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ŽiDOVSKá ŠLECHTA V PODUNAJSKé MONARCHii (1848 – 1918)1
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The year 1848 brought fundamental changes to the society of the Danubian Monarchy. .
The Jews were granted equal rights with the rest of the population of the Monarchy, .
and the euphoria evoked by these changes stimulated many of them to achieve 
great things. Some of them achieved an important social position, which was often 
crowned with the granting of a noble title. These successes, and especially the 
Vienna stock exchange crash of 1873 with the resulting economic crisis, as well 
as the mass influx of Jewish emigrants from Eastern Europe, stimulated the origin 
of modern anti-Semitism. However, the Jews continued to play an important role 
in the life of Austria or after 1867 Austria-Hungary. Their position was especially 
dominant among bankers and industrialists, but many worked in offices or the army, .
while some played distinguished roles in the cultural and scientific fields.
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Léta 1848 a 1849, a zejména přijetí liberální prosincové ústavy roku 1867 přinesla 
židům2 po staletích útlaku úplnou a neomezenou volnost.3 Teprve nyní získali všechny 
svobody, které jim byly dosud odpírány. Směli vlastnit pozemky kdekoli v monarchii, 
svobodně volit své bydliště, studovat i získat místa státních úředníků. Euforie vyvolaná 
těmito změnami podněcovala mnohé židy k velkým výkonům. Po roce 1867 se zdálo, 
že se talentovaným a přičinlivým otevírají všechny brány. Emancipace vyvolala naději, 
že se židé díky své píli a vzdělání mohou stát respektovanými členy společnosti. Jejich 
nečekaně rychlému vzestupu napomohl i velký hospodářský rozmach, který v monarchii 
nastal za vlády Františka Josefa. Jak si ještě ukážeme, bylo postavení židů dominantní 
především ve finančnictví a průmyslu, ale jejich zástupce nacházíme také mezi svobod-
nými povoláními. Navíc se v mnoha oborech židé setkávali jen s malou konkurencí, což 
bylo dáno zkostnatělostí velké části starých měšťanských rodin a zarážející intelektuální 
a podnikatelskou rigiditou aristokracie.4.

1 Tato studie vznikla jako součást připravované práce Nová šlechta rakouského císařství a v rámci vý-
zkumného záměru Ministerstva školství České republiky č. 0021620827 České země uprostřed Evropy  
v minulosti a dnes.

2 Nemluvím zde o Židech jako o příslušnících židovského národa, ale o židech jako o náboženské skupině. 
Proto je uvádím s malým ž na začátku. 
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