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Abstrakt 
Diplomová práce Od sionismu k antisionismu: Proměna vztahu Československa a Izraele na 

stránkách Rudého práva (1947–1953) pojednává o období, ve kterém došlo k přerodu vztahů 

Izraele a Československa. Nejprve se práce zabývá materiální a diplomatickou podporou, 

kterou Československo vznikajícímu státu Izrael poskytovalo. Následně rozebírá události, 

které vztahy obou států narušovaly a vedly k vzájemnému odcizení. V posledku popisuje 

období, kdy se země dostaly do otevřeného nepřátelství a Československo zaujalo velmi 

negativní postoj vůči sionismu. V práci jsou nastíněny dva pohledy na tyto události z let 

1947–1953. První reprezentuje pohled historiků na základě faktů a dobových dokumentů. 

Druhý pohled poskytuje vhled do toho, jak světové dění interpretovala Komunistická strana 

Československa skrze svůj tiskový orgán Rudé právo. To bylo soudobým nejčtenějším 

periodikem s nákladem převyšujícím jeden milion, jehož úkol byl šířit propagandu, izolovat 

občany od režimu „nepohodlných“ informací a směrovat je žádoucím směrem – tedy 

k Sovětskému svazu. Výstupem této diplomové práce je důkladná kvalitativní analýza 

relevantních článků Rudého práva a jejich následná komparace s historickým bádáním. 

Abstract 
The diploma thesis From Zionism to Anti-Zionism: The Transformation of Relationship 

between Czechoslovakia and Israel in the Pages of Rudé právo (1947–1953) deals with the 

period in which the relationship between Israel and Czechoslovakia had transformed. Firstly, 

our focus is on the material and diplomatic support that Czechoslovakia provided to the 

emerging State of Israel. It then discusses the events that disrupted relations between the two 

states and led to mutual alienation. Finally, it describes a period when the countries came into 

open hostility. Czechoslovakia took a very negative attitude towards Zionism. The work 

outlines two views of these events from 1947 to 1953. The first represents the view of 

historians based on facts and period documents, by contrast, the second view describes how 

the Communist Party of Czechoslovakia interpreted world events through its newspaper 

Rudé právo. At that time it was the most widely read periodical having a circulation of more 

than one million. Its main task was to spread propaganda, isolate citizens from 

"uncomfortable" information, and direct the population in the desired direction – toward the 

Soviet Union. All in all the output of this diploma thesis is a thorough qualitative analysis of 

relevant articles from Rudé právo and their subsequent comparison with historical research. 
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ÚVOD 
Po druhé světové válce byl svět otřesen hrůzami, které nacismus zejména na Židech  1

napáchal. Sionismus  tak najednou získal podporu mnoha zemí, po které už v polovině 2

19. století volal praotec sionismu Theodor Herzl. Možností lokací pro vytvoření 

židovského státu bylo několik. Jednalo se například o oblastech pod britskou správou – 

Vádí El Ariš na Sinaji nebo o Ugandě. Východoevropští Židé však nebrali v potaz jinou 

možnost, než kterou byla Palestina.  Jednání trvala ještě dlouhé roky. Až teprve po první 3

světové válce došlo k názorovému konsenzu a 2. listopadu 1927 byla vydána Balfourova 

deklarace, která sionistům slibovala podporu Velké Británie při vznesení nároku Židů na 

území Palestiny.   4

Sionisté začali ihned velmi intenzivně pracovat na vybudování židovského státu. 

Zakládali města a organizovaly přistěhovalectví Židů z celého světa.  Hrozba nacismu 5

a druhá světová válka tyto snahy pozastavily. Hrůzy této války však snahu Židů 

o vybudování svého státu umocnily. Sionisté nalezli po válce podporu i v Československu, 

které sice ve světovém měřítku nemělo téměř žádnou významnou moc, najednou se ale 

stalo silným hybatelem událostí na Blízkém východě.  

Tato diplomová práce se skládá ze dvou velkých částí, které ve svých podkapitolách 

vzájemně zrcadlí pojednávaná témata. Každá z nich však nabízí odlišnou perspektivu. 

První část představí bádání historiků zastoupené především dílem historika Karla Kaplana 

a druhá část představí postoj soudobých komunistů. Pro tuto část jsem vybrala jako hlavní 

 Pro zachování celistvosti práce bude slovo Žid všude psáno s velkým počátečním písmenem, ačkoliv by se 1

v některých případech hodilo psát písmeno malé. Jelikož se ale diplomová práce zabývá převážně vznikem 
státu Izrael, který je většinově obýván Židy, tedy příslušníky židovského národa, vhodnější volbou bude 
písmeno velké. Výjimku tvoří citace z publikací i periodik, kde jsem ponechala původní znění. 
 Sionismus bývá definován jako nevydařené snahy o emancipaci Židů. Kořeny má v polovině 19. století 2

v židovském osvícenském hnutí Haskala. Leon Pinker, jeden z praotců sionismu, v roce 1882 ve své brožuře 
s názvem Auto-emancipace myšlenku sionismu popisuje následovně: „Jelikož Žid není nikde doma, nikde 
není považován za domorodce, zůstává všude cizincem. To, že on sám i jeho předkové se v zemi narodili, 
nemění na tomto faktu ani nejmenší. […] Dopřejte nám jednou štěstí samostatnosti, nechte nás samé nakládat 
se svým osudem, dejte nám kousek země jako Srbům a Rumunům. […] Naše vlast je cizina, naše jednota 
rozptýlení, naše solidarita jsou útoky ze všech stran, naše zbraň je pokora, naše budoucnost příští den.“ 
PINSKER, Leon. Auto-Emancipation [online]. 1882 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: http://www.mideastweb.org/
autoemancipation.htm.
 SCHUBERT, K. Dějiny Židů. Praha: Svoboda, 2003. ISBN 80-205-1036-2. s. 116–118.3

 Tamtéž.4

 Tamtéž. s. 120.5
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zdroj novinové sdělení Rudého práva  v období mezi roky 1947 a 1953. Toto periodikum 6

bylo oficiálním mluvčím Komunistické strany Československa a zároveň nejčtenějšími 

soudobými novinami. Předpokládám, že Rudé právo přerod ve vztazích obou států muselo 

československému čtenáři předat a vysvětlit. Výzkum nám tak pomůže odhalit, jaké 

interpretace světových událostí se k československým čtenářům dostávaly. Že se pohled 

historiků a Rudého práva nebude shodovat, je hlavní hypotézou této práce.  

Zkoumané tematické celky jsou zvoleny celkem tři. První část s názvem Kroky podpory 

mapuje období od začátku roku 1947 zhruba do poloviny roku 1950. Vybrány byly dva 

momenty, které popisují pomocnou ruku, jež Československo nabídlo rodícímu se Izraeli –

 poskytnutí zbrojního arzenálu a výcvik vojáků. Tyto kroky byly do velké míry ovlivněny 

dědictvím demokracie, kterou Československo v minulosti poznalo. Zmíníme ale také 

motivace Sovětského svazu, který nabýval na moci v Československu, a plánoval skrze něj 

získat významnou hráčskou pozici i na Blízkém východě.  

Druhá část, pojmenovaná Ochlazování vztahů, přibližuje období od poloviny roku 1950 

do konce roku 1951, kdy už bylo zřejmé, že politika Sovětského svazu se v Izraeli příliš 

neuplatní. Sovětský svaz sice nějakou dobu deklaroval svou podporu vznikajícímu Izraeli, 

realita Židů byla ale v Sovětském svazu složitá. Tamnější režim k Židům nikdy nebyl příliš 

přívětivý. Sovětští Židé byli neustále vystavováni perzekuci, drobnohledu a pronásledování. 

Měli absenci soukromí a trvalý strach z různých postihů. Režim  se k nim zkrátka choval 7

jako k občanům druhé kategorie.  Předpokládám tedy, že podpora sionismu byla především 8

politickým nástrojem. Zmíním zásadní neúspěchy, které vedly k tomu, že Sovětský svaz na 

Izrael zanevřel a jeho satelity musely s ním. Konkrétně popíši neúspěch levicových stran 

v prvních demokratických volbách Izraele a zmíním ekonomické otázky, které nově 

vzniklý stát vedly k volbě mezi západním a východním blokem. 

 Rudé právo vzniklo v roce 1920 po rozkolu v Československé sociálně demokratické straně dělnické, kdy 6

se komunisté rozhodli osamostatnit. Část redakce tiskového orgánu sociální demokracie Práva lidu se 
oddělila a vytvořila nový komunistický deník Rudé právo, jehož první číslo vyšlo 21. září 1920. Dva dny po 
založení Komunistické strany Československa 16. května 1921 se Rudé právo stalo oficiálním orgánem 
Komunistické strany Československa. Prvním šéfredaktorem se stal Bohumír Šmeral. V období druhé 
světové války Rudé právo vycházelo ilegálně. KONČELÍK, J. – VEČEŘA, P. – ORSÁG, P. Dějiny českých 
médií 20. století. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 176.
 Sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin se podle svědectví svých dětí k Židům nikdy nechoval přívětivě. 7

Jeho dcera Světlana se za Žida provdala ještě před druhou světovou válkou. Sama o svém otci napsala 
následující: „Nikdy neměl Židy rád, ačkoliv tehdy ještě svou nenávist vůči nim nevyjadřoval tak okatě jako 
po válce.“ JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 1995. ISBN 80-85336-31-6. s. 546.
 SVOBODOVÁ, J. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992. Praha: Ústav pro soudobé 8

dějiny AV ČR, 1994. ISBN 80-85270-34-X. s. 42.
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Poslední část nese název Odpor. Popisuje především rok 1952 a první část roku 1953, 

kdy došlo k sérii závažných vykonstruovaných procesů, které měly za následek citelné 

narušení vztahů Izraele a Československa. Zabývat se budu tzv. Procesem s protistátním 

spikleneckým centrem Rudolfa Slánského a zatčením Izraelců Mordechaje Orena a Šimona 

Orensteina. 

Pro zkoumání Rudého práva použiji kvalitativní analýzu. Zaměřím se na výběr témat, 

výstavbu argumentace a správnost podávaných informací a zjistíme, jak se se změnou 

vztahu Československa a Izraele komunistická propaganda vypořádala. Komparací 

s historickým zkoumáním se pokusím alespoň zčásti rekonstruovat, jaké motivace stály 

nejprve za podporou sionismu a následně za jeho tvrdým potíráním.   

3
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Československo 
a vznikající Stát Izrael 
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1.1 KROKY PODPORY  
Československo bylo v první třetině 20. století sionismu velmi nakloněno. Svědčí o tom 

mimo jiné tři sionistické kongresy, které se uskutečnily na našem území. Dvanáctý 

kongres, který se konal v Karlových Varech v roce 1921, byl dokonce prvním sionistickým 

setkáním po první světové válce. Následující kongresy se konaly v roce 1923 opět 

v Karlových Varech a v roce 1933 v Praze.  V tomto období se skrze české sionistické 9

organizace na území Palestiny odstěhovalo téměř 5000 Židů.  Na počátku roku 1926 byl 10

v Jeruzalémě vytvořen československý konzulát za účelem ochrany těchto osob. Stejně tak 

měl za úkol rozvíjet obchodní vztahy na Blízkém východě.  O rok později nově vzniklý 11

konzulát navštívil sám Tomáš G. Masaryk, a stal se tak první hlavou státu, která po 

předchozí světové válce navštívila Palestinu.   12

První československý prezident byl známý svým aktivním angažmá v otázce boje proti 

antisemitismu.  Do Palestiny jej nepřivedla pouze obchodní setkání, ale také lidský zájem 13

o židovskou menšinu. Navštívil synagogy i místa spjatá s historií židovského lidu. Dodnes 

jsou po něm v Izraeli nazvány ulice i kibuc, který v roce 1938 založili českoslovenští 

Židé.  14

Stejně tak prezidentův syn Jan Masaryk se aktivně podílel na podpoře Židů 

a vznikajícího Státu Izrael. Po druhé světové válce, kdy působil jako ministr zahraničních 

věcí,  podporoval vznik židovského státu v otázkách politiky, sociální pomoci i vojenských 

sil. Společně s prezidentem Edvardem Benešem a státním tajemníkem ministerstva 

zahraničí Vladimírem Clementisem stáli jednoznačně na izraelské straně.  V roce 1945 15

a následně i v roce 1946 po pogromu v polském městě Kielce umožnili, aby se 

Československo stalo tranzitní zemí pro Židy z okolních států, zejména z Polska, 

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. Praha: Victoria Publishing, 9

1997. ISBN 80-7219-002-4. s. 39.
 Tamtéž. s. 35.10

 ZÍDEK, P. – SIEBER, K. Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Praha: Ústav mezinárodních 11

vztahů, 2009. ISBN 978-80-86506-76-0. s. 15. 
 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 41.12

 Angažoval se například v procesu s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, který byl neprávem 13

obviněn z rituální vraždy křesťanské dívky Anežky Hrůzové. Více jsem o tomto tématu pojednala ve své 
bakalářské práci EDER, Ivana. Hilsneriáda ve světle českého tisku na přelomu 19. a 20. století. Praha, 2019.  
53 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra Judaistiky. Vedoucí práce 
PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.

 KRUPP, M. Sionismus a Stát Izrael: historický nástin. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-265-9. s. 16.14

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953: Studie. Praha: 15

Doplněk, 1993. ISBN 80-85270-21-8. s. 9.
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Maďarska a Rumunska. Touto cestou se tak do Palestiny přesunulo téměr 105 000 

evropských Židů.  16

Jan Masaryk a Edvard Beneš byli krátce před vznikem Izraele zapsáni do Zlaté knihy 

Židovského národního fondu v Jeruzalémě jako ti, kteří se podíleli na jeho vzniku.  17

K podpoře nově vzniklého státu se přidali i komunisté na základě schůzky zástupců 

komunistických stran ve Varšavě v srpnu 1947. Z té vyplynulo jediné – podpořit vznik 

Izraele všemi možnými prostředky.  18

Následující řádky popisují tři zásadní kroky, které Československo podniklo ve 

prospěch toho, aby 14. května 1948 oficiálně vznikl Stát Izrael.  19

1.1.1 OSN 
V roce 1947 Británie požádala OSN o pomoc při řešení arabsko-židovského konfliktu 

v britském mandátu Palestina. „Neobracíme se na Spojené národy, abychom předali 

mandát. My jen požadujeme radu, jak jej máme vykonávat a aby byl změněn,“  zaznělo 20

z úst Allana G. Cunninghama, tehdejšího britského komisaře pro Palestinu. Zároveň Velká 

Británie jasně deklarovala, že nebude spokojena, dokud konflikt nebude spravedlivě 

vyřešen pro židovské i arabské obyvatelstvo.  Pro Británii vleklý konflikt znamenal 21

významnou ekonomickou i diplomatickou zátěž, svého angažmá na Blízkém východě se 

ale vzdát nechtěla. Rozhodující odpovědnost tak finálně opravdu stanula na bedrech OSN.  

Pro to, aby Valné shromáždění zasedlo, byl nutný nadpoloviční souhlas všech členských 

států.  Kromě pěti arabských států, které se nevyjádřily, a kromě Habeše, která jako jediná 22

nesouhlasila, všechny ostatní členské státy potvrdily svou účast. Československo v tomto 

jednání hrálo už od začátku významnou roli. Zástupce právník a diplomat Jan Papánek 

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 70–71. 16

 Paradoxně tam s nimi bylo zapsáno i jméno tehdejšího předsedy vlády Klementa Gottwalda, který 17

v následujících letech svůj přístup radikálně změnil. DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. 
Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 11.

 Tamtéž. s. 9.18

 POJAR, M. Izrael. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-435-7. s. 142.144.19

 KRUPP, M. Sionismus a Stát Izrael: historický nástin. s. 110.20

 SACHAR, H. Dějiny Státu Izrael. Praha: Regia, 1999. ISBN 80-902484-4-6. s. 241.21

 Na začátku roku 1947 mělo OSN 53 členských států.22
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stanul v čele hospodářského výboru a byl členem generálního výboru pro posuzování 

situace v Palestině.   23

Vytvoření Státu Izrael pro nás dozajista znamenalo slibné obchodní příležitosti. Papánek 

zřejmě na základě konzultací s Janem Masarykem ale opakovaně zdůrazňoval i čistě 

humánní stránku věci – nutnost řešit situaci Židů, která byla po hrůzách Šoa velmi 

kritická.   24

Valné shromáždění rozhodlo pro vytvoření takzvaného Zvláštního výboru Spojených 

národů v Palestině (United Nations Special Committee on Palestina – dále jen UNSCOP), 

který měl přijít na základě důkladného prošetření situace s návrhem řešení.  

Československo ve výboru získalo místo pro svého zástupce, kterým byl zvolen Karel 

Lisický, český diplomat a exilový asistent Jana Masaryka. Dále v komisi měli místo 

zástupci z Íránu, Indie a Jugoslávie, kteří sympatizovali s Araby, zástupci Guatemaly 

a Uruguaye, kteří podporovali sionisty, a zástupci Peru, Švédska, Austrálie, Nizozemí 

a Kanady, kteří v této věci zastávali neutrální postoj.  25

První setkání výboru se uskutečnilo v New Yorku na konci května roku 1947. V červnu 

skupina zahájila vyšetřování na území Palestiny. Přístup Arabů a Židů k výboru odpovídal 

situaci na místě. Nebyl jednotný, ale naopak velmi komplikovaný. Násilí, výtržnosti 

a spory mezi skupinami obyvatelstva byly na dennodenním pořádku. Hrozba války visela 

ve vzduchu. Arabové se rozhodli aktivitu výboru nepodpořit a ignorovat. Židé zase výboru 

vycházeli vstříc poskytováním dokumentů i neomezených přístupů do svých osad.  

Členové UNSCOP podnikli podrobné šetření a výslednou zprávu podepsali 1. září 1947 

v Ženevě.  Tato zpráva obsahovala následující:  26

1. Mandát má skončit co nejdříve. 2. Nezávislost Palestiny má býti ustavena v nejbližší 

možné době. 3. Přechodné období budiž vzhledem k podstatným předpokladům 

nezávislosti co nejkratší. 4. Po dobu přechodu je vrchnost pověřená správou Palestiny 

a  její přípravou pro nezávislost odpovědna Spojeným národům. 5. Ekonomická 

jednota Palestiny musí být zachována. 6. Bezpečnost svatých míst a přístup k nim musí 

být zajištěn. 7. Valné shromáždění se okamžitě postará o  uskutečnění a provedení 

 HABERMANN, Tomáš. Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947–1957). Praha, 23

2017. 303 s. Disertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. 
Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. s. 56.

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 81.24

 SACHAR, H. Dějiny státu Izrael. s. 241. 25

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 80.26
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mezinárodní dohody, jíž budou problémy trpících evropských Židů, z nichž přibližně 

250 tisíc je ve sběrných táborech, řešeny jako věc zvláště naléhavá pro ulehčení jejich 

situace a vyřešení palestinského problému.27

Komise se nicméně se nedobrala ke konkrétnímu způsobu uskutečnění, a tak navrhla 

dvě možná řešení. Většina tvořena Kanadou, Nizozemím, Československem, Peru, 

Švédskem, Uruguayem a Guatemalou navrhla rozdělení Palestiny do osmi částí se 

spravedlivým rozdělením mezi Araby a Židy. Jugoslávie, Írán a Indie přišly s návrhem 

vytvoření jednotného nezávislého federálního státu, který by byl rozdělen na arabské 

a židovské území se společným hlavním městem Jeruzalém. Druhá varianta by pro Židy 

znamenala mnohá omezení – například v regulaci počtu možných přistěhovalců.  A tak 28

i v tomto bodě byli vděčni Československu, které se opakovaně zasazovalo o jasné 

rozdělení území.  

Komise UNSCOP předala své návrhy Valnému shromáždění OSN, které kvůli svému 

vytížení vytvořila pro jejich vyřešení další výbor. Do jejího čela byl postaven australský 

ministr zahraničních věcí Herbert V. Evatt, který v řešení palestinské situace většinu času 

zastával velice neutrální postoje. Rozhodl proto pro vytvoření dalších dvou podkomisí, 

které rozpracují návrhy UNSCOP.   29

Na konci listopadu se uskutečnilo hlasování Valného shromáždění. Výsledkem byl 

odsouhlasený plán o rozdělení palestinského území na židovský a arabský stát.  Židé 30

jásali, Arabové nikoliv. Spojené národy vytvořily pětičlenné uskupení, které dostalo za 

úkol dohlédnout na provedení plánu. Do čela byl postaven Karel Lisický. K rozdělení však 

nedošlo z mnoha důvodů. Velká Británie se stáhla, protože – jak již dříve avizovala – se 

nechtěla účastnit plánu, který nebude schůdný pro arabské i židovské obyvatelstvo.  31

Potřebné prostředky pro uskutečnění rozdělení nebyly dostatečné. Nedokončený proces 

uzavřelo nakonec něco zcela jiného – násilí. Započala první arabsko-židovská válka, ve 

které Československo sehrálo zásadní roli.  32

 HABERMANN, T. Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947–1957). s. 67.27

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 86.28

 Tamtéž. s. 84–86. 29

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. Praha: Rybka Publishers, 2001. ISBN 80-86182-53-3. s. 77. 30

 KRUPP, M. Sionismus a Stát Izrael: historický nástin. s. 113–116.31

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 125.32
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1.1.2 Zbraně  

Již s první arabsko-židovskou válkou bylo jasné, že pokud si Židé chtějí své území obhájit, 

potřebují především zbrojní arzenál.  První izraelský premiér Ben Gurion v roce 1968 33

prohlásil o zbraních z Československa, že doslova zachránily zemi a byly tím 

nejdůležitějším, co pomohlo přežít první měsíce nově vzniklému sátu Izrael.  To, proč se 34

Izrael s poptávkou zbraní obracel v takové míře zrovna na Československo, může mít 

několik důvodů. Jedním z nich bylo jistě to, že Američané i Britové vydali na poskytování 

zbraní Arabům i sionistům embargo, a tak sionisté museli hledat nová řešení. 

Vyjednávání však zpočátku nebylo jednoduché. Na první poptávku sionistů po zbraních 

v listopadu roku 1947 Československo reagovalo negativně kvůli jednáním, která mělo 

rozběhnuté se Sýrií a Egyptem. Tyto země chtěly zbraně taktéž nakoupit. Tak také údajně 

učinily. Náklad 8000 pušek a 10 milionů nábojů však skončil na dně Středozemního moře 

po zásahu Hagany.  Nakonec zasáhla Moskva s jednoznačným rozhodnutím – arabským 35

zemím Československo zbraně prodávat nebude, sionistům ano.   36

Pro Československo znamenal přátelský vztah s rodícím se Státem Izrael významné 

ekonomické výhody. Vývoz zbraní byl v letech 1947–1948 jedním ze zásadních příjmů pro 

československé hospodářství.  Nacházeli jsme se v situaci, kdy jsme pod nátlakem 37

Sovětského svazu nepřijali americký Marshallův plán, a tak jsme nečerpali finanční 

podporu.  38

Dodávku zbraní pro budoucí Izrael zajišťovala především organizace Jewish Agency  39

v čele s prvním izraelským velvyslancem v Praze Ehudem Überall-Avrielem. Zásadní 

překážkou byla však rezoluce vydaná Valným shromážděním OSN z 29. listopadu 1947 

o zákazu vyvážení zbraní do Palestiny.  Stejně tak zbrojní embargo vydané Radou 40

bezpečnosti OSN z 16. dubna 1948.  41

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 57.33

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 95.34

 Hagana byla tajná židovská vojenská organizace založená v roce 1920 na území britského mandátu 35

Palestina. Za cíl si kladla ochranu Židů v zemi i v zahraničí. 
 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 98.36

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 40.37

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 98.38

 Jewish agency vznikla v roce 1929 a fungovala jako neoficiální parlament pro židovské přistěhovalce 39

v britském mandátu Palestina. 
 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 40–41.40

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 99.41
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Československo však poskytovalo zbraně Izraeli pravděpodobně až do roku 1951. 

Moskva vymýšlela způsoby, jak tak činit v naprostém utajení. Sovětskému svazu 

vyhovovalo, že přímá spolupráce s Izraelem probíhá částečně v utajení.  Krátce po uznání 42

státu Izrael mu Československo poslalo zhruba 20 000 ručnic, 3000 kulometů a 20 milionů 

nábojů. Pro nově vzniklý stát to byla pomoc nezměrného dosahu.  43

Kromě zbraní později Československo poskytovalo Izraeli také tanky a letadla.  44

K Überall-Avrielovi přibyl v roce 1949 další vyjednávač Ašer Citron, úředník z izraelského 

ministerstva obrany. V roce 1950 Izrael údajně odkoupil z Československa zbrojní výbavu 

za 6,2 milionu dolarů. Činilo to 5000 poloautomatických pušek, 40 000 pušek, 40 000 

závěrů do těchto zbraní, 2500 kulometů a 20 milionů nábojů. To tvořilo čtvrtinu všech 

dovezených zbraní ze zahraničí. Československo na zbrojení Izraele neslo skutečně velký 

podíl. V tomto roce také Praha vyslala do Izraele své experty, kteří měli za úkol naučit 

izraelské vojáky s dodaným materiálem zacházet. To vše již probíhalo za konzultací 

s Moskvou.  O to větším dějinným paradoxem je, že českoslovenští představitelé, kteří se 45

na těchto dodávkách podíleli, budou o několik málo měsíců později kvůli tomu 

perzekvováni, zatčeni a odsouzeni.  46

O poslední žádost o zbraně se pokusil Izrael v létě roku 1951 opět skrze Überall- 

-Avriela. Na to už však bylo pozdě. V platnosti byl již výnos ministerstva národní obrany 

z konce roku 1950 o zákazu vývozu zbraní do Izraele.  Důvody budou nastíněny v další 47

kapitole. 

1.1.3 Výcvik vojáků 
Další zásadní pomocí, kterou Československo vznikajícímu Státu Izrael poskytlo, byl 

výcvik vojáků. Jednalo se také o řidiče tanků a letadel i o parašutisty.  Dávalo to naprostý 48

smysl – zbraně vyrobené v Československu jsme uměli nejlépe ovládat my a nejjednodušší 

 Tamtéž. s. 101.42

 KRUPP, M. Sionismus a Stát Izrael: historický nástin. s. 16.43

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 99.44

 Tamtéž. s. 125.45

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 95. Tímto tématem se budeme detailně zabývat ve třetí kapitole.46

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 44.47

 BULÍNOVÁ, M. (ed.) Československo a Izrael v letech 1945-1956: Dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé 48

dějiny Akademie věd České republiky, 1993. ISBN 80-85270-12-9. s. 90–91.
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cestou bylo instruovat vojáky skrze odborníky z našich řad. Proběhl u nás výcvik 

profesionálních vojáků i dobrovolníků z ostatních evropských států.  

1.1.3.1 Židovští vojáci 

O proškolení židovských vojáků usilovala především sionistická organizace Jewish 

Agency. Nicméně vše probíhalo pod dohledem a za souhlasu funkcionářů Ústředního 

výboru KSČ. Jednalo se o vojáky specialisty, kteří již měli zkušenosti z války. Byli to Židé 

z Izraele, Maďarska, Polska i dalších států východního bloku. Dohromady u nás dostalo 

vojenskou průpravu přes dvěstě příslušníků Hagany.  49

Výcvik vojáků probíhal od dubna do srpna roku 1948 v několika turnusech. Nejprve se 

jednalo o výcvik letců, který probíhal v Českých Budějovicích, Hradci Králové 

a Olomouci. Piloti byli vybaveni kvalitní technikou, která byla kořistí po Německu z druhé 

světové války. Celkem bylo u nás vyškoleno zhruba padesát stíhacích letců. V Liberci 

a Pardubicích získalo výcvik sedmdesát příslušníků pěchoty, v Mimoni dokončilo náročný 

kurz padesát parašutistů a v Dědicích u Vyškova bylo vyškoleno na čtyřicet tankistů.  50

Kromě vojáků byli ale školeni i další specialisté. Jednalo se o podpůrné pracovníky, 

specialisty na telegraf a technické kontrolory. Kurz však dokončilo pouze patnáct lidí 

z pětadvaceti. Důvodem byla údajně nedostatečná motivovanost a neznalost češtiny.  51

1.1.3.2 Československá brigáda 

Scénář pro nábor tentokrát již nezkušených dobrovolníků pro boje v Izraeli měl dvě roviny. 

Čistě praktickou rovinu zastupovanou Jewish Agency a politickou rovinu vedenou 

Samuelem Mikunisem, generálním tajemníkem Komunistické strany Izraele.  

Vysoce postavení českoslovenští komunisté měli představu, že budou mít vliv na výběr 

dobrovolníků pro Haganu, a budou tak moci vnitřně ovlivňovat dění v komunistické straně 

Izraele. Měli zájem o menší uskupení lidí, kteří budou pečlivě vybraní, věrní straně 

a budou jednat v jejím zájmu – nejen vojensky, ale také politicky. Hlavní slovo ale nakonec 

přebralo izraelské velvyslanectví a sionistická organizace Jewish Agency. Zatímco zástupci 

komunistů chtěli menší jednotku, kterou budou mít plně pod kontrolou, zvítězila představa 

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 61. 49

 BULÍNOVÁ, M. (ed.) Československo a Izrael 1945–1956: dokumenty. s. 90–91, 120–122, 135. 50

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 163. 51
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sionistů o početnějším masovém uskupení bez zájmu o politickou příslušnost. V prosazení 

tohoto plánu nakonec hrálo roli zejména financování, které bylo ze strany izraelského 

velvyslanectví štědřejší. V červnu roku 1948 tak byla podepsána dohoda o tisícovce 

vycvičených dobrovolníků, kteří budou k dispozici Izraeli.  52

Přestože vyhrál plán sionistů, komunisté jej nenechali bez dohledu. Do čela brigády byl 

dosazen Samson Šachta, který působil v armádě Sovětského svazu. Dostal za úkol 

vybudovat samostatnou vojenskou jednotku z židovských dobrovolníků.  Časem se ale 53

ukázalo, že na  udržování ideologie příliš nedbal a ztotožňoval se spíše s prioritou sionistů 

sestrojit velkou brigádu.  To se také podařilo. Jednotku s celkovým počtem 1335 54

vycvičených a většinově československých vojáků  doprovodil do Izraele a také tam s ní 55

nadobro zůstal.  Dobrovolníky doprovázeli i příbuzní, a tak se do Izraele přesunulo přes 56

2300 osob, což podpořilo vznikající stát v mnoha dalších oblastech.  Vojenský účel však 57

nakonec nebyl příliš úspěšný – přesun jednotky byl dokončen až v únoru roku 1949, kdy 

byla první arabsko-židovská válka téměř u konce. Jednotka byla rozptýlena mezi další a při 

bojích nesehrála nijak výraznou roli. Členové československé brigády se nakonec usadili 

v Gottwaldově kibucu pojmenovaném po soudobém československém prezidentovi.  58

Českoslovenští komunističtí představitelé, kteří se zapojovali do jednání ve věci této 

jednotky, ať už v její prospěch či neprospěch, za to v budoucnu tvrdě zaplatili. 

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 63.52

 BULÍNOVÁ, M. (ed.) Československo a Izrael 1945–1956: dokumenty. s. 121–122. 53

 Tamtéž. s. 136.54

 POJAR, M. Izrael. s. 144.55

 BULÍNOVÁ, M. (ed.) Československo a Izrael 1945–1956: dokumenty. s. 136.56

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 78. 57

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 103.58
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1.2 OCHLAZOVÁNÍ VZTAHŮ 
Mezi roky 1945–1949 v izraelsko-československých vztazích převládalo přátelství 

a spolupráce. V následujících letech ale došlo k obratu. Zcela jistě víme, že rostoucí 

nenávist neměla kořeny v Československu a sahala daleko za jeho hranice. Izrael se 

nacházel na rozhraní bipolárního světa, ve kterém bujela studená válka. Pohyboval se ve 

spolupráci s východem i západem. To pro Sovětský svaz však bylo nepřípustné. Co se týká 

zahraniční politiky, ani sebemenší spolupráce se západem nepřipadala v úvahu.  

Zcela zásadní obrat nastal v roce 1951,  kdy se naděje Sovětského svazu na úspěch na 

Blízkém východě postupně rozplynuly. Pokyn z Moskvy zazněl směrem do 

Československa zcela jednoznačně – přátelství je u konce.  Jaké kroky tomuto ochlazení 59

vztahů ale předcházely? 

1.2.1 Prohra ve volbách i prohra lidská 
Velký zlom ve vztazích Československa a Izraele nastal 31. ledna 1949 v izraelských 

parlamentních volbách. Sovětští komunisté nepočítali s převratně vysokým výsledkem 

komunistické strany, naději ale vkládali do výhry levicových stran, které by s nimi 

vytvořily vládní koalici. Získali by tak prostor pro obsazení zásadních vládních pozic 

a mohli by tak ovlivňovat dění ve svůj prospěch, tak jak činili ve státech východní Evropy. 

Tato strategie však ztroskotala. Výsledek voleb komunistům zasadil ránu, získali pouze 

3,51 % hlasů. Stejně tak jiné levicové strany příliš neuspěly.  Levicová strana Mapam, od 60

které si Sovětský svaz sliboval spolupráci, získala 15 %. Suverénním výhercem voleb se 

stala pravicová strana Mapai s výsledkem 35 %. Předseda této strany Ben Gurion se stal 

prvním premiérem Izraele. Tím započalo v Sovětském svazu i Československu dělení 

sionismu na pravicový a levicový – kapitalistický a socialistický. Zájmy komunistické 

strany začaly určovat postoje k sionismu a sionistickým organizacím. Nejdříve se rozpoutal 

odpor pouze k pravicovému sionismu a následně odpor k sionismu jako takovému.  61

První vláda Izraele z počátku využívala pomoc od Sovětského svazu i Spojených států 

a snažila se udržovat neutrální postoj. Bylo však jasné, že mezi dvěmi velmocemi se příliš 

dlouho balancovat nedá, o to více, když studená válka nabírá na obrátkách. Budoucí 

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 23.59

 Tamtéž. s. 81.60

 Tamtéž. s. 19.61
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spolupráce Izraele se západem nakonec vykrystalizovala na základě posloupných událostí, 

které vedly k ochlazení vztahů se Sovětským svazem a jeho satelity. Kromě čistě 

ekonomických potyček se ale k Izraelcům také donesly zprávy o vlně antisemitismu, která 

se na východě vynořila, což budilo silnou nedůvěru. Zárodky protižidovských tendencí se 

objevily už na konci roku 1948 v Sovětském svazu a na začátku 50. let dorostly do 

obrovských rozměrů už i na území Československa. 

1.2.2 Hospodářské zájmy 

V červnu roku 1949 promluvil o situaci na Blízkém východě zástupce Sovětského svazu 

Vladimir Ljutskij na konferenci Boj za národní osvobození v koloniálních a závislých 

zemích po druhé světové válce. Osočil izraelskou vládu ze zaprodání se americkému 

imperialismu. Krátce na to Kreml odmítl pozvání na oficiální návštěvu Izraele, kterou 

považoval za fiktivní snahu deklarovat, že je Izrael politicky neutrální. Stalin měl jasno. 

Ben Gurionovu vládu považoval za loutkové divadlo Spojených států, které obvinil 

z mocenských snah o expanzi na Blízkém východě.  62

Ohromný problém pro Moskvu znamenala půjčka, kterou Spojené státy Izraeli 

poskytnuly v září roku 1949. Jednalo se o sto milionů dolarů, které byly významnou 

finanční injekcí pro rodící se stát. Kreml se ihned nechal slyšet, že Izrael tímto deklaroval 

své skutečné postoje a zaprodal se americkému kapitalismu. Izrael sice žádal o půjčku 

i Moskvu, nebylo mu však vyhověno. Stejně tak klesal počet obchodů, které mezi sebou 

země vytvářely. Pro Izrael to byla otázka spíše ekonomická, jelikož z východu zboží do 

země proudilo pomaleji než ze Západu. Sovětský svaz však za vším hledal primárně 

politiku.   63

Atmosféra mezi Sovětským svazem a Izraelem byla napjatá a Kreml jednal velmi 

opatrně. To se promítlo i do československo-izraelských vztahů.  

Velkou ránu zasadil vztahu Československa a Izraele zákaz vystěhovalectví z roku 

1950, které bylo pro Izrael zásadní. Komunističtí představitelé měli představu, že Židé, 

kteří emigrují z jiných lidových republik, budou jakýmisi nositeli komunismu v Izraeli 

a Sovětskému svazu zůstanou věrni. Realita byla však taková, že do izraelské komunistické 

strany nevstoupil téměř nikdo. Naopak posilovaly řady pravicově založené strany Mapai.  

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 134.62

 Tamtéž. s. 135–136.63
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Sovětský velvyslanec v Izraeli doporučil Moskvě, aby po celém území východního bloku 

pozastavila emigraci Židů na Blízký východ, neboť tak posiluje potenciální zdroje Izraele. 

Židé v Sovětském svazu a jeho satelitech se opět ocitli ve svízelné situaci, která se 

v dějinách mnohokrát opakovala. Na území, kde se nacházeli, nebyli vítaní, čelili 

perzekuci a otevřenému antisemitismu, zároveň ale neměli povoleno Sovětský svaz opustit 

a přestěhovat se do Izraele.  64

Dále se ochlazení vztahů projevovalo postupným utlačováním sionistických organizací. 

Docházelo stále častěji k důkladným finančním kontrolám, zatýkání a vyslýchání osob, 

blokování přístupu k financím.  Vyvrcholilo to pozastavením fungování Svazu 65

československo-izraelského přátelství  v roce 1951, což poměrně jasně deklarovalo 66

ochlazení vztahů, ke kterému došlo. Události, které budou nastíněny v následující kapitole, 

jsou důkazem toho, že cesta od podpory k nenávisti, která stála lidské životy, byla poměrně 

rychlá. 

 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 140–141.64

 HABERMANN, T. Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947–1957). s. 153–154.65

 Svaz československo-izraelského přátelství vznikl v listopadu roku 1948. Za cíl si kladl „rozvoj 66

přátelských vztahů mezi občany obou států, ale již porada o jeho ustavení 16. září 1948 v mezinárodním 
oddělení ÚV KSČ stanovila, že má vykonávat činnost jinou, než jaký bude krycí pláštík, a jeho skutečnou 
aktivitu shrnula do čtyř hlavních úkolů: 1. pomoci národně osvobozeneckému boji Židů. Konkrétně 
vojenskému výcviku v ČSR, 2. podporovat pokrokové síly Izraele, zejména komunistickou stranu, 
3. paralyzovat činnost sionistických organizací, 4. bojovat proti antisemitismu.“ DUFEK, J. – KAPLAN, K. – 
ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 21, 87.
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1.3 ODPOR  
Jak již bylo v předešlých kapitolách nastíněno, antisemitismus hrál v politice Sovětského 

svazu silnou roli. Býval zdůvodněním různých radikálních politických změn nebo 

neúspěchů, udržoval ve společnosti jakési černobílé vidění, které pomáhalo udržovat klima 

plné strachu a nedůvěry, podporoval systém donášení a v neposlední řadě živil ideologii 

studené války. Antisionismus, který byl produktem antisemitismu, začal nabývat na síle 

v roce 1948, když začalo být téměř jisté, že nově vzniklý Stát Izrael nepůjde vstříc 

sovětské politice. Rozšířil se ze Sovětského svazu až k nám. Procesy, kterými se budeme 

zabývat, znamenaly vyřizování si účtů za politické neúspěchy včetně událostí z Blízkého 

východu.  Československo pod nátlakem Sovětského svazu přejalo tuto taktiku 67

upevňování si moci a od podpory Státu Izrael postupně upustilo. Odrazem toho byly 

tragické procesy 50. let. 

Tento zlom můžeme spojovat s příchodem poradců, které k nám ve dvou vlnách vyslal 

Sovětský svaz. Byli jimi lidé s bohatými zkušenosti s vykonstruovanými procesy v Albánii, 

Maďarsku, Bulharsku i Polsku.  První vlna poradců dorazila v roce 1949 a podílela se na 68

procesu s Miladou Horákovou a členy národně socialistické strany a strany sociálně 

demokratické. Ačkoliv se snažili vyvolat podezření o spiknutí uvnitř KSČ, a tím upevnit 

moc Sovětského svazu u nás, zcela se tak nepodařilo. 

Příchod druhé vlny poradců na začátku roku 1952 přinesl daleko tvrdší metody 

nastolování propagandy. Vladimir Bojarskij, který stál v čele poradců, byl agent vyškolený 

samotným Stalinem. Vynesl na světlo nástroj, který Rusko potažmo Sovětský svaz 

v historii opakovaně používalo, aby upevnilo svou moc. Jednalo se konspiraci o židovském 

spiknutí převlečenou v jiném kabátě. Po hrůzách druhé světové války totiž staré praktiky 

antisemitismu nebyly přijatelné. Starý mýtus o židovském spiknutí byl přetvořen dle potřeb 

doby. Vznikl tak narativ o Státu Izrael, který navzdory pomoci od Sovětského svazu 

podnikl cestu vstříc západnímu imperialismu.   69

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 102–3.67

 Inscenované soudní procesy měly zabránit šíření tzv. titoismu do dalších zemí východního bloku. POJAR, 68

M. Izrael. s. 144. a ARAVA-NOVOTNÁ, L. Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948. 
In: Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Praha: Varius Praha, 
2008. s. 89.

 ARAVA-NOVOTNÁ, L. Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948. s. 89–90. 69

KAPLAN, K. Sovětští poradci v Československu 1949–1956. s. 10. 
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Dle fiktivních teorií východního antisionismu se sionismus a jeho židovští nositelé 
nespokojili jen s vytvořením Státu Izrael, ale pokoušeli se s pomocí organizací 
amerických židovských kapitalistů provádět záškodnictví a špionáž. Kromě toho také 
koncentrovali sionisté ve svých rukách značné majetkové hodnoty a pracovní síly 
s cílem vyvést je do Izraele ve prospěch židovské kapitalistické buržoazie.   70

Zdá se, že takové zdůvodnění pro otřesné vykonstruované procesy, které přinesly do 

československo-izraelských vztahů velkou nedůvěru, stačilo.  71

1.3.1 Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského 

Jak již bylo nastíněno výše, Sovětský svaz postupně ztrácel vliv v nově založeném státu 

Izrael. A nejen tam – ve stejné době Jugoslávie v čele s Josipem B. Titem řešila oddělení se 

od diktátu Moskvy.  Stalin zuřil a jeho agrese se stupňovala. Potřeboval docílit toho, aby 72

v Sovětském svazu a celém sovětském bloku zavládla jednota a nikdo se nebouřil. Sáhl ke 

svým klasickým zbraním, které mu byly vlastní – vyvolávání strachu a antisemitismus.   73

Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského je aférou, v níž bylo 

odsouzeno čtrnáct komunistických významných osobností a jedenáct z nich k trestu smrti. 

Byli označeni za buržoazní rozvraceče státu, spojence se Spojenými státy, sionistické 

nacionalisty a Titovy přívržence.  74

Důvody pro tyto rozsudky byly uměle vykonstruované tak, aby splnily vytyčený cíl – 

deklarovat, že ani nejvýše postavení komunističtí představitelé nejsou v bezpečí. A už 

vůbec ne, jestliže půjdou proti vůli Kremlu. Stalin se nebál sáhnout do vlastních řad, aby 

upevnil svou moc. 

Rudolf Slánský byl většinu svého života oddaným komunistou. V roce 1921 se ve svých 

dvaceti letech stal členem Komunistické strany Československa, s níž v roce 1935 pak 

získal poslanecký mandát v Národním shromáždění. Kvůli svému židovskému původu 

strávil druhou světovou válku v exilu v Moskvě. Kromě svého bratra přišel 

v koncentračních táborech a ghettech o celou svou rodinu. Po válce jeho kariéra v rámci 

komunistické strany jen stoupala. Mezi roky 1945–1951 zastával pozici generálního 

 ARAVA-NOVOTNÁ, L. Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948. s. 93.70

 POJAR, M. Izrael. s. 145.71

 Tamtéž. s. 144.72

 JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. s. 551.73

 ARAVA-NOVOTNÁ, L. Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948. s. 90. 74

POJAR, M. Izrael. s.145.
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tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a na konci roku 1951 

působil jako vicepremiér ve vládě Antonína Zápotockého. Dá se říci, že byl jedním 

z nejvýznamnějších osob československé politiky po Klementu Gottwaldovi. O to tvrdší 

byl jeho pád. 

Paradoxem je, že ještě než došlo k zatčení samotného Rudolfa Slánského na konci roku 

1951, on sám se angažoval v honu na ostatní „spiklence“, se kterými nakonec skončil 

u jednoho soudu jako obžalovaný. Představitelé Izraele se s ním v minulosti údajně ani 

nepokoušeli jednat, právě protože byl známý svým zaměřením proti sionismu.   75

O tom, že byl proces protkaný antisemitismem a antisionismem svědčí fakt, že ze 

čtrnácti odsouzených mělo jedenáct židovský původ, ačkoliv se k judaismu ani své 

židovské národnosti nehlásili.  Prvním zatčeným se stal v říjnu roku 1949 náměstek 76

ministra zahraničního obchodu Eugen Löbl. Rok na to následoval Otto Šling, tajemník 

Krajského výboru KSČ v Brně. Zatýkání pokračovalo zadržením náměstků ministerstev 

Karla Švába, Bedřicha Reicina, Rudolfa Margoliuse, Artura Londona, Vavra Hajdů a Otty 

Fischla.  Stejně tak v podezření padl ministr zahraničních věcí Vladimír Clementis, 77

pracovník Kanceláře prezidenta republiky Ludvík Frejka, vedoucí mezinárodního oddělení 

Ústředního výboru KSČ Bedřich Geminder a redaktor Rudého práva André Simone. 

Zadržení potkalo také Josefa Franka, zástupce generálního tajemníka KSČ, a následně 

i samotného generálního tajemníka Rudolfa Slánského. Tomu bylo kladeno za vinu 

proniknutí nepřátelských živlů do strany. Sám byl označen za strůjce celého spiknutí. 

Veřejnost byla zaskočena tím, že donedávna vyzdvihovaný stranický funkcionář, který byl 

navíc vyznamenán Řádem socialismu, ztratil tak náhle svou pozici. Tato situace jistě zasela 

první pochybnosti prvním o důvěryhodnosti strany, které se objevily později během  

soudního procesu.  78

Všichni výše jmenovaní byli ve vězení psychicky i fyzicky mučeni. Byli nuceni se 

zpaměti naučit předem připravené výpovědi napsané vyšetřovateli, které následně u soudu 

doslova recitovali pod dávkou sedativ.  Rudolf Slánský například vypověděl, že ačkoliv se 79

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 148.75

 Židovský původ neměli odsouzení Šváb, Frank a Clementis.  JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. 76

s. 547. SVOBODOVÁ, J. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992. s. 37.
 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. s. 103.77

 STRÖBINGER, R. Vražda generálního tajemníka: Poslední Stalinův exemplární proces. Brno: Petrov, 78

1991. ISBN 80-85247-26-7. s. 76.
 KAPLAN, K. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0145-8. s. 363.79
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30 let aktivně věnoval budovatelské činnosti, pravým komunistou nikdy nebyl. Naopak 

údajně dosazoval do důležitých stranických míst sionistické agenty, a soustavně tak 

pracoval na odtržení Československa od Sovětského svazu.  Celá obžaloba jeví jasné 80

známky absurdity a smyšlených, neracionálních konstrukcí. Je patrné, že o vině i trestu se 

rozhodlo už předem na ústřední KSČ a v Moskvě – ne u soudu.  

Tresty smrti byly vykonány téhož roku v noci 3. prosince v pankrácké věznici. Rudolf 

Slánský se ještě před smrtí několikrát dožadoval kontaktu se svým bývalým blízkým 

přítelem Klementem Gottwaldem. Nebylo mu však vyhověno. Prezident Gottwald naopak 

při konferenci Komunistické strany Československa, která případ uzavírala, chladně 

pronesl: „… zastavili jsme nový kanál, který přiváděl do nitra komunistické strany zradu 

a špionáž. Je jím sionismus, v současnosti nepřítel nebezpečný a proradný.“  81

1.3.2 Zatčení Šimona Orensteina a Mordechaje Orena 

Dalším z momentů, který kriticky zasáhnul českoslovesko-izraelské vztahy, se stalo zatčení 

a uvěznění dvou Izraelců a předních funkcionářů levicového sionismu Šimona Orensteina 

a Mordechaje Orena.  Oba muži sehráli významnou roli ve vykonstruovaném procesu 82

s kolektivem okolo Rudolfa Slánského jako svědci. Právě to bylo jedním z důvodů jejich 

zatčení. Jak k tomu došlo? 

Šimon Orenstein se narodil na Zakarpatské Rusi a ve 30. letech emigroval do Palestiny. 

Vždy byl levicově smýšlející. Stal se členem sionistické mládežnické organizace Hašomer 

Hacair a také Hagany.  Díky svému původu a znalosti jazyka byl vyslán v roce 1947 do 83

Československa jako vyjednavač dodávky zbraní do Palestiny. Po vzniku Státu Izrael u nás 

působil jako obchodní atašé na nově vzniklé izraelské ambasádě. Soustředil se na obchod 

mezi západním a východním blokem a právě to bylo záminkou pro jeho zatčení.  84

Mordechaj Oren se narodil v roce 1905 v Haliči a na konci 20. let se přestěhoval do 

Palestiny. Byl jedním z vedoucích členů levicové strany Mapam. V době svého zatčení byl 

členem knesetu. V rámci svého politického působení měl za úkol podnikat výjezdy do 

zahraničí, mobilizovat židovskou mládež a motivovat ji k emigraci do Palestiny. Na konci 

 V roce 2018 se v bývalé továrně v Panenských Břežanech našly kompletní zvukové záznamy procesů, 80

které jsou nyní přístupné i elektronicky.
 ARAVA-NOVOTNÁ, L. Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948. s. 89.81
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 POJAR, M. Izrael. s. 145.83

 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 148.84
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roku 1951 se vracel do Izraele z konference v Německu přes Československo, kde byl 

zatčen.  85

Nápadně podobné příběhy obou mužů znamenají jediné. Oba dva izraelci se stali obětí 

připravovaných procesů proti sionismu. O jejich zatčení již od počátku ministerstvo 

zahraničí mlžilo, poskytovalo izraelským diplomatům neúplné informace vždy 

s několikatýdenním zpožděním. Izraelská ambasáda zahrnovala ministerstvo množstvím 

zpráv a žádostí o informace, korespondenci i setkání s vězni, odpovědí však bylo 

poskrovnu. Oficiální příčina zatčení, průběh vyšetřování i budoucnost zatčených 

izraelských mužů zůstávala stále neznámá.  86

Přes veškeré snahy diplomacie i příbuzných Orena a Orensteina stále nad jejich 

zatčením visel veliký otazník. Hořké vysvětlení se dostavilo až při zahájení tzv. Procesu 

s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Oba Izraelci dostali za úkol 

svědčit o vině všech obžalovaných z kolaborace se Spojenými státy a ze spiknutí proti 

Sovětskému svazu.  Sami byli souzeni za špionáž a podporu západního imperialismu.  87 88

Na konci listopadu 1952 si vyslechli rozsudek. Šimon Orenstein byl odsouzen na doživotí 

a Mordechaj Oren na 15 let věznění.   89

O rozsudku v Izraeli ihned informovala média. V důsledku těchto událostí byl 

4. prosince 1952 spáchán bombový atentát na budovu československé ambasády 

v Tel Avivu. Následovala několikaletá vyjednávání diplomatů, členů rodin a dokonce 

i prezidentů Jicchaka Ben Cvi a Antonína Zápotockého.  

Nevole a zdrženlivé odpovědi ze strany československého ministerstva zahraničí velmi 

narušily vztahy s Izraelem. Vyčerpávající vyjednávání však po letech dospěla k úspěchu 

a Šimon Orenstein byl propuštěný v roce 1954 a o dva roky později i Mordechaj Oren.  Po 90

návratu obou mužů do Izraele představitel strany Mapam Meir Jaari minulé události označil 

jako „jeden z nejtemnějších procesů“. Komentoval to slovy: „Byl to antisemitský proces, který 

se obrátil především proti vedoucím komunistickým představitelům a antisionistům 

 Tamtéž. s. 149.85

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 91.86

 POJAR, M. Izrael. s. 145.87

 DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953. s. 107.88

 POJAR, M. Izrael. s. 144–145. DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael 89

v letech 1947–1953. s. 106.
 YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. s. 165 a 167.90
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židovského původu, jako byl Slánský, a zneužil dvou izraelských občanů, kteří byli 

uneseni.“  91

 Tamtéž. s. 169.91
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VZTAH ČESKOSLOVENSKA 
A IZRAELE NA STRÁNKÁCH 

RUDÉHO PRÁVA 
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2.1 RUDÉ PRÁVO V KONTEXTU DOBY 
Během zkoumaného období let 1947–1953 došlo k zásadní události, která ovlivnila mimo 

jiné i soudobou žurnalistiku.  V únoru roku 1948 u nás proběhl komunistický převrat, 92

během kterého sehrálo zásadní roli i Rudé právo, které mělo za úkol bojovat proti 

nepřátelům komunismu a podporovat budování socialismu. Už v roce 1947 se připravovaly 

v mediálním prostředí podmínky na to, aby plánované politické změny proběhly hladce po 

všech stránkách. Zákon č. 101/47 Sb. o postavení redaktorů a o Svazech novinářů stanovil 

členství v novinářské organizaci jako podmínku pro vykonávání profese novináře. Ihned 

po převratu byl 25. února 1948 ustanoven akční výbor Svazu českých novinářů, v jehož 

čele stanul redaktor Rudého práva Vojtěch Dolejší.  Výbor s okamžitou platností připravil 93

o práci zhruba osmdesát režimu nepohodlných novinářů a v následujících měsících ještě 

dalších padesát. Mezi nimi byla významná jména jako například Pavel Tigrid, Ferdinand 

Peroutka nebo Ivan Herben. Pravidelné čistky mezi novináři udržovaly atmosféru strachu, 

která komunistům zajišťovala jakýsi řád.   94

Komunistická strana Československa po převratu pozastavila činnost několika set 

periodik a zbylá podrobovala přísným personálním i obsahovým kontrolám.  Rudé právo 95

jako tiskový orgán komunistů naopak získal významné prvenství. Ostatně jeho redakce 

stála v čele veškerých změn. Šéfredaktor zasedal na jednáních předsednictva Ústředního 

výboru KSČ, fungoval tedy zároveň jako novinář a vysoce postavený funkcionář.  96

Naprosto se proměnil náhled na to, jak by novinářská práce měla vypadat. Média se 

musela naladit na propagandistickou notu. Jejich rolí se stalo provádět osvětu, vychovávat 

a přesvědčovat.  Hlavním úkolem novináře už nebylo popisovat neutrálně události okolo 97

něj, nýbrž je rovnou politicky interpretovat. Výrazně se tak stírala hranice mezi 

 Poválečné směřování žurnalistiky nastínil už tzv. Košický vládní program z 5. dubna 1945, který 92

deklaroval svou politickou orientaci na Sovětský svaz a redefinoval společenskou roli médií – tedy média 
mají sloužit zájmům státu, nikoliv těm soukromým. Správu médií dostalo na starost nově vzniklé 
ministerstvo informací, v jehož čele stanul redaktor Rudého práva Václav Kopecký. KONČELÍK, J. – 
VEČEŘA, P. – ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. s. 115.

 Vojtěch Dolejší působil jako redaktor v Rudém právu už mezi roky 1935–1938. Po válce se do redakce 93

opět vrátil. Mezi roky 1951 a 1963 zastával funkci předsedy Svazu československých novinářů. BEDNAŘÍK, 
P. – JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 
ISBN 978-80-247-3028-8. s. 263.

 KONČELÍK, J. – VEČEŘA, P. – ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. s. 168.94

 Tamtéž. s.138.95

 Tamtéž. s. 169.96

 BEDNAŘÍK, P. a kol. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. s. 261–262.97
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zpravodajstvím a komentáři.  Soudobý novinář Stanislav Budín  situaci popsal 98 99

následovně:  

Bujela frázovitost, poklonkování, reportér vyslaný do terénu mluvil jen s ředitelem, 
funkcionáři a vzornými pracovníky a málo se staral o to, co mají na srdci dělníci nebo 
technikové […] rozmohlo se konzultování, kdy šéfredaktor spěchal s každou novou 
myšlenkou za nadřízenými orgány a hlavní starostí novinářů se stalo, aby nezaváděli, 
aby se nedostali do průšvihu.  100

V tomto období také došlo k nucenému sloučení komunistické strany 

s Československou stranou sociálně demokratickou, jejíž mluvčím bylo Právo lidu. 

Předplatitelé jednoho z nejstarších a nejčtenějších politických periodik tak na místo něj od 

1. července 1948 začali dostávat Rudé právo.  To narostlo na neuvěřitelný náklad 101

převyšující jeden milion a stalo se nejčtenějším deníkem v Československu.   102

Mezi ostatními periodiky vyčnívalo i svým odlišným formátem. Běžné československé 

noviny měly středoevropský formát tzv. „berliner“, zatímco Rudé právo mělo větší světový 

formát tzv. „broadsheet“.  Zázemí včetně moderní tiskárny mělo od 13. května 1945 103

v ulici Na Florenci v Praze 3. Náklady, které byly s vydáváním spojené, si deník nemusel 

zajišťovat sám, nýbrž mu je poskytoval stát.   104

Ve zkoumaném období let 1947–1953 deník Rudé právo ve všední dny míval čtyři nebo 

šest stran, v neděli až osm. Zahraniční zpravodajství se objevovalo nejčastěji na straně 

druhé buď jako samostatný článek nebo v rubrice Krátce ze světa. Pro tento výzkum 

relevantní zmínky se objevovaly také v krátkých rubrikách Jednou větou nebo Ohlas dne, 

které bývaly na straně třetí.  

Od května roku 1950 v jeho hlavičce kromě obecných informací přibylo heslo 

„Proletáři všech zemí, spojte se!“. Do roku 1950 bylo v hlavičce uváděné jméno 

šéfredaktora společně s ostatními bibliografickými informacemi. Od roku 1948 se už ale 

 KONČELÍK, J. a kol. Dějiny českých médií 20. století. s. 168.98

 Stanislav Budín v letech 1934–1936 zastával pozici šéfredaktora Rudého práva, následně byl funkce 99

zbaven a pro údajné pravicové smýšlení vyloučen ze strany. Druhou světovou válku strávil v emigraci a po 
svém návratu fungoval v poválečném levicově zaměřeném týdeníku Kulturní politika. BEDNAŘÍK, P. a kol. 
Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. s. 244.

 BUDÍN, S. Sedmá velmoc. Praha: Československý spisovatel, 1966. s. 133.100

 BEDNAŘÍK, P. a kol. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. s. 266.101

 KONČELÍK, J. a kol. Dějiny českých médií 20. století. s. 128.102

 BEDNAŘÍK, P. a kol. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. s. 269.103

 KONČELÍK, J. a kol. Dějiny českých médií 20. století. s. 169.104
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informace nacházely v dolní části poslední strany. Na první straně v hlavičce byl vedle 

ročníku Rudého práva uváděn v závorce i ročník Práva lidu jako pozůstatek na sloučení 

deníků. 
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2. 2 METODIKA VÝZKUMU 
Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativní analýzy, která nám pomůže odhalit skryté 

významy v novinovém sdělení a prozkoumat témata, která vyvstanou jako významná. Jan 

Hendl popisuje práci kvalitativního výzkumníka jako detektivní činnost, která slouží 

k odhalování podstaty jevů, o kterých toho ještě mnoho nevíme, nebo pomáhá získávat 

nové poznatky o již známých skutečnostech.  Taková výzkumná aktivita je otevřená 105

výsledkům, které budu vyvstávat až během zkoumání, a odpovídá tedy cílům této 

diplomové práce. 

Rudé právo jsem zkoumala v digitální knihovně Kramerius, kde je ze zvoleného období 

1947–1953 dochováno celkem 2213 čísel. Některá chybějící čísla jsem pak dohledala 

v digitálním archivu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde je k dispozici Rudé právo od 

roku 1950.  

Prošla jsem každé číslo Rudého práva mezi roky 1947–1953 a kriticky analyzovala 

všechny relevantní pasáže. Nezajímala mě jen fakta a informace ze zahraničního 

zpravodajství, ale zkoumala jsem každé číslo velmi podrobně – tedy také komentáře,  

kulturní příspěvky, záznamy z konferencí, proslovy významných osobností i jakékoliv 

zmínky o Židech, o dění v Palestině potažmo Izraeli, o sionismu i antisionismu, o skupině 

okolo Rudolfa Slánského i o izraelcích Šimonovi Orensteinovi a Mordechaji Orenovi. 

Pozorovala jsem tematickou linii, spojitosti, jazykovou stránku všech článků a stejně tak 

argumentační a rétorickou rovinu. Následně jsem výsledky kategorizovala podle období 

a pojednávaných témat.  

Předkládaný výzkum ve svých třech podkapitolách zrcadlí teoretickou část. 

Analyzované články jsou opět rozděleny do třech tematických bloků – Kroky podpory, 

Ochlazování vztahů a Odpor. Předloží nám propagandu a narativy, které byly 

Československému čtenáři komunisty předkládány. Cílem je odhalit konkrétní události, 

které vedly k proměně vztahů Československa a Izraele, i to, jak Rudé právo interpretovalo 

světové dění.  

O tom, že události v Palestině byly pro Československo potažmo Sovětský svaz 

důležitým tématem, svědčí frekventovanost informací, které Rudé právo Čechoslovákům 

podávalo. V letech 1947, 1951 a 1952 byly zmínky týkající se vzniku státu Izrael a jeho 

 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 105

978-80-7367-485-4. s. 50.
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následného vývoje zhruba v jedné třetině všech vydání. V roce 1948 to byly už dvě třetiny 

a v letech 1949, 1950 a 1953 se obsah týkající se Izraele objevoval zhruba v jedné čtvrtině 

celkového počtu vydaných periodik. 
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2. 3 KROKY PODPORY 
Od začátku roku 1947 do února roku 1949 se vztahy Izraele a Československa vyvíjely 

velmi slibně. Logicky tomu odpovídalo i sdělení Rudého práva. Články vyjadřovaly 

podporu vzniku Státu Izrael i jeho následné počínání. V tomto období bylo podáváno 

i pravidelné zpravodajství, které poměrně neutrálně popisovalo dění v zemi. Čtenáři 

dostávali pravidelně informace o bojích v Palestině, o jednáních v OSN i o postupech 

komisí zřízených pro vyřešení situace. Samozřejmě jej doprovázely komentáře, které 

události interpretovaly. Součástí sdělení mezi roky 1947–1948 byly i krátké zprávy 

doprovázené fotografiemi.  106

Vyvstávala tři hlavní témata, která jsou předmětem této kapitoly. Tedy popírání 

nenávisti mezi Araby a Židy, konspirace o plánované třetí světové válce a snaha komunistů 

podpořit nezávislost Palestiny i přes příkoří západních mocností.  

2.3.1 Sovětská interpretace situace v Palestině 

Zcela zásadním se zdá být narativ, který Rudé právo v otázce dění v Palestině vytvářelo 

a prezentovalo. Konflikt, který mezi arabským a židovským obyvatelstvem rostl, byl po 

celou dobu interpretován jako uměle vytvářený a živený imperialistickými mocnostmi. 

Zcela výstižně situaci popisuje článek s titulkem Palestina: Země, kde na každých 

19 obyvatelů je jeden cizí voják:  

13 Židů a 10 Arabů pracovalo spolu s mladými Indy, Angličany, Řeky a Australci 
a obývalo společný táborový dům. Tedy příslušníci národů, které se snaží dnes 
koloniální imperialismus velmocí postavit proti sobě. A tihle všichni lidé společně 
bydleli a společně pracovali a nebylo mezi nimi žádných rozporů v názorech. 
Vyprávěli nám o situaci mládeže v Palestině a uměle vyvolávaných třenicích mezi Židy 
a Araby, o censuře, která nemilosrdně vyškrtne z novin každý článek, usilující 
o spolupráci obou národů. Místo se ovšem musí nahradit jinými zprávami, aby 
neutrpěla prestiž jedné demokracie. Pokroková mládež arabská i židovská bojuje za 
sjednocení proti imperialismu.  107

Není to tak, že by Rudé právo neinformovalo o agresi, která se na území Palestiny 

stupňovala. Jen byly z počátku informace jasně selektované – v zahraničním zpravodajství 

 Vybrané fotografie jsou součástí příloh.106

 NESG. PALESTINA: Země, kde na každých 18 obyvatelů je jeden cizí voják. Rudé právo. Praha: 107

Svoboda, 25. 7. 1947, roč. 27, č. 172, s. 3.   
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se objevovaly pouze zprávy o atentátech páchaných Židy a Araby vůči Britům. Jasně tak 

vyznívalo, že obyvatelé Palestiny s přítomností Britů nesouhlasí. O konfliktech Židů 

a Arabů se dlouho mlčelo. Naopak je spojoval strach z britských vojáků, kteří měli střílet 

bezdůvodně na civilisty, do obchodů i tržišť.  Čtenář tak mohl jasně nabýt dojmu, že za 108

veškeré násilí, které se v Palestině odehrává, může přítomnost západních mocností, které 

jsou tam neprávem. Heslo, které často provázelo zpravodajství o palestinských konfliktech 

a táhlo se jako červená nit několikaletým zpravodajstvím, bylo rozděl a opanuj. Rudé 

právo tak popisovalo údajnou okupační taktiku, kterou Británie aplikovala, aby zachovala 

v Palestině svůj mandát.  

Jako jediné funkční východisko Rudé právo podává vyhlášení nezávislosti Palestiny 

a vyklizení britských vojsk. Takové bylo stanovisko Sovětského svazu, které prosazoval 

v rámci jednání Shromáždění národů.  

Byly učiněny velkorysé pokusy odvrátit pozornost OSN a naočkovat světu myšlenku, že 
jakýmsi záhadným způsobem je Palestina jedině Anglo-americkou záležitostí. Faktem 
je, že britská vojska nemají ani mravní, ani zákonité právo býti v Palestině. Britské 
odhodlání zůstat a řídit záležitosti Palestiny je pouze uplatňování imperialistických 
nezákonných práv. Právo vládnouti Palestině náleží lidem, kteří tam žijí.  109

Zmíněné Spojené státy byly taktéž častým námětem novinového sdělení Rudého práva. 

Strategická poloha Palestiny mezi Suezským průplavem a průlivem Dardanely a bohatá 

naftová pole prý vedla Spojené státy k tomu, že zradily a nepodpořily plán na rozdělení 

Palestiny na židovský a arabský stát. Naopak začaly usilovat o území také, ačkoliv 

v několika předchozích jednáních zastávaly opačný názor. Vyčítána jim byla názorová 

nestálost. Článek Petrolej rozhoduje uvedl následující: „Záměrná propaganda namluvila 

Židům, že mají zastánce v USA. Jeden ze židovských předáků nyní prohlásil: Palestina je 

výstrahou všem národům, které při budování své existence spoléhaly na dobrou vůli 

Spojených států.“  110

Když se jednání OSN pomalu schylovala ve prospěch židovského státu, začali se bouřit 

nejen palestinští Arabové, ale i ti z okolních států. Nastala potřeba původní narativ, že Židé 

a Arabové ve skutečnosti spolu válčit nechtějí a činí tak na popud imperialistických 

 NESG. Palestina krvácí v nevyhlášené válce britských oddílů s židovskými teroristy. Rudé právo. 108

Praha: Svoboda, 2. 8. 1947, roč. 27, č. 179, s. 2. 
 NESG. Palestina není jen anglo-americkou záležitostí. Rudé právo. Praha: Svoboda, 7. 2. 1947, roč. 27, 109

č. 32, s. 2. 
 NESG. Petrolej rozhoduje. Rudé právo. Praha: Svoboda, 24. 3. 1948, roč. 28, č. 71, s. 2. 110
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mocností, nějak vysvětlit. Takové pokusy se několikrát v Rudém právu objevily, například 

v článku s titulkem Arabský lid nemá nic společného s terorem v Palestině:  

Ukázalo se, že palestinští Arabové nejsou původci přepadů na židovské obyvatelstvo. 
Arabské teroristické tlupy mají povahu žoldnéřů a jejich členy jsou z větší části dobře 
známé osoby podsvětí, z nichž velká část sloužila v moslimských oddílech SS. V pozadí 
nepokojů jsou feudální kruhy různých arabských států na Středním Východě, jež touto 
cestou vedou boj proti pokroku a proti ohrožení svých výsad. Že tomu tak skutečně je, 
o tom svědčí, že stejně tvrdě jako proti Židům vedou tyto kruhy boj proti arabským 
dělnickým organisacím, pokrokovému tisku a organisacím komunistickým.  111

Neúspěch arabských vojáků byl interpretován tak, že „válku proti Izraeli vedou reakční 

arabští feudálové za pomoci fašistických vyvrhelů celého světa a nikoliv arabský lid. Ten 

nevidí svého nepřítele v Židech, nýbrž právě v arabských feudálech, kteří ho utlačují 

a opírají se o americké a britské imperialisty.“  112

Stejně tak se několikrát v komentářích objevila teorie, že arabská invaze je pouze 

krycím manévrem britských imperialistických plánů, jak Palestinu doopravdy nikdy 

neopustit a ponechat v zemi svá vojska pro pocit falešného bezpečí, případně dosadit 

loutkovou vládu a z povzdálí tahat za nitky.  Za ty však plánoval tahat Sovětský svaz 113

a měl vše jasně rozvrhnuto. 

Sovětský svaz považoval zdlouhavá jednání Spojených národů za zbytečně a uměle 

prodlužovaná. Rudé právo o různých rozhodovacích komisích mluvilo jako 

o nesmyslných. Kamil Winter ve svém komentáři s názvem Krvavý mandát uvedl:  

30 let britského imperialismu – děsivé hrůzy a utrpení, zabíjení a žalářování. Komise 
za komisí navštěvuje Palestinu. A každá přináší nový plán na rozdmýchání nepřirozené 
nenávisti mezi židovskými a arabskými obětmi této politiky. […] Britští okupanti 
a jejich palestinští pomahači brání všemi prostředky židovsko-arabskému dorozumění, 
ve kterém je klíč k šťastné budoucnosti země.  114

Zmíněné židovsko-arabské dorozumění se v letech 1947–1948 objevovalo v Rudém právu 

poměrně frekventovaně. Vždy v souvislosti s komunistickou ideologií. Jinými slovy 

 NESG. Arabský lid nemá nic společného s terorem v Palestině. Rudé právo. Praha: Svoboda, 3. 1. 1948, 111

roč. 28, č. 2, s. 2. 
 ŠTAMBERGER, W. Lid, feudálové a imperialisté v Palestině. Rudé právo. Praha: Svoboda, 14. 11. 1948, 112

roč. 28, č. 266, s. 5. 
 NESG. Arabská invase do Palestiny je krycím manévrem britských imperialistických plánů. Rudé 113

právo. Praha: Svoboda, 30. 4. 1948, roč. 28, č. 102, s. 1. 
 WINTER, K. Krvavý mandát. Rudé právo. Praha: Svoboda, 16. 5. 1948, roč. 28, č. 115, s. 1. 114
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klíčem k šťastné budoucnosti Palestiny je marxisticko-leninská obroda a společné vzepření 

se imperialismu. Pravidelně se v článcích Rudého práva psalo o tom, jak komunismus 

národy Arabů i Židů spojuje. Novinář André Simone, který na svůj židovský původ 

nakonec doplatil v žalobě skupiny okolo Rudolfa Slánského, ostatně sám zdůrazňoval 

stanovisko Sovětského svazu – že bez imperialistických intrik by došlo k dohodě mezi 

izraelským a arabským lidem již dávno. To se prý zrcadlí v Komunistické straně Izraele, 

kde jsou sdružení Židé i Arabové.  Často se objevovaly zprávy o společných stávkách 115

obou národů proti OSN, proti Britům nebo proti špatným životním podmínkám a odpírání 

demokratických práv. Frekventovaně byl citovaný Samuel Mikunis, tajemník 

Komunistické strany Palestiny, který opakovaně zdůrazňoval důležitost arabsko-

židovského přátelství, které je jedinou účinnou zbraní proti imperialismu.  Citována je 116

i Moskevská Pravda, která podobně tvrdí, že vyřešení židovské otázky nezávisí na 

vojenských úspěších v Palestině, ale na vítězství socialismu a jeho zásad nad 

kapitalismem.  Komentátor Kamil Winter to ilustroval jasně ve svém shrnutí po 117

vyhlášení Státu Izrael: 

Dnes oba palestinské národy poznávají, že jejich nepřítelem je jedině cizí 
imperialismus. Na místo Britů dere se již do Svaté země imperialismus americký. […] 
Krvavý mandát skončil. Je především na židech i Arabech zlikvidovat i jeho dědictví. 
Mají v tom podporu všech upřímně demokratických národů v čele se Sovětským 
svazem, který věren své neměnitelné politice míru jako jediná velmoc stojí při 
původním rozhodnutí SN, jediném, které přinese i Palestině a jejímu lidu mír.  118

Vytvářel se dojem, že Sovětský svaz je jediným státem, který vždy podporoval nezištně 

demokratické řešení palestinské otázky.  Sovětský delegát v OSN Andrej Gromyko 119

pravil: „SSSR by byl nehlasoval pro palestinské řešení, kdyby nevěřil, že bude účinné. 

SSSR nemá žádný přímý materiální ani jiný zájem v Palestině a zajímá se o tuto otázku jen 

jako velmoc a člen SN.“   120

 SIMONE, A. Palestina v křížovém ohni imperialistické politiky. Rudé právo. Praha: Svoboda, 115

22. 10. 1948, roč. 28, č. 248, s. 2. 
 NESG. Palestinští komunisté pro nezávislý židovský a arabský stát. Rudé právo. Praha: Svoboda, 116

13. 5. 1948, roč. 28, č. 112, s. 2. 
 NESG. Jediné řešení „židovské otázky“. Rudé právo. Praha: Svoboda, 23. 9. 1948, roč. 28, č. 223, s. 2. 117

 WINTER, K. Krvavý mandát. Rudé právo. Praha: Svoboda, 16. 5. 1948, roč. 28, č. 115, s. 1. 118

 NESG. USA rozdmychávají občanskou válku v Palestině. Rudé právo. Praha: Svoboda, 23. 3. 1948, 119

roč. 28, č. 70, s. 1. 
 NESG. Andrej Gromyko odpovídá na dotazy United Pressu: USA si nepřejí mezinárodní kontrolu 120

atomové energie. Rudé právo. Praha: Svoboda, 19. 12. 1947, roč. 27, č. 293, s. 1. 
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2.3.2 Strach z třetí světové války jako zbraň  

Poměrně výrazným motivem, který se ve sdělení Rudého práva objevoval, byla hrozba 

třetí světovou válkou. Dva roky po druhé světové válce musely zprávy o plánování další 

světové války rezonovat mezi čtenáři poměrně silně a účinně. Všichni měli čerstvě 

v paměti hrůzy, které se děly nejen na Židech. Na začátku roku 1947 v Rudém právu byla 

otištěna báseň, která poměrně jasně ilustruje přístup komunistů v otázce přistěhovalectví 

do Palestiny: 

Je těžký problém Palestiny 
Je obracena na ruby 

Strach o ní život lordům stíní 
Vždyť je tu nafta – potrubí. 

Ó, páni lordi před očima přec máte Dachau, Terezín, 
A zářný příklad Oswěčíma, 

Což použiti zase plyn? 

Přec nelze pustit tam ty lidi, 
Ten zástup sirotků a vdov, 

Vždyť jsou to přece pouze židi, 
Což mají právo na domov?  121

Sovětský svaz chtěl dát výrazně najevo, že emigraci Židů do Palestiny schvaluje. Stejně 

tak vyšel článek Karla Marka s názvem Místo do Palestiny do koncentráku, který velmi 

emotivně popisuje problém přistěhovalectví. Píše: „Tragické líčení o […] bloudících ze 

země do země, o židovských ženách, které jen tak ušly z plynu německých koncentráků 

a nyní rodí bez lékařské pomoci, otřáslo po válce znovu svědomím světa.“  A doplňuje 122

přáním, aby přistěhovalectví bylo legální bez opakovaných podvodů imperialistů. Stejně 

tak bylo otištěno několik zpráv o tom, že židovští přistěhovalci do Palestiny se prý pod 

Britským mandátem ocitají v situaci podobné za německé okupace – nemají žádná práva, 

nebo dostávají bezdůvodné zákazy vycházení.  123

Britské osobnosti Chamberlaina a Churchilla Rudé právo vykresluje jako otevřené 

podporovatele nacismu. Churchill údajně považoval Hitlera za největšího Němce 

 NESG. Palestina. Rudé právo. Praha: Svoboda, 18. 2. 1947, roč. 27, č. 41, s. 1.121

 MAREK, K. Místo do Palestiny do koncentráku. Rudé právo. Praha: Svoboda, 15. 2. 1948, roč. 28, č. 39, s. 4. 122

 NESG. Jednou větou. Rudé právo. Praha: Svoboda, 7. 3. 1947, roč. 27, č. 56, s. 2. a NESG. Jednou 123

větou. Rudé právo. Praha: Svoboda, 16. 4. 1947, roč. 27, č. 89, s. 2.
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a vyslovil mu největší uznání,  zatímco Chamberlain měl podle vůdce jihoafrických 124

fašistů Pirowa podpořit jednání o vytvoření židovské kolonie v Tanganice, Madagaskaru 

nebo v Britské Guineji.  V polovině roku 1948 se taktéž objevila v Rudém právu 125

nepravdivá informace, že arabské armády, které útočí na nově vzniklý Stát Izrael, 

organisuje generál SS Eichmann a zřizuje speciální štáb nacistických důstojníků společně 

s Araby.  126

Rudé právo otisklo část projevu sovětského delegáta v Palestině Andreje Gromyka, 

který prosazoval nezávislost Palestiny s tím, že mandátový systém naprosto selhal. 

Apeloval na Spojené národy, aby nedopustily pokračování utrpení Židů, které během 

nacismu zažily.   127

Poměrně často se v novinovém sdělení hovořilo o ohrožení světového míru. V článku 

R. Lubičové, členky ÚV Komunistické strany Palestiny se psalo: „Koncentrace tolika 

vojska v Palestině nejen že ohrožuje klid občanů této země, nýbrž podle názoru různých 

kruhů znamená i vážné ohrožení světového míru, které vidí souvislost mezi těmito 

armádami a přípravami na třetí světovou válku.“  128

Ze všech těchto náznaků čtenář musel nabývat dojmu, že západní svět je pro světový 

mír skutečně ohrožující a jedinou variantou, jak předejít třetí světové válce, je se vůči 

němu tvrdě vymezit. 

2.3.3 Československo jako přítel Izraele 

Československo již od prvních náznaků o vzniku Státu Izrael vyjadřovalo takovému 

směřování svoji podporu. O dění v Palestině se zajímalo více než o kterýkoliv jiný stát na 

Blízkém východě. Hrálo v tom roli několik faktorů – jistě události druhé světové války, 

vliv a nastavení ministra zahraničí Jana Masaryka a později mocenské úmysly Sovětského 

svazu. 

 NESG. Churchill považoval Hitlera za největšího Němce. Rudé právo. Praha: Svoboda, 18. 4. 1948, 124

roč. 28, č. 92, s. 2. 
 NESG. V Jerusalemě utvořena vláda židovského státu. Rudé právo. Praha: Svoboda, 14. 4. 1948, roč. 28, 125

č. 88, s. 2. 
 NESG. Důstojníci Afrika-Korpsu do čela arabských armád. Rudé právo. Praha: Svoboda, 8. 6. 1948, 126

roč. 28, č.133, s. 3. 
 NESG. Andrej Gromyko: Mandátový systém v Palestině selhal. Rudé právo. Praha: Svoboda, 15. 5. 1947, 127

roč. 27, č. 113, s. 2. 
 LUBIČOVÁ, R. Palestina v boji proti imperialismu. Rudé právo. Praha: Svoboda, 30. 7. 1947, roč. 27, 128

č. 176, s. 2. 
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Rudé právo tlumočilo postoj Československa k Palestině poměrně často. Pozitivně 

informovalo o každé schůzce delegátů, vyslanců nebo návštěv z Palestiny. 

V Praze se v létě 1947 uskutečnil Světový festival mládeže, který podle Rudého práva 

zorganizovala Mezinárodní federace demokratické mládeže, kterou tvořilo 50 milionů 

mladých z 63 národů světa. „Pokroková mládež je skutečně jednotná. Na příklad 

z Palestiny přijíždějí zástupci židovské i arabské mládeže společně,“ psalo se v jednom 

z článků, aby byl komunismus deklarován jako pojítko možných nepřátel. Stejně tak Rudé 

právo dávalo Židům najevo svůj zájem tím, že informovalo o průběhu Sionistického 

kongresu, který se konal v srpnu 1947 v Karlových Varech.  

Ve sdělení Rudého práva dostávali prostor pro vyjádření k palestinské otázce 

představení Československa. Vývoj komentoval ministr informací Václav Kopecký 

i ministr zahraničí Jan Masaryk  s tím, že odsuzují postup britské vlády. „Opravdu si 129

myslím, že jsme se vzdali práva nazývat se civilisovanými lidmi, dokud jsou lodi 

s illegálními přistěhovalci honěny z přístavu do přístavu a není jim dovolen přístup do 

Palestiny,“  říkal Masaryk. Zároveň se opakovaně přimlouval v palestinském výboru 130

Spojených národů za rozdělení Palestiny.  131

Po vzniku státu Izrael v květnu roku 1948 Izrael mnohokrát na stránkách Rudého práva 

děkoval Československu za podporu. Tajemník Komunistické strany Palestiny Samuel 

Mikunis při své návštěvě v Československu vyjádřil vděčnost palestinského lidu 

Sovětskému svazu i Československu za „mravní a politickou pomoc, kterou obě země 

prokazovaly v jednání Spojených národů.“  Na podzim roku 1948 pozitivní komunikace 132

vyvrcholila založením Svazu československo-izraelského přátelství.  133

Často se objevovaly informace o obchodu, který mezi Palestinou, později Izraelem, 

a Československem probíhá. Dostávaly se k nám tak dodávky ovoce a zeleniny, tabáku, 

psalo se dokonce i o poskytnutí zvířat pro pražskou zoologickou zahradu.  Co se týká 134

dodávky zbraní nebo výcviku vojáků, Rudé právo o tom samozřejmě přímo 

 O tom, že si Židovská národní rada Jana Masaryka vážila, svědčí zpráva v Rudém právu ze dne 20. 3. 1947. 129

Informuje o tom, že poslala z Palestiny zvláštním letadlem zesnulému Masarykovi věnec na hrob.
 NESG. Masaryk o rozhovoru s Marshallem. Rudé právo. Praha: Svoboda, 4. 12. 1947, roč. 27, č. 282, s. 2. 130

 NESG. Ministr Jan Masaryk se přimluvil v SN za rozdělení Palestiny. Rudé právo. Praha: Svoboda, 9. 10. 131

1947, roč. 27, č. 236, s. 1. 
 NESG. Palestinští komunisté pro nezávislý židovský a arabský stát. Rudé právo. Praha: Svoboda, 13. 5. 1948, 132

roč. 28, č. 112, s. 2. 
 NESG. Svaz čs.-izraelského přátelství založen. Rudé právo. Praha: Svoboda, 12. 11. 1948, roč. 28, č. 264, s. 2. 133

 Například NESG. Různé zprávy. Rudé právo. Praha: Svoboda, 16. 11. 1947, roč. 27, č. 267, s. 7. nebo 134

NESG. Dovezeme z Palestiny pomeranče. Rudé právo. Praha: Svoboda, 8. 10. 1947, roč. 27, č. 235, s. 2.
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neinformovalo. Zejména ne v době, kdy bylo na vývoz zbraní do Palestiny uvaleno 

embargo. Jisté náznaky se však objevovaly – například zpráva o tom, že Židé by neměli 

zůstávat bez pomoci, jelikož Británie podporuje zbraněmi Araby i přes platný zákaz.  135

Československo dodávku zbraní Izraeli však veřejně tajilo:  

Brutální intervenci v Palestině, porušení všech rozhodnutí Spojených národů 
o Palestině chtějí britští imperialisté maskovat průhledným obviněním, které je 
vznášeno i proti Československu. […] Marně doufají, že veřejné mínění spolkne 
kachny, které pouští nyní do světa: ani nepozvedne po nich hlavu, aby se mohl zloděj 
nepozorovaně ztratit a ujít trestu. Krev, která teče v Palestině, lpí nesmazatelně na 
rukou těch, kdo ji prolévají, ba rukou britsko-amerických imperialistů.  136

Nevíme, zda o tom, že Československo ve skutečnosti Izraeli zbraně poskytuje, byl autor 

citovaného článku Kamil Winter informovaný, jistě však víme, že se nejednalo 

o „novinářskou kachnu“, nýbrž o pravdu. Rudé právo interpretovalo nařčení britského 

ministerstva jako nástroj k prosazování politických a vojenských plánů imperialistů „tím, 

že obviňuje Československo z pomoci Israeli, zatím co ve skutečnosti tažení arabských 

feudálů proti Israeli by nebylo možné bez americko-britské pomoci.“  137

Novinář Walter Stramberger na podzim roku 1948 uvedl, že „prestiž Sovětského svazu, 

Československa a ostatních lidově demokratických zemí […] v Izraeli nesmírně vzrostla, 

neboť všechen lid oceňuje přátelský postoj a pomoc těchto zemí.“  Liga pro přátelské 138

styky Československa s Izraelem, která sídlila v Tel Avivu, pravidelně posílala dopisy 

československému ministru informací Václavu Kopeckému, Rudé právo je uveřejňovalo. 

Náplní bylo obvykle vyjádřené díky za pomoc Československa při založení Státu Izrael.    139

Vypadalo to, že československo-izraelské styky jen vzkvétaly. Vyslanec Izraele Ehud 

Überall navštěvoval prezidenta Gottwalda. „Národy Československa a národ israelský, 

jejichž snahy se nesou jen k míru a pokrokovému rozvoji, budou vytvářet a utužovat 

i nadále těsnou spolupráci a přátelské styky,“ tlumočil Überall, zatímco prezident Gottwald 

 NESG. Bernadotte porušil usnesení SN o rozdělení Palestiny. Rudé právo. Praha: Svoboda, 14. 7. 1948, 135

roč. 28, č. 162, s. 1.  
 WINTER, K. Britská vina v Palestině. Rudé právo. Praha: Svoboda, 11. 1. 1949, roč. 29–30, č. 8, s. 2. 136

 SIMONE, A. Pokus o zastírání britských plánů v Palestině. Rudé právo. Praha: Svoboda, 9. 1. 1949, roč. 29–30, 137

č. 7, s. 2. 
 STAMBERGER, W. Britský a americký boj proti Izraeli. Rudé právo. Praha: Svoboda, 1. 10. 1948, roč. 28, 138

č. 230, s. 2. 
 NESG. Liga pro přátelské styky ČSR s Israelem píše do Československa. Rudé právo. Praha: Svoboda, 139

24. 8. 1948, roč. 28, č. 197, s. 2. 
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téměř biblicky  odpovídal: „Přejeme vám ze srdce, abyste mohli co nejdříve […] 140

zaměniti zbraně za pluhy a traktory a proměňovat poušť kolem sebe v pole a zahrady. 

V tomto novém, už osvobozeném životě najdete i nás vždy plné pochopení pro toto velké 

dílo, jež stojí nyní před vámi.“  Dokonce se v Rudém právu objevila informace, že na 141

oslavu 30. výročí založení Československa bude ve velkých městech Izraele uspořádán týden 

československé hudby.  Vypadalo to, že vztahy obou zemí jsou na dobré cestě. Jak se ale brzy 142

ukázalo, byly velmi křehké. 

 Gottwaldův výrok jistě Židům zněl jako parafráze starozákonních proroků Izajáše a Malachiáše, kteří 140

hovoří o Dni soudu jako o okamžiku, kdy národy promění své zbraně v hospodářky užitečné nástroje a války 
více nebude (srov. Iz 2,4 a Mal 4,3). Tuto mírovou touhu zpracoval v roce 1957 také sovětský umělec 
Jevgenij Vučetič v soše Překovejme meče v pluhy, která byla umístěna před sídlo OSN v New Yorku.

 NESG. Vyslanec Israele u presidenta republiky. Rudé právo. Praha: Svoboda, 29. 7. 1948, roč. 28, č. 175, s. 1. 141

 NESG. USA znovu prosadily odložení palestinské otázky. Rudé právo. Praha: Svoboda, 24. 10. 1948, 142

roč. 28, č. 250, s. 2. 
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2.4 OCHLAZOVÁNÍ VZTAHŮ 
Ochlazení vztahů přišlo poměrně potichu. Komunisté si svůj neúspěch v prvních 

izraelských volbách nechtěli do poslední chvíle připustit. Výsledek voleb v únoru roku 

1949 tak vytvořil jasný předěl. Rudé právo se na čas odmlčelo a po odmlce změnilo 

charakter svého zpravodajství. Do konce roku 1950 bylo informování o dění v Izraeli spíše 

odměřené. Toto období je význačné opatrností a napětím, jak vše dopadne. Občas byla 

nově vzniklému státu vyjádřena podpora, stále ale ve vzduchu visel strach z napojení jeho 

vlády na imperialisty. 

2.4.1 První náznaky 

Do poloviny roku 1949 komunisté viděli naději v tom, že budoucí vláda Izraele by mohla 

jít jejich směrem. Určité pochybnosti se však občas v Rudém právu objevily, zejména ty ze 

spojení Izraele s imperialisty. První taková zmínka se objevila už v roce 1947 v komentáři 

Karla Wintera, když sionisté neměli příliš zájem vyjednávat s Araby, zatímco sovětský 

delegát Gromyko prosazoval při zasedáních OSN rozdělení Palestiny: 

Je pochopitelné, že taková politika nepřispěje k zlepšení arabsko-židovských vztahů, 
které jsou stěžejním problémem budoucnosti Palestiny, ani nepřispěje k posílení 
protifašistického boje v nové Evropě. Tuto skutečnost přehlížejí sionističtí vůdcové, 
kteří záměrně chválí krajní eventualitu, vyslovenou Gromykem na OSN, totiž rozdělení 
Palestiny a naprosto ignorují podstatnou část celé jeho řeči, která zdůrazňovala 
nezbytnost klidného spolužití obou národů Arabů i Židů v Palestině. Takto sionisté, 
přes vyslovené nepřátelství k britské politice v Palestině, podporují imperialistické 
záměry, které odedávna spořívají na předpokladu nesmiřitelných a stále 
prohlubujících se rozporů mezi Araby a Židy.  143

Krátce po vzniku Státu Izrael v Rudém právu vyšel článek s názvem První zkouška 

izraelské vlády, který přesně vystihuje opatrnost a podezíravost Sovětského svazu. 

Nová situace klade proto velkou odpovědnost na bedra mladé izraelské vlády. […] 
Bude na ní, zda po trpkých zkušenostech s imperialismem britským bude ochotna dát 
se do služeb imperialismu amerického. Znemožnila by tak naději na vyrovnání 
s Araby, které je klíčem k mírové budoucnosti celé Palestiny i k šťastnému rozvoji 
izraelského národa. Dnešní situace opět dala za pravdu Sovětskému svazu a jeho 

 WINTER, K. Sionistická konference nepřispěje k řešení palestinského problému. Rudé právo. Praha: 143

Svoboda, 15. 8. 1947, roč. 27, č. 190, s. 2. 
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důsledné politice míru, která jediná slouží nekompromisně a nezištně zájmům 
nejširších lidových mas, zájmům izraelitů i Arabů.  144

Novinář André Simone, který byl o čtyři roky později odsouzen jako zrádce a špion 

imperialistů, ve svých článcích izraelskou vládu několikrát označoval jako verbovanou 

Spojenými státy.  Objevilo se i několik příspěvků, které se pozastavovaly nad chladným 145

postojem izraelské prozatímní vlády k Sovětskému svazu a naopak k vřelému vyjednávání 

se západním blokem.  146

Nutno zmínit, že mnohé pravděpodobně nasvědčovalo tomu, že komunisté při prvních  

oficiálních izraelských volbách nebudou příliš úspěšní. Rudé právo tak připravovalo půdu 

i pro takový výsledek:  

Dneska se konají v Izraeli první parlamentní volby. Západní velmoci se snažily 
ovlivnit výsledek voleb přímým i nepřímým zasahováním. Den před volbami se 
rozhodla britská vláda uznati stát Izrael de facto. V pondělí také oznámila francouzská 
vláda, že uznává stát Izrael de facto. Před krátkou dobou pak oznámila Dovozní 
a vývozní banka Spojených států, že poskytne Izraeli půjčku ve výši 100 milionů 
dolarů.  147

A obavy komunistů se opravdu naplnily, získali pouze čtyři mandáty. I tento výsledek 

však Rudé právo interpretovalo jako úspěch – tedy, že mají o dva mandáty více než 

v prozatímní vládě. Výsledek pravicově laděné strany Mapaj byl naopak interpretovaný 

jako neúspěch i přes to, že strana získala mandátů 44.  Po volbách o naléhavosti situace 148

mluvilo ticho, které v Rudém právu nastalo. Frekventovanost zpravodajství z Izraele se 

zásadně snížila a změnila svůj charakter. 

2.4.2 Odkrývání karet 

Neustále opakující se tvrzení, že Sovětský svaz ve věci Palestiny jedná naprosto nezištně,  

se začalo jevit jako lživé. Pohnutky komunistů se začaly odkrývat. Zpravodajství v Rudém 

právu změnilo svůj charakter – slova podpory nově vzniklému Státu Izrael se začala 

 NESG. První zkouška izraelské vlády. Rudé právo. Praha: Svoboda, 20. 5. 1948, roč. 28, č. 117, s. 2. 144

 SIMONE, A. Pozadí atlantického paktu. Rudé právo. Praha: Svoboda, 16. 12. 1948, roč. 28, č. 293, s. 2. 145

Například NESG. Prezident Izraele jedná o americkou půjčku s prezidentem Trumanem. Rudé 146

právo. Praha: Svoboda, 26. 5. 1948, roč. 28, č. 122, s. 2. nebo NESG. Israel. Rudé právo. Praha: Svoboda, 
6. 8. 1948, roč. 28, č. 182, s. 2.

 NESG. Izrael. Rudé právo. Praha: Svoboda, 25. 1. 1949, roč. 29–30, č. 20, s. 2. 147

 NESG. Výsledky voleb v Izraeli. Rudé právo. Praha: Svoboda, 1. 2. 1949, roč. 29–30, č. 26, s. 2. 148
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vytrácet. Naopak přibyl kritický postoj. Obsah článků informoval o nespokojenosti 

a vykořisťování Izraelců, obviňoval pravicovou vládu, která se zaprodala imperialismu 

a jako jediné východisko, aby nedošlo k „fašizaci Izraele a odpírání občanských práv“  149

nabízel přiklonění se ke komunismu.  

Přesto se v tomto období čas od času objevovaly zmínky o pozitivním vztahu diplomatů 

Československa a Izraele. Zdůrazňován byl významný podíl československé vlády v boji 

izraelského lidu, který skončil vítězně vyhlášením Státu Izrael. „Dělnické masy a izraelský 

lid mají v dobré paměti a vysoce oceňují důkazy sympatie a poskytnutou vzácnou pomoc 

v našem osvobozovacím boji v Palestině. Jsme dnes v Izraeli dějinnými svědky ohromného 

procesu návratu roztroušených Židů z celého světa,“  promluvil delegát Izraele na 150

zasedání Všeodborového sjezdu. Ve spolupráci pokračovaly i mluvčí Komunistických stran 

Československa i Izraele – Rudé právo a Kol Haam. V září roku 1950 Rudé právo slavilo 

výročí 30 let od svého založení a novináři listu Kol Haam poslali telegrafem gratulaci, 

která jasně vystihuje, jaký úkol tento deník měl:  

Srdečná blahopřání k třicátému výročí Rudého práva, vedeného komunistickou 
stranou a velkým vůdcem soudruhem Klementem Gottwaldem. Za všech okolností jste 
zůstali věrni učení Marxe, Engelse, Lenina a Stalina a zásadám proletářského 
internacionalismu. Pracující lid Izraele nikdy nezapomene solidární pomoci lidově 
demokratického Československa v jeho národně osvobozeneckém boji. Demokratické 
síly Izraele vypnou všechny své síly, aby znemožnily záměry Anglo-amerických 
imperialistů přeměnit naši zemi v základnu agrese proti Sovětskému svazu. […] 
Přejeme Rudému právu další úspěchy v jeho důsledném boji za mír, nezávislost, 
demokracii, za přátelství národů a socialismu.  151

Rudé právo budovalo obraz, že Židé i Arabové v Palestině jsou nespokojení, utlačovaní, 

žijí v bídě a nemají budoucnost. Hovořilo se i o tom, že se někteří z nich chtějí navrátit. 

V červnu roku 1950 byl otisknutý projev maďarského ministra Révaie na zasedání 

Ústředního výboru maďarských komunistů: „V žádném případě nejsme ochotni […] 

napomáhat tomu, aby stovky a tisíce pracujících byly exportovány pro cíle kapitalistického 

 NESG. Izraelská vláda je ve vleku imperialistů. Rudé právo. Praha: Svoboda, 7. 1. 1950, roč. 30–31, č. 6, s. 2. 149

 NESG. Projevy delegátů, zahraničních hostí a úderníků. Rudé právo. Praha: Svoboda, 14. 12. 1949, 150

roč. 29–30, č. 294, s. 1. 
 NESG. Pozdravy soudržných listů z celého světa k 30. výročí Rudého práva. Telegram listu Kol 151

Haam. Rudé právo. Praha: Svoboda, 22. 9. 1950, roč. 30–31, č. 225, s. 3. 
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vykořisťování do Palestiny. Dostáváme z Palestiny stovky dopisů od vystěhovalců, kteří 

nás žádají, abychom jim umožnili návrat.“  152

Vina podle komunistů spočívala na nové izraelské vládě v čele s Ben Gurionem. 

Generální tajemník Komunistické strany Izraele Samuel Mikunis často hovořil o tom, že 

izraelská vláda podřizuje zájmy své země imperialistům a poddává se jejich 

hospodářskému pronikání i politickému vměšování do budoucího směřování země.  153

Ministerského předsedu Ben Guriona označoval jako bojovníka proti komunismu. 

Postupem času se o Izraeli začalo psát jako o satelitu Spojených států, který chce být 

součástí nového válečného bloku NATO: „Bude-li takový blok vytvořen, pak se stane 

Izrael jeho členem, a to mu umožní, aby dostal finanční pomoc jak od Spojených států, tak 

i anglickou půjčku. Tak prosté je tedy tajemství tohoto diplomatického tahu: Ben Gurion se 

bojí, aby neprodělal.“  154

Rudé právo Izraeli předpovídalo zkázu. Přesto však mělo pro tehdejší situaci řešení –

obrat země ke komunismu. Jediná pozitiva, která se v článcích objevovala, byla totiž 

spojena s Komunistickou stranou Izraele. Často se psalo o přízni izraelského lidu 

k Sovětskému svazu. „Lid Izraele odpovídá na všechny provokace válečných štváčů 

ujištěním, že nikdy nebude bojovat proti Sovětskému svazu,“  tlumočilo Rudé právo 155

arabského poslance Tvfika Tubiho. Stejně tak psalo o úspěších Ligy pro přátelské styky se 

Sovětským svazem nebo o zvyšujícím se zájmu Izraelců o výuku ruštiny. Doplňovala to 

prohlášení, která měla působit, jakoby lid Izraele pociťoval k Sovětskému svazu naprostou 

loajalitu:  

Stejně jako komunistické strany ostatních zemí světa, uvítá také Komunistický strana 
Izraele sovětskou armádu s otevřenou náručí, vstoupí-li při pronásledování 
imperialistického útočníka na izraelskou půdu – prohlásil při zahájení XI. Sjezdu 
Komunistické strany Izraele její poslanec Meir Vilner.  156

 NESG. Projev maďarského ministra Révaie na zasedání ÚV Maďarské strany pracujících. Rudé 152

právo. Praha: Svoboda, 9. 6. 1950, roč. 30–31, č. 136, s. 2. 
 NESG. Pozdravy zahraničních delegátů. Rudé právo. Praha: Svoboda, 30. 5. 1949, roč. 29–30, č. 127, s. 4. 153

 NESG. Izraelští pravicoví socialisté tajně jednají o účasti Izraele v americkém válečném bloku. Rudé 154

právo. Praha: Svoboda, 30. 12. 1950, roč. 30–31, č. 308, s. 2. 
 NESG. Světová rada národů na obranu míru je výstrahou podněcovatelům války, že lid si dovede vynutit 155

mír. Rudé právo. Praha: Svoboda, 26. 4. 1949, roč. 29–30, č. 97, s. 2.  
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Postupem času zpráv o spolupráci s Československem ubývalo na úkor zpráv 

o zrádnosti Izraele, který se čím dál více kloní na stranu imperialismu. To přecházelo 

období, které se vyznačovalo otevřenou nesnášenlivostí pramenící ze Sovětského svazu.  
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2.5 ODPOR 
Od začátku roku 1951 bylo z rétoriky Rudého práva patrné, že Sovětský svaz si na Stát 

Izrael utvořil konečný názor. Následně se až do roku 1953 odpor k sionismu a projevy 

antisemitismu stupňovaly. Zpravodajství o Izraeli se neslo v duchu zahořknutí ze zrady. 

Sionismus se stal velkým tématem, ačkoliv byl doposud zmíněn v Rudém právu jen 

několikrát. Nyní však nabral zcela jiné definice. Už se nejednalo o snahu Židů o vytvoření 

bezpečného území pro život, jak to bylo interpretováno v minulosti. Najednou byl 

sionismus spjatý se špionážní činností západních mocností v čele se Spojenými státy. 

2.5.1 Boj proti spiklencům 

Na únorovém zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa v roce 

1951 došlo na odhalení údajného spiknutí, kterého se měli účastnit členka předsednictva 

komunistické strany Marie Švermová, poslanec Otto Šling a bývalý ministr zahraničí 

Vladimír Clementis. Byli označováni za zločinné škůdce, špiony, dlouholeté agenty 

západních imperialistů i spiklence. Obviněni byli z toho, že dělali vše pro rozvrat strany 

a „odtržení Československa od mírového tábora, vedeného Sovětským svazem, k obnovení 

kapitalismu v Československu.“ Tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký zakončil 

zmíněné zasedání slovy:  „Seskupení v Komunistické straně Československa pod vedením 

soudruha Klementa Gottwalda se všemi intrikami nepřátel zúčtujeme, mír pro svou zemi 

a její lid uchráníme. […] Ať žije jednota Komunistické strany Československa! Ať žije její 

budovatel i strážce, náš soudruh Klement Gottwald!“  157

A opravdu následující měsíce ukázaly, že komunisté rozjeli silnou propagandistickou 

činnost ve věci údajných zrádců. V Rudém právu se na Šlinga, Clementise i Švermovou 

ukazovalo prstem velmi frekventovaně, dokonce i v článcích, které se zrádci neměly nic 

společného. Příkladem může být článek publikovaný při Mezinárodním dnu žen, který 

obsahoval projev ministra zahraničí Viliama Širokého:  

Jsou tisíce případů o utrpení matek v kapitalistickém Československu, 
o nerovnoprávném a ponižujícím postavení žen ve výrobě, o zneuznávání jich ve 
veřejném životě. Do proklaté minulosti, do náručí imperialistů chtěli naši drahou vlast 

 NESG. Zpráva o zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Rudé právo. 157

Praha: Svoboda, 27. 2. 1951, roč. 31–32, č. 48, s. 1. 
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zavléci podlí spříseženci a agenti špionážních služeb Šling, Švermová, Clementis 
a spol.  158

Podobných dojemných textů přibývalo. Ve čtenářích se tak postupně budoval pocit, že 

mezi masami není nikdo, kdo by o vině spiklenců pochyboval. Zveřejňovala se vyjádření 

krajských výborů KSČ, která hlásala a obdivovala statečnost strany při honu na zrádce. 

Objevovaly se články, které obsahovaly vyjádření obyčejných lidí všemožných profesí. 

Podobná rétorika všech článků se zdá být až podezřelá. Ať byl autor vysokoškolský 

profesor nebo horník, používané fráze byly téměř totožné.   159

Mezi komunistickými předními osobnostmi, které údajné zrádce veřejně slovně 

lynčovaly, byl i Rudolf Slánský. „Jejich odhalení vyburcovalo stranu, aby energicky 

potírala každé porušování bolševických principů výstavby a vnitřního života strany,“ říkal 

a zároveň nabádal straníky, aby budovali „takové ovzduší, aby se nikdo neostýchal a nebál 

kritisovat.“  Jinými slovy motivoval k tomu, aby na sebe lidé donášeli a navzájem se 160

hlídali. Netrvalo dlouho a spolupracovníci Slánského své zraky upřeli i na něj a podrobili 

jej silné „kritice“, ke které sám nabádal. Na jednom ze zasedání Ústředního výboru KSČ 

Antonín Zápotocký pronesl větu: „Je nutno si přiznat, soudruzi, že jsou u nás opravdu ještě 

mnozí také komunisté, kteří se domnívají, že naše hlásání vnitrostranické demokracie, 

kritiky a sebekritiky je pouhá fráze, která neplatí na funkcionáře strany, zvláště ne na 

zaměstnance a sekretáře.“  Atmosféra byla napjatá. Můžeme jen spekulovat, zda již tehdy 161

měl na mysli i Rudolfa Slánského, ale s jistotou můžeme říct, že v budoucnu se ho tato 

slova týkala.  

Dne 7. září 1951 tisk informoval o tom, že „soudruh Rudolf Slánský, který dosud 

vykonával funkci ústředního tajemníka strany, přejde na jinou odpovědnou státní práci“.  162

Místo ústředního tajemníka tak zůstalo neobsazeno a veškeré jeho pravomoce stanuly na 

předsedovi vlády. Rudolf Slánský byl v tajnosti zatčen v pátek v noci 23. listopadu 1951 

 ŠIROKÝ, V. Československé ženy zvýší své úsilí v boji za mír, za výstavbu socialismu v naší zemi. Rudé 158

právo. Praha: Svoboda, 9. 3. 1951, roč. 31–32, č. 57, s. 1. 
 Například NESG. Zúčtování se zrádci ještě více stmelilo náš lid v boji za socialismus. Rudé 159

právo. Praha: Svoboda, 1. 12. 1952, roč. 32–33, č. 321, s. 1. a NESG. Důkaz naší lásky k soudruhu 
Gottwaldovi. Rudé právo. Praha: Svoboda, 8. 12. 1951, roč. 31–32, č. 289, s. 1. 
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v místě svého bydliště. V Rudém právu se o tom v následujících dnech neobjevila žádná 

zmínka. Až ve středu 28. listopadu 1951 se na první straně objevila krátká, poměrně 

přehlédnutelná zpráva: 

Na návrh předsedy vlády a podle § 74 ústavy zprostil president republiky Rudolfa 
Slánského členství ve vládě a funkce náměstka předsedy vlády. Současně Rudolf 
Slánský resignoval na členství v Národním shromáždění. Poněvadž při vyšetřování 
protistátních spikleneckých skupin vyšly v poslední době najevo dříve neznáme 
skutečnosti, usvědčující Rudolfa Slánského z aktivní protistátní nepřátelské činnosti, 
byla na jmenovaného uvalena vyšetřovací vazba.  163

Působilo to až paradoxně vzhledem k nedávným narozeninám Slánského, během 

kterých byl v Rudém právu oslavován jako prototyp správného komunisty. 31. července 

1951 byl otisknut dopis předsednictva Ústředního výboru KSČ se slovy:  

U této příležitosti vzpomínáme Tvého života, který jsi zasvětil naší dělnické třídě 
a pracujícímu lidu, a vzdáváme čest Tvé veliké práci pro vítězství socialismu v naší 
vlasti. […] Na předních místech třídních zápasů […] bojoval jsi vždy důsledně za 
prosazení bolševické linie proti oportunistickým škůdcům a zrádcům. […] V tomto boji 
[…] patřil jsi vždy k nejpřednějším členům vedení naší rodné Komunistické strany 
Československa. […] Drahý soudruhu, celá naše strana a všechen pracující lid Tě 
zdraví jako svého věrného syna a bojovníka, proniknutého láskou k pracujícímu lidu, 
jakož i věrností k Sovětskému svazu a k velikému Stalinovi.  164

Proč tyto superlativy z ničeho nic neplatí, bylo nutné čtenářům odůvodnit – propaganda 

stupňovala, nenávistné projevy vůči Slánskému a spol. sílily. Téměř v každém článku se 

objevovala alespoň drobná zmínka o tom, jak spiklenci operovali na rozvratu 

Československa, oslabovali ideologický život strany a usilovali o odtrhnutí se od 

Sovětského svazu. Komunisté našli obětního beránka pro všechny své neúspěchy. Články 

mluví o tom, jak skupina okolo Slánského negativně působila ve Státní bezpečnosti  165

i v JZD,  může za neúspěšné vydávání časopisu Za trvalý mír, za lidovou demokracii  166 167

 NESG. Úřední zpráva. Rudé právo. Praha: Svoboda, 28. 11. 1951, roč. 31–32, č. 280, s. 1. 163
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i za třídní boj na vesnicích. Dokonce také „odporní zrádci Slánský, Fuks a Peschel se 

snažili umrtvovat život stranických organisací zejména v nejdůležitějších úsecích – na 

šachtách.“  Stejně tak se vyostřovala rétorika, které nabývala přímo agresivního rázu. 168

V průběhu roku 1952 se běžně objevovaly expresivní vyjádření o tom, jak lid Slánskému 

při jeho odhalení „vylámal zuby“, „rozdrtil lebku“ nebo „zlomil ruce“.  Za povšimnutí 169

také stojí výrazné vyzdvihování lidu jako jakéhosi nejvyššího hybatele. Objevují se titulky 

jako např. Československý lid odhaluje pikle imperialistů,  Hněv a opovržení našeho lidu 170

dopadá na bandu vlastizrádců  nebo obdobné citace v článcích: „Naše závody a pracující 171

masy, naplněné svatou nenávistí, žádají spravedlivé potrestání těchto zločinců.“  172

Obvinění Slánského a spol. podle Rudého práva posloužilo režimu ke stmelení mas 

i motivace k práci.  

Ve dnech soudního líčení byla čísla Rudého práva věnována právě jemu. Většinu stran 

tvořily záznamy ze soudní síně a komentáře. Obsah byl jednolitý, výpovědi obžalovaných 

zněly téměř totožně, výsledek soudu byl jasný od samého začátku. Jedenáct ze čtrnácti 

obžalovaných bylo odsouzeno na smrt. Byli označeni jako: 

… trockisticko-titovští sionističtí, buržoasně nacionalističtí zrádci a nepřátelé 
československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu. Zločinci, kteří ve 
službách amerických imperialistů a pod komandem nepřátelských západních 
výzvědných služeb vytvořili protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově 
demokratické zřízení, mařili budování socialismu, podkopávali národní hospodářství, 
prováděli špionážní činnost.  173

Dny po soudu i vykonaných popravách plnily stránky Rudého práva titulky plné 

nenávisti a propagandy. Po rozdrcení špionů a zrádců budeme ještě odhodlaněji pracovat 

 NESG. Agitační prací zajišťujeme plnění plánu těžby na velkodolu „I. máj“. Rudé právo. Praha: Svoboda, 168

6. 5. 1952, roč. 32–33, č. 113, s. 2. 
 Například PAŠKA, V. Náš lid rozdrtí všechny plány agentů, sabotérů a rozvratníků. Rudé 169

právo. Praha: Svoboda, 26. 3. 1952, roč. 32–33, č. 73, s. 4. nebo NESG. Ještě rozhodněji vpřed 
socialismu. Rudé právo. Praha: Svoboda, 25. 4. 1952, roč. 31–32, č. 96, s. 1. 

 NESG. Československý lid odhaluje pikle imperialistů. Rudé právo. Praha: Svoboda, 21. 8. 1952, roč. 32–170

33, č. 220, s. 5. 
 NESG. Hněv a opovržení našeho lidu dopadá na bandu vlastizrádců. Rudé právo. Praha: Svoboda, 171

21. 11. 1952, roč. 32–33, č. 311, s. 1. 
 NESG. Resoluce předsednictva ÚV KSS o usneseních únorového zasedání ÚV KSČ. Rudé 172

právo. Praha: Svoboda, 6. 3. 1951, roč. 31–32, č. 54, s. 1. 
 NESG. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Rudé 173

právo. Praha: Svoboda, 21. 11. 1952, roč. 32–33, č. 311, s. 1. 
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pro šťastný život a mír,  říká jeden z konce roku 1952. Rudé právo se o smrti údajných 174

zrádců vyjadřovalo, jako by se téměř nejednalo o lidské bytosti: „To je jako v té pohádce, 

když byla odstraněna žába s pramene a začala téci živá voda. Pro nás je odhalení 

Slánského tím důležitější, že nežijeme v pohádce, ale ve skutečnosti. Naši stranou opět 

zavanul čistý vítr,“ napsal do Rudého práva V. Veselý, ředitel závodu. 

2.5.2 Proměna zpravodajství o Izraeli 

Zpravodajství o dění v Izraeli dále pokračovalo i v letech 1951–1953. Jeho charakter se ale 

zásadně změnil. Zcela vymizely zprávy o přátelství Československa a Izraele a narostl 

počet zpráv popisujících situaci v zemi zasazenou do vymyšlených narativů. Tedy opět 

byla centrem myšlenka, že za nepokoje a těžkou situaci v Izraeli můžou jen a pouze 

západní mocnosti a souboje mezi Araby a Židy buď neexistují, nebo jsou uměle 

vyvolávané. O Izraeli se už s jistotou píše jako o západní mocnosti.  175

Ben Gurion je popisovaný jako politik, který vede Izrael do záhuby a zaprodává se 

Spojeným státům. „Protilidová politika izraelské vlády, v níž hlavní slovo mají pravicově 

socialističtí agenti amerického imperialismu a jež přeměňuje zemi ve válečné nástupiště, 

uvrhla Izrael do katastrofální hospodářské situace,“ zní v jednom z článků. Izraelci prý trpí 

nedostatkem potravin a financí a životní úroveň rapidně klesá.   176

Zároveň komunistická strana, která Izraelcům nabízí řešení, je soustavně potírána a čelí 

omezování a cenzuře. Vláda naopak přidává protidělnické zákony inspirované politikou 

Spojených států. Na začátku roku 1952 dokonce vyšla zpráva o protestech KS Izraele proti 

údajně vykonstruovaném procesu, který se odehrává v Zajordánsku s generálním 

tajemníkem KS  Fuadem Nassarem.  Paradoxem je, že v Československu se v této době 177

na několika vykonstruovaných procesech pracovalo. Stejně tak Rudé právo informovalo 

o tom, že v Izraeli se komunisté stávají politickými vězni, kteří jsou drženi v nelidských 

podmínkách.  Není snad ani třeba zmiňovat situaci v Československu.  178

 NESG. Po rozdrcení špionů a zrádců budeme ještě odhodlaněji pracovat pro šťastný život a mír. Rudé 174

právo. Praha: Svoboda, 30. 11. 1952, roč. 32–33, č. 320, s. 1. 
 NESG. Základním programem Národní fronty je výstavba socialismu a nejpevnější přátelství se Sovětským 175

svazem. Rudé právo. Praha: Svoboda, 19. 12. 1951, roč. 31–32, č. 298, s. 3.  
 NESG. Americké monopoly vládnou v Izraeli. Rudé právo. Praha: Svoboda, 1. 3. 1953, roč. 33–34, č. 60, s. 5. 176

 NESG. K událostem v severní Africe a na Středním Východě. Rudé právo. Praha: Svoboda, 13. 2. 1952, 177

roč. 32–33, č. 37, s. 2. 
 NESG. Izraelský lid proti pronásledování pokrokových sil. Rudé právo. Praha: Svoboda, 26. 12. 1952, 178

roč. 32–33, č. 346, s. 4. 
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Jako vykonstruovaný proces Rudé právo nazývalo i nařčení Československa 

z antisemitismu, které přišlo ze zahraničí.  I to bylo jedním z důvodů silného narušení 179

vztahů Izraele se Sovětským svazem i Československem. Podle Rudého práva Izrael 

toleroval nacistické povstání v západním Německu, jakkoliv absurdně to zní. Sovětský 

svaz 11. února stáhnul z Izraele své diplomaty a vyslance. I Československo v zaslané notě 

izraelské vládě vyjádřilo svůj nesouhlas s její politikou. Nařkla ji z bezdůvodných útoků na 

Sovětský svaz i na nás a vztahy posunula na bod mrazu:  

Takováto politika izraelské vlády nemůže být a není přínosem k upevnění 
československo-izraelských vztahů, jejíchž zachování a rozvoj na základě naprosté 
rovnoprávnosti a při vzájemném respektování státní suverenity je neotřesitelnou 
zásadou československé zahraniční politiky. Tato zásada je neslučitelná s politikou 
vydírání a jednostranných výhod, s politikou zasahování do vnitřních záležitostí.  180

Po smrti Klementa Gottwalda Rudé právo otisklo vyjádření soustrasti izraelského 

prezidenta Izhaka Ben Zviho a generálního tajemníka Komunistické strany Izraele 

Mikunise. Další zprávy neutrálního nebo pozitivního rázu se však objevovaly jen 

poskrovnu.  

2.5.3 Rok 1953: Od antisionismu k antisemitismu 

V roce 1953 nastal ve sdělení Rudého práva zlom. Rozběhnul se silný boj proti sionismu.  

Na rovinu se o něm mluvilo jako o nepřátelské ideologii.  Svět proces se Slánským 181

pozoroval velmi důkladně. A není divu, že řada zemí vznesla závažná obvinění – 

antisemitismus se stal výraznou součástí politických procesů. Prezident Gottwald na to 

reagoval negací, která během roku byla v Rudém právu mnohokrát opakována: 

Znamená to, že člověk židovského původu a sionista je jedno a totéž? Neznamená! 
Rozhodující je třídní původ dotyčného, stejně tak i jeho poměr k rodné zemi, jeho 
oddanost a jeho práce pro socialismus. Podobně nemá boj proti sionismu ničeho 
společného s antisemitismem. Antisemitismus, toť odrůda barbarského rasismu. […] 
Antisionismus, toť obrana proti americké špionážní, diversantské a rozvratné 
agentuře. Jsou to tedy dvě různé věci, jako nebe a dudy.  182

 DAVID, V. Proti pomluvám o šíření antisemitismu v zemích mírového tábora. Rudé právo. Praha: 179

Svoboda, 19. 4. 1953, roč. 33–34, č. 108, s. 5. 
 NESG. Československá nota izraelské vládě. Rudé právo. Praha: Svoboda, 6. 2. 1953, roč. 33–34, č. 37, s. 3. 180

 NESG. Rozvinou ideologickou práci strany. Rudé právo. Praha: Svoboda, 20. 2. 1953, roč. 33–34, č. 51, s. 1. 181

 NESG. Naše tvrz nebude ztečena. Rudé právo. Praha: Svoboda, 2. 1. 1953, roč. 33–34, č. 2, s. 4. 182
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Rudé právo nespočetněkrát připomínalo hrůzy holocaustu, aby čtenáře přesvědčilo, že 

s antisemitismem nemají komunisté nic společného. Sdělení je však od začátku do konce 

protknuté silným pokrytectvím a narážkami, které náznaky antisemitismu mají. Slánský je 

například opakovaně nazýván Jidášem, taktiku západních zemí, jak vytvořit zmatek 

v řadách komunistických mas, zase nazývají talmudistickým výkladem. Na jednu stranu 

Rudé právo píše, že lid Izraele nesouhlasí se svou vládou a na druhou stranu zveřejňuje 

články, které hanobí všechny izraelské obyvatele. Přiživovaný odpor k sionismu přinesl do 

naší společnosti kruté následky v podobě projevů antisemitismu. Na venkově byla 

provolávána nacistická hesla, mnoho Židů bylo přišlo o své zaměstnání.  183

Zavraždění jedenácti Židů v procesu se Slánským ministr zahraničních věcí Václav 

David obhajuje následovně: „Protože v procesu proti Slánskému a jeho bandě byli někteří 

zločinci židé, neměli by býti souzeni stejným způsobem jako druzí? Kdyby jinde objevili 

špiona, velezrádce, sabotéra, vraha, nesoudili by jej, protože je žid?“ Nařčení 

z antisemitismu Rudé právo interpretuje jako nespokojenost západních mocností s tím, že 

komunisté odhalili sionismus jako centrum imperialistických spiknutí. Novinář 

T. Svatopluk se ve svém komentáři, který nazval Klackem ve vosím hnízdě, se k situaci 

vyjadřoval velmi ostře:  

Tito rozvratníci a dolaroví nepřátelé lidstva a lidského štěstí prolévají své licoměrné 
slzy nad jedenácti popravenými agenty svých špionských agentur, nad jedenácti svými 
kvartýrmachry války. Hle, jak štěkají, plačivě vzdychají, jak se kroutí tito atomčíci 
a velevrazi, jestliže jsou chyceni při činu. Rozepisují se ve svých časopisech o zániku 
demokracie v ČSR. Křičí o vlně antisemitismu u nás, o zločinu systematického 
vyhlazování židů. […] Ach, ti svatouškové, ach, ti miloučcí výrobci atomových pum, 
svatí rasisté, kteří s bohorovným klidem vraždí černochy, vyvražďují lid kolonií, lid, 
který je jim sotva psem.  184

Do poloviny roku 1953 byla náplň článků věnujících se kauze Slánského velmi 

podobná. Obyvatelé Československa byly pod neustálým tlakem propagandy. Novináři 

Rudého práva navíc své čtenáře zvali na přednášky, která na téma sionismu pořádali.  185

V druhé polovině roku 1953 tato smršť propagandy, zloby a sebe-ospravedlňování částečně 

ustala. Napravení vztahů však zdaleka nebylo v dohlednu.  

 STRÖBINGER, R. Vražda generálního tajemníka: Poslední Stalinův exemplární proces. s. 97.183

 SVATOPLUK, T. Klacek ve vosím hnízdě. Rudé právo. Praha: Svoboda, 24. 1. 1953, roč. 33–34, č. 24, s. 4. 184

 NESG. Oznámení. Rudé právo. Praha: Svoboda, 9. 2. 1953, roč. 33–34, č. 40, s. 4. 185
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ZÁVĚR 
Tato diplomová práce si kladla za úkol poreferovat o vztahu Československa a Izraele 

v letech 1947–1953 ze dvou úhlů. Prvním z nich byla historická rekonstrukce a druhým 

komunistická interpretace událostí, kterou poskytovalo Rudé právo. Hlavní hypotézou 

tohoto bádání byl předpoklad, že se historický výzkum nebude shodovat s tím, co 

prezentovalo Rudé právo. 

V první teoretické části jsme se zejména na základě historiků Dufka, Kaplana a Šlosara 

dostali k následujícímu: 

(1) Podkapitola Kroky podpory popisující roky 1947–1949 odhaluje, že vztahy 

Československa a Izraele do komunistického převratu nabíraly čistě pozitivní směr. 

Významnou roli v tom hrála osobnost Tomáše G. Masaryka potažmo jeho syna Jana. 

Kromě ekonomických benefitů, které rozvoj vztahů přinášel, hrála roli i otázka čistě 

humánní. Židé po hrůzách světové války potřebovali domov a Českoslovenští 

představitelé jim vyjadřovali podporu. Pozitivní naladění vydrželo i krátce po 

převratu, kdy u nás Sovětský svaz nabýval na moci a viděl možnost uplatnění se na 

Blízkém východě.  

(2) Podkapitola nazvaná Ochlazování vztahů poukazuje na motivace Sovětského 

svazu, které byly odhaleny ve chvíli, kdy se Izrael začínal ubírat směrem na západ. 

Roky 1950 a 1951 prokázaly, že spíše než o podporu Židů šlo Sovětskému svazu 

o mocenskou expanzi.  

(3) Podkapitola Odpor popisuje již otevřené nepřátelství, které zahájil zhrzený 

Sovětský svaz. Stalin se začal mstít za nevydařené plány otevřeným antisemitismem, 

jehož projevy mezi Československem a Izraelem vybudovaly silnou bariéru, která 

vztahy na dlouhou dobu poznamenala. V této podkapitole byly popsány příběhy lidí, 

které na změnu přístupu Sovětského svazu k Izraeli tvrdě zaplatili, a to skupiny 

okolo Rudolfa Slánského a dvou Izraelců Šimona Orensteina a Mordechaje Orena.  

Jasně z výzkumu vyplynulo, že vývoj komunikace mezi státy poznamenal komunistický 

převrat. Vyjednávání států se stále více řídilo pokyny z Moskvy. Přístup naší politiky byl 

přímo úměrný politice Sovětského svazu, a to ve všech důsledcích. Jak to probíhalo, nám 

pomohla odhalit analýza Rudého práva, která tvoří druhou část diplomové práce. 
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(1) Podkapitola Kroky podpory odhalila, že od začátku byla situace v Palestině 

interpretována zcela odlišně od reality. Rudé právo vytvářelo narativ o bojích mezi 

Araby a Židy, které jsou uměle vyvolané imperialisty. Často informovalo o útocích 

nespokojeného obyvatelstva vůči Britům, kteří území ovládají. Jako jediné 

východisko novináři podávali odchod Britských vojsk a vyhlášení nezávislosti 

Palestiny. Čtenáři dostávali pravidelně informace o bojích v Palestině, o jednáních 

v OSN i o postupech komisí zřízených pro vyřešení situace. Stejně tak se psalo 

o pozitivních diplomatických vztazích, návštěvách a obchodech mezi našimi 

zeměmi. Objevovaly se však i zcela nepravdivé informace, jako například že Britové 

se paktují s nacisty nebo že bývalý důstojník SS Eichmann buduje arabskou armádu. 

Často stránky Rudého práva plnily paranoidní obavy z třetí světové války, která je 

údajně zastavitelná jen bojem proti imperialismu. Jako jediné funkční východisko 

z nepokojné situace v Palestině Rudé právo nabízelo budování komunismu, protože 

jen v něm je vidina jednoty. 

(2) Podkapitola o Ochlazování vztahů se nesla v duchu očekávání, jak situace v nově 

vzniklém Izraeli dopadne. Stále se objevovaly pozitivní zprávy o spolupráci obou 

států i o vděku, který k nám Izrael chová. Zároveň ale začalo přibývat komentářů, 

které o budoucnosti Izraele hovořily skepticky. Po výhře voleb pravicovou stranou 

Mapaj začali redaktoři živit středověký narativ o tom, že Židé touží po penězích, 

a proto se i nyní nechali uplatit americkými dolary. Premiéra Ben Guriona Rudé 

právo vykreslovalo jako politika, který veze lid Izraele do záhuby.  

(3) Poslední podkapitola Odpor zcela odhalila záměr komunistů v otázce Izraele. 

Rudé právo předávalo zhrzení Sovětského svazu z neúspěchu na Blízkém východě. 

Veškeré zpravodajství týkající se Izraele bylo čistě komentářového charakteru. 

Objevovala se velmi silná a agresivní rétorika. Izrael byl lživě popisován jako místo, 

kde lidé žijí v extrémní chudobě a podmínkách, které byly podobné nacistické 

okupaci. Legitimizaci vykonstruovaných procesů Rudé právo podporovalo 

osočováním údajných spiklenců na denní bázi. Dokonce během procesu se Slánským 

několikrát pokrytecky upozorňovalo na zahraniční soudní kauzy, které označovalo 

jako vykonstruované. Za povšimnutí stálo také až absurdní proměnění obrazu 

Rudolfa Slánského, který se během několika měsíců stal z vyzdvihovaného 

50



a vzorného komunisty naprostým vyvrhelem. Propagandistická masáž probíhala 

neustále a měla za cíl vybudovat dojem, že obyvatelé Československa ve věci zrádců 

táhnou za jeden provaz a společnou silou se jich zbavují.  

Předložený výzkum potvrdil hlavní hypotézu o tom, že historická rekonstrukce a verze 

událostí podle Rudého práva budou zcela odlišné. Redaktoři Rudého práva spíše než by 

vykonávali novinářskou práci, zprostředkovávali dobovou propagandu. Výstupem této 

diplomové práce je vhled do toho, jakou interpretaci světových událostí přijímali mnozí 

obyvatelé Československa z největšího periodika u nás a do jakých zvěrstev kvůli tomu 

byli zatahováni.  
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SUMMARY 
The diploma thesis From Zionism to Anti-Zionism: The Transformation of Relationship 

between Czechoslovakia and Israel in the Pages of Rudé právo (1947–1953) deals with the 

transformation in the relationship between Czechoslovakia and Israel in 1947–1953. The 

work aims to describe the change from the support of Zionism to resistance to Zionism. 

First through historical research and then through the newspaper Rudé právo, which 

represented the views and propaganda of the Communist Party of Czechoslovakia. 

Historically, the help of Czechoslovakia was crucial for the State of Israel. 

Czechoslovak delegates supported its establishment at the United Nations in 1947. We also 

trained Israeli soldiers and supplied weapons to Israel in 1948. The change came at the 

time when the Soviet Union had lost hope of expanding its influence in the Middle East. In 

its first election, Israel elected a right-wing government and decided to cooperate with the 

United States, making the Soviet Union an enemy. It is important to emphasize that in 

1948 the regime changed in Czechoslovakia and came under the direct influence of the 

Soviet Union. The following years were marked by the degradation of political relations 

between Israel and Czechoslovakia, which escalated by show trials in the 1950s with 

a group around Rudolf Slánský. These trials showed signs of strong antisemitism, as 

eleven of the fourteen defendants were of Jewish descent. 

In Rudé právo, I conducted qualitative research, during which I went through over two 

thousand prints of this newspaper and looked for relevant references to the topic. Our focus 

is on the argumentation, the truthfulness of information, language, and rhetoric of these 

texts. Then, I compared them with historical facts. The research clearly showed that the 

development of communication between the states was strongly affected by the communist 

coup in 1948 in Czechoslovakia. 

This comparison demonstrated the motivations behind the support for the establishment 

of the State of Israel. Likewise showed the motivations behind its subsequent denigration. 

All of this points to the fact that Rudé právo had been presenting all events from a political 

perspective – rather than accurate information. The journalistic profession was not the 

same as we prefer it today.  

The output of this work is an insight into the thinking of a large mass of Czechoslovak 

people between 1947 and 1953, which adopted the interpretations offered by Rudé právo 

and the Communists. Besides how different these interpretations were from the truth. 
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