímý útok na představu, že 
by asimilace měla stačit k odstranění společenskopolitických bariér mezi Židy a jejich 
křesťanskými krajany. Židovská emancipace se však musela potýkat i s překážkami ze strany 
státu – např. v roce 1819 obnovení zákazu usazovat se Židům v Kraňsku a Korutanech 
rakouskou dvorskou kanceláří nebo přijetí opatření v Prusku během 20. a 30. let, jež 
zakazovala křesťanským duchovním docházet na židovské svátky a zabraňovala Židům dávat 
si křesťanská křestní jména. 
 Ani při revoluci 1848 nedošlo k úplnému zrovnoprávnění židovského obyvatelstva. Uherská 
revoluční vláda, která se těšila oddanosti židovských obyvatel, přesto zamítla plnou 
emancipaci Židů. Jestliže se Židé z území dnešního Maďarska stavěli poměrně kladně 
k emancipaci a k revolučním událostem, zcela jinak tomu bylo na území dnešního Slovenska. 
Tamní Židé patřili většinou k ortodoxně orientované části středoevropského židovstva. 
Kultura, již pěstovali především na náboženském základě, jim bránila vytvořit samostatné 



židovské hnutí. Soužití Židů a majoritního obyvatelstva na dnešním Slovensku nikdy nebylo 
zcela bez problému, avšak právě při revoluci 1849/1849 byli slovenští Židé vystaveni 
permanentní hrozbě násilí a pogromům (zejména v Prešpurku a Pováží), které se později 
několikrát opakovaly. 
Židé v Rusku; chasidismus 
 Ve východní Evropě nebyly pro židovskou emancipaci vhodné podmínky, přitom právě 
v Polsku a Rusku žil značný počet Židů. Na počátku 19. století zde Židé přicházeli o tradiční 
funkci prostředníka mezi městem a venkovem a šlechtou a venkovským obyvatelstvem. 
Jelikož většina východoevropských Židů nepřijala haskalu, neboť ji vnímala jako odvrácení 
od svých tradic, rozšířil se mezi Židy v carském Rusku náboženský směr – chasidismus. 
Právě 19. století lze v Rusku charakterizovat vzrůstem antisemitismu a stále častějšími 
pogromy na židovské obyvatelstvo.  
 Ústava carského impéria sice dávala Židům formální náboženskou svobodu, ale žít směli jen 
ve třinácti nejzápadnějších guberniích (ve čtyřech z nich tvořili přes 15% obyvatel). Žili 
především v městečkách a městech, v nichž jen těžko sháněli obživu a často byli nuceni živit 
se nedůstojnou prací. Asi 5% ruských Židů patřilo k privilegovaným, o něž měl zájem stát, a 
ti žili především v Petrohradě a Pobaltí. 
 Na území dnešního Běloruska sice většinu podnikatelských kruhů tvořili Židé, avšak byli 
nuceni orientovat se na ruskou kulturu. Nicméně od 60. let 19. stol. zde měli Židé zákaz 
nakupovat půdu nebo si ji dlouhodobě pronajímat, zatímco od roku 1882 bylo Židům 
zakázáno usidlovat se nejen za hranicí tzv. čerty osedlosti, ale i za hranicemi měst. 
 Carská vláda často střídala pogromy s právními represemi, ruské zákony mnohdy dokonce 
vyzývaly k emigraci. Právě v letech 1881 – 1882 byla v carském Rusku organizována první 
velká vlna pogromů, jelikož byli ruští Židé obviněni z atentátu na cara Alexandra II. Tyto a 
následné pogromy doslova ohromily svět a slovo pogrom se stalo mezinárodním. Přesto však 
tento antisemitismus měl v Evropě své stoupence – od roku 1882 v Německu působila 
antisemitská internacionála. Obranou Židů proti represím se také začal stávat sionismus. 
Oděský židovský lékař L. Pinsker uveřejnil roku 1882 studii Autoemancipation!, jež dala 
přímý podnět židovským komunitám k úvahám o záchraně Židů v jednom národním státě. 
 V tomto období začaly vznikat radikální nacionalistické svazy (prvním z nich byla Svatá 
družina), jejichž programem byl právě antisemitismus. Tyto svazy, podporované carskou 
vládou, předními politiky, církevními hodnostáři, novináři, univerzitními profesory i 
samotným carem, rozněcovaly pogromy a násilí vůči Židům. Carská vláda finančně 
podporovala i tisk antisemitské literatury. Právě Protokoly židovských mudrců, v nichž jsou 
Židé obviňováni z přípravy světové nadvlády, byly dílem ruské Ochranky. Ačkoli měl 
moderní antisemitismus své kořeny i v Evropě, Rusko výrazně přispělo k jeho přežití a 
pozdějšímu rozkvětu. 
Vznik moderního antisemitismu 
 Vznikající sionismus byl reakcí na vznikající antisemitismus moderní. Ten se vyznačoval 
tím, že měl nejen náboženské a hospodářské důvody, ale i politické, národnostní a později 
dokonce rasové. V 80. letech se proto Židé mnohdy vystěhovávali do Palestiny. Koncem 19. 
století totiž začali být židovští podnikatelé obviňováni z různých neduhů liberálního 
kapitalismu, Židé jako celek pak byli obviňováni dokonce ze zrady národních zájmů a 
nespolehlivosti. 
 Hloubka politického antisemitismu se naplno projevila v řadě evropských afér, na jejichž 
pozadí stála právě tato obvinění. Nejznámější aféra tohoto druhu se odehrála roku 1894 ve 
Francii, kdy byl jediný židovský důstojník francouzského generálního štábu (kde působil 
pouze po přechodnou dobu), Alfred Dreyfus, obviněn z vyzrazení vojenského tajemství 
Německu. Zinscenovaný proces zvedl vlnu antisemitismu nejen ve Francii, avšak na druhou 
stranu je třeba říct, že vzniklo také hnutí za propuštění odsouzeného, v jehož čele stál Émile 



Zola. Alfred Dreyfus byl odsouzen k doživotnímu vězení na Ďábelských ostrovech, nicméně 
byl za povyku „Smrt Židům!“ poslán do Guyany. Časem vyšlo najevo, že to nebyl Dreyfus, 
kdo vyzradil vojenské tajemství, ale major Esterházy, avšak Dreyfus byl zproštěn všech 
obvinění až v roce 1906. 
 V českém prostředí se vlna těchto afér projevila v případu mladého Žida Leopolda Hilsnera, 
jenž byl obviněn z vraždy Anežky Hrůzové. Ta byla v dubnu 1899 nalezena podřezaná u 
městečka Polná. Velkou částí české a německé společnosti byl tento čin, zřejmě na základě 
antisemitských pověr, označován jako židovská rituální vražda. Hilsner byl bez přímých 
důkazů odsouzen k smrti, avšak na jeho obranu vystupovali především Hilsnerův obhájce Z. 
Auředníček a profesor T. G. Masaryk, díky jejichž kritice v roce 1901 císař Hilsnerovi změnil 
trest smrti na doživotní vězení. 
Závěr 
 Kořeny antisemitismu můžeme nalézt již na počátku našeho letopočtu. Okolo 5. století se 
Židé začali stěhovat do dnešního Španělska a Německa a rozdělili se tak na dvě větve – 
Sefardy a Aškenázy. Nepřátelství vůči Židům výrazně vzrostlo v období křižáckých výprav a 
od 14. století se stávaly stále častějšími pogromy, často na základě různých pověr. 18. století 
bylo ve znamení zrovnoprávňování židovského obyvatelstva, avšak již na počátku 19. století 
se v Evropě pomalu začíná opět objevovat výrazný antisemitismus. Moderní antisemitismus, 
jak jej známe z 20. století, vznikal v 2. polovině 19. století a jeho závažnost a nebezpečnost se 
projevila na přelomu 19. a 20. století v řadě afér, které v tehdejší Evropě proběhly, z nichž 
nejznámější je Dreyfusova aféra. V této době však má kořeny i sionismus, jemuž v 1. 
polovině 19. století předcházely dva významné směry: haskala, jakési židovské osvícenství, 
typické pro židovskou společnost v západní a střední Evropě, a chasidismus, náboženský směr 
mající oblibu především mezi východoevropskými Židy.  
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