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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá uvolněním židovské emigrace z SSSR do Izraele 

v 60. a 70. letech 20. století. Práce zkoumá příčiny této emigrace a klade si za cíl je 

pojmenovat. Jednotlivé příčiny hledá v oblasti národnostní politiky a zahraniční politiky 

Sovětského svazu na přelomu 60. a 70. let 20. století. Užívá přitom metody obsahové 

analýzy vybraných zdrojů zaměřujících se na jednotlivé politiky a následné syntézy 

získaných poznatků s vlastním zhodnocením. Práce je proto rozdělena do dvou hlavních 

kapitol, ve kterých je aplikovaný stejný postup získávání výsledných informací, ty jsou 

následně shrnuty v závěru.  
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The presented bachelor thesis deals with the release of Jewish emigration from the USSR to 

Israel in the 60s and 70s of the 20th century. The work examines the causes of this emigration 

and aims to name them. It searches for individual causes in the area of national policy and 

foreign policy of the Soviet Union at the turn of the 1960s and 1970s. In the work are used 

methods of content analysis of selected sources focusing on individual policies and 

subsequent synthesis of acquired knowledge with its own evaluation. The work is therefore 

divided into two main chapters in which the same procedure of obtaining the resulting 

information is applied, which are then summarized in the conclusion. 
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Úvod 

Historie Ruska a Sovětského svazu je jednou pro mě z nejkurióznějších a nejzajímavějších. 

Právě z toho důvodu jsem si vybrala jako téma své bakalářské práce židovskou emigraci z 

SSSR v 70. letech 20. století. Toto téma je velmi pozoruhodné, jelikož se jedná o fenomén, 

který téměř nekoresponduje s politikami prosazovanými SSSR a narušuje kontinuitu 

především dosavadní národností politiky. Sovětský svaz byl charakteristický stát pro svou 

vnitřní kontrolu informací a pohybu osob. S tím souviselo i omezování volného pohybu 

vlastního obyvatelstva v rámci možnosti cestovat do zahraničí. Mimořádná velikost SSSR 

sebou přirozeně nesla i multietnicitu, Sověti museli navzdory bolševické ideologii, která 

význam národních identit popírala, vést i národnostní politiku. Židé tradičně představovali 

skupinu, která se od majoritního ruského etnika odlišovala etnicky, jazykově i nábožensky. 

Tradičně čelili vlnám nenávisti a pogromům. Bezprostředně po druhé světové válce 

souvisela židovská politika SSSR se vztahy s nově vzniklým státem Izrael, a jakmile se oba 

státy rozešly, rozpoutal J. V. Stalin v SSSR nové pronásledování Židů. Vykonstruovaný 

případ židovských lékařů pak v padesátých letech zahájil novu vlnu antisemitismu nejen v 

SSSR samotném, ale i v sovětských satelitech v Evropě. V tomto kontextu, překvapivě 

uprostřed vyostřené studené války v roce 1967 a posléze zejména v roce 1971, SSSR uvolnil 

hranice a umožnil židům zcela legálně emigrovat do Izraele a na Západ. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumat a analyzovat jednotlivé politiky 

Sovětského svazu a jejich kroky, které vedly nebo přispěly k uvolnění legální emigrace Židů 

žijících v Sovětském svazu, a tyto jednotlivé příčiny následně shrnout. Hypotézou, ze které 

vycházím, je tvrzení, že vysocí představitelé Sovětského svazu využili nejen dlouholeté 

zakořeněné nenávisti vůči židovské menšině a antisemitismu, ale i souběžně probíhající 

mezinárodní situace zahrnující arabsko-izraelský konflikt a politiku détente k legálnímu 

„vyhnání“ židovské menšiny, kterou se jim nepodařilo úspěšně asimilovat v rámci 
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národnostní politiky, ven ze Sovětského svazu. Jako hlavní výzkumnou otázku jsem si tedy 

stanovila: Co přimělo Sovětský svaz dlouhodobě prosazující asimilační politiku a blokující 

emigraci sovětských Židů do Izraele a na Západ k jejímu legálnímu uvolnění v 60. a 70. 

letech 20. století? Vedlejšími otázkami této práce jsou: Jakou roli hrála v uvolnění emigrace 

národnostní politika SSSR v 60. letech 20. století? Jak ovlivnila tehdejší politika détente 

uvolnění židovské emigrace? Jaký měl vliv zájem SSSR na Blízkém východě na otevření 

sovětských hranic v 70. letech? 

 Bakalářská práce se zabývá primárně obdobím 60. a 70. let 20. století. V historickém 

kontextu však práce popisuje i krátkou historii židovské menšiny v Sovětském svazu v první 

polovině 20. let 20. století. K popisu tohoto období používám deskriptivní metodu a čerpám 

ze sekundární literatury. V samotných kapitolách práce pak užívám metodu obsahové 

analýzy zdrojů, kdy se snažím důkladně analyzovat jednotlivé aspekty národnostní i 

zahraniční politiky SSSR v daném období a nalézt tak jednotlivé příčiny samotné emigrace. 

K tomuto účelu používám sekundární literaturu zabývající se nejen židovskou emigrací, ale 

i jednotlivými sovětskými politikami. Tyto poznatky prokládám místy informacemi 

z primárních pramenů, které mi umožnily lépe se orientovat v detailních podrobnostech 

těchto politik. V závěru každé kapitoly používám syntézu k uchopení výsledků své analýzy 

pramenů a informací k vytvoření zobecňujícího závěru a shrnutí výsledků. Výsledkem je 

kompilační bakalářská práce v podobě uceleného přehledu bádání v oblasti této 

problematiky s vlastním zhodnocením.  

Struktura bakalářské práce je následovná. Na začátku práce nejprve vysvětluji 

stěžejní pojmy, které opakovaně v práci užívám. Po úvodu, kde je práce časově i teritoriálně 

vymezena a zasazena do historického kontextu včetně kritiky literatury a použitých zdrojů, 

následuje stať práce. Ta se skládá ze dvou symetrických kapitol, které se zabývají 

jednotlivými politikami SSSR v daném období. Každá z kapitol má vlastní úvod do 
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konkrétní politiky i časového období a stručný závěr, ve kterém jsou shrnuty poznatky a 

výsledky analýzy z každé kapitoly. První kapitola se zabývá národnostní a vnitřní politikou 

Sovětského svazu. Rozebírá praktikovanou politiku vůči židovské menšině a s ním spojenou 

protisionistickou kampaň. Zohledňuje rovněž rozvoj židovského disidentského hnutí a jeho 

aktivity jako reakci na tuto kampaň. Kapitola je zakončena shrnutím.  

Druhá kapitola je zaměřena na zahraniční politiku praktikovanou SSSR v rámci 

usmiřování se Západem, a to zejména na začátku 70. let 20. století. Rozebírá jednotlivé 

události a postoje ve vztahu k USA, Spolkové republice Německo a zemím Blízkého 

východu. Stejně jako první kapitola je uzavřena krátkým shrnutím. V závěru práce shrnuji 

výsledky bádání a zhodnocuji příčiny, které jsem z něj vyvodila a stojí za uvolněním 

židovské emigrace z SSSR v 60. a 70. letech 20. století.  

Při psaní této práce jsem čerpala především z několika rozsáhlých publikací mapující 

detailně historii židovské menšiny v Rusku a Sovětském svazu, která zohledňuje židovskou 

emigraci. V průběhu celé práce jsem se pravděpodobně nejvíce opírala o publikaci 

Benjamina Pinkuse The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority. Pinkus 

byl židovský historik působící v Izraeli a jeden z největších západních odborníků na 

židovskou menšinu v SSSR. Jeho rozsáhlá práce se věnuje komplexní historii této menšiny 

od 18. století až do 80. let 20. století, přičemž ji obratně proplétá s dalšími ruskými vnitřními 

a vnějšími záležitostmi. Sám byl emigrantem z východního bloku do Izraele a této 

problematice ve své práci přikládá značný důraz.1  

Další knihou, která se pro mě stala velmi přínosnou, je Dějiny Ruska 20. století 2. díl 

od současného ruského historika Andreje Zubova. Tato práce je velmi rozsáhlá a pokrývá 

oblasti zahraniční i vnitřní politiky Sovětského svazu. Čerpala jsem zejména z pasáží 

 
1 Benjamin Pinkus, The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1988). 
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věnovaným disidentskému hnutí a vnitřním událostem, avšak spoustu poznatků jsem využila 

i v kapitole o zahraniční politice. Zubov věnoval jednu kapitolu své knihy popisu 

disidentských aktivit Sacharova a Solženicyna, kterými se má práce rovněž věnuje. Tyto 

informace jsem následně ve své práci spojila s poznatky získanými v díle samotného 

Alexandra Solženicyna Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1917–

1995.2 Solženicyn se v této knize důkladně věnuje dějinám rusko-židovských vztahů. Zde 

jsem čerpala z pasáží popisující vnitřní události v Sovětském svazu spojené s židovskou 

emigrací. Solženicyn byl přímým účastníkem této doby a ve své knize ji barvitě popisuje. 

Nutno zmínit, že za toto dílo sklidil i kritiku a byl nařčen z místy nacionalistického a 

antisemitského přístupu.3 

Dalším cenným zdrojem informací pro mě bylo dílo americké historičky židovského 

původu Nory Levin s názvem Jews of the Soviet Union Since 1917. Levin byla odbornicí na 

historii evropských Židů ve 20. století a sionistickou aktivistkou. Ve své práci velmi čtivě a 

důkladně popisuje historii židovské menšiny v Sovětském svazu.4 I přestože její práce byla 

některými kritizována za místy nedostatečné citování, byla oceněna nejen širokou veřejností, 

ale i uznávanými odborníky.5 Mezi tyto odborníky patřil i Zvi Gitelman, z jehož práce jsem 

rovněž čerpala. Gitelman je uznávaný americký historik a odborník na etnicitu a politiku 

Sovětského svazu a Izraele, v této oblasti napsal nespočet publikací. Využívala jsem 

zejména jeho knihu A Century of Ambivalence: The Jews in Russia and the Soviet Union, 

1881 to the Present k první kapitole. Práce se kromě obecné historie židovské menšiny 

věnuje i židovské emigraci z SSSR. Jelikož však na rozdíl od předchozích zmíněných knih 

 
2 Alexandr I. Solženicyn, Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1917–1995. Díl 

druhý. (Praha: Academia, 2005). 
3 Zinaida Gimpelevich. "Dimensional Spaces in Alexander Solzhenitsyn's Two Hundred Years Together." 

Canadian Slavonic Papers 48, č. 3/4 (2006): 291-314. Staženo 20.4.2021 

http://www.jstor.org/stable/40871113.  
4 Nora Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917 (New York: New York University Press, 1988). 
5 Jewish Women’s Archive. „Nora Levin.“ Staženo 25. dubna 2021, 

https://jwa.org/encyclopedia/article/levin-nora.  

http://www.jstor.org/stable/40871113
https://jwa.org/encyclopedia/article/levin-nora
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není tak rozsáhlá, problematice se věnuje mnohem stručněji.6 Za hodnotné bych označila i 

jeho další publikaci The Politics of Nationality and the Erosion of the USSR: Selected Papers 

from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies ze které jsem 

čerpala.7 V první kapitole pro mě byl cenným zdrojem informací i 3. díl knihy The Jews in 

Poland and Russia, Volume 3: 1914–2008 od amerického historika Anthony Polonského. 

Ačkoliv je Polonsky expertem na holocaust a polskou židovskou menšinu, tato publikace 

nabízí čtenářům i zcela detailní pohled na židovskou menšinu v Sovětském svazu.8  

Velmi přínosné pro mě byly knihy historika Ro’i Yaacova, který se specializuje nejen 

na historii Židů, ale i arabsko-izraelský konflikt a sovětsko-izraelské vztahy.9 Z jeho knih 

jsem čerpala v obou kapitolách, nejpřínosnější pro mě však byly v oblasti zahraniční politiky 

SSSR. Zcela zásadní pro vystižení sovětské zahraniční politiky pro mě bylo dílo amerického 

historika a specialisty na sovětskou zahraniční politiku Roberta Donaldsona Soviet Foreign 

Policy since World War II.10 Práci jsem průběžně doplňovala informacemi z elektronických 

zdrojů a článků získaných prostřednictvím databází.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Zvi Gitelman, A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present 

(Bloomington: Indiana University Press: 2001).  
7 Zvi Gitelman, The Politics of Nationality and the Erosion of the USSR (Harrogate: Palgrave Macmillan UK, 

1990). 
8 Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia: Volume III: 1914–2008 (Liverpool, The Littman Library 

of Jewish Civilization in association with Liverpool University Press, 2019). 
9 Ro’i Yaacov, The Struggle for Soviet Jewish Emigration 1948–1967 (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1991). 
10 Joseph Nogee a Robert Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II (Houston: Univeristy of 

Houston, 1987). 
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Terminologie 

Ve své práci opakovaně zmiňuji následující pojmy, které nejprve charakterizuji. 

Sionismus 

Sionismus je ideový směr usilující o vytvoření a následné udržení židovského národního 

státu v Zemi izraelské. Je zároveň politickým projevem židovského nacionalismu. Vznikl 

v 19. století mezi evropskými Židy. Po vzniku samostatného státu Izrael v roce 1948 si 

sionisté kladli za cíl do Izraele emigrovat.11 

Antisemitismus 

Antisemitismus by se dal charakterizovat jako náboženská, národnostní a rasová 

nesnášenlivost vůči židům. V historii se projevoval genocidou Židů a jejich perzekucí. 

Konkrétně v Rusku byl antisemitismus charakteristický např. pogromy – rasovými nepokoji 

namířenými proti Židům.12 

Arabsko-izraelský konflikt 

Arabsko-izraelský konflikt je dlouhotrvající konflikt mezi státem Izrael a arabskými státy 

teritoriálního, náboženského i politického rozměru na Blízkém východě.13 Při užívání pojmu 

arabsko-izraelský konflikt odkazuji přímo také na arabsko-izraelské války, které jsou jeho 

součástí. Jedná se o pět válek: první arabsko-izraelská válka (1948–1949), sinajská válka 

(1956), šestidenní válka (1967), opotřebovací válka (1967–1970) a jomkipurská válka 

(1973).14 

 
11 Michael Krupp, Sionismus a Stát Izrael (Praha: Vyšehrad, 1999), 242–243. 
12 Alexandr I. Solženicyn, Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1917–1995. Díl 

druhý. (Praha: Academia, 2005). 
13 Ro’i Yaacov, From Encroachment to Involvement: A Documentary Study of Soviet Policy in the Middle 

East, 1945-1973 (New York: Routledge, 1974). 
14 Ibid. 
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Historický kontext 

Židé v Rusku tvořili po několik staletí velmi početnou náboženskou menšinu, s tím 

byla však spjata i silně zakořeněná nenávist a předsudky ze strany Rusů, kteří si značně 

zakládali na své pravoslavné víře a jinou vírou se cítili být ohroženi. Od 18. století na ně 

byla uplatňována asimilační politika a rusifikace. Mohli sídlit pouze v okrajových oblastech 

Ruska a jako menšina nebyli vůbec akceptováni.15 

 S příchodem 20. století proudil do Ruska nový proud antisemitistických myšlenek 

z Německa a Francie, který silně ovlivňoval přístup Rusů k Židům.16 Kromě rozsáhlé 

diskriminace začalo i jejich masivní vysídlování. Nejtvrdšímu vysídlování z měst čelili Židé 

za první světové války, kdy byli obviňováni ze špionáže a kolaborace s nepřítelem. Za války 

bylo vysídleno ze svých obydlí nad 600 000 Židů a od roku 1881 do roku 1918 jich téměř 

dva miliony emigrovalo, přestože emigrace byla trestná a nikdy nebyla schválena Státní 

dumou.17  

Důležitou roli v této problematice hrály i zahraniční židovské organizace a židovské 

diaspory, které se od 80. let 19. století začaly vymezovat proti ruskému antisemitismu, 

pogromům a diskriminaci židovské menšiny. Aktivity a protesty židovských organizací 

v USA dokonce došly tak daleko, že roku 1911 americký prezident William H. Taft 

upozornil Rusko na neobnovení americko-ruské obchodní dohody z roku 1832, pokud bude 

nadále docházet k tak rozsáhle diskriminaci Židů v Rusku.18  

S pádem carského režimu po Únorové revoluci roku 1917 byly sice zrušeny veškeré 

právní restrikce vůči Židům, nevymýtilo to však předsudky a postoj vůči nim ze strany 

ruských obyvatel. Vladimir I. Lenin a ostatní bolševici byli velkými kritiky antisemitismu a 

 
15 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 7–10. 
16 Ibid., 23–25. 
17 Ibid., 28–32. 
18 Ibid., 48.  
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odsuzovali jej, v SSSR však neexistoval žádný postih pro jeho prosazovatele.19 I přes svůj 

vyhraněný postoj vůči antisemitismu, Lenin Židy pokládal spíše za sektu, jeho následník 

Stalin naopak považoval Židy za národnost existující pouze na papíře a sionistické hnutí za 

reakční buržoazní hnutí. Tento Stalinův postoj se stal i oficiální stanoviskem protižidovské 

propagandy v 50. letech.20  

Údaje o sčítání lidu z roku 1926 uvádí, že v Sovětském svazu žilo celkem 2 600 900 

Židů, kteří tvořili celkem 1,8 % celkové populace.21 Ve 20. letech 20. století procházela 

země silnou ekonomickou a sociální proměnou. Stalin se přikláněl k asimilaci Židů a jejich 

postupnému začleňování do společnosti. Židé se začali stěhovat z okrajových oblastí do 

vnitrozemí a průmyslově rozvinutých oblastí, zároveň se stále více Židům dařilo nalézt 

uplatnění na vyšších státních postech či u policie.22 V duchu tohoto začleňování byla sice 

respektována etnicita Židů, nikoliv však jejich náboženská identita, která byla potlačována.23 

Pro většinu ruských obyvatel to byla nevítaná změna, která začala utvářet dojem, že 

„převzali Rusko“.24  

Na konci 20. let a začátku 30. let byla zahájena Stalinem kolektivizace, která opět 

uvrhla Židy do nepřátelského stínu pod nálepkou buržoazie. Zvedla se proti nim vlna odporu, 

antisemitismu a ze strany státu na ně byla uvalena represivní opatření jakožto potencionální 

hrozbu režimu.25 Ve 30. letech se Židů rovněž dotkly Stalinovy čistky, a to zejména v 

politbyru Ústředního výboru Komunistické strany nebo v NKVD, kde obsazovali značný 

počet postů.26  

 
19 Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917, 35–39. 
20 Ibid., 50. 
21 Marxists Internet Archive. „Area and Population.“ Staženo 22. 4. 2020. 

https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/ch01.htm.  
22 Gitelman, A Century of Ambivalence, 89.  
23 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 248–266.  
24 Ibid., 86. 
25 Polonsky, Jews in Poland and Russia, 248–266.  
26 Ibid., 251–252. 

  NKVD = Lidový komisariát vnitřních záležitostí 

https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/ch01.htm
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Za druhé světové války naopak Sověti silně podporovali patriotismus svých 

národnostních minorit, aby si zajistili jejich loajalitu. Zároveň ve snaze získat co největší 

zahraniční podporu sovětského válečného úsilí navázali řadu institucionálních kontaktů s 

vnějším světem. Sovětským Židům proto dovolili navázat spojení s Židy ostatních států jako 

příklad sovětské snahy přispět k fyzickému přežití židovského národa po děsivé éře 

holocaustu. S ním spojené hrůzy znamenaly pro Židy národní probuzení, které zároveň 

upevnilo vazby mezi židovskou minoritou v SSSR a za jeho hranicemi.27 

 Vznik samostatného židovského státu Izrael v roce 1948 podporoval kromě mnoha 

jiných států také Sovětský svaz. Nicméně ve stejném období rovněž znovu začal propagovat 

židovskou autonomní oblast Birobidžan28 ve snaze přilákat sovětské Židy do této oblasti a 

zamezit jejich vůli emigrovat do Izraele.29 Pro Židy byl však Birobidžan naprosto 

neatraktivním místem pro život a série těchto událostí naopak více posílila pocit 

sounáležitosti se zahraničním židovstvem a vůli emigrovat.30 Sovětské vedení bylo touto 

reakcí pobouřeno a vykládalo si ho jako projev nevděčnosti. Od roku 1948 znovu začal 

narůstat silný antisemitismus nejen v sovětské společnosti, ale i mezi sovětským vedením. 

Židé začali být obviňováni a trestáni za vlastizradu, sionismus, kontaktování zahraničí nebo 

požadavky emigrovat do Izraele. Následně pak byli deportováni do pracovních táborů v 

Birobidžanu.31 

Antižidovská a antisionistická kampaň nabyla nového rozměru počátkem 50. let. 

Sověti byli plně přesvědčeni, že za veškerými sovětskými problémy stojí Židé a byli utvrzeni 

v tom, že se jedná o americké špiony konající podvratné aktivity jménem USA. Poprvé byli 

 
27 Yaacov, Soviet Decision-Making, 297–301. 
28 Birobidžan byl název pro židovskou autonomní oblast vytvořenou v roce 1934 pro sovětské Židy na jižní 

Sibiři. Měla se stát kolébkou židovského socialismu, přilákat co největší množství obyvatel, omezit tak 

emigraci do Palestiny a vyřešit tzv. židovskou otázku. (David Shneer, „Birobidzhan“, YIVO Encyclopedia of 

Jews in Eastern Europe, 29. červenec 2010, https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Birobidzhan.) 
29 Yaacov, Soviet Decision-Making 305–320. 
30 Yaacov, Soviet Decision-Making 332. 
31 Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917, 42–46. 
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rovněž přirovnáváni k nacistům a jejich činy k nacistickým praktikám. Příkladem byla 

vykonstruovaná kauza zvaná „The doctors plot“. V lednu roku 1953 oznámila agentura 

TASS, že státní bezpečnostní služba odkryla několik maskovaných teroristů mezi doktory.32 

Tito doktoři, z nichž 6 z 9 byli Židé, byli odkryti jako agenti pracující pro britskou a 

americkou inteligencí s cílem „ukončit prostřednictvím škodlivého lékařského ošetření 

životy aktivních veřejných činitelů Sovětského svazu.“33 Byli obviněni z vraždy dvou 

sovětských představitelů a „podkopání zdraví předních sovětských vojenských kádrů tak, 

aby byly vyřazeni z činnosti, a tím byla oslabena obrana země.“34 Z Židů se rázem stali 

„největší nepřátelé sovětského lidu“ a byla proti nim započata jedna z největších 

antisemitistických kampaní v dějinách SSSR. Po smrti Stalina v březnu 1953 a výměně 

vedení byl případ odvolán, doktoři propuštěni a proces označen za Stalinem uměle 

vykonstruovaný. To později přiznal i Stalinův nástupce Nikita Chruščov v roce 1956.35 

Zároveň také přiznal, že projekt Birobidžanu byl neúspěšný. Židům se zde podařilo zachovat 

si z části svou kulturu, byli však nevzdělaní a zaostalí. 36 Jejich situace se tak ani s nástupem 

nového vedení v podobě Chruščova, který byl mimo jiné tradiční antisemita, nezlepšila.37  

Od roku 1948 se vztah k Židům uvnitř Sovětského svazu proměňoval souběžně 

s arabsko-izraelským konfliktem, který započal ve stejném roce po ustanovení nového státu 

Izrael. Od téhož momentu visela ve vzduchu otázka emigrace sovětských Židů do Izraele, 

která se na více jak dvě následující dekády stala určujícím bodem v sovětské domácí i 

zahraniční politice. I přes dlouhá léta asimilace a snahu zařadit se do ruské společnosti, Židé 

zůstávali diskriminovanou etnickou i náboženskou skupinou a uprostřed vyostřené studené 

 
32 Meir, My life, 240–244. 
33 Yaacov, Soviet Decision-Making, 375. 
34 Ibid. 
35 Internet Archive “Special Report to the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union.“ Staženo 

15.4.2021.https://web.archive.org/web/20051107221432/http://www.uwm.edu/Course/448-343/index12.html  
36 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 241. 
37 Petrus Buwalda, They Did Not Dwell Alone: Jewish Emigration from the Soviet Union, 1967–1990 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 29. 

https://web.archive.org/web/20051107221432/http:/www.uwm.edu/Course/448-343/index12.html
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války se pro ně emigrace stala jediným východiskem.  

Na konci 60. let však sovětské vedení učinilo obrat ve své dosavadní politice 

prosazované vůči menšinám. Židům umožnilo zcela legálně emigrovat ze země. V 60. letech 

v řádech několika stovek osob, v první polovině 70. let však v řádu desítek tisíců. V roce 

1971 se nacházelo v SSSR zhruba 2 500 000 Židů, z toho 350 000 z nich se neoznačovalo 

za Židy v důsledku anti-sionistické kampaně.38 V témže roce emigrovalo ze Sovětského 

svazu 12 832 Židů. V následujících letech došlo k dalšímu uvolňování, a tudíž i prudkému 

zvýšení vydaných povolení k emigraci. V roce 1972 opustilo SSSR 31 652 osob židovského 

vyznání, následující rok dosáhla emigrace svého vrcholu s počtem 34 477 emigrantů. 

V dalších letech byl naopak zaznamenán prudký pokles, v roce 1974 emigrovalo 29 628, 

v roce 1975 pouze 13 221 a v roce 1975 14 000 Židů.39  

 

 
38 Gitelman, The Jewish Question in the USSR since 1964, 325–328. 
39 Geoffrey P. Levin "Before Soviet Jewry's Happy Ending: The Cold War and America's Long Debate Over 

Jackson-Vanik, 1976-1989," Shofar 33, No. 3 (2015): 63–85.  
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1. Národnostní politika a vnitřní vývoj 

 

Národnostní politika a vnitřní vývoj židovské menšiny v druhé polovině 60. let a na počátku 

70. let 20. století byly naprosto stěžejní pro určení obratu v postoji vůči uvolnění emigrace. 

I přestože v roce 1953 utichl nejzuřivější stalinistický teror a rozsáhlá protižidovská kampaň, 

situace se bezprostředně po smrti Stalina s nástupem nového generálního tajemníka Nikity 

Chruščova pro Židy výrazně nezměnila. Tvrdé pronásledování Židů po smrti Stalina sice 

ustalo, antisemitismus se však v běžném životě ruské společnosti plně zachoval a Židé stále 

nebyli považováni ani za národ, ani za národnost.40 V 50. letech 20. století docházelo 

k rozvoji a nárůstu sovětské národní kultury. S tímto rozvojem byl rovněž spjat proces 

asimilace neruských obyvatel SSSR, kteří byli ruskou kulturou obklopováni a tomuto 

procesu přirozeně podléhali. Židé v tomto případě nebyli výjimkou. I přestože v některých 

okrajových oblastech pouze s židovskou komunitou si ponechali svou kulturu, zvyky i jazyk, 

velká část z nich se asimilovala dobrovolně ve snaze vymanit se z diskriminace. Dobrovolně 

se distancovali od své vlastní kultury, přestávali mluvit mateřským jazykem a uzavírali 

sňatky s Rusy.41 Od roku 1955 v SSSR zesílil antisionismus,42 který se vyvíjel souběžně 

s arabsko-izraelským konfliktem, ve kterém Sovětský svaz zaujímal arabskou stranu a 

vojensky podporoval Egypt (viz 2. kapitola).  

Chruščovova národnostní politika mimo asimilační znaky vykazovala i ty 

protináboženské. Ústřední výbor KSSS43 přijal v roce 1958 rezoluci, která odstartovala 

organizovanou protináboženskou kampaň uvnitř Sovětského svazu. Tato rezoluce dávala 

 
40 Neruské národy se v SSSR se klasifikovaly jako celé národy a menší skupiny lidí národnosti. Židé byli 

rozeznáváni jako extrateritoriální menšina, stejně jako Poláci, Maďaři a Němci, avšak ti byli zároveň 

klasifikováni alespoň jako socialistický národ. Do této skupiny již Židé nepatřili, byli považováni za 

rozptýlenou národnostní skupinu, která musí být asimilována s okolím, ve kterém žije. (Pinkus, The Jews of 

the Soviet Union, 213.) 
41 Nora Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917, (New York: New York University Press, 1988). 
42 Antisionismus je termín označující názorové vyhranění v opozici vůči sionismu. (Michael Krupp, Sionismus 

a Stát Izrael [Praha: Vyšehrad, 1999], 242.) 
43 Komunistická strana Sovětského svazu 
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svolení sovětským médiím atakovat duchovenstvo nejen za porušování sovětského práva 

v náboženských záležitostech, ale také za škodlivé ovlivňování společnosti nebo za aktivity 

proti státu. Většina těchto obvinění a útoků byla však směřována zejména na židovské 

náboženství. Židé byli v rámci této kampaně charakterizováni jako skupina nabádající 

společnost k žití prostřednictvím neetických praktik a peněz ostatních jedinců. V návaznosti 

na toto prohlášení začaly být hromadně zavírány synagogy. Od roku 1958 do roku 1965 jich 

bylo zavřeno okolo padesáti po celém Sovětském svazu.44  

Podle sčítání lidu v roce 1959 v SSSR žilo 2 267 000 Židů a naprostá většina z nich 

byla usídlena ve městech.45 Navzdory tomu, že náleželi k sovětské profesní elitě a velká část 

z nich disponovala vysokoškolským vzděláním, byli považováni a označováni za zcela 

nedůvěryhodnou a druhořadou národnostní skupinu.46  

V 60. letech 20. století začali být Židé efektivně vylučováni z politicky sensitivních 

postů, uplatňovat se pak mohli pouze v určitých částech kulturního a akademického života.47 

Celkově by se tak národnostní politika prosazovaná Chruščovem dala charakterizovat 

zejména snahou asimilovat neruskou část společnosti a odstranit tak hranice mezi svazovými 

republikami. Výsledkem této politiky měla být homogenizovaná společnost. V souvislosti 

s touto formou politiky byl používán termín „slijanie“.48  

Bezprostředně po Chruščovově sestupu z čela SSSR v roce 1964 nedošlo v tomto 

ohledu k žádné razantní či viditelné změně. Chruščova nahradil ve funkci generálního 

 
44 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 289. 
45 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 658. 
46 Ibid. 
47 Pokud to porovnáme s 20. a 30. léty 20. století, kdy Židé obsazovali vedoucí posty sovětských orgánů. 

Významnými Židy, kteří tyto posty obsazovali, byli například G. Zinověv, L. Kameněv, L. Trocký nebo G. 

Sokolnikov. (Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 78). 
48 Nejen západní teorie modernizace, ale také marxismus-leninismus předpokládal zánik etnických identit 

v rámci postupující industrializace, urbanizace a masového vzdělávání. Sovětský svaz pracoval prvně 

s termínem sblizenie, které předpokládalo nejprve vzájemné sblížení etnik a národů a následně právě termín 

slijanie, tedy slévání národů, kdy se vytvoří plně homogenizovaná společnost (Zvi Gitelman, The politics of 

nationality, 3). 
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tajemníka Leonid Brežněv. Období od roku 1965 do roku 1967 bylo v kontextu národnostní 

politiky tranzitní, jelikož umožňovalo rozvoj nových myšlenek a směrů, kterými by se mohla 

ubírat. Brežněv si uvědomoval důležitost sjednocování jednotlivých národů žijících v SSSR, 

proces asimilace a porušťování těchto obyvatel tedy pokračoval i za jeho vedení. Zároveň si 

však byl vědom také nutnosti jisté modernizace. Charakter této národnostní politiky a její 

důležitost zdůraznil na 23. sjezdu KSSS v roce 1966.49  

Ve druhé polovině 60. let bylo schváleno vedením SSSR, aby oblastem a republikám 

Sovětského svazu s převažujícími neruskými obyvateli putovalo mnohem více prostředků 

ze všesvazového rozpočtu. Vedení SSSR tímto konáním doufalo, že se podaří co nejvíce 

neutralizovat antiruské a antisovětské nálady či síly, které měly v těchto multietnicitních 

částech země potenciál růst.50 Důsledkem této formy modernizační politiky, která 

obsahovala i podporu rozvoje vědy a zejména středoškolského a vysokoškolského vzdělání, 

byl rapidní demografický růst. Nejpatrněji se projevil na počátku 70. let. Prudký 

demografický nárůst obyvatel neruského původu měl následně za následek i vzedmutí vlny 

nacionalismu a sebeuvědomění u těchto etnik.51  

Tyto faktory byly zároveň umocňovány také vzestupem socialistického 

internacionalismu, který se stal předmětem mezinárodní diskuse v roce 1968 po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa.52 Od této doby se o další modernizaci v rámci 

národnostní politiky nedalo hovořit. Na následujícím sjezdu, tedy 24. sjezdu KSSS v roce 

1971, již Brežněv zdůraznil, že jako výsledek úspěšné národnostní politiky 60. let vznikla 

„historicky nová společnost – sovětský lid“.53  

 
49 Vykoukal, Litera, Tejchman, Východ, 493. 
50 Gitelman, The politics of nationality, 15. 
51 Zubov, Dějiny Ruska 20. století, 424. 
52 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 211. 
53 Brežněv se záměrně vyhýbal Chruščovovu termínu slijanie. Prosazoval politiku odstraňování rozdílů mezi 

národy a nestrpěl žádnou podporu nacionalismu jednotlivých národů či opozici vůči oficiální národnostní 

politice. Zároveň zdůrazňoval, že cílem strany není likvidace všech národů. (Vykoukal, Litera, Tejchman, 

Východ, 493). 
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I přestože sovětské vedení považovalo národnostní politiku 60. let vedenou 

Brežněvem za úspěšnou v porovnání s předchozími dekádami, v 70. letech se projevily její 

nedostatky. Neruské obyvatelstvo začalo v Sovětském svazu dosahovat početní převahy nad 

ruským. Brežněv nadále prosazoval asimilační politiku, pokračoval v rusifikaci obyvatel a 

utváření „sovětského lidu.“ Hlavním nástrojem rusifikace byly univerzity, školy a moderní 

průmysl. Výsledkem byl nárůst počtu obyvatel, kteří hovořili ruštinou a považovali ji za svůj 

mateřský jazyk, avšak jako etnikum se od ruské části společnosti odlišovali.54 Jediným stále 

plně diskriminovaným etnikem byli Židé.55  

1.1.  Disidentské hnutí 

Probíhající vnitřní i vnější politika, porušování lidských práv, vzedmutí vlny nacionalismu, 

neustávající diskriminace neruských obyvatel, zatýkání a věznění politických odpůrců – to 

vše dalo impuls pro vznik sovětského disidentského hnutí v 60. letech 20. století. Toto 

demokratické hnutí v Sovětském svazu se uskupilo zejména na protest porušování lidských 

práv. Hlavním impulsem bylo v polovině 60. let 20. století zatčení dvou spisovatelů J. M. 

Daniela a A. D. Siňavského, kteří psali antisovětské povídky a vydávali je v zahraniční pod 

pseudonymy. Následně byli vyhodnoceni jako nepřátele státu a souzeni.56  

Reakcí na zacházení se spisovateli bylo veřejné protestní hnutí obhájců lidských 

práv, které se vesměs skládalo z levicových intelektuálně-kulturních elit. Součástí byl 

například i fyzik Andrej Dmitrijevič Sacharov,57 jenž se stal brzy nejvýraznější postavou 

 
54 Zubov, Dějiny Ruska, 425. 
55 Ibid.  
56 Yuli Kosharovsky a Ann Komaromi, 'We Are Jews Again': Jewish Activism in the Soviet Union (New York: 

Syracuse University Press 2017), 327. 
57 Andrej Dmitrijevič Sacharov byl významný ruský fyzik, disident a obhájce lidských práv. Reprezentoval 

demokratické hnutí v SSSR, které si získalo větší pozornost Západu než kterékoliv jiné. V roce 1970 založil 

Výbor pro lidská práva a v roce 1975 obdržel Nobelovu cenu za mír jako první Rus. Jeho texty volající po 

„intelektuální svobodě“ a kritizující zásady sovětského života, si díky samizdatu získaly v SSSR i zahraničí 

mimořádný ohlas (Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 211–217), (Zubov, Dějiny Ruska, 391). 
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hnutí za lidská práva v SSSR. Hnutí si posléze získalo pozornost a podporu desetitisíců lidí.58 

Mnoho přívrženců bylo zatýkáno KGB, která si přímo pro členy hnutí a obhájce lidských 

práv zvolila název „disidenti“.59 Jednou z dalších výrazných osobností bojující v té době 

proti režimu a za lidská práva uvnitř SSSR byl i spisovatel Alexandr Solženicyn,60 který se 

v 60. letech těšil velké popularitě, a byl proto soustavně sledován KGB. Od roku 1967 byla 

jeho aktivita dokonce označena sekretariátem ÚV za „antisovětskou“.61 

V rámci rozvoje disidentského hnutí v SSSR začal v zemi ve velkém fungovat 

samizdat a tamizdat.62 Díky samizdatu proudilo do SSSR mnoho zakázaných knih, které 

podporovaly stále větší rozvoj intelektuální a politické opozice uvnitř země. Samizdat 

rovněž umožňoval propašování zakázaných knih a textů na Západ, kde se prostřednictvím 

rozhlasových vysílání s texty seznamovala nejen široká zahraniční veřejnost a ostatní země, 

ale i obyvatelé SSSR.63 KGB ve svých souhrnných zprávách přisuzovala vznik této opozice 

především osobám židovské národnosti, a to i přesto že v té době se velká část Židů obracela 

k pravoslaví a podléhala asimilaci.64  

Samotné židovské disidentské hnutí se však uvnitř SSSR formovalo až ve druhé 

polovině 60. let.65 Sám Solženicyn uvádí, že většina Židů na začátku 60. let neměla o 

sionismu žádné povědomí, naopak dokonce často kritizovali stát Izrael za to, že může za 

 
58 Zubov, Dějiny Ruska, 379. 
59 Slovo disident znamená odpůrce či odpadlík, pochází z latinského slova dissidere, které znamená 

nesouhlasit. Tímto slovem byli označování od 60. let 20. století odpůrci totalitního režimu ve východním bloku. 

K tomuto účelu bylo záměrně vybráno slovo cizího původu. (Luděk Navara a Josef Albrecht, Abeceda 

komunismu [Brno: Host, 2010], 43). 
60 Alexandr Isajevič Solženicyn byl ruský spisovatel a disident. Byl několik let vězněn za kritiku Stalina a v 

roce 1968 byl vyloučen ze Svazu spisovatelů. Na konci 60. let se ruští obyvatelé mohli seznámit s jeho prací 

zejména prostřednictvím samizdatu. Tato Solženicynova práce měla významný vliv na formování národního 

sebeuvědomění v 70. letech v SSSR (Zubov, Dějiny Ruska, 387–397). 
61 Zubov, Dějiny Ruska, 379. 
62 Tamizdat je označení pro literaturu Sovětského svazu publikovanou v zahraničí. (Friederike Kind-Kovács a 

Jessie Labov, Samizdat, Tamizdat and Beyond: Transnational Media During and After Socialism [New York: 

Berghahn Books, 2013], 162–163.)  
63 Gitelman, The politics of nationality, 38–41. 
64 Zubov, Dějiny Ruska, 382. 
65 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 41. 
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jejich diskriminaci uvnitř SSSR i přesto, že se snaží asimilovat.66 Sami Židé tak první 

polovinu této dekády nepovažovali nijak turbulentní a o emigraci vesměs neuvažovali, 

jelikož ji považovali za nereálnou.67 I přestože židovské disidentské hnutí vykrystalizovalo 

spíše z ostatních disidentských a demokratických hnutí, byl to právě rozmach samizdatu, 

který pomohl neorganizovanému, roztříštěnému židovskému hnutí semknout se.68 Příkladem 

je například Alexander Voronel, který se snažil tyto postoje rozbít a aktivizovat židovské 

národní uvědomění. Voronel, který se pohyboval v intelektuální kruzích Siňavského a 

Daniela, založil časopis Evrei v SSSR (Židé v SSSR) a úspěšně ho distribuoval. Důrazně se 

tím snažil vzbudit židovský zájem emigrovat do Izraele a místo ruské identity si vybrat 

židovskou.69 Dalším příkladem je novela Leona Urise Exodus, která se stala nejčtenější 

publikací mezi Židy na toto téma. Odkazovala se zejména na výhru Židů v šestidenní válce 

a silně nabádala k sionismu.70 

Pro nejmasivnější rozvoj židovského disidentského hnutí vznikl impuls v roce 1967 

po výhře Izraele v šestidenní válce. Solženicyn popisuje rok 1967 a výhru jako „[…] silný a 

nezvratný impulz k vzrůstu sebeuvědomování sovětských Židů a u mnohých z nich 

k pohasnutí touhy po asimilaci. Podnítila mocný nápor k zakládání nacionálních židovských 

kroužků sebevzdělávání a studia ivritu.71 A nakonec dala vznik emigračnímu chápání 

světa.“72 Velká část židovského obyvatelstva po těchto událostech začala směřovat 

k sekularizaci a začala se angažovat v hnutí za lidská práva.73 Tuto aktivizaci však podnítila 

podle Solženicyna i samotná sovětská vláda: „[…] sovětská vláda strhla grandiózní humbuk 

 
66 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 384. 
67 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 380. 
68 Ro’i Yaacov, The Struggle for Soviet Jewish Emigration 1948–1967 (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1991), 287. 
69 Kosharovsky a Komaromi, We Are Jews Again, 8–12. 
70 Ibid. 
71 hebrejštiny 
72 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 381. 
73 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 216. 
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kolem šestidenní války. V sovětském tisku se zrodila představa bojovného, nepřemožitelného 

Žida a tato představa vyrovnala komplex méněcennosti, který měli sovětští Židé.“74 

V letech 1968 a 1969 začalo stále více Židů veřejně prohlašovat svou vůli emigrovat 

z SSSR do Izraele. Jelikož jim to nebylo umožněno, začali se obracet na pomoc ze zahraničí. 

Dopisy Židů putovaly na komisi OSN pro lidská práva nebo na ambasádu Izraele 

v Nizozemí.75 Solženicyn popisuje konec 60. let v SSSR jako „éru renesance sionismu 

v Rusku“. Židé psali stovky hromadných dopisů, ve kterých žádali uvolnění emigrace a 

odcestování do Izraele.76 

1.2.  Antisionistická kampaň 

Protižidovská a antisionistická kampaň byla v Sovětském svazu přítomna permanentně. 

Byla charakteristická aktivní perzekucí židů, židovských aktivistů a sionistů. Důležité je 

však zmínit, že tyto kampaně byly vždy iniciovány shora vedením SSSR, pokud se ukázalo 

politicky příhodné takovou kampaň zahájit.77 Nejsilnější antižidovská a antisionistická 

kampaň započala s vypuknutím již zmíněné šestidenní války v roce 1967 a přetrvávala až do 

první poloviny 70. let. Projevovala se fyzickými útoky, napadeními ze strany masových 

médií nebo rozsáhlými protižidovskými opatřeními v každodenním životě.78  

S nově ustanoveným židovským disidentským hnutím se snažilo vedení SSSR 

bojovat různě. Sionističtí aktivisté byli zastrašováni a odrazováni od dalších aktivit. Bylo 

jim zakázáno komunikovat s vnějším světem a bylo na ně přísně dohlíženo pomocí KGB. V 

rámci KGB bylo například zřízeno „židovské oddělení“, které se soustředilo zejména na 

 
74 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 385. 
75 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 41. 
76 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 385. 
77 Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917, 72. 
78 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 255. 
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židovskou disidentskou aktivitu. 79 I přesto že byla rovněž zavedena rozsáhlá represivní 

opatření, nebyly sovětské orgány schopny hnutí zcela zastavit. Proto se rozhodly zakročit 

zcela opačným způsobem. Právě několika nejvýraznějším osobnostem tohoto židovského 

disidentského hnutí umožnily zcela legálně emigrovat. Doufali tím tak v rozpadnutí hnutí 

zevnitř díky absenci vedení a organizace.80 V roce 1966 emigrovalo z SSSR do Izraele 

celkem 2 083 Židů a v roce 1967 1 462. V důsledku zhoršení izraelsko-sovětských vztahů a 

situaci v Československu bylo v roce 1968 umožněno emigrovat pouze 315 Židům.81  

Uvolnění emigrace v malém měřítku v druhé polovině 60. let znamenalo pro ostatní 

Židy naději na opuštění Sovětského svazu. Aktivity a nátlaky židovského disidentského 

hnutí proto zesílily. S přelomem desetiletí začala v SSSR vyvstávat otázka, jak tuto 

„židovskou otázku“ uvnitř Sovětského svazu řešit. Z tohoto důvodu byly ustanoveny osoby 

v rámci oddělení Ústředního výboru a bezpečnostních služeb, které se měly na tento problém 

zaměřit. Následně se zodpovídaly ministerstvu vnitra a ministerstvu pro zahraniční 

záležitosti. V rámci antisionistické kampaně začaly v Sovětském svazu vycházet desítky 

knih namířených proti Židům a Izraeli, nejvíce jich bylo publikováno v první polovině 70. 

let. Většina z těchto knih byla rovněž psána v západních jazycích, tudíž nesloužila nejen k 

interním účelům, ale i zahraniční propagandě.82  

Další důležitou součástí rozsáhlé antisionistické kampaně bylo srovnávání sionismu 

s nacistickým rasismem a obviňování sionistů z kolaborace s nacisty. Židé i sionisté byli 

kromě toho obviňováni také ze špionáže pro USA. Mnoho Židů, kteří byli otevřenými 

sionisty a aktivisty, bylo vyloučeno ze svých zaměstnání. Jejich rodiny byli pod dohledem 

tajných služeb a čas od času byli zatýkáni, aby na ně byl stále vyvíjen určitý tlak. Jejich 

 
79 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 258. 
80 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 42. 
81 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 715. 
82 Yaacov, The Struggle for Soviet Jewish Emigration, 301. 
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telefony byly buď odpojeny, nebo jim bylo zakázáno kontaktovat kohokoliv v zahraničí a 

KGB neustále vyvíjela tlak na sionistické aktivisty skrze výhružky.83  

1.3.  Leningradské procesy 

I přestože na konci 60. let byly zakládány sionistická periodika a petice na podporu uvolnění 

emigrace, stále tvořily jen velmi malou hybnou sílu. Mnoho Židů bylo proto ochotno 

podniknout razantní kroky ke zvýšení podvědomí o uvolnění emigrace a současné situaci 

sovětských Židů. V dubnu roku 1969 židovský student v Rize zapálil sám sebe, aby na tyto 

skutečnosti upozornil.84 O rok později, v červnu roku 1970, se deset mužů a jedna žena 

pokusili unést letadlo, které směřovalo z Leningradu do Švédska. Při tzv. Leningradských 

procesech, při kterých byli pachatelé souzeni, pronesli působivé projevy, kterými 

vyjadřovali svou jednoznačnou vůli odejít a žít v Izraeli.85  

Únos letadla se stal symbolem vyjádření zoufalství spojeným s povolením Židům 

emigrovat. Podle Solženicyna se jednalo o nejzásadnější průlom ve znovunavrácení 

k židovství, odmítnutí asimilace a získání si pozornosti zahraničí – zejména Západu.86 Tento 

čin obdržel i podporu dvou největších evropských komunistických stran, francouzské a 

italské, které se přidaly k masovým západním protestům proti extrémně vysokým trestům 

uloženým obviněným Židům.87 Sovětský nejvyšší soud se sice v návaznosti na tyto události 

rozhodl tresty snížit, židovský aktivismus však tímto nebyl u konce. V roce 1971 byly po 

celém Sovětském svazu organizovány rozsáhlé židovské demonstrace a stávky.88  

 
83 Pauiline Peretz, Let my people go: The Transnational Politics of Soviet Jewish Emigration During the Cold 

War (Somerset: Transaction Publishers, 2015), 111–116. 
84 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 713. 
85 Peretz, Let my people go, 124. 
86 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 384. 
87 Dvěma odsouzeným byly uloženy tresty smrti. (Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 713.) 
88 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 32. 
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Reakcí sovětské vlády bylo zesílení antižidovské a antisionistické kampaně a 

zastrašování židovských obyvatel. Židé však odporu SSSR vzdorovali i nadále. Ti, kterým 

byla emigrace zamítnuta, drželi protestní hladovky, podávali stížnosti Nejvyššímu sovětu, 

odmítali nastoupit k vojenské službě a nadále demonstrovali.89 Spousta Židů, kterým se 

naopak podařilo z SSSR emigrovat, začalo alarmovat západní organizace pro lidská práva, 

ambasády a tisk. Mnoho Židů uvnitř SSSR se snažilo pomocí dopisů a dalších prostředků 

podávat informace o aktuální situaci ven ze své domoviny prostřednictvím turistů, kteří 

jezdili navštěvovat čas od času Sovětský svaz, aby sesbírali další informace. Sovětské složky 

na to reagovaly represivně. Turisty prohledávaly, kontrolovaly jejich hovory, osobní 

zavazadla, dopisy, nikdy se jim však nepodařilo plně zpřetrhat tuto komunikaci s vnějším 

světem.90 

Série těchto událostí vytvořila uvnitř sovětské společnosti napětí, které spojovalo 

všechny Židy napříč Sovětským svazem. I přestože vedení SSSR si bylo vědomo neúspěchu 

boje proti sionismu, nebylo připraveno uvolnit masovou emigraci. Obávalo se, že by mohla 

být použita proti nim. Zároveň předpokládalo, že takové uvolnění by znamenalo podobné 

požadavky ze strany dalších etnik, mezi které patřili Němci, krymští Tataři a další.91 V roce 

1971 se však rozhodlo sovětskou emigraci (v porovnání s předchozími roky) uvolnit ve 

větším měřítku a zbavit se tak nejen části sovětské inteligence, ale rovněž značné části 

sionistů a židovských aktivistů. Důstojníkům KGB v čele s Jurijem Andropovem, kteří se 

snažili aktivně potlačovat sionistické hnutí, se podařilo právě pod záštitou židovské emigrace 

na počátku 70. let 20. století vysídlit také několik tisíc aktivních opozičníků a obhájců 

lidských práv ruského původu.92  

 
89 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 386. 
90 Yaacov, The Struggle for Soviet Jewish Emigration, 287. 
91 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 714. 
92 Kosharovsky a Komaromi, 'We Are Jews Again', 329. 
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Solženicyn přisuzuje část zásluh za uvolnění emigrace právě tomuto masivnímu 

židovskému hnutí odporu, zároveň však poznamenává, že bez obrovského nárůstu 

samizdatu, který rozšířil podvědomí o židovské otázce do zahraničí, by taková změna nebyla 

možná.93 Zároveň skutečnost, že sovětská vláda nechala uvolnit emigraci pro malé množství 

Židů již v polovině 60. let, znamenala pro ostatní Židy zásadní obrat v sebeuvědomění a 

strhla vlnu žádostí o opuštění SSSR.94 Nutno dodat, že židovská emigrace 60. a 70. let plně 

nesouvisela pouze s židovským nacionalistickým hnutím, ale mnoho Židů chtělo emigrovat 

čistě z politických důvodů nebo s motivací zlepšit svou ekonomickou situaci v zahraničí.95 

1.4.  Shrnutí 

 

V 60. letech se po dlouhých snahách asimilovat neruské národy v Sovětském svazu ukázala 

být národnostní politika jako neúspěšná. Naopak zakořeněná nenávist vůči určitým etnikům 

a porušování lidských práv podnítilo rozvoj demokratického opozičního hnutí. Největší vliv 

mělo toto hnutí na diskriminovanou menšinu Židů, u které se asimilace ukázala být zejména 

neúspěšná. Vlivem arabsko-izraelského konfliktu a rozvoje samizdatu došlo 

k národnostnímu uvědomění této menšiny, která se posléze začala dožadovat emigrace do 

Izraele. Reakcí Sovětského svazu byla rozsáhlá antisionistická kampaň, která dosáhla 

vrcholu v roce 1971. V březnu roku téhož roku došlo však k naprostému přehodnocení 

veškeré dosavadní asimilační politiky a obratu v postoji k sionistickým aktivitám a 

sovětským Židům obecně. Rozhodnutí uvolnit emigraci sovětských Židů z SSSR mohlo být 

stejně jako v roce 1967 součástí antisionistické kampaně, tzn. snahou zbavit se 

problémových aktivistů a Židů neschopných asimilovat se. Židé na konci 60. let projevili 

 
93 Solženicyn, Dvě stě let pospolu, 388. 
94 Yaacov, The Struggle for Soviet Jewish Emigration, 288. 
95 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 307. 
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silnou vůli emigrovat a ochotu riskovat život při upozorňování na bránění této emigrace, 

čímž si dokázali získat pozornost v zahraničí a zejména Západu.  

2. Zahraniční politika a vnější vývoj 

 

S přelomem 60. a 70. let začala v zahraničí vyvstávat otázka porušování lidských práv 

v Sovětském svazu a blokování emigrace sovětských občanů. Tato otázka sehrála v sovětské 

zahraniční politice zcela markantní roli a v několika momentech určovala její další hlavní 

kurz, byť to na první pohled nemuselo být tak jednoznačné.96 

Vedení Sovětského svazu v čele s Brežněvem a ministrem zahraničních věcí 

Andrejem A. Gromykem řídilo zahraniční politiku SSSR na přelomu 60. a 70. let 20. století 

podle třech fundamentálních faktorů. Mezi ně patřil objem zbrojního arzenálu, kterým SSSR 

disponoval, rovnocenné postavení na mezinárodním poli a aktuální sovětská ekonomická 

situace.97 Již od začátku závodu ve zbrojení se Spojenými státy Sovětský svaz lehce 

zaostával, v důsledku toho zaujímal v rámci mezinárodní diplomacie podřadnější místo 

oproti USA.98 V 70. letech však došlo k obratu a Sovětský svaz nejen svým zbrojním 

arzenálem, ale i úspěchy ve vesmíru dokázal Spojeným státům americkým s přehledem 

konkurovat a díky této skutečnosti mohlo vedení SSSR vyjednávat na mezinárodním poli 

v klíčových mezinárodních otázkách z rovnocenné pozice.99  

V té samé době, při plánování devátého pětiletého plánu v roce 1970, se však 

sovětská ekonomika ocitala v krizi. Brežněv si jako jednu z hlavních priorit při usedání do 

křesla generálního tajemníka KSSS vytyčil právě ekonomický růst a zlepšení kvantity i 

kvality produktů nabízených sovětskému spotřebiteli. Již od roku 1965 se toho snažil docílit 

 
96 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 260. 
97 Joseph Nogee a Robert Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II (Houston: University of 

Houston, 1987), 251. 
98 Ibid., 253–255. 
99 Ibid. 
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pomocí decentralizace sovětské ekonomické administrativy a zahájením ekonomických 

reforem. Ty se však ukázaly jako neúspěšné. Jako řešení tohoto ekonomického úpadku a 

naplnění předchozích ekonomických předsevzetí se tedy nabízela buď kompletní 

restrukturalizace ekonomiky nebo import technologií z industrializovaných Spojených států. 

Aby nedošlo k erozi Brežněvova mocenského postavení, narušení stability pojící se s vládou 

jedné strany a ztrátě benefitů, které z těchto okolností plynou, rozhodlo se vedení SSSR pro 

druhou variantu. Obchod se Spojenými státy je vedením SSSR vyhodnocen jako nejlepší 

východisko z ekonomické stagnace. Toto rozhodnutí určuje kurz zahraniční politiky na 

začátku 70. let a je důležitým směrodatným faktorem politiky détente. Původní pětiletý plán 

na období 1971-1975 plánoval s nárůstem zahraničního obchodu ve výši 35 %. Tento nárůst 

díky obchodování s USA však dosáhl dokonce až 186 %.100 

Aby však mohl Sovětský svaz obchod s USA praktikovat, bylo třeba prosazovat 

politiku détente. Tato politika usmiřování pro Brežněva neznamenala pouhou eliminaci 

hrozby či oddalování jaderného konfliktu, ale právě i rozsáhlou spolupráci s USA, ze které 

plynuly četné ekonomické benefity pro SSSR.101 Politika détente kromě obchodu a redukce 

zbrojního arzenálu však spočívala i v kooperaci v oblasti technologií, společného řešení 

mezinárodních krizí nebo lidských práv.102 

2.1.  SSSR a SRN  

Kromě obchodu s USA bylo dalším zásadním bodem zájmu pro Sovětský svaz řešení 

berlínské otázky, která se stala jednou z klíčových otázek studené války. Brežněvovým 

cílem bylo dosáhnout uznání změn ve východní Evropě provedených Sovětským svazem po 

druhé světové válce, ideálně také inkorporování Berlína v rámci Německé demokratické 

 
100 Ibid. 251. 
101 Zubov, 407–409. 
102 Nogee a Donaldson, Soviet Foreign Policy, 252. 
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republiky (NDR) a jeho sjednocení. Aby zmíněného Brežněv dosáhl, musel učinit ústupky 

ve formě částečné integrace Západního Berlína do celkového kulturního, ekonomického a 

společenského života Spolkové republiky.103  

Důležitým milníkem se stal rok 1969, kdy volby do Spolkového sněmu vyhráli 

poprvé sociální demokraté a novým kancléřem Spolkové republiky Německo (SRN) se stal 

Willy Brandt, který se později stal i jednou z klíčových osobností politiky détente. Brandt 

upustil od dlouholetých snah křesťanských demokratů unifikovat Německo a začal 

prosazovat v rámci zahraniční politiky cestu usmiřování.104 Zároveň tím i vyjádřil ochotu 

navázat dobré vztahy jak s SSSR, tak i s celou východní Evropou.105  

V období mezi lety 1970–1972 probíhala série tajných jednání mezi SSSR, USA a 

SRN, jejichž důsledkem bylo několik důležitých dohod. 12. srpna roku 1970 byla v Moskvě 

podepsána sovětsko-západoněmecká smlouva o neútočení a uznání hranic. Politika détente 

byla označena za hlavní předmět této bilaterální politiky.106 Tato smlouva mj. potvrdila 

definitivní rozdělení Německa a vyvedla NDR z dlouholeté mezinárodní izolace. Brežněv 

tak dosáhl v tomto směru jistého úspěchu.107 

V témže roce se konala i jednání o budoucnosti uspořádání poměrů v Berlíně, kterého 

se zúčastnili kromě zástupců SSSR i zástupci Francie, Velké Británie, USA a NDR. Dohoda, 

která byla podepsána v návaznosti na tato jednání 3. září 1971 a v platnost vešla protokolem 

z 3. června 1972, představovala politický kompromis mezi všemi zúčastněnými stranami. 

Aby však došlo k jejímu podpisu, musel Brežněv učinit jisté ústupky. Zavázal se, že 

 
103 Nogee a Donaldson, Soviet Foreign Policy, 252. 
104 Willi Brandt a jeho tzv. Ostpolitik, která spočívala v normalizaci vztahů mezi SRN a NDR, byla 

výsledkem touhy prolomit bariéry mezi dvěma německými populacemi a uvolnit napětí panující v Evropě 

mezi dvěma německými státy. Brandtovi se možnost znovusjednocení Německa zdála již téměř nemožná, 

touto cestou se snažil alespoň o lepší životaschopnost Západního Berlína (Nogee a Donaldson, Soviet 

Foreign Policy since World War II, 253). 
105 Nálevka, Světová politika ve 20. století, 192. 
106 Zubov, Dějiny Ruska, 407. 
107 Ibid. 
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maximálně usnadní tranzit mezi SRN a Berlínem. Brežněv si tím potřeboval zajistit úspěšný 

výsledek jednání, které považoval za první krok k uskutečnění konference o bezpečnosti a 

spolupráci v Evropě, která byla pro Brežněva zcela stěžejní.108 Brežněv považoval 

konferenci za jistý nástroj své politiky, pomocí kterého dosáhne dlouholetých sovětských 

úsilí o uznání trvalosti poválečných změn v Evropě Západem a legitimaci nové evropské 

mocenské rovnováhy. Celoevropská konference o bezpečnosti a spolupráci by významným 

způsobem doplnila německé smlouvy a dohodu o Berlíně. Účast východního Německa na 

konferenci tohoto typu by navíc prakticky dokončila proces jeho legitimace.109 

2.1.1. Helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 

Sovětský svaz o pořádání této konference požádal již v roce 1954 prostřednictvím svého 

ministra zahraničí, V. M. Molotova, a chtěl si tím zajistit mezinárodní úmluvu a tím i 

potvrzení nově nabytých hranic.110 Žádost později znovu zopakoval Leonid Brežněv a 

konkrétně i vytyčil body, kterých by se měla konference týkat. Zdůraznil řešení německé 

otázky, poválečných hranic a rozvinutí mezinárodní spolupráce včetně vzájemné redukce 

zbraní.111  

Vedení USA se k návrhu konference stavělo negativně, jelikož Brežněvovu žádost 

vnímalo jako odstranění USA ze záležitostí na evropském kontinentu. Obrat nastal až 

obměnou hlav jednotlivých států v roce 1969, konkrétně v SRN, USA a Francii. Odpověď 

na konání konference byla obsažena v komuniké summitu NATO v prosinci roku 1969. 

NATO souhlasilo pod podmínkou účasti USA i Kanady na konferenci. Konání konference 

a účast SSSR na ní byla podmíněna tématy volného pohybu osob, informací a nápadů, 

 
108 Vykoukal, Litera, Tejchman, Východ, 504. 
109 Nogee a Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II, 255. 
110 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 113. 
111 Nálevka, Světová politika ve 20. století, 191. 
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kterými se musela zabývat.112 Toto prohlášení bylo naprosto zásadní, jelikož západním 

státům poskytovalo jistou výhodu při dalších jednání a zaručovalo jim možnou záruku při 

vyjednávání lepších podmínek pro obyvatele států Varšavské smlouvy, kteří chtěli danou 

zemi opustit.113 Konání konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a účast SSSR na ní 

byla pro sovětské politbyro naprosto stěžejní. Úskalím byla právě otázka volného pohybu 

osob, která tvořila obecně nedílnou součást politiky détente. V rámci úspěšného 

praktikování détente Brežněvem, bylo uvolnění emigrace sovětských Židů na počátku 70. 

let bylo jakýmsi vykročením naproti konání této konferenci. Zejména proto, že toto téma se 

stalo na Západě stále diskutovanějším a získalo si poměrně rozsáhlou mezinárodní 

pozornost.114  

2.2.  SSSR a arabsko-izraelský konflikt 

Uvolnění židovské emigrace se přirozeně vázalo na bilaterální vztahy SSSR a Izraele. Ty 

byly od počátku vzniku Izraele příznačné mnoha výkyvy. Sovětský svaz se jako světová 

velmoc snažil po druhé světové válce upevnit svou mocenskou pozici rovněž v oblastech 

Blízkého východu pravidelnou participací v regionálních diskusích. V tomto případě 

zejména v řešení palestinské otázky.115 Stalin po dohodě s USA a Velkou Británií souhlasil 

v roce 1945 s vytvořením samostatného židovského státu na území Palestiny a následným 

prouděním emigrantů z východní Evropy do nově ustanoveného státu. Tento závazek 

podpořil v roce 1947 i tehdejší sovětský ministr zahraničí Andrej A. Gromyko a půdě 

OSN.116  

O rok později, když se Izrael nacházel v otevřeném střetu s Araby, souhlasilo vedení 

 
112 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 115. 
113 Nálevka, Světová politika ve 20. století, 191–192. 
114 Buwalda, They Did Not Dwell Alone, 121. 
115 Yaacov, From Encroachment to Involvement, 25–28. 
116 Yaacov, Soviet Decision-Making, 16–19. 



 

 

29 

SSSR s podpořením Izraele dodávkou zbraní z Československa, což se později pro výhru 

Izraele v první arabsko-izraelské válce ukázalo být jako kruciální.117 Izrael se však začal 

orientovat počátkem 50. let spíše západním směrem, když začal přijímat vojenskou a civilní 

pomoc z USA. Sovětský svaz na to reagoval zastavením dohodnuté emigrace do Izraele, což 

velmi ochladilo izraelsko-sovětské vztahy.118 

V návaznosti na tyto události se začal Sovětský orientovat na arabské země a od 50. 

let navázal intenzivní ekonomickou spolupráci s Egyptem, který se účastnil arabsko-

izraelského konfliktu proti Izraeli. V roce 1955 s ním SSSR uzavřel i dohodu o zbraních. 

Egypt následně získal téměř neomezený přístup ke zbraním všeho druhu, které mohl využít 

na znovudobytí palestinského území.119 Alexej Kosygin, tehdejší předseda vlády SSSR, 

nabádal dokonce egyptského prezidenta Gamála Násira, aby plně zreformoval ekonomiku 

své země a postavil sovětsko-egyptské vztahy na vzájemně výhodném obchodu.120 Sovětské 

politbyro především těmito kroky aspirovalo na získání přístupu k egyptským přístavům, 

což by Sovětskému svazu umožnilo budovat v této oblasti námořní flotilu konkurující té 

americké ve Středozemním moři.121  

K dalšímu zhoršení izraelsko-sovětských vztahů došlo od 2. poloviny 50. let 20. 

století, kdy začal Nikita Chruščov plně spatřovat ve státech tzv. Třetího světa122 prostor pro 

oslabení vlivu Západu. Aby tohoto oslabení dosáhl, snažil se Chruščov na Blízkém východě 

podporovat revoluční národní osvobozenecká hnutí. Touto podporou se snažil narušit nejen 

politickou a strategickou pozici Západu, ale i držení klíčových surovin Spojenými státy 

 
117 Guy Laron, „Secret Soviet-Israeli Negotiations on the Eve of the Yom-Kippur War“ Wilson Center, 

https://www.wilsoncenter.org/publication/secret-soviet-israeli-negotiations-the-eve-the-yom-kippur-war.  
118 Yaacov, Soviet Decision-Making., 421–430. 
119 Meir, My Life, 244. 
120 Yaacov, From Encroachment to Involvement, 116–120. 
121 Ibid., 127. 
122 Třetí svět = málo ekonomicky rozvinuté státy, které nepatří ani do kapitalistického západního světa, ani do 

východního socialistického bloku. 
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(např. ropy), díky čemuž by eventuálně mohlo dojít k pádu kapitalismu.123 V zápalu tohoto 

konání Sovětský svaz mnohdy financoval i teroristická uskupení. Příkladem jsou například 

palestinské a libanonské organizace, jejichž cílem byla destrukce Izraele pomocí brutálních 

prostředků.124 

Chruščovova politika na Blízkém východě přinesla velmi mizivé zisky. To vedlo 

k potřebě tuto politiku vůči státům Třetího světa revidovat jeho následníkem Brežněvem.125  

V roce 1967 Gromyko prohlásil, že se zeměmi Třetího světa, které mají pro SSSR 

strategický význam, jako třeba Írán, Afghánistán, Sýrie nebo Egypt, je třeba navázat hlubší 

ekonomickou spolupráci.126 Vlivem těchto okolností byly následně po výhře Izraele 

v červnu roku 1967 v šestidenní válce diplomatické styky s Izraelem plně přerušeny.127 I 

přesto se Izrael nadále snažil pokračovat v dialogu se Sovětským svazem a přimět ho 

k otevření svých hranic židovským emigrantům.128  

Šestidenní válka byl konflikt do jisté míry pro sovětské politbyro příhodným, jelikož 

arabské státy se stávaly čím dál závislejšími na sovětských zásobách a vedení Sovětského 

svazu tak doufalo v další omezení amerického vlivu na Blízkém východě.129 Sovětský svaz 

v něm arabské státy podporoval přímo i nepřímo, někteří sovětští piloti přímo bojovali 

v bitvách proti Izraeli.130  

Ke zlepšení vztahů mezi SSSR a Izraelem došlo až vlivem politiky détente v první 

 
123 Guy Laron, „Stepping Back from the Third World: Soviet Policy toward the United Arab Republic, 1965–

1967." Journal of Cold War Studies 12, no. 4 (2010), 99–118. 
124 Zubov, Dějiny Ruska, 404. 
125 Ibid. 
126 Isabella Ginor, The Soviet-Israeli War, 1967–1973: The USSR's Military Intervention in the Egyptian-

Israeli Conflict (London: Oxford University Press, 2017), 172. 
127 Sana Krasikov, “Declassified KGB Study Illuminates Early Years of Soviet Jewish Emigration,“ The 

Forward, December 12, 2007, staženo 27.3.2021. https://forward.com/news/12254/declassified-kgb-study-

illuminates-early-years-of-00966/.  
128 Guy Laron, „Secret Soviet-Israeli Negotiations on the Eve of the Yom-Kippur War“ Wilson Center, 

https://www.wilsoncenter.org/publication/secret-soviet-israeli-negotiations-the-eve-the-yom-kippur-war. 
129 Ginor, The Soviet-Israeli War, 312–313. 
130 Ibid., 255. 
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polovině 70. let. 20. století. Sovětské politbyro mělo eminentní zájem na zlepšení vztahů 

s USA a obávalo se narušení diplomatických jednání izraelskými protesty vůči sovětské 

emigrační politice. Z tohoto důvodu bylo ochotné znovu obnovit diplomatický dialog 

s Izraelem. Vedení SSSR zároveň doufalo, že tímto strategickým krokem přesvědčí 

radikalizující se arabské státy k ještě větší spolupráci.131 

Po šestidenní válce následovala vlna žádostí Židů v Sovětském svazu o emigraci do 

Izraele. Zamezování této emigraci a porušování lidských práv v souvislosti 

s antisionistickou kampaní uvnitř SSSR vedlo k uspořádání Světové konference na obranu 

sovětského židovstva v Bruselu 23. až 25. února v roce 1971. Poprvé v historii židovského 

národa byli sdruženi Židé z 38 zemí světa, dostavilo se 760 účastníků včetně sovětských 

Židů, kteří již emigrovali.132 Tato konference strhla vlnu stížností sovětských Židů bojujících 

za právo emigrovat. Konference byla zároveň přímou reakcí na Leningradské procesy 

v lednu roku 1971.133 

 Svolání konference vyvolalo mezi vedením politbyra v SSSR značně negativní 

ohlasy a proti samotné konferenci se výrazně ohradilo. Konferenci označilo za 

„protisovětskou provokaci“ a „odvrácení pozornosti od agresivní izraelské politiky na 

Blízkém východě“.134 Sovětské vedení však průběh konference pečlivě sledovalo, obávalo 

se, že by mohla ohrozit obraz Sovětského svazu při mezinárodních negociacích v západní 

Evropě a USA.135 Sovětský svaz na vyhlášení konference reagoval prohlášením, 

 
131 „Excerpts From a Record of a Meeting Between Soviet Journalist, Victor Lousi, and General Director of 

The Prime Minister‘s Office, Mordechai Gazit“ Wilson Centre Digital Archive, staženo 26.4.2021. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114294?_ga=2.66180269.2055404893.1619891231-

521508513.1619891231  
132 Nora Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917, 687. 
133 Ibid., 688–689. 
134 Tím je myšlena izraelská politika vůči arabským státům na Blízkém východě v rámci souběžně 

probíhajícího arabsko-izraelského konfliktu.  
135 Bernard Gwertzman, „Moscow Assails a Conference Set for Belgium on Soviet Jews“ The New York 

Times, Febuary 17, 1971, https://www.nytimes.com/1971/02/17/archives/moscow-assails-a-conference-set-

for-belgium-on-soviet-jews.html.  
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prostřednictvím kterého informoval celosvětovou veřejnost o zcela příznivé situaci Židů 

v Sovětském svazu, a dokonce poukázal i na bohaté rozvíjení židovské kultury.136  

Dalším důkazem snahy o zlepšení sovětsko-izraelských vztahů je také dialog 

uskutečněný tajně v červnu roku 1973 mezi sovětským novinářem Victorem Louisem 

s vazbami na KGB a generálním ředitelem kanceláře izraelského ministerského předsedy 

vlády, Mordechajem Gazitem.137 Oba se sešli týden před plánovaným oficiálním setkáním 

Brežněva s americkým prezidentem Richardem Nixonem v Tel Avivu, aby pohovořili o 

emigraci sovětských Židů a tématech americko-sovětských vztahů, které se stanou i 

předmětem jednání mezi Brežněvem a Nixonem. Louis se obával masových protestů 

v Izraeli na podporu uvolnění židovské emigrace a předpokládal, že by mohli narušit jednání. 

To by podle něj ohrozilo přístup Brežněva k dalšímu uvolňování emigrace, které bylo podle 

něj přímo podmíněno uvolňovací politikou prezidenta Nixona vůči Sovětskému svazu.138  

I přes tyto snahy v cestě za úspěšným dosažením zlepšení sovětsko-izraelských 

vztahů stály silné vazby mezi Egyptem a Sovětským svazem, kterých se Sověti nechtěli 

vzdát. Z tohoto důvodu nebyli ani ochotni veřejně potvrdit, že by v první polovině 70. let 

k těmto tajným dialogům s Izraelem docházelo.139 Emigrace Židů v roce 1971 sice znovu 

uvolněna byla, nicméně Sovětský svaz měl stále podle Louise své interní důvody pro její 

omezené uvolňování (viz str. 36).140 

 
136 Nora Levin, The Jews of the Soviet Union since 1917, 688—689. 
137 Tehdy byla předsedkyní vlády v Izraeli Golda Meir. 
138 „Excerpts From a Record of a Meeting Between Soviet Journalist, Victor Lousi, and General Director of 

The Prime Minister‘s Office, Mordechai Gazit“ Wilson Centre Digital Archive, staženo 26.4.2021 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114294?_ga=2.66180269.2055404893.1619891231-

521508513.1619891231. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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2.3.  SSSR a USA 

V roce 1969 se stal novým prezidentem USA Richard Nixon, který hned po usednutí do 

úřadu prohlásil: „Po období konfrontace vstupujeme do éry vyjednávání.”141 Utvořil tím tak 

prostor pro politiku détente přesně ve stejnou dobu, kdy na ní byl připraven i Sovětský svaz. 

Záměry Nixonovy administrativy v zahraniční politice se týkaly primárně války ve 

Vietnamu. 142  

Nixonova administrativa byla ochotná uvolnit prostor pro ústupky sovětskému 

vedení v záležitostech obchodu, technologií, redukce zbraní a Evropské bezpečnostní 

konference za předpokladu, že budou Sověti spolupracovat v zásadních oblastech zájmů 

USA. V tomto případě se jednalo zejména o souběžně probíhající válečný konflikt ve 

Vietnamu.143  

Co se týče sovětské politiky vůči Třetím zemím, Brežněv nechtěl pouze ekonomicky 

tyto země dotovat, u některých chtěl postavit vzájemné vztahy na oboustranně výhodném 

obchodu. Vyhýbal se obzvlášť dotaci těch zemí, které by mohly SSSR vtáhnout do přímého 

konfliktu s USA, který by vyústil ve válku. To byl případ právě Severního Vietnamu, kde 

Sověti podporovali guerillovou kampaň proti USA. Při této podpoře byli však velmi opatrní, 

podpora v té době pro Sověty měla daleko větší význam v rámci souběžného soupeření 

s Čínou, kterou v té době považovali více za svého největšího soupeře.144 SSSR byl navíc 

dodavatelem zbraní do Severního Vietnamu, které měly sloužit pouze „na obranu“. Sovětské 

politbyro se snažilo alespoň částečně Nixonově administrativě vyhovět, proto opětovně 

urgovalo Hanoj, aby přijala nabídku Spojených států o vyjednávání.145  

 
141 Jim Byron, „The Quotable Richard Nixon,“ Richard Nixon Foundation, staženo 29.4.2021, 

https://www.nixonfoundation.org/2011/04/the-quotable-richard-nixon/. 
142 Nogee a Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II, 258. 
143 Ibid. 
144 Zubov, Dějiny Ruska, 403–404. 
145 Laron, Stepping Back from the Third World, 103. 
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Do jaké míry diplomacie Sovětského svazu dokázala ovlivnit postoj Vietnamské 

demokratické republiky (VDR) vůči mírovým vyjednáváním, není jasné, avšak změny 

v přístupech VDR následující rok umožnily podepsání pařížské mírové dohody o zastavení 

války.146 Jelikož Nixon v roce 1972 vytrvale doufal v pomoc Sovětů při řešení války ve 

Vietnamu, byl připraven otevřeně vyjednávat o obchodu se Sovětským svazem. V cestě 

tomuto vyjednávání a otevření normálních obchodních vztahů stálo i přesto ještě několik 

překážek. Jedna z nich byl dluh z druhé světové války, který Sovětský svaz dlužil USA a 

musel být splacen před přijetím amerických úvěrů. Další překážkou byla potřeba Sovětů 

zajistit si nejprve doložku nejvyšších výhod na sovětský export do USA. Pro Sověty byla 

doložka nejvyšších výhod pro obchod na americkém trhu důležitá z toho důvodu, aby 

zaplatili za veškeré technologie a obilí, které potřebovali.147  

Obchodní dohoda, která měla vyřešit výše zmíněné překážky a zároveň odstartovat 

novou éru sovětsko-amerického obchodu, byla podepsána 18. října roku 1972. Dluh SSSR 

měl být splacen a výměnou za to prezident Nixon požádal americký Kongres o přidělení 

doložky nejvyšších výhod Sovětskému svazu. Jednání však byly v důsledku odlišných 

přístupů obou stran k otázce lidských práv a židovské emigrace ze Sovětského svazu 

narušeny.148  

2.3.1. Jackson-Vanikův dodatek 

Obchodní smlouva z 18. října měla být právní základnou vzájemného obchodu mezi SSSR 

a USA. Americký kongres však udělení doložky nejvyšších výhod Sovětskému svazu 

v ratifikačním řízení zamítl.149 Po znovuuvolnění emigrace ze Sovětského svazu v roce 1971 

 
146 Vykoukal, Litera, Tejchman, Východ, 505. 
147 Paula Stern, Water's Edge: Domestic Politics and the Making of American Foreign Policy (Westport: 

Greenwood Press, 1979), 12–15. 
148 Nogee a Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II, 264. 
149 Vykoukal, Litera, Tejchman, Východ, 507. 
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nastal židovský exodus, na který Sovětský svaz v čele s Leonidem Brežněvem zareagoval 

zasedáním politbyra, na kterém ustanovil v srpnu roku 1972 zavedení tzv. daně z diplomu.150  

Tato daň požadovala, aby Židé, kteří absolvovali vysokoškolská studia či 

postgraduální studium v Sovětském svazu, zaplatili náklady na své vzdělání před 

emigrováním do zahraničí. Tento poplatek však v některých případech dosahoval enormní 

výše a mnoha Židům tak trvale znemožnil odchod z SSSR. Jelikož otázku židovské emigrace 

představitelé Spojených států amerických monitorovali již od konce 60. let, zavedení této 

daně a omezování emigrace vyvolalo v USA hlasité pobouření. Zároveň roku 1972 přijal 

Nejvyšší sovět Sovětského svazu zákon, který zakazoval menšinám žijícím na území SSSR 

jakýkoliv kontakt s vnějším světem.151 Důvodem pro takový zákon byla skutečnost, že mezi 

potenciálními emigranty byli i přední sovětští vědci a technici židovského vyznání, které si 

chtěli Sověti uvnitř SSSR udržet.152  

V návaznosti na to proti obchodní dohodě s SSSR vystoupil americký senátor Henry 

Jackson s pozměňovacím návrhem obsahující prohlášení, že ani SSSR a ani ostatní 

komunistické země by se neměly stát vhodnými kandidáty na doložku nejvyšších výhod, 

pokud jakýmkoliv způsobem brání emigraci svých občanů do jiné země.153 To bylo jednou 

z hlavních příčin zamítnutí udělení doložky nejvyšších výhod SSSR a následného přijetí tzv. 

Jackson-Vanikova dodatku k obchodní smlouvě americkým Kongresem.154 Byl to právě 

senátor Henry Jackson a demokrat Charles. A. Vanik, které jako první napadlo propojit 

otázku emigrace sovětských Židů s americkým zahraničním obchodem. Na pozměňovacím 

 
150 Noam Kochavi, “Idealpolitik in disguise: Israel, Jewish emigration from the Soviet Union, and the Nixon 

administration, 1969-1974“ The International History Review, No. 3 (2007), 556. 
151 Henry L. Feingold, “Silent No More“ Saving the Jews of Russia, the American Jewish Effort, 1967–1989 

(Syracuse: Syracuse University Press, 2007), 148. 
152 Pinkus, The Jews of the Soviet Union, 211–212. 
153 Kochavi, Idealpolitik in disguise, 559. 

154 Sana Krasikov, “Declassified KGB Study Illuminates Early Years of Soviet Jewish Emigration,“ The 

Forward, December 12, 2007, staženo 27.3.2021. https://forward.com/news/12254/declassified-kgb-study-

illuminates-early-years-of-00966/. 
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návrhu novely zákona začal senátor Jackson pracovat již počátkem 70. let.155 Pozměňovací 

návrh byl však v rozporu s dosavadními Nixonovými obchodními reformami přijatými 

v rámci politiky détente. Dodatek navíc obdržel i hlasitou podporu Izraele.156 Nixonova 

administrativa značně usilovala o to, aby přijetí novely zákona zamezila. Tehdejší ministr 

zahraničí, Henry Kissinger, pozastavil vojenské zásoby pro Izrael během kritických fází 

Jomkipurské války, aby se pokusil přimět Izrael dále tuto novelu zákona nepodporovat.157 

Uprostřed těchto událostí požádal Brežněv činitele KGB, aby provedla rozsáhlou 

studii historie židovské emigrace v Sovětském svazu. KGB následně ve svých spisech 

představu o omezování emigrace naprosto zpochybnila a vyvrátila. Naopak se snažila 

zdůraznit, že emigrace byla umožněna i známým nebo výrazným osobnostem, bývalým 

zaměstnancům vojenského průmyslu a dalším již od konce 60. let 20. století. Ve skutečnosti 

se však jednalo o osoby s výraznými nacionalistickými nebo náboženskými názory, kteří 

byli k emigraci doslova donuceni zastrašováním, jelikož byli pro sovětský režim nepohodlní 

a příliš výrazní.158  

 Po přijetí zpráv z USA o Jacskon-Vanikově dodatku se sám Brežněv se snažil o 

prolomení tohoto pozměňovacího návrhu obchodní smlouvy, přičemž prokázal výtečnou 

znalost amerického legislativního procesu. Tehdejší šéf KGB, Jurij Andropov, zastával 

názor, že pokud by zrušili nové zavedení daně z diplomu v SSSR, znamenalo by to zcela 

naprosto taktický a očividný krok, jak si naklonit a usmířit USA.159 Zrušení daně tedy 

nepřipadalo v úvahu. Vedení SSSR nakonec zvolilo cestu, prostřednictvím které sice nový 

zákon o dani z diplomu legislativně nezrušilo, ale přestalo ji u emigrantů vynucovat. 

 
155 Stern, Water's Edge, 21. 
156 Feingold, Silent No More, 19–22. 
157 Yacov, From Encroachment to Involvement, 580–583. 
158 Sana Krasikov, “Declassified KGB Study Illuminates Early Years of Soviet Jewish Emigration,“ The 

Forward, December 12, 2007, https://forward.com/news/12254/declassified-kgb-study-illuminates-early-
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V následujících letech ve snaze zabránit přijetí novely zákona v americkém Kongresu SSSR 

zvýšilo počet vydaných víz pro židovské emigranty. To se projevilo zejména v roce 1973, 

kdy židovská emigrace z SSSR dosáhla svého vrcholu.160 

I přes veškeré snahy Sovětů byla obchodní smlouva i s Jackson-Vanikovým 

dodatkem ratifikována v roce 1973 americkým Kongresem a následující rok podepsána 

novým americkým prezidentem Geraldem Fordem.161 Novela tohoto zákona přímo popírala 

budování či zachování obchodních vztahů, úvěrových programů, úvěrových záruk, 

investičních záruk, obchodních dohod a přidělování doložky nejvyšších výhod všem zemím 

s netržním hospodářstvím, které jakkoliv zakazovali emigraci svým občanům, ukládali 

emigrantům vyšší daně, trestali nebo jakkoliv omezovali ty, kteří o emigraci žádali. I když 

znění tohoto zákona bylo obecné, bylo namířeno zejména proti Sovětskému svazu a týkalo 

se především židovské emigrace.162  

Senátor Henry Jackson, který si chtěl zajistit zejména osobní prestiž do 

prezidentských voleb, vyjádřil ochotu se Sověty i nadále vyjednávat a učinit jisté výjimky. 

Z tohoto důvodu se následně stal společně s Henry Kissingerem součástí přímého 

vyjednávání se Sověty o výjimkách v obchodní smlouvě. I přesto, že přijetí tohoto dodatku 

stavělo Brežněva z ideologických, politických, ale i ekonomických důvodů do velmi 

nepříjemné situace, návrh na další jednání přijal.163 Jackson vyslovil návrh, ve kterém 

připustil možné udělení doložky nejvyšších výhod v případě, že by Sověti uvolnili židovskou 

emigraci v mnohem větší míře, a to v řádech nejméně 60 000 sovětských Židů ročně. Sověti 

byli ochotni nechat emigrovat mnohem více Židů a na tuto dohodu přistoupit, nicméně 
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nebyli ochotni emigrační čísla zveřejnit nebo jakkoliv učinit toto prohlášení veřejným. 

V praxi by to znamenalo, že pokud by na tuto dohodu Sověti přistoupili, nejen že by se tím 

oslabila Brežněvova pozice, ale veřejně by i přijali fakt, že Spojené státy mají markantní vliv 

na sovětské domácí záležitosti.164 Následně se do diskuse začali zapojovat i židovští aktivisté 

uvnitř Sovětského svazu, bojující proti právu sovětského politbyra vybírat mezi emigranty 

ty, kterým bude umožněno legálně ze země emigrovat. Situace se následně ještě více 

zkomplikovala v důsledku neutichajícího arabsko-izraelského konfliktu, ve kterém USA i 

SSSR podporovali každý protichůdné strany.165  

Celková negociace a navrhovaná výměna neproběhla, vedení Sovětského svazu 

nebylo ochotné veřejně potvrdit, že by Spojeným státům poskytlo záruky na navýšení 

židovské emigrace. Jak vysvětluje Louis v tajném rozhovoru z června 1973, emigrace navíc 

nemohla být masivně uvolňována z prostých důvodů. Mnozí Židé, jak je zmíněno již v první 

kapitole, obsazovali v minulosti vyšší pracovní posty nebo působili v armádě či vědě a 

k jejich povolání se vztahovala i dlouhá doba mlčenlivosti. Vedení Sovětského svazu takové 

osoby nechtělo nechat emigrovat, aby nedošlo k vyzrazení senzitivních informací týkající se 

plánů či strategií Sovětského svazu, které by se mohly obrátit proti nim.166 

V té době byl navíc přijat americkým Kongresem pozměňovací návrh zákona, který 

stanovil strop pro úvěry, které by mohl získat Sovětský svaz od Spojených států. Tzv. 

Stevensonova novela omezila sovětské dovozní úvěry na 300 milionů amerických dolarů na 

období pěti let a zakázala úvěry na výrobu plynu a ropy.167 Sověti následně od obchodní 

dohody odstoupili, navíc Spojené státy obvinili ze zasahování do vnitřních záležitostí 
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Sovětského svazu a v lednu roku 1975 obchodní smlouvu vypověděli. Tímto byla nejen 

poškozena celá politika détente, ale zapříčinilo to i strmý propad v emigraci sovětských 

Židů.168 

2.4.  Shrnutí  

Pro Sovětský svaz bylo na počátku 70. let uprostřed studené války stěžejní zlepšení 

ekonomické situace země. Jako východisko z ekonomické stagnace se jevilo navázání 

obchodní spolupráce se Spojenými státy. Po dosažení rovnocenné pozice na mezinárodním 

poli mohl začít SSSR prosazovat politiku uvolňování, aby mohl tuto spolupráci navázat a 

dosáhnout tak ekonomických výhod. Spojené státy byly rovněž připravené na navázání 

spolupráce, ta však byla podmíněna otázkou lidských práv v Sovětském svazu, která se 

objevila na konci 60. let ve spojitosti s blokováním židovské emigrace. Masivní uvolnění 

židovské emigrace bylo pro Sovětský svaz obtížné, jelikož emigranti putovali do Izraele. 

V souběžné době se odehrával arabsko-izraelský konflikt, při kterém zaujímal Sovětský svaz 

stranu arabských zemí a diplomatické vztahy s Izraelem byly přerušeny. Sovětský svaz 

v čele s Brežněvem se snažil rovněž o řešení berlínské otázky a potvrzení změn ve východní 

Evropě. K tomu bylo potřeba dobrých vztahů se Spolkovou republikou Německo a konání 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Aby výše zmíněných cílů Sověti dosáhli, 

rozhodli se udělat krok vpřed a začít uvolňovat židovskou emigraci. 

3. Závěr 

Při psaní práce jsem si kladla za cíl zjistit, co vedlo Sovětský svaz přísně si střežící 

své informační i lidské toky k otevření hranic pro židovskou menšinu. K tomu jsem 

využívala obsahovou analýzu zdrojů zabývajícími se jednotlivými politikami a řídila se 

 
168 Od roku 1975 klesl počet židovských emigrantů ze zhruba 30 000 emigrantů na 13 220 (Levin, Before 

Soviet Jewry's Happy Ending, 67). 
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výzkumnou otázkou v následujícím znění: Co přimělo Sovětský svaz dlouhodobě prosazující 

asimilační politiku a blokující emigraci sovětských Židů do Izraele a na Západ k jejímu 

legálnímu uvolnění v 60. a 70. letech 20. století? Zároveň jsem vycházela z hypotézy, že tato 

emigrace nebyla pouze výsledným produktem národnostní nebo zahraniční politiky, ale 

směsí obou.  

Podle výsledků získaných během mého bádání se domnívám, že Židé byli dlouho 

považováni za nepřítele ruského národa, a i přes snahy asimilovat se nikdy nebyli přijati. Od 

50. let proti nim byla vedena velmi ostrá antisionistická kampaň charakteristická nelidskými 

praktikami. Porušování lidských se setkalo v zemi s odporem, proto se od první poloviny 60. 

let začalo v zemi formovat disidentské hnutí. Sovětské vedení, které za ním vidělo zejména 

židovskou minoritu, se ho pokusilo rozpustit tím, že umožnilo malému množství Židů mezi 

lety 1964–1967 emigrovat.  

V roce 1967 následovala výhra Izraele nad arabskými státy v arabsko-izraelském 

konfliktu v roce 1967. Sovětský svaz, který ekonomicky i vojensky podporoval arabskou 

stranu a zejména Egypt, plně přerušil veškeré styky s Izraelem a židovskou emigraci uzavřel. 

Tento moment v Židech v Sovětském svazu plně vyvolal pocit národního uvědomění a 

sounáležitosti. V zemi se začalo formovat židovské disidentské hnutí, které se hlasitě 

vymezovalo proti antisionistickým praktikám státu a dožadovalo se svobodné emigrace do 

Izraele. Sovětské vedení reagovalo dalšími represivními kroky a vyostřenou antisionistickou 

kampaní. Židé se proto snažili si získat pozornost a pomoc zahraničí, což se jim podařilo při 

Leningradských procesech po únosu letadla v roce 1971. 

V té samé době řešilo vedení Sovětského svazu, jak vyvést zemi z ekonomické 

stagnace a zároveň dosáhnout plného uznání poválečných změn ve východní Evropě. Bylo 

k tomu zapotřebí zejména dobrých sovětsko-amerických vztahů, navázání dobrých vztahů 

se SRN, získání doložky nejvyšších výhod na sovětský export do USA a konání Konference 
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o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Úspěšné konání konference a hladký průběh jednání 

mezi Moskvou a Washingtonem bylo podmíněno otázkou lidských práv, které Sověti 

viditelně porušovali, a to zejména v kontextu židovské emigrace. Řešením bylo její uvolnění 

v roce 1971. 

 Část mé předem stanovené hypotézy tvrdí, že Sověti přímo využili mezinárodního 

dění i v rámci arabsko-izraelského konfliktu k uvolnění emigrace. Při svém bádání jsem však 

došla k závěru, který je v rozporu s touto částí hypotézy s ohledem na zmíněný arabsko-

izraelský konflikt. Cestu za získáním doložky nejvyšších výhod zkomplikoval Jackson-

Vanikův dodatek zákona, který nesouhlasil s udělením doložky státům bránící volné 

emigraci svých občanů. Sovětský svaz se i přesto snažil USA vyhovět a v otázce emigrace 

jim vyjít vstříc. Kromě tajných jednání s USA se tak snažil i o zlepšení vztahů s Izraelem. 

Nebyl však ochotný veřejně uznat existenci těchto tajných jednání, jelikož by to podkopalo 

jeho vztahy s arabskými státy, kterých si Sovětský svaz příliš vážil. V důsledku toho nedošlo 

ke zlepšení izraelsko-sovětských vztahů, ani udělení doložky nejvyšších výhod a v roce 1975 

zaznamenala židovská emigrace opět hluboký propad.  
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Summary 

This work deals with the release of Jewish emigration from the Soviet Union in the 60s and 

70s of the 20th century. The work worked with the hypothesis that the release of Jewish 

emigration was the result of national policy and foreign policy. Using the method of content 

analysis of sources, the work came to a conclusion partially confirming this hypothesis. 

Jewish emigration was liberated as part of the failed national policy of the Soviet Union, 

which sought primarily to assimilate Jews. The parallel international situation and the 

pursued policy of détente created an opportune opportunity to open the borders to an 

unassimilated Jewish minority demanding to leave for Israel. The Soviet Union was 

motivated mainly by the pursuit of economic benefits through trade agreements with the 

United States, which required respect for human rights and the liberation of emigration. 

However, further easing of this emigration in the 1970s was limited by Soviet ties to Arab 

states during the Arab-Israeli conflict, which proved decisive in determining further 

developments.  
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