Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK
www.ahmp.cz

www.ucd.ff.cuni.cz

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku pořádanou
Kroužkem pro dějiny raného novověku

Židé za pruské okupace Prahy roku 1744,
kterou pronese ve čtvrtek 5. března 2015 od 16.00 v konferenčním sále
Clam-Gallasova paláce

PhDr. Ondřej Bastl
Dějiny Prahy jsou od 10. století úzce spjaté s židovskou menšinou. Byla vydatným zdrojem příjmů
panovníků, ale současně stála na jednom z nejnižších stupňů společenského žebříčku. Negativní
postoj křesťanské majoritní společnosti k Židům vedl k četným útokům na ně, vedeným často touho
obohatit se na jejich úkor. Na panovníky byl činěn nátlak, aby byli Židé vyhnáni z Prahy a z celého
království, čemuž se dařilo bránit za cenu finančních obětí. K poslednímu pokusu zbavit se židovských
sousedů došlo za válek o dědictví rakouské
(slezských válek). Skrytý antisemitismus se
projevil již za francouzsko-bavorsko-saské
okupace Prahy a k jeho vrcholu došlo za druhé
slezské války při pruské okupaci Prahy roku
1744, po níž byli obviněni z kolaborace s Prusy.
Židé, kteří ještě předtím odmítali pracovat na
pražském opevnění o sobotách, byli shodou
okolností ušetřeni škod při pruském ostřelování.
Čile obchodovali s okupanty a přitížila jim i
důvěra,
kterou
jim
okupační
správa
prokazovala. Židovské ghetto postihly v krátké
době dva pogromy – jeden při obsazování Prahy pruským vojskem a druhý při odchodu Prusů z Prahy.
Skutečné či domnělé provinění několika Židů bylo exemplárně potrestáno – 18. prosince 1744 vydala
Marie Terezie dekret o vyhnání Židů z Prahy a posléze z celé země. Těžiště přednášky bude zaměřeno
především na události roku 1744 a jejich důsledky až do zrušení výnosu v roce 1748.
PhDr. Ondřej Bastl (*1959), archivář a historik, magisterské studium na katedře PVH FF UK završeno
obhajobou diplomové práce Zrušení kláštera benediktinek sv. Jiří na Pražském hradě za vlády císaře
Josefa II., tamtéž obhájena rigorosní práce Spojení pražských měst v roce 1784. Nyní doktorské
studium na Ústavu českých dějin FF UK (disertace Obsazení Prahy Prusy v roce 1744 – školitel prof.
Eduard Maur). Badatelská témata: církevní správa a rušení klášterů ve druhé polovině 18. století,
dějiny městské správy a vojenství v 18. století.

