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ABSTRAKT 

Historie oprávněně přičítá Harry S. Trumanovi zásluhu na vzniku židovského státu 

v roce 1948. Přestože od amerického uznání izraelské nezávislosti uběhlo již 63 let, stále se 

vedou dohady ohledně skutečné motivace prezidenta Trumana. Třiatřicátý prezident se 

krátce po svém nástupu do Bílého domu v dubnu 1945 ocitl ve složité situaci, kdy se většina 

Židů, kteří přežili nacistické koncentrační tábory, nechtěla nebo nemohla vrátit do zemí 

svého původu. Namísto toho vyjádřili Židé přání emigrovat do Palestiny, kde se sionisté 

snažili o vytvoření židovské národní domoviny. Panovala však značná nejistota ohledně toho, 

zda se nový prezident bude od svého předchůdce Franklina D. Roosevelta lišit ve svém 

názoru na poválečné uspořádání v Palestině. Tato práce se soustředí na analýzu komplexního 

souboru příčin, které ve svém důsledku vedly prezidenta Trumana k podpoře sionismu 

a k uznání Izraele jako samostatného státu. Při analýze tohoto problému budou zhodnoceny 

vnitřní i vnější faktory, jež prezident musel brát v úvahu. Důraz je v tomto směru kladen 

především na vojenské a ekonomické zájmy USA na Blízkém východě, otázku veřejného 

mínění, problematiku zájmových skupin a rovněž na konflikt Bílého domu s ministerstvem 

zahraničí a obrany. 

ABSTRACT 

History gives Harry S. Truman rightful merit for his help in establishing Jewish 

homeland in 1948. Although more than 63 years have passed since the declaration of Israeli 

independence, the true motives that lead President Truman to recognize Israel are still being 

discussed and disputed. Shortly after his inauguration in April 1945, the thirty-third 

president found himself in a difficult position when a majority of the Jews who had survived 

Nazi concentration camps could not or did not want to return to their countries of origin. 
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Instead, they declared their wish to emigrate to Palestine, where Zionists had already been 

trying to establish a Jewish commonwealth. However, at that time there was a widespread 

uncertainty whether Franklin Delano Roosevelt’s successor would have the same opinion 

about the post-World War II settlement in Palestine or not. It is the objective of this thesis 

to analyze the complex set of reasons that made President Truman support political Zionism. 

As we know, this process ultimately culminated with a prompt recognition of a newly 

established Jewish state. To answer the question what was the main reason behind this 

decision, domestic and external factors the president had to consider will be examined. 

The emphasis will be placed on American military and economic interests in the Middle East, 

on the question of the public opinion and on the issue of the interest groups.  The conflict 

of the White House with the Departments of State and Defense will also be taken into 

account. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Harry S. Truman, Palestina, Izrael, Židé, židovská lobby, sionistická lobby, sionismus, AACI, 

UNSCOP, ZOA, AZEC, Chaim Weizmann, Abba Hillel Silver 

KEY WORDS: 
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ZOA, AZEC, Chaim Weizmann, Abba Hillel Silver 
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ÚVOD 

Vymezení tématu 

Clark Clifford, zvláštní poradce Harryho S. Trumana v letech 1946–1950, v jednom ze 

svých pozdějších rozhovorů pronesl o 33. prezidentovi USA zajímavou větu, která vtipně 

vystihovala Trumanův příspěvek k založení Izraele.1 Clifford si posteskl, že političtí poradci v 

Bílém domě včetně jeho samotného sice nedokázali prezidenta Trumana udělat „otcem 

nového státu“, avšak vyvinuli značné úsilí, aby se stal alespoň „porodní bábou.“2 Narážel tím 

jak na Trumanovu převážně pro-sionistickou politiku, tak především na intenzivní snahu 

ministerstva zahraničí a Pentagonu zabránit Bílému domu a americkým sionistům v rozdělení 

Palestiny na židovskou a arabskou část. Když se Foggy Bottom a Pentagonu nepodařilo 

předejít přijetí rezoluce OSN z 29. listopadu 1947 doporučující rozdělení Palestiny, snažili se 

představitelé obou ministerstev následně oddálit uznání Izraele jako suverénního státu ze 

strany americké vlády. K tomuto kroku však nakonec přesto došlo 14. května 1948 – pouhých 

jedenáct minut po izraelském vyhlášení nezávislosti. 

Skutečnost, že se za vznik Izraele významně zasadil někdejší senátor z Missouri, který 

se kandidátem na viceprezidenta USA v roce 1944 stal víceméně náhodou, působí jako hříčka 

osudu. Za svoji nominaci Truman vděčil především tomu, že se na národním sjezdu 

Demokratické strany v Chicagu jevil jako přijatelná alternativa vůči příliš liberálnímu Henry A. 

Wallaceovi. Svou roli v nominačním procesu také sehrály stranické politické machinace.3 

Jakkoliv byl nástup Trumana do prezidentského úřadu po smrti Franklina D. Roosevelta 

překvapivý a od jeho prezidentství se mnoho neočekávalo, rozhodnutí Spojených státu pod 

Trumanovým vedením uznat samostatnost Izraele zůstává zásadním momentem v dějinách 

obou zemí. Uznání Izraele položilo základ pro tzv. „zvláštní vztahy“, které se rozvinuly o 

                                                      
1
 Clifford, Clark, interview s Richardem Holbrookem, President Truman's Decision to Recognize Israel; RSL, 

http://rslissak.com/content/president-trumans-decision-recognize-israel-clark-clifford-richard-holbrooke (19. 
11. 2010). 
2
 Přeloženo z anglického výrazu „midwife“. 

3
 Důležitým aktérem byl zejména Thomas Joseph Pendergast. Tato zajímavá postava vstoupila do politického 

povědomí jako vůdce Demokratické strany v Kansas City a i jeho přičiněním se Harry Truman stal senátorem a 
později viceprezidentem USA. K stinným stránkám Pendergastovy osobnosti patřila v té době velmi rozšířená 
politická korupce a kontakty s organizovaným zločinem. Sám byl v roce 1939 shledán vinným z daňových úniků. 

http://rslissak.com/content/president-trumans-decision-recognize-israel-clark-clifford-richard-holbrooke%20(19
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necelých dvacet let později. Mimořádná spolupráce obou zemí klíčovým způsobem ovlivňuje 

dění na Blízkém východě dodnes. 

Otázka uznání Izraele (a procesu, který mu předcházel) Spojenými státy je zvláštní 

a zajímavá i tím, že dodnes neexistuje všeobecně uznávaná interpretace vysvětlující hlavní 

důvody a motivaci Harryho Trumana, které ho vedly k prosazování pro-sionistické zahraniční 

politiky na Blízkém východě. Hodnocení Trumanova přístupu k problematice Palestiny před 

i po druhé světové válce je totiž stále rozporuplné, což je dáno i nekonzistentním 

Trumanovým jednáním již v době, kdy působil v Senátu, ale hlavně během období 

stráveného v Bílém domě. 

Jak uvádí historik Michael T. Benson, „při vytváření palestinské politiky bylo zapotřebí 

brát v úvahu několik faktorů, což nevyhnutelně vedlo k výkyvům, odchylkám a rozporům, 

které se Trumanovi po čas jeho mandátu nevyhnuly. Palestina tak nesporně představovala 

zásadní problém pro celou Trumanovu administrativu z hlediska svědomí, diplomacie, 

strategie, intrik, ropy, předsudků a osobních tlaků.“4 Truman se dlouhodobě stavěl pozitivně 

k myšlence Eretz Jisra’el (obnovení židovského národa na území Palestiny) během období, 

kdy Palestina byla pod britskou mandátní správou. Nicméně v okamžiku, kdy požadavek 

vlastní státnosti ze strany sionistů začal přímo ohrožovat americké národní zájmy i s ohledem 

na vyostřující se vztahy se Sovětským svazem, upřednostnil Truman národní bezpečnost, 

která pro něj byla mnohem větší prioritou. 

Jako příklad podobného vývoje lze uvést léto 1946, kdy Velká Británie vyjednávala 

podmínky, za nichž se měla její vojska stáhnout z Egypta. Truman na žádost Whitehallu 

souhlasil s odložením implementace závěrů Anglo-amerického vyšetřovacího výboru (AACI), 

který doporučil okamžitý přesun sta tisíc Židů do Palestiny, který by Londýnu značně 

zkomplikoval pozici. Truman si přitom byl samozřejmě vědom, že si tímto krokem znepřátelí 

početnou židovskou komunitu v USA, a to krátce před volbami do Kongresu. Další ukázkou 

toho, že Truman nebyl ochoten kvůli Izraeli ohrozit geopolitické zájmy USA, byly události léta 

1947. Zvláštní výbor OSN pro Palestinu (UNSCOP) tehdy vypracovával zprávu, jejíž zveřejnění 

bylo ohlášeno na září. Dle doporučení UNSCOP měla být Palestina rozdělena na arabskou 

a židovskou část. Až do zveřejnění zprávy se Truman, opět na žádost Whitehallu a 

amerického ministerstva zahraničí, vyvaroval jakéhokoliv jednostranného jednání, které by 

                                                      
4
 Benson, M. T.: Harry Truman and the Founding of Israel, Praeger Publishers, 1997, str. 5. 
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se dalo interpretovat jako podpora sionismu. Učinil tak z obavy, že by mohl nahnat 

antisemitsky naladěné Araby do náruče Sovětů. Nejsilnějším důkazem pro tvrzení, že 

prezident USA vytvářel svou palestinskou politiku s ohledem na národní zájmy, bylo 

odstoupení od navrženého rozdělení Palestiny, přestože tento plán Spojené státy samy 

podpořily při hlasování v OSN v listopadu 1947. Truman tak opět učinil ve snaze předejít 

potenciálnímu vyslání sovětských vojsk do oblasti, kde násilnosti mezi Araby a Židy 

ohrožovaly stabilitu regionu. 

Trumanova palestinská politika bývá nicméně navzdory výše uvedeným příkladům 

často prezentována jako výsledek vnitropolitických kalkulací. Mezi přední zastánce této 

interpretace patří historici John Snetsinger a Evan M. Wilson. Oba obviňují Trumana ze snahy 

zalíbit se pro-sionisticky naladěné části americké společnosti a především židovské komunitě. 

Právě židovské hlasy měly dle Snetsingera a Wilsona zajistit prezidentovi v roce 1948 tolik 

potřebné volební vítězství ve státech New York, Illinois a Pensylvánie. Za účelem zajištění si 

domácí popularity byl pak Truman údajně ochoten obětovat původně dobré vztahy USA 

s arabskými státy, což ohrožovalo ekonomické, vojenské a politické zájmy Západu 

v nadcházející studené válce. 

Účelem této práce je dokázat, že Truman svojí pro-sionistickou politikou sledoval 

mnohem více cílů než pouhé získání si podpory amerických Židů, což se mu, soudě dle 

výsledků voleb z let 1946 a 1948, stejně příliš nepodařilo. Přestože Harry Truman jakožto 

politik musel samozřejmě brát v potaz dopady své zahraniční politiky na domácí veřejné 

mínění a politickou situaci, jeho chování bylo ovlivněno i dalšími faktory, které ve výsledku 

převážily. Právě na různé faktory, které sehrály svoji roli v celém procesu, se tato diplomová 

práce soustředí. Konkrétně se jedná o identifikaci a analýzu amerických národních zájmů 

na Blízkém východě tak, jak je chápalo a během administrativy prezidenta Roosevelta 

definovalo ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany. Druhý faktor je vnitroamerický 

a zohledňuje roli křesťanského sionismu a bere v potaz veřejné mínění. Jak práce dále 

ukazuje, Truman musel rovněž počítat s tím, že zdaleka není jediným, kdo má zájem 

na dalším osudu Palestiny. V tomto směru je v práci zhodnocen význam různých zájmových 

skupin a sionistické pro-palestinské lobby, která měla na tvorbu zahraniční politiky Bílého 

domu také svůj vliv. 

Hlavní výzkumnou otázkou práce je, které faktory a v jaké míře způsobily, že 

prezident Truman, i s ohledem na vlastní preference v oblasti palestinské politiky, 
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podporoval sionismus, výsledkem jehož úsilí bylo vytvoření Izraele, a jaké důvody vedly 

prezidenta k uznání nového státu. Byl prezident opravdu motivován vnitropolitickými 

úvahami? Jakou roli hrála Trumanova snaha vyřešit humanitární problém Židů po druhé 

světové válce? Byly humanitární motivy a morální cítění jedinými či alespoň klíčovými 

prioritami nebo zvažoval prezident každý krok s ohledem na zájmy Spojených států?  

Teze, kterou ve své práci zastávám, reflektuje komplexnost otázky arabsko-

židovského konfliktu předcházejícího vzniku Izraele. Prezident Truman byl nucen řešit tuto 

otázku v poválečném období, kdy se na obzoru začala postupně objevovat hrozba 

konfrontace se SSSR. Na základě svého výzkumu se přikláním ke stanovisku, že až 

do hlasování OSN o rozdělení Palestiny v listopadu 1947 se Harry Truman snažil svou 

politikou především vyřešit humanitární problém několika set tisíc evropských Židů, kteří 

přežili holocaust, avšak po válce se nechtěli nebo nemohli vrátit do zemí svého původu. 

Už od druhé poloviny roku 1947 byl ale prezident nucen více brát ohled na komplikující se 

geopolitickou situaci, a to nejen v Evropě. Na počátku roku 1948 si Truman uvědomil, že 

pokud by měla být rezoluce OSN z listopadu 1947 implementována, Spojené státy by byly 

nuceny vyslat svá vojska do Palestiny kvůli občanské válce, která zde v tu dobu probíhala. 

Vzhledem k tomu, že americká vojenská intervence nepřipadala v úvahu, existovala reálná 

hrozba, že svoje vojska vyšle na žádost OSN Moskva, což by zásadním způsobem ohrozilo 

americké národní zájmy.5 Od února 1948 se tak Trumanovou jasnou prioritou stává 

zachování národní bezpečnosti, mezinárodní stability a v důsledku i bezpečnosti Židů 

v Palestině. Praktickým projevem těchto úvah a priorit pak bylo navržení poručnictví OSN pro 

Palestinu v březnu 1948. Uznání Izraele 14. května 1948 následně reflektovalo změnu 

poměru sil v Palestině ve prospěch Židů, čímž hrozba sovětské intervence de facto odpadla 

a naopak se nabízela možnost otázku Palestiny uzavřít (což ale následná arabsko-izraelská 

válka značně ztížila). 

Předkládaná diplomová práce se sice přímo zabývá Palestinou, nicméně hlavní 

pozornost je věnována Spojeným státům. Co se týče jejího časového vymezení, práce je 

ukončena uznáním Izraele v květnu 1948. V závěru je jen stručně zmíněn výsledek 

prezidentských voleb v listopadu 1948, a to kvůli vyvrácení validity Snetsingerovy 

                                                      
5
 Vojenští experti ve Spojených státech tehdy upozorňovali, že takový zásah by si vyžádal přibližně 100 000 až 

200 000 mužů, což by naprosto vyčerpalo dostupné zálohy americké armády i námořní pěchoty a USA by byly 
nuceny částečně mobilizovat. Dalším faktorem byly předpokládané vysoké finanční náklady a v neposlední řadě 
silný odpor veřejnosti vůči intervenci. 
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a Wilsonovy teze. Poněkud obtížnější bylo stanovit výchozí bod práce. Role prezidenta 

Trumana sice tvoří hlavní objekt výzkumu, avšak pro zasazení tématu do širšího kontextu 

bylo nutné, aby zkoumané období zahrnovalo v některých ohledech i dobu před nástupem 

Harryho Trumana do Bílého domu. Nejhlouběji do minulosti zasahuje kapitola, ve které jsou 

analyzovány zájmy USA na Blízkém východě, především co se týče spolupráce s arabskými 

státy při těžbě ropy. Většina těchto ekonomických zájmů byla totiž definována v průběhu 

30. let 20. století. Těžiště zbytku práce však v  naprosté většině spočívá ve 40. letech. 

Struktura práce a metodologie 

Diplomová práce sestává ze čtyř kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Práce 

není strukturována striktně chronologicky, každá kapitola je věnována specifickému 

tematickému okruhu či problematice, které jsou však vzájemně úzce propojeny. Jako první 

byla zařazena část věnující se analýze zájmů USA na Blízkém východě. Tato kapitola, ač svou 

povahou spíše deskriptivní, je důležitá pro uvedení do tématu a pochopení souvislostí, které 

by jinak čtenáři mohly uniknout. Jejím hlavním cílem je ukázat, že vojenští a političtí 

představitelé Spojených států si relativně rychle utvořili stereotypy a předsudky o Blízkém 

východě podobně jako Britové. Tyto stereotypy pak více či méně ovlivňovaly jejich představy 

o oblasti, z čehož vycházely i jejich konkrétní kroky. Přínos kapitoly spočívá rovněž v tom, že 

upozorňuje na rozsáhlé zájmy USA na Blízkém východě, jejichž význam byl potvrzen a dále 

posílen v průběhu 2. světové války. Vzhledem k existenci těchto zájmů lze snáze pochopit, 

proč Harry Truman čelil takovému odporu ze strany ministerstva zahraničí a obrany, když se 

snažil prosazovat pro-sionistickou politiku, která pochopitelně vedla ke zhoršování vztahů 

s Araby. 

Druhá kapitola se zabývá křesťanským sionismem a veřejným míněním v USA. 

Význam náboženských aspektů bývá často přehlížen i proto, že se dá jen obtížně 

kvantifikovat pro potřeby vědeckého zkoumání. Ignorování tohoto faktoru by ale v tomto 

případě bylo závažnou chybou, jelikož rozšíření křesťanského sionismu v USA mělo 

ve 40. letech minulého století klíčový význam pro získání podpory veřejnosti pro politický 

sionismus. Kapitola dále zmiňuje problém antisemitismu v USA, který měl svůj podíl 

na popularizaci politického sionismu mezi americkými Židy. V závěru kapitoly je zmíněn 

dopad holocaustu na smýšlení Američanů o politickém sionismu. 
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Třetí kapitola nazvaná „Zájmové skupiny a otázka Palestiny“ osvětluje problematiku 

židovských a v omezené míře i křesťanských zájmových skupin a lobbyismu. Podobně 

zaměřených skupin působilo v USA ve 30. a 40. letech velké množství, přičemž některé z nich 

byly velmi úspěšné. Cílem této kapitoly je ukázat, že za Franklina D. Roosevelta si pro-

palestinská lobby dokázala vybudovat značný vliv skrze přímý i nepřímý lobbyismus 

a zaznamenala při prosazování sionistické věci několik nezanedbatelných úspěchů. Navzdory 

těmto snahám a úspěchům zejména v Kongresu USA se však nepodařilo přimět Trumanova 

předchůdce k výraznější aktivitě ve prospěch realizace sionistických požadavků. I v důsledku 

toho docházelo k vnitřnímu tření a následně byla pro-palestinská lobby reorganizována 

s cílem zefektivnit její činnost. Tato reorganizace a její praktické výsledky se projevily 

po nástupu Harryho Trumana do funkce prezidenta USA. 

Poslední kapitola se zaměřuje přímo na osobu 33. prezidenta a jeho konflikt s Foggy 

Bottom a Pentagonem ohledně řešení problému židovských uprchlíků v Evropě. Kapitola 

identifikuje klíčové etapy celého procesu, na jehož konci vznikl stát Izrael. Události, zmíněné 

a popsané v této kapitole, úzce souvisejí s ústřední výzkumnou otázkou a tezí práce.  

Práce vychází jak z primárních, tak ze sekundárních zdrojů, které v práci převažují. 

Důvodem je mimo jiné to, že téma (či alespoň některé jeho aspekty) již bylo v minulosti 

zpracováno různými autory, kteří s primárními zdroji pracovali a často se ve svých studiích 

na tyto zdroje odkazují. Z povahy tématu a co do rozsahu práce považuji provedený výběr 

zdrojů za adekvátní, neboť poskytuje více než dostatečné množství informací, které jsou 

prezentovány z různého úhlu pohledu a nehrozí tak nebezpečí jejich jednostrannosti 

a nevyváženosti. V první fázi bylo samozřejmě nutné provést důkladnou kvantitativní 

a posléze i kvalitativní rešerši dostupných zdrojů. Hodnocením publikací, které byly z mého 

pohledu stěžejní a  které si zasluhují zvláštní pozornosti, se konkrétněji zabývám v sekci 

věnované rozboru literatury. Po provedení rešerše a selekce následovala analýza získaných 

zdrojů a jejich komparace. Jednalo se o poměrně náročný úkol, neboť jak jsem zmínil dříve, 

v podstatě neexistuje ustálená interpretace tématu, jímž se tato práce zabývá. Z toho plyne 

častá protichůdnost tvrzení zastávaných jednotlivými autory. Po utřídění informací 

následovala fáze zpracování textového korpusu práce. 

Z hlediska metodologického lze říci, že práce je ve své podstatě jedinečnou 

případovou studií. Jedná se totiž o kvalitativní interpretací jedinečného historického 

fenoménu – vzniku moderního židovského státu. Samotným objektem zkoumání je však 
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primárně dění ve Spojených státech, které s vznikem Izraele bezprostředně souviselo.  

Výzkum, který jsem provedl, neslouží ke zobecnění či vytvoření obecné teorie s širším socio-

historickým přesahem, což ani není z povahy problému možné. Jde totiž o analýzu vývoje 

specifického problému, v jejímž rámci se snažím mimo jiné proniknout do vnitřní situace 

a rozložení sil v administrativě Spojených států a porozumět problému Palestiny v dobovém 

kontextu.6 Z toho pochopitelně vyplývá, že pozornost byla věnována i hlavním aktérům 

tohoto procesu, jejich povahovým rysům, politickým preferencím a zájmům a případně 

i vzájemným animozitám, které často hrály svoji roli. 

Z obecného hlediska je  práce primárně historická se sociokulturním, politologickým 

a mezinárodně-hospodářským přesahem. Pro interpretaci dění na mezinárodněpolitické 

rovině jsem zvolil myšlenková východiska a koncepty liberální teorie. Učinil jsem tak 

především z toho důvodu, že realismus (alespoň ve své klasické podobě) fakticky neuznává 

vliv nestátních aktérů na tvorbu zahraniční politiky, a tudíž by jeho pomocí nebylo možné 

vysvětlit roli např. židovské lobby a její markantní ovlivňování zahraniční politiky jedné 

ze dvou světových supervelmocí. Zároveň se však jedná o určitý paradox, protože z hlediska 

globálního byl liberalismus po druhé světové válce coby dříve uznávané 

mezinárodněpolitické paradigma spíše na ústupu, zatímco realismus zažíval díky autorům 

jako byl Edward Hallett Carr či Hans Morgenthau svoji renesanci. Z hlediska této práce však 

nelze realistické koncepty k analýze zkoumaného problému efektivně využít. 

Rozbor literatury 

Téma uznání Izraele americkou vládou je přes šedesát let staré. Díky tomu je 

poměrně podrobně zpracované z různých úhlů pohledu. Velký význam mělo především 

otevření archivu prezidenta Trumana, odtajnění mnoha dokumentů ministerstva obrany 

a zahraničí a sepsání pamětí hlavních i vedlejších účastníků celého procesu. Časový odstup 

hrál  roli v tom smyslu, že autoři prací s novějším datem vydání (např. Peter Hahn, Allis 

a Ronald Radosh či Michael T. Benson) měli možnost posoudit vývoj událostí i mimo úzce 

vymezený rámec studené války, kterou byli Zvi Ganin či John Snetsinger nutně silně 

ovlivněni. Přestože jsem se primárně snažil vyhledávat co nejnovější publikace, použití 

starších zdrojů kvalitu této práce dle mého názoru nijak nesnížilo. Téměř všechny nově 

vydané publikace, ať už odborné eseje nebo rozsáhlé monografie, se na ně ostatně rovněž 

                                                      
6
 Drulák, P. (a kol.): Jak zkoumat politiku, Portál, 2008, str, 19. 
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odkazují. Protože je nepravděpodobné, že by se objevily dosud neprozkoumané prameny, 

které by na věc vrhly zcela nové světlo, jde spíše o to, která z nabízených interpretací 

nakonec převládne. 

Jak bylo řečeno v části zabývající se metodologií, práce byl vytvořena za použití 

rozsáhlejšího výběru primárních a sekundárních zdrojů. V drtivé většině se jednalo 

o zahraniční publikace v anglickém jazyce, protože v češtině je toto téma prakticky 

nezpracované, a to jak v komplexním měřítku, tak z hlediska dílčích aspektů celé 

problematiky. Lze sice nalézt v češtině psané či do češtiny přeložené obecné dějiny Izraele, 

nicméně ty se logicky na roli USA před rokem 1948 zaměřují jen minimálně. Jedinou prací 

z pera českého autora, psanou nicméně v angličtině, kterou jsem v práci použil, byl článek 

Vojtěcha Mastného NATO in the Beholder’s Eye: Soviet Perceptions and Policies, 1949-1956.7 

Její přínos tkvěl v poskytnutí hodnotných a zajímavých informací ohledně tvorby odvetných 

plánů NATO vůči Sovětskému svazu ve spojitosti s Blízkým východem. 

S dostupností zdrojů v České republice se pojí otázka, jakým způsobem zde lze 

použité zdroje pro výzkum získat. Nabízejí se tři hlavní cesty. Největší množství odborných 

článků pochází z internetových databází JSTOR, EBSCO, SAGE a Oxford Journals Online. Jako 

příklad zde mohu uvést tři články od Michaela J. Cohena – From Cold to Hot War: Allied 

Strategic and Military Interests in the Middle East after the Second World War8; dále The 

Genesis of the Anglo-American Committee on Palestine, November 1945: A Case Study in the 

Assertion of American Hegemony9 a konečně Truman and Palestine, 1945-1948: Revisionism, 

Politics and Diplomacy.10 Všechny články obsahovaly důležité informace, které zároveň 

interpretovaly veškeré dění z nepříliš běžné perspektivy studené války. Osobně ale musím 

poznamenat, že se mi Cohenova interpretace a jeho argumenty nezdály přesvědčivé. 

Většinu tištěných publikací jsem získal během svého studijního pobytu v USA 

na University of Richmond, kde jsem si mohl pro svou potřebu okopírovat potřebné 

materiály, resp. některé přímo zakoupil. Nelze nezmínit ani knihovní fondy přímo v České 

                                                      
7
 Mastny, V.: „NATO in the Beholder’s Eye: Soviet Perceptions and Policies, 1949–1956“, Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, March 2002, http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACFB01.pdf (2. 1. 
2011). 
8
 Cohen, M. J.: “From Cold to Hot War: Allied Strategic and Military Interests in the Middle East after the 

Second World War“, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 5 (September 2007). 
9
 Cohen, M. J.: "The Genesis of the Anglo-American Committee on Palestine, November 1945: A Case Study in 

the Assertion of American Hegemony", The Historical Journal, Vol. 22, No. 1 (March 1979), 
10

 Cohen M. J.: "Truman and Palestine, 1945–1948: Revisionism, Politics and Diplomacy",  Modern Judaism, Vol. 
2, No. 1 (Feb. 1982). 

http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACFB01.pdf
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republice. Na přelomu roku 2010/2011 získalo Americké centrum v Praze a knihovna TGM 

v Jinonicích několik poměrně zajímavých publikací zabývajících se mým tématem. Obzvláště 

hodnotná byla pro můj výzkum kniha Paula C. Merkleyho The Politics of Christian Zionism 

1891-1948, která mi značně pomohla při psaní kapitoly o křesťanském sionismu a zároveň 

mě díky přehledně zpracované bibliografii upozornila na další relevantní publikace. 

Kvůli množství použitých materiálů a omezenému rozsahu této práce není možné, 

abych zhodnotil každý jednotlivě. Proto jsem se rozhodl upozornit na několik monografií, 

které osobně považuji za nejdůležitější z hlediska zkoumané problematiky. Většina 

interpretací obsažených v těchto studiích sleduje přitom jednu či více ze čtyř hlavních 

interpretačních linií: 1) Trumana vedly k podpoře Izraele domácí politické úvahy; 2) Hlavním 

faktorem byly humanitární důvody; 3) Jednoznačný důvod podpory sionismu se v případě 

Harryho Trumana nedá určit, neboť prezident se ocitl uprostřed konfliktu mezi sionisty, 

poradci v Bílém domě a veřejností na jedné straně a zbytkem původní Rooseveltovy 

administrativy na straně druhé. Trumanova politika je pak výslednicí všech těchto tlaků, 

které na něj působily. 4) Okrajové interpretace zasazují podporu sionismu a uznání Izraele 

do kontextu studené války. 

Jako první bych rád zmínil monografii Johna Snetsingera Truman, the Jewish Vote, 

and the Creation of Israel.11 Kniha byla vydána v roce 1974, což znamená, že Snetsinger měl 

již v době psaní k dispozici většinu primárních pramenů včetně těch, které byly původně 

tajné. Přínos knihy tkví jednoznačně v tom, že Snetsingerova publikace vychází především 

z oficiálních dokumentů, zápisků, memoárů a rozhovorů s přímými aktéry. Sekundární 

literatura je zde využita spíše k dodání obecných faktografických údajů o životě Trumana, 

o podstatě sionismu a americko-izraelských vztazích. Nelze si nevšimnout, že Snetsinger dal 

během shromažďování informací, které jsou výsledkem mnohých rozhovorů 

a nepublikovaných pamětí, přednost bývalým zaměstnancům Pentagonu a Foggy Bottom, 

zatímco u Davida Nilese se spokojil s využitím informací z bakalářské práce z roku 1959.12 

Přímý záznam v bibliografii o použití textů Clarka Clifforda pak nenajdeme vůbec, třebaže je 

                                                      
11

 Snetsinger, J.: Truman, the Jewish Vote, and the Creation of Israel, Stanford University Press, 1974. 
12

 David Kohen Niles byl politickým poradcem Bílého domu v letech 1942-1951, tzn. nastoupil již za Franklina D. 
Roosevelta a byl jedním ze dvou poradců, které si Truman po svém jmenování ponechal. Niles působil na pozici 
poradce pro záležitosti menšin. Jako potomek ruských Židů silně sympatizoval se sionismem a jeho vliv 
na prezidenta byl značný. 
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Snetsinger v poznámkách zmiňuje. Samotná bibliografie tak dává najevo, jakým způsobem 

autor pracoval a jaké zdroje primárně využíval.  

Snetsinger zastává extrémní pozici, když tvrdí, že „ačkoliv byl Truman od roku 1948 

veleben za svůj přínos ke vzniku Izraele,  tento obdiv je z větší části nepatřičný. Prezident 

nebyl vůbec oddán sionistickému programu... Trumanova palestinská politika nabízí 

mimořádný příklad zahraniční politiky činěné  s ohledem na krátkodobý osobní politický 

prospěch namísto dlouhodobých národních zájmů.“13 

K podobnému závěru došel i Evan M. Wilson ve své práci Decision on Palestine - How 

the U.S. came to recognize Israel. Podobně jako Snetsinger i Wilson, bývalý pracovník 

ministerstva zahraničí, obviňuje Trumana z politické vypočítavosti při tvorbě zahraniční 

politiky vůči Palestině. Uznává však, že na začátku svého prezidentského mandátu byl 

Truman skutečně motivován humanitárními pohnutkami ve snaze pomoci evropským Židům. 

Wilson nicméně v samém závěru práce píše, že „začal jsem tento výzkum s názorem... že 

Trumanova primární motivace byla humanitární, ale po zvážení všech důkazů... jsem se 

zdráháním došel k závěru... že byl [Truman+ více ovlivněn domácími politickými úvahami než 

humanitárními ideály.“14 

Zvi Ganin je dalším významným autorem v oblasti problematiky Truman a Izrael. 

Ve své rozsáhlé monografii Truman, American Jewry, and Israel, 1945–1948, která vyšla 

v roce 1979, zpracoval vskutku rozsáhlé množství primárních i sekundárních zdrojů a jako 

první přišel s teorií, že za náhlou změnou americké palestinské politiky v březnu 1948 stálo 

spiknutí ministerstva zahraničí. Z dnešního pohledu zastává Ganin menšinovou interpretaci, 

která je vůči Trumanovi taktéž dosti kritická. Ganin tvrdí, že Truman, kromě toho, že byl 

značně ovlivněn Biblí a náboženským cítěním, si plně neuvědomoval význam a dopady svého 

rozhodování na americké zájmy na Blízkém východě. V této souvislosti doslova říká, že 

„Truman postrádal vizi, vnímavost a historický rozhled k tomu, aby plně pochopil význam 

svého konání.“15 

Z publikací, které pro Trumana vyznívají naopak příznivě, musím zmínit alespoň dvě, 

které považuji za stěžejní. Autorem první z nich je Michael T. Benson. V knize Harry Truman 

and the Founding of Israel Benson vykresluje Trumana v relativně příznivém světle 

                                                      
13

 Snetsinger, J.: Truman, the Jewish Vote, and the Creation of Israel, Stanford University Press, 1974, str. 140. 
14

 Wilson, E. M.: Decision on Palestine - How the U.S. Came to Recognize Israel, Hoover Institution Press, 1979, 
str. 149. 
15

 Ganin, Z.: Truman, American Jewry, and Israel, 1945-1948, Holmes and Meyer Publishers, Inc., 1979, str. 187. 
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a v samém úvodu se vymezuje vůči Snetsingerově tezi.16 Na rozdíl od autorů, kteří se 

zaměřují výhradně na diplomatickou historii, dává Benson více prostoru Trumanově 

osobnosti a povahovým rysům. Vyzdvihuje obzvláště prezidentovy morální vlastnosti a jeho 

odhodlání držet slovo, které dal sionistům přímo či nepřímo svými prohlášeními či jinými 

kroky na jejich podporu. Z hlediska interpretace klade Benson důraz na humanitární 

motivaci. Podle něj totiž „prezident jednoduše udělal, co sám považoval za správné, a to ve 

chvíli, kdy to považoval za správné. Koncept toho, co bral za správné, byl přirozeně ovlivněn 

jeho názory, jeho vlastním hodnotovým systémem a jeho souborem morálních zásad. To vše 

bylo silně ovlivněno jeho náboženskou výchovou a nesmírně silným důrazem na biblická 

učení.“17 

V neposlední řadě bych poukázal na poměrně novou monografii Allis a Ronalda 

Radoshových A Safe Haven - Harry S. Truman and the Founding of Israel.18 Díky tomu, že 

vyšla v roce 2009, se jedná o nejaktuálnější zhodnocení Trumanovy politiky. Jednoznačný 

přínos publikace spočívá ve zpracování opravdu nebývalého množství zdrojů, což se odráží 

ve vysoké míře podrobnosti, do níž autoři zacházejí. Co však kniha postrádá, je schopnost  

alespoň v závěru jednoznačně stanovit, který z motivů u Trumana převládal. Byť se Allis 

a Ronald Radoshovi víceméně také přiklánějí k morálně-humanitární interpretaci Trumanovy 

palestinské politiky, čtenáře nechávají na pochybách. Zde se pravděpodobně projevuje 

názorová rozpolcenost, do níž autoři sami upadli, neboť připouštějí, že Truman byl ovlivněn 

Biblí a tím, co považoval za „správné.“ Dále byl nicméně pod tlakem veřejného mínění 

a svých poradců v Bílém domě. Uvědomoval si rovněž  potřebu získat židovské hlasy, zároveň 

však chápal realistické uvažování expertů ve Foggy Bottom a Pentagonu a byl ochoten vyjít 

vstříc i jim. Přestože s těmito tvrzeními lze souhlasit, výsledek je z hlediska zkoumání 

primární Trumanovy motivace poněkud matoucí a nejednoznačný. 

                                                      
16

 Benson, M. T.: Harry Truman and the Founding of Israel, Praeger Publishers, 1997, str. xi. 
17

 Ibid., 196. 
18

 Radosh, A.; Radosh, R.: A Safe Haven – Harry S. Truman and the Founding of Israel, HarperCollins, 2009. 
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1. ZÁJMY USA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ 

1.1. Americký orientalismus 

Při pohledu na stránky hlavních amerických deníků jako jsou The Washington Post, 

The Wall Street Journal nebo The New York Times, popř. na zpravodajství celonárodních 

televizních stanic typu CNN, Fox News nebo NBC, divák jen málokdy unikne každodenním 

reportážím z oblasti Blízkého východu. Blízký východ a USA jsou totiž vzájemně úzce spjaty. 

Zájem Američanů o Blízký východ není pouze dočasným důsledkem teroristického útoku 

z 11. září 2001 a následné invaze spojeneckých vojsk vedených USA do Iráku, byť je jasné, že 

se tyto události markantně projevily na intenzitě zpravodajské činnosti v této části světa. 

Vliv Spojených států na vývoj v této oblasti se ukázal jako zásadní záhy po 2. světové 

válce. Hlasování Washingtonu na mezinárodní půdě OSN ve prospěch založení židovského 

státu v roce 1947 mělo klíčový význam pro vyhlášení Izraele o rok později a nepřímo 

i pro další vývoj v regionu. Z důvodu ochrany amerických regionálních i globálních zájmů 

během studené války role Washingtonu na Blízkém východě následně narůstala. Nic na tom 

nezměnil ani rozpad SSSR před více než dvaceti lety a konec bipolárního rozdělení světa 

a studené války. USA jsou stále považovány za garanta územní integrity Izraele a Kuvajtu 

a zachovaly si i svůj vliv na politický vývoj ve větších arabských zemí, jmenovitě v Saúdské 

Arábii či Egyptě. 

Z historického hlediska je zajímavé, že USA do jisté míry vystřídaly na Blízkém 

východě Velkou Británii, protože pohled poválečné americké veřejnosti i představitelů státu 

na tuto oblast a její převážně arabskou populaci značně podléhal dobovým orientálním 

představám rozšířeným v západním světě. Skupina expertů na Blízký východ, mezi nimiž byl 

jednou z nejvýraznějších osobností americký profesor arabského původu Eward W. Said, 

zastává názor, že veřejnost ani američtí státní činitelé se těchto představ ve své základní 

podobě doposud nezbavili. Při hodnocení invaze USA do Iráku Said například tvrdil, že 

„hlavními vlivy na Pentagon a National Security Council za dob George W. Bushe byli údajní 

experti na arabský a islámský svět, kteří přiváděli americké jestřáby k úvahám nad tak 

pošetilými otázkami, jakými jsou arabská mysl a století trvající islámský úpadek, který může 
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zvrátit pouze americká moc.“19 Jakkoliv jsou názory a úvahy Edwarda Saida kontroverzní, je 

nutno uznat, že minimálně do první poloviny 20. století, tedy do doby, než se USA začaly více 

angažovat na Blízkém východě, bylo orientalismem ovlivněné vnímání této oblasti naprosto 

běžné. 

O významu orientalismu pro studium americké zahraniční politiky v minulosti i dnes 

pojednává např. studie Meghany Nayak a Christophera Maloneho nazvaná American 

Orientalism and American Exceptionalism: A Critical Rethinking of US Hegemony. Autoři 

zastávají názor, že americký orientalismus 19. a hlavně 20. století v kombinaci s tím, co lze 

označit slovním spojením American Exceptionalism, je klíčovým konceptem pro správné 

pochopení amerického vnímání Blízkého východu a americké zahraniční politiky v tomto 

regionu. Zejména to platí pro pochopení amerického přístupu k současné politické situaci 

na Blízkém východě.20 Je tedy na místě se ptát, kde je původ amerického orientalismu 

a z jakých základů vychází. 

Původní představy Američanů o Blízkém východě vycházely především z biblických 

příběhů a novozákonních evangelií, které jsou při popisování dějin, zvyklostí a společenského 

dění své doby poměrně podrobné a názorné. Jejich názornost se bohužel negativně projevila 

při utváření stereotypů, obzvláště ve vztahu k Židům. Dalšími zdroji byla téměř výhradně 

vyprávění misionářů a námořníků, kteří s muslimy a poměrně malou židovskou populací 

Palestiny obchodovali. V průběhu 19. a 20. století došlo postupně k utvrzení kulturních, 

rasových a náboženských předsudků, které si s sebou Američané částečně přinesli z Evropy. 

Historik Douglas Little se společně s Michaelem Huntem domnívá, že během let se veřejnost 

a oficiální činitelé (nejen) ve Spojených státech často uchylovali k takzvané „hierarchii rasy“ 

při jednání s obyvateli oblastí, které byly dříve nazývány „třetím světem.“21 Domnělá rasová 

nadřazenost sloužila jako odůvodnění či ospravedlnění pro následnou expanzi či podmanění 

si daného území. Expanze nemusela být nutně teritoriální, nýbrž i ekonomická a kulturní. 

Edward Said se problematice západního orientalismu věnoval podrobně v knize 

Orientalismus z roku 1979, která ve své době vzbudila nemalý rozruch a je dodnes 

předmětem debat. Said definuje orientalismus jako ideologii založenou na údajné 

                                                      
19

 Said, E. W.: „Preface to Orientalism“, Al-Ahram Weekly Online, 7-13 August 2003, No. 650, 
http://weekly.ahram.org.eg/2003/650/op11.htm (24. 11. 2010). 
20

 Nayak, M. V., Malone, Ch.: „American Orientalism and American Exceptionalism: A Critical Rethinking of US 
Hegemony“, International Studies Review, Vol. 11,  No. 2 (2009), str. 253–276. 
21

 Little, D.: American Orientalism – The United States and the Middle East Since 1945, Third Edition, UNC Press, 
2008, str. 10. 

http://weekly.ahram.org.eg/2003/650/op11.htm
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ontologické a epistemologické odlišnosti mezi kolektivními identitami Západu a Orientu.22 

Svůj argument opírá o domnělou rasovou a kulturní nadřazenosti Britů, kterou používá 

k vysvětlení jejich přístupu vůči koloniím. Na základě vlastní domnělé rasové nebo kulturní 

nadřazenosti se Britové pasovali do role pánů původního obyvatelstva Indie a dalších 

asijských a afrických zemí. Domorodé obyvatelstvo bylo chápáno jako primitivní a neschopné 

dosáhnout vlastními silami povznesení na vyšší úroveň civilizace. Právě podpora pokroku 

a rozvoje na všech úrovních lidské činnosti a šíření ideálů o podobě „jediné správné formy 

lidského společenství“ se stalo hlavním posláním nových pánů. Toto myšlení se přeneslo 

postupem času i do mysli Američanů, což souviselo s jejich úzkou kulturní a socio-kulturní 

blízkostí k Británii. 

K prvnímu setkání Američanů jako národa s muslimským světem došlo během válek 

s Tripolskem.23 Důležitým argumentem, který využil Thomas Jefferson k obhajobě vstupu 

USA do konfliktu namísto platby tributu po vzoru evropských států, bylo mimo samotného 

napadání amerických lodí zejména zotročování zajatých námořníků. Toto počínání bylo 

považováno za barbarské a nepřijatelné. Ironií zůstává, že v samotných Spojených státech 

v této době stále existoval otrokářský systém. Výpovědi a vzpomínky zajatých námořníků 

následně posloužily jako základ k sepsání několika literárních děl.24 

Náboženská odlišnost byla také podstatným zdrojem předsudků. Prorok Mohammed 

byl zpravidla líčen jako původce barbarského náboženského vyznání, které bylo šířeno 

mečem a jehož přímým důsledkem byl despotismus na dobytých územích a fanatismus jeho 

vyznavačů vedoucí ke zpátečnictví a ekonomickému rozkladu. Hrozba islámu měla navíc 

i politický rozměr. Během války o nezávislost, jak popisuje Robert J. Allison, používali američtí 

vlastenci obraz tureckého janičáře jako varování před tyranií ze strany Britů.25 Evropská 

a americká představa islámu jako despotického systému praktikovaného v Osmanské říši, 

                                                      
22

 Said, E. W.: Orientalism. Routlege and Kegan Paul Ltd., 1978, str. 2 a 7. 
23

 V angličtině nazývané Barbary Wars nebo Tripolitan Wars. Jednalo se o dva konflikty v letech 1801–1805 a 
1815, ve kterých se vítězně střetlo americké námořnictvo s berberskými piráty (odtud název konfliktu) a 
otrokáři operujícími kolem pobřeží Maghrebu (dnes zhruba území Alžíru, Tunisu, Maroka a Libye) a ve 
středomoří. Cílem pirátů byly především obchodní lodě slabších států, od kterých vybíraly výkupné za zajaté 
námořníky, popř. tribut za neútočení. Státy se silnými vojenskými flotilami jako byla Anglie, Francie či 
Holandsko naopak piráty využívaly jako nástroje proti konkurenci během napoleonských válek. 
24

 Např. Slaves in Barbary od Caleba Binghama a Slaves in Algiers od Susanny Rowson. 
25

 Allison, R: The Crescent Obscured - The United States and the Muslim World, 1776–1815, New Edition, 
Chicago University Press, 2000, str. 35. 
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která utlačovala podrobené národy na Balkáně i na Blízkém východě, přetrvala víceméně až 

do jejího rozpadu po 1. světové válce.26 

Posledním z důležitých zdrojů představ a i mnoha předsudků o Blízkém východě byla 

populární kultura – literární, později i filmová. Jen málokteré americké knihkupectví 

neprodávalo ve své době nesmírně populární sbírku příběhů Tisíc a jedna noc. Existovaly 

však i méně idylické výjevy z arabského světa. O utváření povědomí Američanů o Blízkém 

východě se v 19. století významně zasadil například Mark Twain. Jeho cestopis Innocents 

Abroad se stal nejpopulárnější a nejprodávanější publikací během Twainova života. Přestože 

je Innocents Abroad koncipována jako mírně satirická kniha popisující cestu Svatou zemí, 

 v jejím textu je obsažena celá řada soudů o povaze Arabů, islámu a islámské společnosti. 

Mezi její typické atributy řadí Twain zaostalost, lenost, špínu, hrubost, nečestnost 

a dekadenci. Úvod filmu Šejk z roku 1921 obsahuje i větu: „…kde děti Arábie žijí v blahé 

nevědomosti o tom, že je míjí civilizace.“ Postavení a hodnotu žen ve společnosti pak 

popisuje slovy "když se Arabovi líbí nějaká žena, prostě si ji vezme."27 

Předsudky americké společnosti o okolním světě, vůči němuž se začaly USA striktně 

vymezovat ihned po svém založení, nabíraly na síle s tím, jak se utvrzovalo přesvědčení 

americké společnosti o tom, že Spojené státy jsou skutečně vyvoleným národem. Podobné 

názory zastávali na přelomu 19. a 20. století i čelní představitelé země. Pohled prezidenta 

Theodore Roosevelta na muslimskou společnost ilustruje jeho vyjádření v soukromí, že „je 

nemožné očekávat morální, intelektuální a materiální rozkvět tam, kde vládne 

mohamedánství.“28 Přesvědčení, že obyvatelé Orientu (ne nutně pouze muslimové) si nejsou 

schopni sami vládnout, a tudíž jim musejí vládnout jiní, kteří vědí o islámské společnosti více 

než islámská společnost sama, označuje Said za typické pro západní orientalismus.29 

1.2. Arabská politika Foggy Bottom a Pentagonu 

Vztah mezi Británií a Araby byl vzhledem k meziválečné koloniální politice Whitehallu 

přinejmenším problematický. Pragmatický přístup Britů k  židovským požadavkům na vlastní 

domovinu na straně jedné a ke snahám Arabů předejít vzniku židovského státu (a zároveň 

                                                      
26

 Tato myšlenka se nese víceméně celým dílem Edwarda Saida, zvláštně patrná je především v jeho 
nejznámější knize Orientalism z roku 1978. 
27

 Šejk (The Sheikh), režie: George Melford, 1921. 
28

 Little, D.: American Orientalism – The United States and the Middle East Since 1945, Third Edition, UNC Press, 
2008, str. 15. 
29

 Said, E. W.: „Orientalism Reconsidered“, Cultural Critique, No. 1 (Autumn 1985), str. 97. 
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získat svou vlastní nezávislost) na straně druhé měl za následek, že Blízký východ se ke konci 

30. let stal nestabilním a docházelo zde nezřídka k prudkým výbuchům násilí mezi Židy 

a Araby. Mocenský vzestup Hitlera a následné rozpoutání druhé světové války situaci 

na Blízkém východě zkomplikovalo do té míry, že pouze výrazný příklon Británie na stranu 

Arabů situaci udržel pod relativní kontrolou. Nejviditelnějším následkem bylo drastické 

omezení židovské imigrace a naprosté zmrazení jakýchkoliv jednání o židovské autonomii. 

Vlády v Londýně i Washingtonu tak musely řešit střet mezi sdílenými globálními, ale 

vzájemně kolidujícími regionálními zájmy na Blízkém východě. Tyto zájmy se dají shrnout 

do tří hlavních bodů. Zaprvé to byl boj proti nacistům, jejichž expanze zasáhla v letech 1941–

1943 i sever Afriky a hrozila přerušit dodávky ropy z Blízkého východu. Druhou prioritou byla 

politická a bezpečnostní stabilizace blízkovýchodních mandátních území, kde zejména 

v Palestině a Iráku panovaly silné protibritské tendence. Zatřetí se pak jednalo o nutnost 

kooperace mezi Brity a Američany v otázce rozdělení si ekonomicko-politických sfér vlivu 

v oblasti Perského zálivu, kde se obě země snažily zajistit si co nejvíce koncesí na těžbu ropy. 

Ponecháme-li stranou otázku boje proti nacismu, která není předmětem této práce, 

charakterizovaly zahraniční politiku Washingtonu na Blízkém východě v období 1941–45 dva 

obecné principy. První reflektoval de-facto dominantní postavení Británie v arabském světě. 

V době, kdy se USA zapojily do války, čelily obě země obrovskému vojenskému tlaku zemí 

Osy. Pouze díky ohromné průmyslové výkonnosti USA byly spojenecké armády schopny 

odolávat Rommelovu Afrikakorpsu a zároveň podporovat materiálně své spojence, 

především Sovětský svaz.30 Ačkoliv se americký státní department díval na britské impérium 

s nechutí, oběma stranám bylo jasné, že řešit komplikované vzájemné spory uprostřed války 

by jen podkopávalo společné válečné úsilí. Tento přístup byl obzvláště dobře patrný 

na oficiálním postoji USA během Rooseveltova funkčního období vůči Palestině 

a sionistickým požadavkům na židovský stát. 

Během 30. let narůstalo v Palestině napětí mezi Araby a Židy, přicházejícími 

do Palestiny ve vlnách, zvaných též alije.31 Obavy arabského obyvatelstva plynuly především 

                                                      
30

 Detailní popis válečných operací nejen v Africe podává zejména Sir B. H. Liddel Hart ve své světoznámé 
publikaci Dějiny druhé světové války (v ČR vydalo např. nakladatelství Jota). Z publikací zaměřených přímo na 
osobu Erwina Rommela pak cenné informace přináší např.  David J. C. Irving v Rommel – liška pouště (Bonus A,  
1995). 
31

 V singuláru „alija.“ Přeloženo z hebrejštiny znamená „příchod.“ Během let 1882–1948 došlo celkem k pěti 
„oficiálním“ vlnám imigrace. Za zvláštní typ alije je též považována ilegální imigrace, alija bet, ke které 
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ze skokového nárůstu židovské populace, jejíž vliv na dění v Palestině rychle vzrůstal i díky 

tomu, že Židé vykupovali půdu a zvyšovala se jejich ekonomická síla.32 V druhé polovině 

30. let začal odpor Arabů v Palestině nabírat na intenzitě a nezřídka přerůstal do rozsáhlých 

násilných nepokojů. Vzhledem k tehdejšímu vývoji v Evropě byl Whitehall nucen přizpůsobit 

svoji politiku tak, aby byla zachována stabilita v Palestině a přízeň okolních arabských států. 

Zpráva Peelovy komise pro Palestinu z roku 1937, která zjišťovala stav věcí na místě 

a zkoumala vztahy mezi obyvatelstvem, se původně vyslovila pro rozdělení Palestiny 

na samostatnou arabskou a židovskou část. Od tohoto plánu však bylo upuštěno. Místo toho 

byla navržena opatření směřující k zastavení vývoje, který by v budoucnu mohl vést ke vzniku 

samostatného židovského státu.  Jako důsledek tohoto rozhodnutí byly přijaty zákony 

k regulaci židovské imigrace a omezení možností skupovat arabskou půdu.33 Opatření byla 

souborně shrnuta v MacDonaldově Bílé knize z roku 1939. Tento dokument víceméně 

představoval přesný opak Balfourovy deklarace z roku 1917. 

Franklin Roosevelt v tomto ohledu plně sdílel obavy Britů a po celou dobu svého 

úřadování během války soustavně odolával vnitřním i vnějším tlakům, které se jej snažily 

přimět k otevřené podpoře požadavků sionistů či k vyvinutí nátlaku na Londýn ve věci 

zrušení Bílé knihy. Jak dodává Peter Hahn, Roosevelt upřednostňoval bezpečnostní priority 

USA, resp. spojenců. Byl odhodlán vyhnout se jakémukoliv kroku v Palestině, který by mohl 

podlomit anglo-americké spojenectví či vyhlídky na vítězství nad Osou. FDR vycházel 

ze společného britsko-amerického stanoviska, že přítomnost Britů v Palestině byla životně 

důležitá z hlediska válečné strategie a že diskuse ohledně nového uspořádání země by měly 

být odloženy až do konce války.34 Strategický význam Palestiny samotné spočíval zejména 

v přístupu k ostatním zemím Blízkého východu. Britům se jednalo obzvláště o to, že Palestina 

historicky tvořila bránu do Egypta, kde bylo rozmístěno několik strategických základen 

spojeneckých pozemních a i vzdušných sil. 

Neochota řešit otázku Palestiny v době války měla ještě druhý rozměr – udržet si 

relativně vstřícný či alespoň neutrální postoj ze strany Arabů, což bylo důležité z hlediska 

zabezpečení plynulých dodávek ropy. S tímto cílem souvisí i druhý směr či princip americké 

                                                                                                                                                                      
docházelo od nástupu Hitlera k moci až do vzniku nezávislého Izraele. Odhaduje se, že celkem se takto dostalo 
do Izraele cca 560 000 Židů. 
32

 Terner, E.: Dějiny státu Izrael, Praha, 1991, str. 62. 
33

 Shwadran, B.: „The Emergence of the State of Israel“, Journal of Educational Sociology, Vol. 22, No. 3, 
Palestine. (Nov. 1948), str. 166. 
34

 Hahn, str. 16. 
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zahraniční politiky, který již tak smířlivý vůči Whitehallu nebyl. Snažil se totiž omezit až příliš 

rozsáhlý vliv Londýna na ekonomicko-politické dění na Blízkém východě, především v oblasti 

udělování koncesí na těžbu ropy. Právě v průběhu války dosáhly totiž vrcholu obavy 

amerického ministerstva zahraničí, resp. jeho oddělení pro Blízký východ a Afriku (NEA).35 

Předmětem těchto obav se stal pocit, že Británie využívá regionu ke svým imperiálním cílům. 

Britský přístup podněcoval arabská nacionalistická hnutí, která sama o sobě byla terčem 

nacistické propagandy.36 Hlavní obavou Washingtonu však bylo přesvědčení, že se Londýn 

snaží eliminovat americký vliv na Blízkém východě.37 

1.2.1. Ekonomické zájmy 

Rivalita mezi USA a Velkou Británií v otázce těžby ropy na Blízkém východě dosáhla 

vrcholu během 2. světové války. Její geneze má však svůj počátek už ve dvacátých letech. 

Otázka těžby ropy je z hlediska americké zahraniční politiky na Blízkém východě klíčová, 

neboť to byla právě ropa, která obrátila pozornost federální vlády na tuto oblast. Dříve se 

americké ekonomické, kulturní i další vztahy s Blízkým východem vyvíjely nezávisle 

na Washingtonu, který region považoval za jedno z kolbišť evropských velmocí. 

K příchodu amerických ropných společností na Blízký východ došlo až v roce 1927 

vytvořením mezinárodního konsorcia Iraq Petroleum Company (IPC). Toto konsorcium 

vzniklo rozšířením původního konsorcia TPC o americké firmy.38 Podíl v nové společnosti byl 

rovnoměrně rozdělen mezi americké firmy Standard Oil Company of New Jersey a Standard 

Oil Company of New York, Anglo-Persian Oil Company, nizozemsko-britský Royal Dutch-Shell 

a francouzskou státem ovládanou ropnou společnost CFP. Každá země zastoupená danými 

                                                      
35

 Z anglického překladu Division of Near Eastern Affairs (do roku 1944), později Office of Near Eastern and 
African Affairs (1944–49). K poslednímu přejmenování došlo v roce 1949 na Bureau of Near Eastern, South 
Asian, and African Affairs. 
36

 Otázkou spolupráce arabských představitelů s nacisty se zabývají např. tito dva autoři. Anthony R. De Luca 
v eseji Der Grossmufti' in Berlin: The Politics of Collaboration (International Journal of Middle East Studies, Vol. 
10, No. 1, 1979) poukazuje na snahy jeruzalémského muftího získat politickou I materiální podporu z Berlína, 
avšak neúspěšně. K podobnému názoru došel např. i Francis Nicosia v eseji Arab Nationalism and National 

Socialist Germany, 1933–1939: Ideological and Strategic Incompatibility, International Journal of Middle East 

Studies, Vol. 12, No. 3, 1980. Jak je patrné z názvu, Hitler měl několik reálných příležitostí podpořit Araby v boji 
proti Británii, avšak ani jednu z nich nevyužil v plném rozsahu, a to kvůli nacistické rasové politice a domněnce, 
že se mu nakonec povede přivést Brity na svou stranu v boji proti Sovětům. 
37
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společnostmi ovládala 23,75 procenta akcií IPC. Zbylý podíl pěti procent připadl Caloustu 

Gulbenkianovi, obchodníkovi, který získal původní ropné koncese od turecké vlády.39 

Tento kartel měl samozřejmě zájem na tom, aby nedocházelo k přílišné vzájemné 

konkurenci, která by mohla mít i politické implikace. Kvůli obavám z nadprodukce, vedoucí 

logicky k nízkým výkupním cenám, byl v roce 1928 podepsán tzv. Red Line Agreement. 

Konsorcium IPC se za Gulbenkianovy asistence tajně dohodlo na vytvoření hranice, která 

ohraničovala oblast ropných polí v bývalé Osmanské říši, kde mělo být zakázáno provádět 

průzkumy potenciálních ložisek či získávat nové koncese na těžbu bez předchozího souhlasu 

celého konsorcia. Zakázané území zahrnovalo především oblast dnešního Iráku a Saúdské 

Arábie, ale například Kuvajt nebo Írán z ní byly vyňaty.40 Společně s dohodou z Achnacarry 

uzavřenou v témže roce a stanovující těžební kvóty umožnil Red Line Agreement ropným 

společnostem alokovat jednotlivé podíly těžby z přidělených teritorií takovým způsobem, 

aby ve výsledku uspokojily odhadovanou globální poptávku po ropě.41 „Red Line Agreement 

garantoval americkým a britským mezinárodním korporacím to, co chtěly nejvíce – 

zabezpečený zdroj dodávek [ropy] na Blízkém východě a stabilní ceny“ dodává Douglas 

Little.42 

Existovaly však také menší ropné společnosti mimo konsorcium IPC, které se též 

chtěly prosadit na Blízkém východě. Mezi ně patřila například Standard Oil of California 

(Socal), která vznikla na základě rozhodnutí amerického nejvyššího soudu z roku 1911.43 

Společnost, která nebyla členem IPC, se necítila být vázána jeho pravidly. Proto neváhala 

a v roce 1931 navázala kontakt se saúdským králem Abdal al-Azízem Ibn Saúdem. Král, který 

se obával britského dominantního postavení v oblasti těžby ropy, využil mnohem výhodnější 

finanční nabídky Socal a udělil jí těžařské koncese na ploše 360  tisíc čtverečních mil na dobu 

šedesáti let. Po čtyřech letech prospektorských prací a nepříliš příznivých výsledků došlo 

k objevení obrovských nalezišť kolem dnešního Dhahránu.44 V té době se odhadovalo, že jen 
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samotné rezervy v rámci tohoto naleziště převyšovaly veškeré ropné zásoby v Iráku nebo 

Iránu. V roce 1936 prodal Socal polovinu svého podílu v California Arabian Standard Oil 

Company (Casoc), na níž byly dříve převedeny saúdské koncese, společnosti Texaco, které se 

tímto způsobem podařilo proniknout na Blízký východ i v době politiky „zavřených dveří.“ 

Do roku 1940 Socal a Texaco zvýšily těžbu v Saudské Arábii na více než pět milionů 

barelů ročně.45 V roce 1941 tak na Blízkém východě působilo pět velkých amerických 

mezinárodních korporací. Za pozornost stojí, že navzdory růstu napětí v Evropě i v Tichomoří 

se federální vláda ve Washingtonu nijak nesnažila regulovat, natož dokonce omezovat, 

počínání amerických firem. Absence jakékoliv kontroly státu v této oblasti je z dnešního 

pohledu zarážející, jelikož ropné společnosti měly na starost produkci ohromného množství 

ropy, strategické suroviny pro vedení moderní války. Příjem arabských států z koncesí, podílů 

ze zisku a investic do ropného průmyslu nicméně poskytoval USA výkonné nástroje 

k prosazování svých zahraničních vojensko-politických cílů. V dlouhodobém horizontu by 

totiž zastavení dodávek ropy více ublížilo arabským režimům, které neměly komu jinému 

ropu prodat (samozřejmě mimo období druhé světové války) a které si velmi rychle zvykly 

na přísun petrodolarů, ze kterých financovaly rozvoj země a podporovaly sociální politiku. 

V průběhu války a hlavně po ní se ale ukázalo, že Washington si začal být problematičnosti 

absence kontroly na americkými ropnými společnostmi přece jen vědom a vynaložil nemalé 

úsilí na její získání. Nedostatek ropy, resp. neschopnost zajistit její dodávky byl totiž jedním 

z důležitých faktorů, který způsobil porážku jak Německa, tak hlavně Japonska a důležitost 

ropy a kontroly na jejími dodávkami proto ještě více vzrostla. 

Strategický význam ropných nalezišť si USA plně uvědomily až během války. Ministr 

zahraničí Cordell Hull a jeho hlavní poradci souhlasili, že zahraniční ropné rezervy obecně 

a zejména odhadovaných 26 miliard barelů surové ropy ležících pod Saúdskou Arábií budou 

naprosto zásadní nejen pro úspěšné pokračování ve válečném úsilí, ale také pro poválečnou 

národní bezpečnost.46 FDR proto na radu vlády a svých poradců zřídil v roce 1942 Válečný 

úřad pro správu ropy, do jehož čela by postaven Harold L. Ickes, který zastával současně post 

ministra vnitra. Posláním tohoto úřadu bylo definovat a prosazovat americké energetické 

zájmy na Blízkém východě.47 
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Harold Ickes se ve své nové roli rychle a úspěšně etabloval. V únoru 1943 za pomoci 

americké ropné lobby přesvědčil Rooseveltovu administrativu, že saudská ropa je „příliš 

významná komodita na to, aby byla zcela přenechána (soukromým) společnostem, Britům 

nebo Saúdům.“48 Americká vláda následně schválila mnohamilionovou pomoc Saúdské 

Arábii v rámci zákona o půjčce a pronájmu. Saudská Arábie se tak stala jedinou zemí, která se 

přímo nezúčastnila válečného konfliktu a přesto obdržela americkou finanční pomoc. 

Ickes a ropné společnosti byli nuceni sáhnout k tomuto kroku zejména proto, že 

saúdská státní pokladna se ocitla ve vážných finančních problémech. S propuknutím druhé 

světové války totiž z velké míry ustaly pravidelné poutě do Mekky, které tvořily podstatný 

zdroj státních příjmů. Pokud by král Abd al-Azíz půjčku nedostal, mohlo dojít k nežádoucímu 

vývoji v několika oblastech. Král mohl prodat další koncese Britům, kteří by zvýšili svůj už tak 

dost velký vliv na těžbu ropy na Blízkém východě. Případné politicko-ekonomické problémy 

by navíc postihly nejen Saúdskou Arábii, ale mohly se přenést i do zbytku oblasti, čímž by 

byly ohroženy dodávky ropy v době války. Poslední, byť relativně nepravděpodobný scénář 

vývoje, mohl zahrnovat i částečné znárodnění ropného průmyslu tak, jak k němu došlo 

později v 50. letech v Íránu.49 

Poskytnutí peněz americkou vládou se tedy jevilo jako nejlepší řešení. Záštita vlády 

nad půjčkou zajišťovala, že pohledávka bude splacena. Washington si finanční pomocí 

do jisté míry také zajišťoval závislost absolutistické monarchie na podpoře USA, neboť ta byla 

de facto od svého založení vojensky ohrožena Transjordánskem a později ze strany 

samostatného Iráku. Za dob Trumanovy a Eisenhowerovy administrativy sloužilo úzké 

propojení mezi americkými ropnými společnostmi a arabskými státy naprosto neskrývaně 

jako nástroj zahraniční politiky USA.50 

Ickes podnikl další významný krok směřující k získání kontroly Washingtonu 

nad americkou těžbou ropy na Blízkém východě, když přiměl Roosevelta k souhlasu 

s vytvořením Petroleum Reserves Corporation (PRC). Tato státem ovládaná korporace byla 

vytvořena po vzoru britské Anglo-Persian Oil Company nebo francouzské CFP a měla jednak 

získávat další koncese na těžbu a jednak se přímo do těžebního procesu zapojit. Pro její 

rychlejší expanzi Ickes dokonce navrhl společnostem Socal a Texaco částečné odkoupení 
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jejich saudsko-arabských poboček, avšak bezúspěšně. Další, o něco méně asertivní plán jak 

získat kontrolu nad tokem ropy, byl založen na návrhu vybudovat ropný terminál na pobřeží 

Středozemního moře. Terminál měl být vlastněn PRC a ropa k němu měla být přiváděna 

novým ropovodem ze Saudské Arábie a Kuvajtu. V tomto případě však federální vláda 

narazila na silný vnitropolitický odpor. 

Menší domácí producenti ropy se totiž začali obávat, že státem řízená ropná 

společnost by touto cestou získala účinný nástroj k regulaci množství dovážené ropy. Mohlo 

by se pak snadno stát, že by federální vláda v případě, kdy by domácí produkce nebyla 

schopna pokrýt poptávku, zaplavila trh množstvím laciné ropy z Blízkého východu, čímž by 

menší soukromé společnosti přivedla k bankrotu. V tomto případě se jasně projevilo 

napojení politiků, především z řad senátorů a členů Sněmovny reprezentantů, na ropný 

průmysl soustředěný v jejich volebních okrscích. Díky odporu těchto politiků byl návrh 

ropovodu a terminálu smeten ze stolu. Ze stejného důvodu byla v roce 1945 záhy po svém 

veřejném oznámení zrušena anglo-americká dohoda upravující vstup amerických ropných 

společností na Blízký východ. Všechny tři hlavní iniciativy Rooseveltovy administrativy 

k získání kontroly Washingtonu nad arabskou ropou během války přišly vniveč. 

Harry Truman a jeho kabinet nastoupili do úřadu v době, kdy válka byla de facto již 

rozhodnuta a jejich úvahy se tedy spíše soustředily na poválečnou budoucnost, která 

vzhledem ke vzrůstajícím obavám ze Stalinova Sovětského svazu vzbuzovala nejistotu. 

Ačkoliv jen málo Američanů na počátku roku 1945 očekávalo nedostatek ropy, hlavní 

představitelé ministerstva zahraničí a Pentagonu cítili, že Spojené státy, které zajišťovaly 85% 

ze sedmi miliard barelů surové ropy spotřebované spojeneckými vojsky od roku 1941 do 

roku 1945, musí mít zabezpečený přístup k zahraničním zdrojům ropy jako kompenzaci za 

vyčerpané zásoby doma.51 

Washington si také uvědomoval nutnost přesunout centrum těžby ropy ze západní 

polokoule směrem na východ, neboť tehdy odhadované zásoby ropy v USA byly mnohem 

menší než na Blízkém východě. Přesto v roce 1945 stále tvořila ropa ze Severní Ameriky 65% 

celosvětové produkce. Spolu s ropou z Jižní Ameriky toto číslo dosahovalo 81%.52 Při 

produkci 4,9 milionů barelů denně by americké ropné zásoby v odhadované výši z roku 1946 
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vystačily při stejné spotřebě přibližně na jedenáct let.53 Další americkou prioritou pak byla 

nutnost ukončit vzájemnou rivalitu s Velkou Británií, která panovala před i během války. 

Naneštěstí se však zdálo, že tato rivalita se spíše vyostřuje.  

Harry Truman byl z pozice viceprezidenta přímým svědkem toho, jak bylo obtížné 

dosáhnout státní kontroly nad ropnými společnostmi, a zároveň chápal nutnost zabezpečení 

národních bezpečnostních zájmů. Místo potenciální konfrontace s americkými těžaři tak 

zvolil konstruktivnější přístup formou neoficiální spolupráce. Většina studií o americké 

expanzi na Blízkém východě interpretuje vývoj americké ropné politiky v zahraničí od konce 

druhé světové války jako partnerství mezi veřejným a státním sektorem, koalici mezi 

vedoucími firmami a státními činiteli.54 Toto partnerství se začalo rozvíjet na konci roku 

1946, kdy USA navrhly zrušit Red Line Agreement přijatý konsorciem IPC v roce 1928. Díky 

tomu se podařilo částečně vyřešit dva problémy. Zaprvé mohly americké společnosti rozšířit 

těžbu v Iráku a na Arabském poloostrově, aniž by k tomu potřebovaly získat souhlas britské 

a francouzské vlády. Zadruhé, americká vláda otevřela dveře případným novým investicím 

a zmírnila možné politické střety s Londýnem ohledně koncesí. 

Jak bylo zmíněno výše, Trumanova administrativa se snažila zajistit co největší 

množství levné ropy, která by nasytila do budoucna stále hladovější americkou ekonomiku, 

ale hlavně by pomohla evropským spojencům co nejrychleji a nejlevněji obnovit válkou 

zničené hospodářství. K tomu, aby tyto cíle naplnila, musela vytvořit ropným společnostem 

takové podmínky, aby byly schopny financovat investice za účelem zvýšení produkce. 

Prioritou se stalo uskutečnění návrhu z roku 1945 na vybudování ropovodu TAPLINE (Trans-

Arabian Pipeline) vedoucího ze Saudské Arábie do Libanonu.55 Odhadovaná cena byla tehdy 

astronomických 200 milionů dolarů. Takovou částku a související vedlejší výdaje si nemohla 

dovolit zaplatit žádná společnost. Možné řešení se nabízelo ve formě vytvoření finančního 

konsorcia a společného postupu více subjektů. V roce 1946 nabídlo Aramco vstup 

do projektu TAPLINE společnostem New Jersey Standard a Socony.56 Přijetí tohoto návrhu by 

za normálních okolností téměř určitě vzbudilo pozornost Federální obchodní komise, protože 
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se jednalo o přímé porušení rozsudku Nejvyššího soudu z roku 1911, který nařídil rozpuštění 

Rockefellerova monopolu. Právě zde však zafungovala podpora ze strany vlády. V březnu 

1947 oznámilo americké ministerstvo zahraničí, že vůči spojení největších ropných firem 

za účelem výstavby společného projektu TAPLINE nemá výhrady. Ironií je, že právě 

Trumanova administrativa byla jinak velmi aktivní v rozbíjení mezinárodních kartelů, což 

odůvodňovala svou všeobecnou antitrustovou politikou a hrozbou, kterou kartely 

představovaly pro její zahraniční ekonomické programy.57 

Důležitost TAPLINE je nutno vnímat zejména s ohledem na dění v Evropě. V roce 1947 

totiž USA vyhlásily Marshallův plán ekonomické pomoci Evropě. Při pohledu na to, kudy měl 

vést ropovod, je jasné, že klíčová byla i podpora tranzitních zemí – Transjordánska, Sýrie a 

Libanonu. V zajištění a udržení si podpory arabských vládců za účelem dodávek ropy 

spatřovalo ministerstvo zahraničí jednu ze svých hlavních priorit. Výše zmíněné země včetně 

samotné Saúdské Arábie velmi citlivě vnímaly otázku budoucnosti Palestiny. Díky těmto 

úvahám lze snadněji pochopit příčiny konfliktu ministerstev zahraničí a obrany s Bílým 

domem. Prosazování vzniku samostatného židovského státu rozdělením Palestiny se totiž 

jevilo být v přímém rozporu se zájmy USA tak, jak je viděla většina Trumanovy 

administrativy. 

1.2.2. Vojenské zájmy 

Jak ukázala předchozí kapitola, Spojené státy spatřovaly v ropných rezervách Blízkého 

východu nevysychající zdroj levné ropy. Ta byla naprosto nezbytná pro vzkříšení poválečné 

západní ekonomiky. Kromě ropy byl však Blízký východ strategickou oblastí sám o sobě, 

jelikož tvořil bránu tří kontinentů. Procházela tudy nesmírně důležitá obchodní námořní 

cesta spojující Středozemní moře s Rudým mořem, ústícím dále do Indického oceánu, jakož i 

pozemní a vzdušné trasy spojující Evropu a Orient. V poválečné době, kdy pozvolna začínal 

krystalizovat konflikt mezi komunistickým Východem a více či méně demokratickým 

Západem, však Blízký východ nabyl zejména na vojensko-strategickém významu. Spojené 

státy, Velká Británie a s jistým zpožděním i Sovětský svaz si toho byly dobře vědomy a oba 

dva ideologicky znesvářené tábory vyvinuly značné úsilí k získání a zachování si kontroly 

nad touto oblastí. Iniciativa v předvečer studené války vycházela zejména z Washingtonu, 

v jehož očích byl Blízký východ ohrožen komunistickou expanzí stejně jako západní Evropa. 
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Z tehdejšího pohledu, minimálně na počátku studené války, byl Blízký východ životně 

důležitý pro bezpečnost Evropy v případě sovětské agrese. 

„Pokud byste se zeptali kteréhokoliv sovětského diplomata, který právě dokončil 

Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO), na význam Blízkého východu 

pro SSSR“ vysvětluje Georgij Mirsky, „zmínil by geostrategickou rovinu na prvním místě, ropu 

na druhém a potřebu podpořit spojence, arabské antiimperialistické síly, na místě třetím.“58 

Počátky zájmu Ruska o proniknutí do oblasti Středozemního moře se datují již do doby Petra 

Velikého, který toužil po akvizici nezamrzajícího přístavu. Kýženým cílem bylo získání 

přístupu do Středozemního moře ovládnutím úžin Bospor a Dardanely. Na tomto 

eminentním ruském zájmu nezměnila nic ani Říjnová revoluce. Naopak, v důsledku 

Brestlitevského míru s Německem ztratil SSSR v roce 1918 příhraniční provincie Kars, 

Ardahan a Batum ve prospěch Osmanské říše, resp. Turecka. Navzdory snahám Moskvy 

v první polovině 20. let minulého století o vývoz proletářské revoluce do Turecka a Íránu, či 

alespoň navázání vzájemné spolupráce s těmito zeměmi za účelem oslabení vlivu západních 

imperiálních mocností, vyzněly tyto pokusy naprázdno, byť v první polovině 20. let vypadalo 

sbližování se SSSR poměrně slibně.59 Nakonec ale přece jen převládla historická animozita 

vůči bývalému Rusku a osobní mocenské zájmy Kemala Atatürka a Rezy Pahlavího, kteří 

navzdory některým „pokrokovým metodám“ odmítli umožnit domácím komunistickým 

stranám získat významnější vliv.60 

Další příležitost pro SSSR se objevila na počátku 2. světové války a pak opět na jejím 

konci. V  roce 1940 nastínil Sergej Molotov svému německému protějšku během společného 

jednání návrh nového poválečného uspořádání. Ten měl zajistit Moskvě základnu 

v Dardanelách, sféru vlivu jižně od Batumi a Baku a samozřejmě navrácení provincií Kars 

a Ardahan.61 Poté, co Německo napadlo Sovětský svaz a Sověti se připojili na stranu 

spojenců, se Stalin pokusil na konci války předložit spojencům stejné požadavky, které 

obsahovala výše zmíněná tajná dohoda Molotov-Ribbentrop z roku 1940.62 Během jednání 
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v Jaltě Stalin prohlásil, že „je nepřípustné akceptovat situaci, ve které Turecko drží ruku 

na ruském hrdle.“63 V Postupimi v srpnu 1945 se pak aktivně snažil získat zpět hraniční 

provincie a revidovat konvenci z Montreaux za účelem vytvoření spojené sovětsko-turecké 

obrany úžin, nicméně během podzimu 1945 byli Sověti nuceni upustit od územních 

požadavků, neboť je neměli jak reálně prosadit (resp. USA jim  v tomto úsilí aktivně bránily). 

Následující rok 1946 přinesl prudké zhoršení vztahů mezi USA a SSSR. Z velké míry 

k němu došlo kvůli vzájemně se střetávajícím mocenským aspiracím západních spojenců 

a Kremlu. Sovětské zájmy na Blízkém východě, jakkoliv se jejich vznik datoval dlouho 

do minulosti, byly nicméně po skončení války až do Stalinovy smrti sekundární. Primárním 

cílem SSSR byla tehdy obnova zdevastovaného hospodářství a kontrola dění ve východní 

Evropě a na Dálném východě. Svůj podíl na tom měl i ideologický posun ve vedení KSSS, 

v důsledku kterého SSSR začal podporovat pouze otevřeně prokomunistické síly, nikoliv 

pouze antiimperialistická nacionalistická hnutí. Tím se vysvětluje velmi vlažný zájem 

o arabské nacionalistické vůdce v Egyptě, Iráku a jeruzalémského muftího za Stalinova 

života.64 

Na druhé straně zástupci Pentagonu a ministerstva zahraničí sledovali, s ohledem 

na své poválečné politické, vojenské a ekonomické zájmy, se značným znepokojením 

sovětský postup v otázce Řecka, Turecka a Íránu. Příčinou tohoto znepokojení byly zejména 

dva  faktory. Zaprvé se jednalo o ideologické chápání komunismu tak, jak ho interpretoval 

a prezentoval sám Stalin, tzn. coby jasně konfrontační a agresivní ideologie. O tom, že USA 

braly ideologicky motivovanou expanzi SSSR velmi vážně, svědčí skutečnost, že už v roce 

1946 George F. Kennan poukazoval na potřebu sovětského vedení být v konfrontaci s jasně 

definovaným nepřítelem, neboť vnější nebezpečí podle něho ospravedlňovalo vnitřní 

legitimitu totalitního režimu.65 Jako jeden z hlavních podnětů k vyvození tohoto závěru 

posloužil Kennanovi zejména nechvalně proslulý Stalinův projev z 9. února 1946, v němž 

zmínil klasická témata „obklíčení kapitalismem“ a „nevyhnutelnost střetu kapitalismu 

a socialismu.“66 
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Druhým faktorem byla interpretace geopolitického vývoje a jeho dopadu na Blízký 

východ. Přestože čelní představitelé SSSR bezpochyby věřili v nadřazenost socialismu a jeho 

konečné vítězství nad kapitalismem v globálním měřítku, záhy si uvědomili, že šance porazit 

Západ v ekonomické oblasti nebyla za dané situace příliš vysoká. Proto se zaměřili 

na politicko-vojenskou rovinu konfliktu. Cílem bylo získat na svou stranu co nejvíce spojenců 

a zároveň minimalizovat nebezpečí vojenského konfliktu na území SSSR. Obě strany si toho 

byly dobře vědomy, neboť chápaly, že hrají tzv. „zero-sum game“ (hra s nulovým součtem).67 

Není proto překvapivě, že USA a Velká Británie reagovaly velmi citlivě na jakékoliv 

přímé i nepřímé sovětské kroky v oblasti. „Stalinova neochota stáhnout se z íránského 

Ázerbajdžánu,“ vysvětluje Gideon Rafael „rozpoutala první poválečnou krizi mezi Sovětským 

svazem a Spojenými státy na Blízkém východě. Pouze zarytá neústupnost prezidenta Harryho 

Trumana posílená otevřeným nátlakem v Radě bezpečnosti přiměla sovětskou vládu 

ke stažení svých sil v roce 1946.“68 V Řecku se Kreml na rozdíl od Íránu snažil prosadit svůj 

vliv pomocí partyzánského odboje podporovaného z území Bulharska, Albánie a Jugoslávie. 

Pokud by povstalci zvítězili, tvrdila studie CIA, Spojené státy by čelily možnosti ztráty ropných 

zdrojů na Blízkém východě.69 

Obzvláště citlivá byla ale pro Washington a Londýn otázka Turecka. Ironií je, že Sověti 

zde byli ve svém přístupu ve srovnání s Řeckem a Íránem asi nejobezřetnější a jejich zájmy se 

daly označit za defenzivní. Jak již bylo zmíněno, Moskva se snažila ještě během roku 1945 

získat zpět své příhraniční provincie a prosadit změnu v režimu úžin revidováním úmluvy 

z Montreaux z roku 1936. Tyto požadavky však postupně zapadly a celá otázka až do jara 

1946 zmizela z diplomatických jednání. Když však sovětské ministerstvo zahraničí v létě 1946 

celou záležitost znovu otevřelo a zaslalo diplomatické nóty do Ankary, vyvolalo tím ostrou 

reakci Washingtonu, která měla svůj nezanedbatelný podíl na vyhlášení Trumanovy doktríny 

v roce 1947. 

Zajímavé je, že sovětské nóty samy o sobě nepředstavovaly až takový problém. Podle 

mnohých historiků byly závažnější další doprovodné okolnosti, obzvláště přesuny sovětských 

vojsk na hranici s Tureckem. K vyhodnocení situace jako vážné přispěl významnou měrou 

varovný telegram od amerického velvyslance v Turecku Edwina C. Wilsona z 18. března 1946. 
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Wilson v něm varoval před hrozící sovětskou invazí do Turecka. Sám turecký premiér 

a ministr zahraničí ale toto tvrzení zpochybňovali.70 Nabízí se tedy otázka, proč USA 

reagovaly tak citlivě na sovětské požadavky o získání souhlasu se zřízením vojenských 

základen v Turecku, když samy Spojené státy sledovaly stejnou politiku například v Panamě či 

na Islandu. 

Melvyn Leffler poukazuje na to, že ačkoliv plánovači v Pentagonu a na ministerstvu 

zahraničí neočekávali použití síly ze strany Sovětů, a tedy hrozbu potenciálního konfliktu 

velmocí, obávali se, že požadavek sovětské kontroly Bosporu a Dardanel by mohl být pouze 

zástěrkou sloužící k rozšíření sovětského vlivu a projekci moci do východního Středomoří 

a na Blízký východ. Zároveň vždy existovala možnost nenadálého vyostření vztahů, které 

hrozilo přerůst v ozbrojený střet. Leffler své argumenty podkládá tehdejšími analýzami 

vojenských expertů. Podle nich nebyla samotná kontrola úžin ze země či moře dostatečná 

a Sověti by nebyli schopni v případě rozsáhlého konfliktu se Západem provoz v úžinách 

udržet. Už v této době totiž bylo západní letectvo schopno zamezit jakémukoliv pohybu 

v takto úzkém průlivu, a to i za neexistence rozsáhlých spojeneckých základen ve Středomoří 

a v arabském světě. Představitelé ministerstva obrany a zahraničí z toho logicky odvodili, že 

pokud by si Moskva chtěla udržet přístup z Černého do Středozemního moře i v době 

konfliktu, musela by získat další podpůrné základny. Toho se dalo dosáhnout buď přímo 

ve Středomoří či alternativně expanzí na Blízký východ. Právě tato varianta se jevila jako 

pravděpodobnější.71 Pokud by se Sovětům podařilo uspět, byly by ohroženy veškeré 

americko-britské zájmy v oblasti. Kreml by snadno mohl omezit západní produkci ropy, 

napadnout zásobování skrze Suezský průplav či zablokovat komunikační kanály s Indickým 

oceánem. Zároveň by automaticky hrozila přímá politická expanze komunismu do oblasti. 

Dalším argumentem vyvracející tezi historiků, kteří interpretují samotné chování 

Sovětů vůči Turecku v létě 1946 jako inherentně agresivní, je i analýza původních sovětských 

požadavků. JCS došlo v březnu 1946 k závěru, že tyto požadavky měly především obranný 

charakter.72 Primárním cílem Kremlu bylo ochránit strategicky důležitá průmyslová a ropná 
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centra v oblasti Ploješti, Charkova a Baku.73 O tři měsíce později v komplexním vyhodnocení 

sovětských záměrů britští zpravodajci zdůrazňovali snahu Sovětů přesunout těžiště 

průmyslové výroby dále na východ od západní Evropy a ochránit kavkazská ropná pole 

před případným útokem. Ironií zůstává, že ve stejné době, kdy velvyslanec Williams varoval 

před hrozbou útoku Sovětů na Turecko, dokončovali vojenští plánovači v Pentagonu první 

strategickou studii svého druhu pod názvem Griddle. Studie byla součástí série vojenských 

plánů souborně označovaných Pincher. Griddle zdůrazňovala strategický význam Turecka 

a Blízkého východu pro odvetné spojenecké operace proti SSSR v případě rozpoutání 

vzájemného konfliktu.74 

Podle odhadů analytiků a vojenských plánovačů se totiž v případě sovětské agrese 

příliš nepočítalo s možností jejího brzkého zastavení. Pokud by skutečně v druhé polovině 

40. let došlo k sovětské invazi do západní Evropy, očekávalo se, že by sovětská, resp. 

komunistická vojska relativně rychle obsadila rozsáhlé území. Plán s kódovým označením 

Halfmoon-Fleetwood schválený JCS 22. září 1948 odhadoval, že v lepším případě by se mohlo 

podařit zastavit Rudou armádu na Rýně. V nejhorším případě se počítalo s variantou ústupu 

až na linii Pyrenejí.75 Cílem bylo nicméně udržet co největší část kontinentální Evropy 

v blízkosti britských ostrovů. Až po mobilizaci sil USA měla být Evropa opět osvobozena. 

Hlavní výhoda Sovětů tehdy spočívala v rozsáhlém rezervoáru „lidských zdrojů“ 

a rozloze země, kdy se ani pomocí atomových útoků nedala zcela vyřadit průmyslová výroba. 

Zároveň měl SSSR tu výhodu, že mohl koncentrovat podstatnou část svého vojenského 

potenciálu ve střední a východní Evropě. Naproti tomu Západ v čele s USA velmi rychle 

demobilizoval. V červnu 1945 disponovaly USA ozbrojenými silami čítajícími na dvanáct 

milionů mužů a žen, zatímco v červnu 1947 to bylo už pouze jeden a půl milionu, z nichž 

nemalá část byla dislokována v Tichomoří. Snížen byl i obranný rozpočet, který poklesl z 90,9 

miliard USD v roce 1945 na 10,3 miliard USD v roce 1947.76 Robert Pollard zároveň dodává, 

že kromě značné personální a finanční redukce obranných složek představoval ještě větší 

problém odchod velkého množství specialistů a veteránů s cennými bojovými zkušenostmi 

do civilu. Primární náhradou za nedostatečnou kapacitu konvenčních sil byl pro USA 
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odstrašující faktor atomových zbraní. Atomové bomby však nebyly samospasitelné. Podle 

plánu Trojan z ledna 1949 vypracovaného JCS by ani preventivní atomový útok či odveta 

proti sedmdesáti strategickým průmyslovým městům v SSSR nevedly k rychlému ukončení 

případné války. Přes značné počáteční lidské i materiální ztráty se předpokládala rychlá 

obnova sovětské válečné produkce.77 SSSR navíc již v této době disponoval vlastními 

atomovými zbraněmi, byť velmi omezeným množstvím.  

Strategický význam Malé Asie a Blízkého východu spočíval v poskytování zázemí 

pro letecké útoky směřující na sovětský „podbřišek“. Právě odtud bylo totiž možné vyslat 

svazy strategických bombardérů k útoku na nekrytý jih a jihovýchod SSSR. Význam Turecka 

jako takového byl dvojí. Zaprvé mělo stejně jako zbytek Blízkého východu poskytnout letiště 

pro strategické letectvo. Geografická poloha Turecka z něj činila ideální výchozí pozici 

pro letecké útoky v počáteční fázi války se Sovětským svazem.78 Druhý přínos Turecka 

spočíval v sehrání úlohy jakéhosi nárazníkového pásma, které mělo absorbovat prvotní úder 

Rudé armády a zpomalit její postup směrem na jih. Během této doby měla americká a britská 

armáda získat dostatek času pro mobilizaci svých sil, aby podnikla protiofenzívu z oblasti 

Suezu.79 

Početné a rozsáhlé spojenecké základny v Egyptě a na Arabském poloostrově pak 

měly poskytnout zázemí pro pozemní obranu Suezského průplavu, která měla odrazit již 

oslabenou sovětskou ofenzivu a následně přejít do protiútoku. Egypt i po 2. světové válce 

zastával prominentní pozici v amerických a britských plánech války proti Sovětskému svazu. 

Jeho strategický význam pro Západ ještě vzrost po odchodu britských vojáků z Palestiny, kteří 

tvořili valnou část  z kontingentu 80 000 mužů rozmístěných v Egyptě v roce 1948.80 

„Neexistuje náhrada za základnu, jakou je Egypt,“ napsal v roce 1950 G. Lewis Jones z NEA, 

aniž mohl předvídat budoucí vývoje v Egyptě. Podobný význam měla v tuto dobu Saúdská 

Arábie. Jeden z amerických činitelů ji přirovnal k „obrovité letadlové lodi ležící napříč několik 

nejdůležitějších vzdušných cest na světě.“ JCS byl odhodlán udržovat americkou leteckou 

základnu v Dhahránu během míru, okupovat ji po čas války a zamezit jejímu využití 
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„jakoukoliv potenciální nepřátelskou mocností.“81 Význam Arabského poloostrova se rapidně 

zvýšil hlavně v 50. letech, kdy v důsledku rozmachu arabského nacionalismu ochladly vztahy 

mezi Egyptem a Západem až na bod mrazu. Následků Suezské krize z roku 1956 pak plně 

využili Sověti, kteří načas v Egyptě nalezli významného spojence.82 

Při analýze Dlouhého telegramu George F. Kennana, resp. doktríny zadržování, která 

z něho byla později nepřímo odvozena, dojdeme k závěru, že úspěšný globální odpor vůči 

šíření komunismu byl založen na spolupráci mezi jednotlivými nekomunistickými zeměmi 

a USA stojícími v čele tohoto boje. Pro zachování bezpečnosti Blízkého východu a Evropy, jak 

naznačila i tato kapitola, bylo klíčové posilování Řecka, Turecka a Íránu. Tyto země totiž 

tvořily první linii obrany proti případné sovětské invazi mající za cíl ovládnout strategické 

zásoby ropy a komunikační a zásobovací cesty. K tomu, aby strategické plány západních 

spojenců vypracované Washingtonem a Londýnem mohly být v případě nutnosti realizovány, 

bylo klíčové udržet stabilitu arabských států a dobré bilaterální vztahy s nimi. Americko-

arabské vztahy měly odrážet „přátelství, důvěru a spolupráci,“ uvedl Gordon P. Merriam 

z Policy Planning Staff, jinak „naše úsilí při podporování Řecka, Turecka a Íránu bude jako 

stavba visutého mostu postrádajícího základy.“83 

Není tedy divu, že americké ministerstvo zahraničí a Pentagon spolu s celou britskou 

vládou byly zcela zásadně proti rozdělení Palestiny, resp. vytvoření samostatného židovského 

státu. Tento krok by z jejich pohledu znehodnotil veškeré dosud vynaložené úsilí na Blízkém 

východě, neboť by „rozjitřil mezistátní konflikty, rozdmýchával protiamerické nálady a vedl 

k tomu, že regionální spory by nabíraly charakter střetu Západ-Východ.“84 Dalším důvodem 

odporu vůči vyhlášení Izraele bylo to, že USA se po 2. světové válce těšily podstatně lepší 

reputaci v arabském světě než Britové. Pokud by se USA postavily za Izrael, nejen, že by tato 

pověst vzala okamžitě za své, ale byla by ještě více ohrožena pozice Londýna, který měl již 
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tak vážné problémy s udržením stability v arabských zemích Commonwealthu, hlavně 

v Egyptě a Iráku. 

Co se týče Britů, jejich námitky vůči Izraeli byly především praktického charakteru. 

Whitehall argumentoval tím, že „pouze Palestina může poskytnout dostatečné strategické 

zázemí potřebné pro obranu egyptské základny.“ V roce 1946 britští plánovači tvrdili, že 

Palestina byla „přirozeným postavením k obraně Suezského průplavu proti útoku ze severu.“ 

Trvali na tom, že by bylo obtížné udržet Egypt, či Blízký východ jako takový, pokud si Velká 

Británie neudrží Palestinu.85 

Ze zpětného pohledu lze nicméně dodat, že ústup Britů z Palestiny sice přispěl 

ke zhoršení regionální situace, avšak v žádném případě neznamenal konec britské 

přítomnosti na Blízkém východě. Právě naopak, opuštění Palestiny v mnoha ohledech 

přispělo ke zvýšenému odhodlání udržet si oblasti, kde Velká Británie a nepřímo i USA měly 

skutečně ekonomické a vojenské zájmy, jako byl Egypt, Jordánsko, Irák a Perský záliv.86 

Zároveň nemalou měrou snížila britské náklady na udržování vojenských jednotek 

v zahraničí. Právě neúměrné náklady na obranu se později v 60. letech staly hlavním 

argumentem pro celkové stažení britských sil z Blízkého východu. 

2. SIONISMUS, VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V USA A HOLOCAUST 

Následující kapitola se bude věnovat záležitostem spojeným se sionismem a jeho 

vývojem. Pochopení vývoje sionismu je totiž zásadní pro objasnění příčin a motivů, 

na základě kterých americká veřejnost byla a stále je ochotna poskytovat morální, politickou 

a materiální podporu Izraeli. Kromě Izraele bývá sionismus jako takový spojován především 

s USA, přestože má jeho moderní podoba kořeny ve Velké Británii. Je nicméně pravdou, že 

moderní sionismus, a to jak křesťanský, tak i židovský, se nejvíce rozvinul vzhledem 

k historickému a demografickému vývoji ve Spojených státech, neboť právě zde si našel 

a udržel zdaleka nejširší veřejnou podporu. Tato kapitola se zaměří zejména na následující 

otázky. Z čeho vychází křesťanský sionismus? Jak došlo k jeho přenosu do USA? Kdy došlo 

k jeho rozšíření a vzestupu jeho důležitosti? Jaké okolnosti tento vývoj umožnily a provázely? 

V souvislosti s poslední otázkou je do této kapitoly zařazen i exkurz věnující se dopadu 
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holocaustu na americkou společnost. Tato krátká pasáž slouží k lepšímu dokreslení situace, 

která panovala v USA po druhé světové válce. Jedná se nicméně pouze o krátkou ilustrativní 

vsuvku, jelikož zevrubnější pojednání tohoto tématu by bylo příliš rozsáhlé a nemělo by 

z hlediska celkového cíle této práce zásadnější přínos. 

Chápání pojmu sionismus se v průběhu historie výrazně posunulo. U té části 

veřejnosti, která je protiamericky či protiizraelsky naladěna, obzvláště u muslimů, je toto 

chápání spojováno či dokonce volně zaměňováno s judaismem. Stejně tak radikální zastánci 

Izraele často naznačují, že antisionista musí být nutně také antisemita. Pro účely této práce 

jsem se rozhodl použít definici, která sionismus označuje za „národní hnutí usilující o návrat 

židovského národa do jeho domovské země a opětovné získání židovské suverenity 

v izraelské zemi obhajováním jeho hmotných i duchovních zájmů.“87 K této definici jsem se 

přiklonil z toho důvodu, že se zaměřuje pouze na definování  významu pojmu jako takového, 

aniž by byla výrazněji názorově zabarvena. 

Moderní sionismus je hnutím, které je z pohledu historie relativně mladé. Sionismus 

v sobě spojuje náboženské a politické proudy, jejichž počátky lze zasadit do druhé poloviny 

19. století. Především jeho politická rovina se však plně zformulovala a vyprofilovala de facto 

až ve 20. století. Politicky motivovaný sionismus byl hlavním zdrojem inspirace čelních 

politických představitelů budoucího Izraele, jakým byli například Chaim Weizmann či David 

Ben Gurion. Takto pojímaný sionismus vychází ze známého  programového spisu Židovský 

stát (Der Judenstaat) sepsaného rakouským žurnalistou maďarského původu Theodorem 

Herzlem v roce 1896. Důvodem sepsání tohoto manifestu byla reakce na sílící vlnu 

antisemitismu v Evropě ke konci 19. století, konkrétně pak na proces s kapitánem 

Dreyfusem. Herzl ve svém spisu označil antisemitismus za „komplexní hnutí“ a poukázal 

na jeho trvalou přítomnost, když napsal: „Přirozeně se stěhujeme (Židé) do těch míst, 

kde nejsme persekvováni, avšak naše přítomnost persekuci vyvolává… Myslím, že nebudeme 

ponecháni v klidu.“88 Herzl tudíž viděl zřízení židovského státu jako jediný způsob, jak zajistit 

bezpečné prostředí pro přežití a rozvoj židovského národa. 

Účelem této práce však není popsat vznik Izraele z pohledu sionistického politického 

hnutí, nýbrž objasnit ideologický základ převážně křesťanského sionismu, který ovlivnil 
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Velkou Británii a posléze i Ameriku. Tento náboženský sionismus čerpá z protestantského 

fundamentalismu, tedy doslovné interpretace Bible, resp. mesianistické interpretace 

sionismu. Colin Chapman se vyjádřil ve smyslu, že „křesťanský sionismus je politická forma 

filosemitismu a může být definována jako křesťanská podpora sionismu.“ Na základě víry 

v to, že moderní Izrael je naplněním biblického proroctví, vyžaduje křesťanský sionismus 

od křesťanů poskytnutí morální, finanční a politické podpory Izraeli. Tato podpora není 

pouze projevem altruismu a snahou dodržet příkazy Bible, nýbrž rovněž zájmu o zajištění 

vlastního spasení. Podle křesťanského sionismu totiž národy, které blahořečí Izrael, budou 

blahořečeny samy.89 Po ideové stránce je křesťanský sionismus napojen na tradici 

chiliastického dispensacionalismu.90 Oba tyto pojmy si vzhledem ke své důležitosti zaslouží 

podrobnější vysvětlení. 

Francouzský teolog Henri Desroche nabízí klasickou definici chiliasmu ve svém díle 

Dictionnaire des Messianismes et Millénarismes de l'Ere Chrétienne91 z roku 1969. Zde je 

chiliasmus prezentován jako společensko-náboženské hnutí, "jehož podstatou je náboženská 

víra v příchod Vykupitele, který bude buď pro celý svět, nebo pro určitou omezenou skupinu 

lidí znamenat konec současného stavu věcí a jímž bude nastolen nový řád, řád spravedlnosti 

a štěstí."92 Ústředním bodem chiliasmu je očekávání druhého příchodu Krista, který 

předznamená konec „starého světa“ a povede k nastolení tisíciletého království, což přinese 

zásadní zlepšení stavu věcí v porovnání se současnou situací.93 Odtud také pramení termín 

milenarismus (millenialism) - synonymum pro chiliasmus rozšířené v angličtině. 

Je důležité poznamenat, že existují dva základní typy milenarismu - premileniární 

a postmileniární. Ty se od sebe liší především tím, kdy je očekáván příchod Krista z hlediska 

vzniku tisíciletého království. Premilenaristé věří, že Kristus přijde před jeho vznikem, 

zatímco postmilenaristé věří, že posloupnost těchto událostí bude opačná. Milenarismus, 

stejně jako dispensacionalismus, je z teologického úhlu pohledu charakteristický pouze 
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pro judaismus a křesťanství, zejména protestantismus. Díky tomu lze mimo jiné pochopit, 

proč křesťanský sionismus vznikl a výrazněji se rozšířil víceméně pouze v Anglii a Spojených 

státech, nikoliv v katolických částech Evropy.94 

Hovoříme-li se o dispensacionalismu, nelze nezmínit Johna Nelsona Darbyho (1800–

1882). Tento irsko-anglický evangelický vikář je všeobecně považován za původce výše 

zmíněné eschatologické doktríny, kterou Michael J. Vlach charakterizuje jako 

„hermeneutický přístup zdůrazňující doslovné vyplnění starozákonných příslibů Izraeli.“95 

John Darby nahlížel na historii lidstva od jeho počátku, tedy od stvoření Adama a Evy, jako 

na sérii období, jež jsou dobře definovatelná a jsou vzájemně oddělena jasnými předěly – 

Božími zjeveními nazývanými obecně dispenzace. Lidstvo je na základě všech těchto zjevení, 

která zahrnují určitou formu úmluvy s Bohem, podrobeno zkoušce Boží vůle. Účelem zkoušek 

je potvrdit, že lidstvo je hříšné za všech okolností, neboť neuspělo v žádné ze zkoušek, které 

mu Bůh uložil, čímž bude vyvráceno tvrzení, že lidstvo nedostalo dostatečnou příležitost 

od Boha prokázat svoji víru a věrnost.96 Až dosud bylo lidstvo svědkem šesti z celkových 

sedmi dispenzací.97 Po naplnění poslední dispenzace by mělo dojít k „vytržení“ (rapture) 

církve pravověrných z „velkého soužení“ (great tribulation), které předchází návratu Krista 

a s ním i vytvoření jeho tisíciletého království. 

Klíčovým aspektem dispensacionalismu je dualismus, rozlišování mezi historií 

a budoucností církve a historií a budoucností Izraele jako etnického národa Židů. Oba 

subjekty jsou sice „Božím lidem,“ ale současně je mezi nimi důležitý rozdíl. Ve Starém zákoně 

byl totiž Bohem požehnán Izrael jakožto Vyvolený národ mající místo v království nebeském. 

Na druhou stranu po Kristově ukřižování, selhání židovského národa, se Božím národem 

v přeneseném smyslu stala právě křesťanská církev. 

Další rozdíl spočívá v interpretaci poslední dispenzace. Církev pravých křesťanů má 

být vytržena ze světa a ušetřena velkého soužení, zatímco židovský národ bude na zemi 

ponechán během Armagedonu. Zkáze Izraele v boji s Antikristem pak zabrání příchod Krista. 

Z hlediska této práce je zásadní skutečnost, že všem těmto událostem nevyhnutelně 
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předchází návrat Židů do Palestiny a obnovení státu Izrael. Tato dogmatická myšlenková 

východiska umožňují vysvětlit motivaci protestantských fundamentalistů k podpoře 

sionistické myšlenky. Jak podotýká Paul Merkley, židovští sionisté si v tomto ohledu povšimli 

dvou významných prvků. Zaprvé, oddanost křesťanských sionistických fundamentalistů 

sionismu nevychází z argumentace o obecné spravedlnosti či z globálních mocensko-

politických úvah – jejich chápání a cíle jsou totiž již z definice fundamentalismu založeny 

na rigidním a axiomatickém přístupu. Zadruhé,  pro fundamentalisty obecně nehraje roli 

otázka, zda má křesťanský svět dluh vůči Židům za příkoří spáchaná v minulosti.98 

K popularizaci dispensacionalismu v USA přispěly dva hlavní faktory. Prvním bylo 

šíření výkladů biblických proroctví Johna Darbyho klasickou cestou, tedy na mších, církevních 

setkáních a rovněž knižní formou. V tomto směru byl obzvláště úspěšný americký právník 

a teolog Cyrus I. Scofield (1843–1921), který k tomuto šíření přispěl zejména svou 

anotovanou Biblí doplněnou o odkazy a komentáře (Scofield Reference Bible). Tato Bible byla 

poprvé vydána v roce 1909 a dodnes ovlivňuje výklad Písma zejména u některých  jižanských 

protestantských denominací. Druhým faktorem, který přispěl k popularizaci teorií 

dispensacionalismu mezi širší veřejností ve Spojených státech, byla první světová válka. 

Tento konflikt vdechl život křesťanskému sionismu takřka stejnou silou, jakou ho bral 

milionům vojáků na bitevních polích Evropy a Blízkého východu. Obzvláště důležité bylo 

pro křesťanské fundamentalisty vyhlášení Balfourovy deklarace dne 2. listopadu 1917 

a dobytí Jeruzaléma britskými vojsky generála Allenbyho 9. prosince téhož roku. Obě tyto 

události byly totiž interpretovány jako znamení blížícího se příchodu Krista a „nálada 

triumfálního jásání opanovala horečnou aktivitu [náboženských] konferencí o proroctvích.“99 

Na zajímavý vývoj v této souvislosti upozorňuje Kyle Smith, podle nějž křesťanský 

sionismus ve 20. letech minulého století rychle ztratil vliv nabytý ke konci 1. světové války. 

Smith poukazuje na to, že „s tím, jak se středový proud protestantského křesťanstva začlenil 

do reformního hnutí 20. let, se fundamentalisté stále více ocitali pod útokem moderní 

americké kultury. Nejznámější kontroverzí této doby byl Scopes Monkey Trial z roku 1925 … 

Ke konci 20. let pozbyli fundamentalisté vlivu na evangelickou církev a americkou kulturu ve 

prospěch modernistů…“100 Dále stojí za povšimnutí, že až do 20. let měl sionismus v USA 
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téměř výhradně náboženský charakter, nikoliv politický, a že křesťanští sionisté nezřídka 

projevovali otevřený antisemitismus, neboť Židé byli z jejich strany vnímáni pouze jako 

„loutky v krví zbrocené křesťanské apokalypse.“101 Také Paul Boyer dodává, že „s tím, jak byl 

[křesťanský] fundamentalismus v Americe marginalizován, opadl zrovna tak zájem 

o premileniární dispensacionalismus.“102 

Na tomto místě je patrně vhodné se zmínit o demografické situaci v USA s ohledem 

na židovské obyvatelstvo a nárůst členství Židů v sionistických organizacích. Z údajů, které 

používá Paul Merkley ve své práci The Politics of Christian Zionism 1891–1948, vyplývá, že 

v roce 1914 žily ve Spojených státech přibližně tři miliony Židů. Z těchto tří milionů bylo 

14 000 členy některé ze sionistických organizací. V roce 1940 narostla americká židovská 

populace na pět milionů, ale členstvím v sionistických organizacích nyní disponovalo 

na 171 000 Židů, tedy nepoměrně více než na konci války.103  

Pozorný čtenář si zde musí položit otázku, proč vliv sionismu na stále silně 

křesťanskou americkou společnost klesal, zatímco v případě židovských Američanů tomu 

bylo naopak? Kyle Smith, Joe Stork a Sharon Rose se shodují na tom, že to bylo právě kvůli 

narůstajícímu antisemitismu v USA a Evropě. Příčiny antisemitismu se však přitom v USA 

a v Evropě výrazně odlišovaly.  

Hlavním důvodem stojícím za nesnášenlivostí nežidovského amerického obyvatelstva 

byla imigrace velkého množství aškenázských Židů z východní Evropy do USA. Tito Židé 

emigrovali ze svých domovin v důsledku narůstající frekvence a intenzity protižidovských 

pogromů, ke kterým docházelo od 80. let 19. století až do konce 1. světové války především 

v Rusku, ale také Polsku, v Bělorusku a na Ukrajině. Oproti sefardským a aškenázským Židům 

původem z Německa, tzv. Yehudim, kteří přišli do Spojených států převážně na počátku 

19. století, byli východoevropští Židé velmi chudí, většinou bez odbornějšího vzdělání, a buď 

se neasimilovali vůbec, nebo jen velice špatně. Na ulicích Manhattanu bylo v té době běžné 

slyšet jidiš. Vzhledem ke své sociální situaci a kulturně-politickému dědictví byli pak 

východoevropští Židé výrazně náchylnější k radikálně levicovým ideologiím, jakým byl 

například anarchismus, socialismus a po 1. světové válce i komunismus. Mezi radikální 
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ideologie patřil v této době i moderní sionismus, který se postupem času přetransformoval 

v sofistikované politické hnutí. 

Tato východoevropská židovská etnika se tak i v Americe setkávala s podobně 

odmítavým přístupem jako jejich souputníci, kteří se usadili ve střední a západní Evropě. 

Podle Roberta Silverberga „sefardští a němečtí Židé neměli nic společného s tím, co nazývali 

‘sionmánií‘, neboť se obávali, že volání po samostatném židovském společenství by přimělo 

Američany zpochybňovat loajalitu amerických Židů.“104 Stejně jako v západní a střední 

Evropě byla tato dvě etnika integrována do americké společnosti do té míry, že byla svým 

způsobem života prakticky neodlišitelná od svých křesťanských či přesněji řečeno 

nežidovských spoluobčanů. O to výraznější byl pak kontrast s relativně nově příchozími 

východoevropskými Židy, z nichž mnozí kromě místa pobytu nezměnili na svém životě vůbec 

nic. Obrazně řečeno, tito Židé „kazili pověst“ svým „zmodernizovaným“ soukmenovcům. 

Zde je však důležité upozornit, že antisemitismus, ať už latentní či otevřeně 

projevovaný, nemusel v sobě nutně obsahovat antisionismus. Po celou tuto dobu přetrvávala 

významná podpora sionismu ze strany křesťanských fundamentalistických skupin, které se 

nicméně vůči Židům samotným stavěly na základě své věrouky v lepším případě pragmaticky. 

Z politického pohledu však byla pro sionismus zejména na počátku 20. století klíčová 

podpora představitelů politického i kulturního života USA. Toto tvrzení je možné doložit  

řadou deklarací a rezolucí vydaných americkým Kongresem či projevy a vyjádřeními předních 

amerických státníků. Mezi ně patřili mimo jiné i prezidenti Woodrow Wilson, který se osobně 

zasadil o vydání Balfourovy deklarace britskou vládou, Franklin D. Roosevelt a samozřejmě 

pak Harry S. Truman. Všichni se více či méně jednoznačně vyslovili pro ustavení židovského 

státu nebo alespoň autonomního židovského území. Tato prohlášení však nebyla ve většině 

případů podpořena konkrétními kroky směřujícími k jejich realizaci.  

Relativně omezená podpora politickému sionismu v meziválečném období vycházela 

z převládajícího názoru tehdejší americké společnosti na zahraniční vývoj. Vidina 

intenzivnějšího zapojení USA do mezinárodního dění nebyla v meziválečném období vítaná 

kvůli velmi silně rozšířenému izolacionismu. Typickým „strašákem“ izolacionistů byla obava 

z nutnosti vojensky zasáhnout do konfliktů, se kterými USA neměly nic společného. Sami 

američtí Židé byli ochotni finančně přispívat evropským židovským obcím na humanitární 
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účely, avšak stavěli se proti rozsáhlejší imigraci svých evropských bratrů a sester ve víře 

do Spojených států. Je nutno dodat, že jejich obavy měly pragmatický základ. Náhlý příchod 

většího počtu Židů z Evropy by totiž mohl vážně ohrozit společenské postavení amerických 

Židů a přispět k dalšímu posílení antisemitismu. 

K zásadní změně došlo až v době, kdy vyšly najevo nacistické zločiny během 

holocaustu, které mezi lidmi nutně vyvolaly šok a zároveň obrovskou emocionální odezvu. 

Mezi široce sdílenými pocity bychom našli lítost nad miliony ztracených životů, soucit 

s přeživšími vězni z koncentračních táborů, ale také vědomí vlastní viny za to, že nebylo 

učiněno nic, co by těmto hrůzám předešlo nebo je alespoň zmírnilo. Obzvláště mezi 

americkými Židy vzbudily zprávy z osvobozených koncentračních táborů pocit zahanbení 

a viny. V důsledku zpráv a výpovědí o těchto táborech byl antisemitismus a z velké míry 

i antisionismus jako veřejně projevovaný názor de facto zdiskreditován. Díky tomu se 

sionismus alespoň na čas nemusel potýkat s výraznější, pro veřejnost přijatelnou názorovou 

opozicí.105 

Vývoj vztahu veřejnosti k otázce sionismu a dopad Holocaustu dobře dokládají 

záznamy o finančních příspěvcích věnovaných sionistickým organizacím. Mezi lety 1921 až 

1930 vybraly sionistické organizace v USA na soukromých příspěvcích 15 milionů dolarů. 

Během další dekády, tzn. mezi roky 1931–1940, vzrostlo toto číslo o dvě třetiny na celkových 

25 milionů dolarů. Nicméně k raketovému nárůstu příjmů ze soukromých příspěvků 

věnovaných sionistickým organizacím došlo v letech 1941–1948, kdy se v kontrastu 

s minulými obdobími vybralo neuvěřitelných 287 milionů dolarů. Bohužel není možné odlišit 

sumu, která byla veřejností věnována z humanitárních důvodů od  částky specificky určené 

na pomoc při budování židovského státu.106 

Zprávy o brutální perzekuci Židů a následné odhalení nacistické genocidy mělo zcela 

zřetelný vliv na veřejné mínění v USA a v důsledku toho i na ochotu podpořit vytvoření 

židovské domoviny. Lze vypozorovat, že informovaná americká veřejnost byla myšlence 

vytvoření židovského státu na konci roku 1945 nakloněna více než ve stejném období v roce 

1944. Na otázku z listopadu 1945, zda by britská správa měla povolit vytvoření židovského 

státu v Palestině navzdory početní převaze arabského obyvatelstva, odpovědělo 42% 
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respondentů kladně. Proti vzniku židovského státu za těchto podmínek bylo pouze 17%. 

Pro jiné řešení nebo bez názoru bylo zbývajících 41 % dotázaných. V porovnání s koncem 

roku 1944, kdy byla respondentům položena stejná otázka, je zde vidět znatelný posun. 

V prosinci 1944 se totiž pro vytvoření židovského státu vyjádřilo pouze 36% respondentů, 

zatímco 22% bylo proti.107 O jedenáct měsíců později, tedy v době, kdy informace 

o vyhlazovacích táborech byly již volně dostupné široké veřejnosti, narostl počet příznivců 

zřízení židovského státu o 6%. Těchto 6% se přitom rekrutovalo z řad dřívějších odpůrců, 

protože počet respondentů, kteří byli nerozhodnuti či měli jiný návrh řešení situace, zůstal 

prakticky stejný. Otázka vlivu holocaustu na americkou veřejnost je nepochybně zajímavým 

tématem. Protože je však z hlediska této kapitoly pouze okrajová, bude zde nastíněna jen 

velmi obecně. 

Soudobé hodnocení role Spojených států v boji proti antisemitismu během 2. světové 

války, a zejména pak proti holocaustu, vyznívá pro představitele americké administrativy 

v čele s Franklinem D. Rooseveltem, ale i pro americkou společnost jako celek, převážně 

negativně. David S. Wyman, autor řady významných historických publikací zabývajících se 

problematikou holocaustu ve spojitosti s USA,108 dokonce neváhal označit Spojené státy 

za „pasivního komplice“ nacistického vyhlazování Židů.109 Argumentuje například neochotou 

USA umožnit imigraci německých Židů do Spojených států (kupříkladu nevpuštění německé 

lodi St. Luis s prchajícími Židy na palubě v roce 1939), pasivním přihlížením amerických Židů 

dění v Evropě či neochotou Roosevelta a Eisenhowera podniknout operaci ke zničení 

osvětimských krematorií nebo vyřazení či alespoň poškození železnice, po které byli 

do Osvětimi přiváženi Židé, přestože oba měli informace o skutečném účelu tohoto tábora 

i možnosti k provedení takovéto operace.110 
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Příčin pasivity americké společnosti vůči hitlerovskému antisemitismu je více a míra  

významu té které z nich je stále předmětem diskuse. Obecně panuje shoda v tom, že 

Američané dobře věděli o nacistickém antisemitismu, neboť události, jakými bylo vyhlášení 

norimberských zákonů v roce 1935 či křišťálová noc z roku 1938, plnily přední stránky novin 

a vedly zpravidla k alespoň formální reakci ze strany Rooseveltovy administrativy, přestože 

se většinou omezila na verbální odsouzení německého režimu. Jak píše William J. vanden 

Heuwel, „nikdo nepochyboval o tom, že Židé byli vysoko na seznamu aktuálních 

a potenciálních obětí nacismu, nicméně tento seznam byl dlouhý a Židé z nějakého důvodu 

nebyli na jeho vrcholu.“111 Po vypuknutí války však ztratila otázka perzekuce Židů z pohledu 

médií, a tudíž i širší veřejnosti, na zajímavosti a důležitosti. Média totiž začala sledovat osud 

Evropy a následně i Pacifiku z globálnějšího pohledu. 

Po druhé světové válce, během 40. a 50. let, se američtí Židé k problematice 

holocaustu na veřejnosti příliš nevyjadřovali a rozhodně se nesnažili stavět se do role 

obětí.112 „Během a bezprostředně po 2. světové válce bylo na vyvraždění Židů Třetí říší 

a jejími agenty nahlíženo primárně jako na součást války, nikoliv jako na samostatnou 

historickou událost. Až do 60. let se americké židovské elity touto katastrofou zabývaly 

pouze v omezené míře.“113 Diskurz o holocaustu tak v podstatě neovlivňoval širokou 

veřejnost ve Spojených státech. Pokud se o holocaustu vůbec mluvilo, byl prezentován 

v univerzální spíše než specificky židovské rovině, jak je tomu obvyklé nyní.114 

Příčin tohoto vývoje a přístupu židovských vůdců bylo hned několik. Jednak šlo 

o reakci na geopolitický vývoj ve světě – expanzi komunismu v Evropě a Asii, hektickou 

poválečnou dobu, postoj spojenců, obzvláště USA, k budoucímu západnímu Německu jako 

spojenci proti komunismu – a jednak to bylo způsobeno traumatizujícím dopadem 

holocaustu na kolektivní židovskou identitu. Jak poznamenává Peter Meyers ve své eseji, 

„Židé byli v tomto směru mlčenliví, neboť očekávali, že *nežidovští+ Američané se začnou 

sami vyjadřovat k hitlerovskému pokusu o vyvraždění Židů.“115 Obzvláště v případě 

amerických Židů by snaha o jakoukoliv viktimizaci byla ve světle událostí v Evropě čirým 
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pokrytectvím, neboť američtí Židé „byli zdaleka nejbohatší, nejlépe vzdělanou, nejvlivnější 

a vůbec nejúspěšnější etnickou skupinou v americké společnosti.“116 Téma holocaustu a jeho 

vlivu na americkou židovskou i nežidovskou společnost se významněji dostalo do popředí 

zájmu až v druhé polovině 60. let. 

Co je tedy z pohledu této práce důležité zdůraznit, když hovoříme o vnímání 

holocaustu americkou společností? Především to, že Američané židovského i nežidovského 

původu chápali v poválečných letech utrpení evropských Židů zcela jinak, než je tomu 

v současné době, kdy se často poukazuje na viktimizaci Židů. Holocaust byl krátce po válce 

brán jako jeden z mnoha nacistických válečných zločinů a nebyl vydělován z celkového 

rámce. Peter Novick zdůrazňuje, že „význam mělo dost možná i to, že pokud se během války 

užilo slovo holocaust, k čemuž občas docházelo, bylo téměř vždy vztaženo k celkové zkáze 

napáchané Osou, nikoliv k osudu Židů. Toto použití symbolicky ilustruje válečné vnímání 

toho, co dnes myslíme pod pojmem holocaust.“117 

Pokud tedy Američané během a následně po válce podporovali vytvoření židovského 

území v Palestině, bylo to z toho důvodu, že jim to připadalo jako vhodné řešení otázky, kam 

umístit několik set tisíc přeživších vězňů z koncentračních táborů, kteří byli fyzicky zubožení, 

ztratili veškerý majetek a nechtěli nebo se ani nemohli vrátit do zemí svého původu, protože 

o ně často jejich vlast nestála. Jednalo se o to umožnit Židům odchod do Palestiny, o který 

usilovali už před válkou (a částečně ho i realizovali), což byla zároveň pragmatická odpověď 

na nastalou poválečnou situaci. Američané nebrali vytvoření židovské země jako 

„kompenzaci“ za holocaust, protože jej ani nevnímali jako samostatnou kapitolu 2. světové 

války. K tomuto vyčlenění holocaustu jako něčím mimořádného a jedinečného tématu došlo 

až později. 

3. ZÁJMOVÉ SKUPINY A OTÁZKA PALESTINY 

Následující kapitola naváže na diskuzi o sionismu a veřejném mínění, jelikož se bude 

věnovat problematice pro-izraelských zájmových skupin ve Spojených státech. Tyto 

organizace se snažily ovlivnit stanovisko americké administrativy k úsilí sionistů vytvořit 

v Palestině židovský stát. Jak vyplyne z textu, mimo celé řady pro-sionistických organizací, 
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z nichž některé nabyly časem značného významu a vlivu, existovaly i takové spolky, které 

aktivně vystupovaly proti myšlence židovské domoviny v Palestině, jinak označované 

termínem Eretz Jisra‘el. Překvapivou se v tomto ohledu může jevit skutečnost, že čelním 

představitelem anti-sionistických organizací byla The American Council for Judaism, tedy 

organizace tvořená Židy samotnými. Část kapitoly se pak podrobněji zaměří na klíčové 

osobnosti pro-palestinské lobby a hlavní pro-palestinské organizace. Záměrem kapitoly je 

poukázat jednak na schopnosti a možnosti těchto organizací, ale také na to, že nebyly 

ušetřeny vnitřního tření, které bylo způsobeno častými názorovými rozpory ohledně toho, 

jakým způsobem realizovat vizi Theodora Herzla. 

Jen těžko lze najít jiný demokratický stát kromě USA, kde by byl veřejný lobbyismus 

stejně rozšířenou a běžnou součástí legislativního procesu a kde by lobbyismu byl připisován 

takový význam. Vzhledem k tomu, že je lobbyismus a činnost s ním spojená chápána často 

rozdílně a toto chápání má často negativní konotace, pokládám za vhodné nejprve definovat 

v této práci užívané výrazy a následně stručně vysvětlit obecné principy lobbyismu. Termín 

lobbování označuje úsilí ze strany jednotlivce či skupiny ovlivnit rozhodnutí vládních 

činitelů.118 Zájmové skupiny a lobbisté plní roli prostředníků mezi vládou a zákonodárci  

a konkrétními jednotlivci či skupinou jednotlivců, která je ovlivňována aktivitami státu, ale 

zároveň má sama zájem na ovlivnění rozhodovacího procesu státních představitelů, nicméně  

postrádá přímé možnosti sdělit a prosadit svoje priority. Lobování v USA umožňuje první 

dodatek americké ústavy.119 Konkrétně se jedná o petiční právo, které opravňuje občany 

Spojených států setkávat se svými zákonodárci a prezentovat jim své postoje a zájmy, 

o jejichž prosazení usilují. Lobbování je tedy z amerického pohledu běžnou součástí 

demokratického systému, samozřejmě za předpokladu, že jsou dodržovány relevantní 

zákony. 

Lobby se nejčastěji zaměřují na členy Kongresu jakožto legislativního orgánu, avšak 

představitelé výkonné moci na federální i státní úrovni jsou také jejich častým cílem. 

Základním předpokladem pro účinné lobování je pravidelný kontakt se zájmovou osobou 

mající na starost danou agendu. Zde se uplatňují dva základní postupy lobbování – přímý 
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a nepřímý.120 První z těchto postupů předpokládá existenci přímého přístupu k zájmové 

osobě – legislativci, poradci či asistentu ministra nebo i k prezidentovi samotnému. Zájmová 

skupina za tímto účelem využívá někoho, kdo takovýmto kontaktem disponuje. Může přitom 

jít o člověka, který je sám s návrhem zájmové skupiny spřízněn. Jako příklad zde může 

posloužit Eddie Jackobsen, blízký přítel Harryho Trumana, který nejednou zařídil Chaimu 

Weizmannovi osobní schůzku s prezidentem. V současné době jsou však spíše využívány 

společnosti, které se přímo specializují na lobování. Tyto společnosti zaměstnávají nebo 

najímají pracovníky, kteří již disponují nebo si dokáží vytvořit přístup přímo k legislativcům. 

Většinou se jedná o bývalé senátory a členy Sněmovny reprezentantů či jiné vládní činitele. 

Druhá varianta zahrnuje nepřímé lobbování. Pokud zájmové skupiny nemají nezbytné 

prostředky pro přímé lobbování či jejich požadavky nenacházejí u představitelů státu 

požadovanou odezvu, snaží se rozhodovací proces ovlivnit nepřímo, buď pomocí voličské 

základny či veřejných médií. Velké zájmové skupiny mají výhodu, pokud jsou jejich členové 

a zastánci rozmístěni napříč Spojenými státy a jejich „poselství“ tak mohou být „doručeny“ 

většímu počtu kongresmanů.121  

Aby bylo lobování v Kongresu účinné, nemusí lobbisté nutně přesvědčit všechny 

legislativce o užitečnosti svého návrhu. Vzhledem k tomu, že Kongres projednává řadu 

různých návrhů, není prakticky možné, aby každý kongresman byl s danou agendou detailně 

obeznámen. Z tohoto důvodu existují různé výbory pro jednotlivé oblasti jako armáda, 

finance, zahraniční vztahy, zdravotnictví, vnitřní bezpečnost aj. Ve výborech však zasedá jen 

určitý počet kongresmanů, který se danou problematiku zabývá. 

Právě zde se zájmovým skupinám otevírá možnost k ovlivnění legislativy. Rozhodovací 

proces je totiž silně odvislý od personálního složení daného výboru. V relativně malých 

skupinkách, jakými kongresové výbory jsou, může několik členů zásadně ovlivnit běh celého 

legislativního procesu. V tomto směru je obzvláště důležitá role předsedů výborů. Sněmovní 

výbory navíc často disponují značnými pravomocemi při určování své agendy. Pokud tedy 

složení výboru a informace poskytované zájmovými skupinami vychýlí byť i nepatrně mínění 

členů výborů určitým směrem, může to vést k zásadním změnám v připravovaném zákoně. 

Stává se to zejména tehdy, kdy kupříkladu několik klíčových členů výboru pohrozí zdržením 

                                                      
120

 Trice, R. H.: "Foreign Policy Interest Groups, Mass Public Opinion and the Arab-Israeli Dispute",  The Western 
Political Quarterly, Vol. 31, No. 2 (June 1978), str. 238. 
121

 Mackenzie, G. C.: American Government:Politics and Public Policy, Random House, 1986, str. 92. 



50 
 

 

nebo zablokováním potřebného rozhodnutí, pokud jejich připomínky nebudou 

implementovány.122 

Jednou z hlavních, pokud ne vůbec nejdůležitější otázkou, je, nakolik jsou zájmové 

skupiny a lobbisté skutečně schopni ovlivnit rozhodovací proces, v našem případě v oblasti 

zahraniční politiky Spojených států. Robert Trice tvrdí, že bylo shromážděno "přijatelné 

množství empirických důkazů o schopnosti zájmových skupin ovlivnit politická rozhodnutí 

za použití přímého způsobu lobbování." Všeobecný konsenzus je takový, že působení 

zájmových skupin má pouze výjimečně zásadnější dopad na výstupy americké zahraniční 

politiky, a to včetně většiny rozhodnutí v arabsko-izraelské otázce.123 Trice tedy zastává 

názor, který by se dal z hlediska teorie mezinárodních vztahů interpretovat jako realistický. 

Dva z asi nejznámějších zastánců teorie moderního politického (neo)realismu, 

profesoři Stephen Walt a John Mearsheimer, však tvrdí minimálně v případě izraelské lobby 

opak. Ač politický realismus obecně zastává názor, že státy jsou primárními aktéry na poli 

mezinárodních vztahů a vnitřní faktory na jejich zahraniční politiku nemají v zásadě vliv,124 

ústředním tématem Waltzovy a Mersheimerovy práce The Israel Lobby and U.S. Foreign 

Policy z března 2006 je tvrzení, že pro-izraelská lobby, v jejímž čele stojí American Israel 

Public Affairs Committee, je fakticky zodpovědná za zatažení USA do války v Iráku. 

Neorealisté tak byli nuceni slevit z původně realistické premisy o (absenci) vlivu nestátních 

aktérů na tvorbu zahraniční politiky. 

V roce 1945 se odhadovalo, že ve Spojených státech žije přibližně 5,2 milionu Židů, 

kteří tak tvořili 3,7 % celkové populace USA.125 Stejně jako dnes Židé obývali zejména státy 

na východním pobřeží, především New York, New Jersey, Floridu částečně pak Illinois a Ohio. 

Zde se koncentrovali v aglomeracích velkých měst, neboť jejich výdělečné aktivity a způsob 

života byly a jsou s městy úzce spjaty. Druhým výrazným znakem americké židovské 

populace je vysoká míra politického aktivismu. Symptomatické pro období 30. a 40. let bylo 

velké množství sionistických organizací. Mnoho z nich bylo samostatnými sdruženími, avšak 

existovaly i velké zastřešující organizace. Přestože nemálo sionistických organizací bylo 
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z hlediska členské základny křesťanských (resp. nežidovských), většina aktivních politických 

sionistů byli Židé. 

Zde je opět na místě definovat pro účely této kapitoly pojem sionismus. Na rozdíl 

od předchozí kapitoly je zde termín sionismus používán pouze ve spojitosti s politickým 

hnutím majícím za cíl realizaci myšlenky Eretz Jisra‘el, nikoliv ve smyslu náboženském. 

Přestože velká většina sionistů byli a jsou Židé, označení se vztahuje i na ne-židovské skupiny 

a jednotlivce, kteří se s politickým programem Theodora Herzla ztotožnili. Vzhledem k tomu, 

že v USA působilo velké množství sionistických organizací, považuji za vhodné zabývat se 

pouze těmi nejvýznamnějšími, které jsou důležité z hlediska této práce. Například jen v roce 

1943, kdy se v New Yorku konal sjezd American Jewish Conference, konglomerátu 

sdružujícího většinu sionistických organizací, bylo přímo pozváno třicet čtyři nejdůležitějších 

židovských sionistických organizací. Sjezdu se však jako pozorovatelé zúčastnili zástupci 

dalších zhruba tří desítek jiných sdružení. 

Na prvním místě mezi sionistickými organizacemi nelze nezmínit World Zionist 

Organization, která byla založena v roce 1897 při příležitosti 1. sionistického kongresu 

v Basileji. WZO byla od samého počátku koncipována jako lobby, která měla využívat 

přímých i nepřímých prostředků k dosažení svého konečného cíle – vytvoření židovského 

státu. Ze stanov WZO vyplývá, že jejím záměrem bylo mimo jiné „organizovat a sjednotit celé 

židovstvo za použití efektivních národních i mezinárodních prostředků s ohledem na zákony 

každé země; posilovat židovský národní sentiment a národní povědomí; podniknout 

přípravné kroky směrem k získání souhlasu těch vlád, u nichž je to nutné, za účelem naplnění 

cíle sionismu.“126 Poslední bod jasně naznačuje, že od počátku moderního politického 

sionismu bylo jeho stoupencům zřejmé, že pro vytvoření Izraele bude zásadní získání 

mezinárodního souhlasu, což měl být výsledek jejich aktivního přístupu.  

Nehledě na mezinárodní přesah vlivu WZO se počátky amerického sionismu datují 

do roku 1917, kdy vznikla první americká sionistická organizace – American Federation 

of Zionists. Později došlo k jejímu přejmenování na Zionist Organization of America, což je 

čtenáři zajímajícímu se blíže o americko-izraelské vztahy již poněkud známější pojem. Kromě 

pouhé změny názvu však také došlo k důležité vnitřní reorganizaci. „Pod vedením tak 

slavných předsedů, jakým byl soudce Nejvyššího soudu Louis Brandeis, rabi Abba Hillel Silver 
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... ZOA setrvala na čele židovského aktivismu.“127 Přestože je ZOA již od 70. let. minimálně co 

se publicity týče ve stínu další pro-izraelské (nikoliv pouze židovské) neziskové organizace 

AIPAC128, má i v současnosti důležité slovo v americko-izraelských otázkách. Na rozdíl 

od AIPAC byla navíc ušetřena řady nepříjemných kontroverzí a The Wall Street Journal ji 

považuje za „nejdůvěryhodnějšího zastánce Izraele na dnešní americké židovské scéně.“129 

Pokud hovoříme o sionismu, resp. o zájmových skupinách a lobby, je nezbytné 

poukázat na objekt jejich zájmu, tedy na osoby a instituce, které se sionistické či jiné pro-

izraelské skupiny snažily ovlivnit. Profesor David Truman tento objekt zájmu definuje jako 

„soubor jednotlivců, kteří si jsou vědomi nebo kteří mohou být seznámeni s možnými 

výsledky činnosti (zájmové) skupiny včetně její propagandistické součásti. Tato činnost ... 

může být již uskutečněná či jenom zamýšlená, reálná i čistě teoretická.“130 Z hlediska 

politicky motivovaného sionismu bylo logickou volbou sionistických organizací zaměřit se 

v první řadě přímo na americké Židy, u nichž se očekávala automatická podpora myšlenky 

samostatného židovského území. Tato domněnka byla samozřejmě založena na tom, že by se 

touto cestou vyřešil trvalý problém ohrožující všechny Židy, a sice antisemitismus. 

Earl Huff, který ve své práci A Study of a Successful Interest Group: The American 

Zionist Movement mapuje příčiny úspěchu amerického sionismu, však shodně s touto 

diplomovou prácí poukazuje na nesprávnost aplikování výše zmíněného předpokladu 

na prostředí Spojených států. Zastává názor, že „většina amerických Židů vnímala sionismus 

jako překážku v cestě začlenění se do demokratického prostředí,“ což odůvodňuje tím, že 

„Amerika poskytovala větší míru emancipace, příležitostí pro asimilování a svobody 

od strachu, než jaké se Židům nabízely v jiných částech světa.“131 Huff a Paul Merkley dále 

shodně poukazují na náhlý nárůst podpory sionismu krátce po vyhlášení Balfourovy 
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deklarace v roce 1917, ale zároveň také na jeho následný úpadek ve 20. letech. 

K opětovnému nárůstu zájmu a podpory sionistické agendy u široké veřejnosti došlo až 

ve druhé polovině 30. let v souvislosti se sílícím antisemitismem, jehož zdrojem bylo  

především  hitlerovské Německo. 

3.1.  American Zionist Emergency Council 

Druhou klíčovou americkou sionistickou organizací, kterou nelze nezmínit, byla 

American Zionist Emergency Council (AZEC). Přestože existovala i jiná významná pro-izraelská 

sdružení jako Pro-Palestine Federation (PPF), křesťanská sionistická organizace založená 

na začátku 30. let, či známější, ale paradoxně ne tak úspěšný American Palestine Committee 

(APC) z roku 1932, AZEC stanul díky svému významu spolu se ZOA v čele amerického 

sionistického hnutí.132 S ohledem na to, že se tyto organizace (AZEC a ZOA) po konci 

2. světové války začaly velice úzce spolupracovat, a to jak na poli programové činnosti tak 

v personální rovině, postačí pro účely této práce podrobněji pojednat pouze o AZEC. 

Posledním nezanedbatelným důvodem, proč je zde AZEC zmíněna, byly názorové střety 

v jejím vedení, které byly vyprovokovány původně nepříliš úspěšným procesem realizace 

Herzlova odkazu.  

American Zionist Emergency Council byla založena v roce 1939, původně však 

pod jménem Emergency Committee for Zionist Affairs.133 Důvodem vzniku této organizace 

byla snaha předejít problému, který se objevil již za 1. světové války. Poté, co došlo v roce 

1914 k propuknutí bojů, byla Světová sionistická organizace fakticky neschopna koordinovat 

své mezinárodní úsilí. Ve snaze předejít podobné paralýze a s ohledem na obavy z možného 

omezení činnosti sionistů ze strany britské vlády bylo rozhodnuto, že sionistické vedení 

přesídlí právě do Spojených států (centrum sionismu bylo až do 40. let 20. století v Londýně). 

Tento přesun a opožděný vstup USA do konfliktu nicméně způsobily, že vedení AZEC bylo 
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dezorganizované a téměř neprotestovalo proti britské Bílé knize z roku 1939, která uvalila 

přísná omezení na imigraci Židů do Palestiny.134 

Funkci a zároveň míru vlivu AZEC trefně shrnul Rufus Learsi, který prohlásil, že „funkcí 

Rady bylo jednat jako mluvčí sionismu v zemi, jejíž vliv se mohl snadno ukázat jako 

rozhodující pro budoucnost Palestiny. Proto bylo zásadní získat americké veřejné mínění 

pro sionistické řešení *v Palestině+. K uskutečnění tohoto záměru *během let 1939–1945] 

bylo vytvořeno téměř 400 místních Emergency Councils po celé zemi. Čtyřicet 

zákonodárných sborů přijalo pro-sionistická usnesení a stejný počet guvernérů zaslal 

prezidentu Rooseveltovi pro-sionistické petice.“135 

Ačkoliv je AZEC spojována především s rabíny Stephenem S. Wisem a Abbou Hillelem 

Silverem, kteří zastávali roli předsedů organizace a tak ovlivňovali podstatnou měrou její 

směřování, je vhodné zaměřit se v prvé řadě na Emanuela Neumanna (o zbylých dvou 

protagonistech bude řeč níže). Emanuel Neumann byl jedním z předních sionistů a během 

svého života zastával vysoké pozice v sionistických organizacích, jmenovitě v Jewish Agency 

a později funkci předsedy ZOA (1947–1949). Do AZEC vstoupil v roce jejího založení jako 

vedoucí oddělení pro styk s veřejností a politickou činnost. Z popisu jeho práce tedy 

vyplývalo, že měl reprezentovat AZEC navenek a získávat podporu veřejnosti pro věc 

sionismu. 

Hned na počátku 40. let si Neumann na základě své předešlé zkušenosti s PPF a APC 

uvědomil zásadní chybu, kterou se sionismus praktikovaný dle vzoru Chaima Weizmanna 

dopouštěl. Místo toho, aby se sionisté snažil co nejvíce zviditelnit na veřejnosti a získat si ji 

nezávisle na její politické orientaci, zaměřovali se až příliš na demokratickou stranu 

a na Franklina D. Roosevelta samotného. Paul Merkley poznamenává, že FDR byl sice 

„upřímným přítelem Siónu, avšak měl svoje chyby. Například nebyl rád, když byl tlačen 

do pozice, ve které byl nucen k rozhodnutím, která zdánlivě vypadala jako reakce na nátlak 

organizovaných veřejných zájmových skupin... a nezůstával přátelsky naladěn vůči 

jednotlivcům nebo skupinám, které současně spolupracovaly s druhou stranou politického 
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spektra.“ Merkley uzavírá svoji úvahu tvrzením, že v průběhu 40. let již „nebylo možno 

přehlížet skutečnost, že Franklin Roosevelt zklamal sionisty a Židy v Evropě a Palestině.“136 

Neumannův názor v tomto směru plně sdílel i jeho přítel a spolupracovník rabi Abba 

Hillel Silver. Silver, reformní rabín ze Cincinnati, se poměrně záhy profiloval jako zastánce 

důrazného až radikálního postupu v otázce sionismu. Pod jeho vedením se AZEC stala 

organizací výrazně ovlivňující mínění americké veřejnosti. Jako klíčová se ukázala strategie 

otevřeného a aktivního přístupu k médiím.137 

Silverův vliv rapidně narostl během let 1942 a 1943 v důsledku dvou zásadních 

událostí. První byla konference v hotelu Biltmore v New Yorku v květnu 1942. 

K Weizmannovu překvapení a nelibosti došlo k přijetí Biltmorské rezoluce jako reakce 

na neschopnost sionistů přimět k  činnosti Roosevelta a Velkou Británii. V rezoluci sionisté 

poprvé otevřeně oznámili cíl vytvořit samostatné židovské společenství138 nezávislé 

na Británii, tzn. požadovali suverénní stát. Pro Weizmanna byla tato konference důležitá 

proto, že ve vedení WZO a ZOA fakticky převládl vliv Ben-Gurionova aktivistického proti-

britského křídla. Ben-Gurion se dokonce pokusil sesadit Chaima Weizmanna z čela WZO, 

avšak neúspěšně.139 Právě v reakci na oslabení své pozice jmenoval Weizmann do čela AZEC 

rabího Silvera v naději na zvýšení její efektivity a úspěšnosti v jednání s Bílým domem. 

Abba Silver nicméně ve vedení AZEC působil společně se Stephenem S. Wisem, který 

byl rovněž reformním rabínem a do jmenování Silvera byl předsedou AZEC sám. Oběma bylo 

společné obrovské nasazení pro sionismus a řečnický talent. Zde však veškerá podobnost 

mezi nimi končí. Do jmenování Silvera byl Wise považován za nejvlivnějšího představitele 

americké židovské komunity, což vedlo k vzájemným sporům. Schizma ve vedení AZEC se tak 

nevyhnutelně stalo zdrojem trpké politické i osobní rivality mezi oběma muži, která přetrvala 

roky. Na rozdíl od pragmatického Silvera byl Wise totiž věrný demokratické straně, věřil 

v tichou diplomacii cílenou po vzoru Weizmanna na vrcholné představitelé státu, a proto byl 

zdrženlivý v kritice Roosevelta za jeho pasivní přístup k otázce Palestiny a evropských Židů. 

Jak píše Ami Iseroff, „Silverovi stoupenci charakterizovali kontrast mezi těmito dvěma 
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[Silverem a Wisem] jako „agresivní sionismus“ versus „politika zeleného světla“ *z Bílého 

domu].“140 

K otevřené roztržce mezi Wisem a Silverem došlo v srpnu 1943 v hotelu Waldorf-

Astoria v New Yorku na setkání American Jewish Conforence. Mimo oficiálně sezvaných 

čtyřiatřiceti hlavních sionistických organizací zde bylo zastoupeno dalších dvacet jedna 

sdružení. Právě zde si Abba Silver upevnil svou pozici, když bez předešlého ohlášení pronesl 

jeden ze svých nejlepších projevů na podporu Biltmorského programu a získal si bouřlivý 

ohlas mezi přítomnými. Tím zároveň naprosto zdiskreditoval a znemožnil plán Wise 

a Weizmanna stáhnout požadavek na nezávislý židovský stát a vrátit se zpět na úroveň 

původně zamýšlené autonomie, čímž chtěli uklidnit Washington a Londýn.141 Obě vlády byly 

totiž požadavkem židovského státu znepokojeny, neboť válečné operace byly stále v plném 

proudu a uklidnění případných arabských bouří (potenciálně podporovaných nacisty) by si 

vyžádalo značnou vojenskou přítomnost ze strany spojenců, což by zkomplikovalo jejich 

válečné plány. 

Silverova a Neumannova strategie s podporou Ben-Guriona, která usilovala 

o popularizaci sionismu mezi širokou veřejností a spolupráci s oběma hlavními politickými 

stranami v Kongresu se záhy ukázala být tou správnou cestou. V únoru 1944 republikánský 

senátor za Ohio Robert A. Taft společně s demokratickým senátorem z New Yorku Robertem 

Wagnerem předložili rezoluci č. 247, která vybízela Brity k okamžitému zrušení Bílé knihy 

z roku 1939. V konečném důsledku pak rezoluce vybízela k vytvoření židovského státu. 

O skutečnosti, že se svým názorem oba senátoři zdaleka nebyli osamoceni, svědčila účast 

skupiny přibližně šedesáti prominentních pro-sionistických křesťanských členů Kongresu 

na březnové večeři pořádané Americkým výborem pro Palestinu (American Palestine 

Committee). Stejná rezoluce byla zároveň předložena ve Sněmovně reprezentantů.142 

Už ke konci války byl tedy vliv sionistů na Kongres USA značný. Kromě samotného 

hlasování se v médiích pravidelně objevovala pro-sionistická prohlášení vyzývající k podpoře 

rozdělení Palestiny na dva samostatné celky – arabský a židovský. Tato prohlášení přicházela 
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od prominentních představitelů Spojených států, jakým byli již zmínění senátoři Taft 

a Wagner, guvernér Thomas E. Dewey nebo tehdejší viceprezident USA Henry A. Wallace. 

Co se týče výše zmíněné rezoluce, její podpora mezi zastupiteli v Kongresu byla 

naprosto jednoznačná. Z 535 členů 78. Kongresu jich 411 vyslyšelo „volání sionistů 

po okamžitých amerických krocích na podporu schválení židovského státu.“143 Při té 

příležitosti 86% amerického Senátu a tři čtvrtiny Sněmovny reprezentantů dále potvrdilo 

právo Židů na osidlování Palestiny bez omezení britskými restrikcemi.144 Nicméně i přes takto 

jednoznačnou podporu v řadách kongresmanů byla nakonec rezoluce na základě tlaku  

Rooseveltovy administrativy a v  konečném důsledku přímo Bílého domu „uložena k ledu“ 

a žádné konkrétní kroky nebyly podniknuty. 

Jakkoliv byla pro-izraelská lobby úspěšná v iniciování rezolucí a získávání významné 

podpory v obou komorách Kongresu a napříč politickým spektrem, její soupeření 

s Rooseveltovou administrativou a hlavně s Bílým domem bylo do dubna 1945 často marné. 

Výše zmíněný příklad společné rezoluce Kongresu to jasně dokládá. Proti rezoluci vystoupil 

nejdříve kriticky generál George Marshall, který varoval před nevolí, kterou mohlo její přijetí 

vyvolat v arabském světě, a to v době, kdy byla oblast vojensky stále významná. Poté, 

co generála Marshalla v jeho kritice podpořil ministr války Henry L. Stimson a posléze i sám 

Franklin Roosevelt, předseda senátního zahraničního výboru Tom Connally hlasování 

o rezoluci odložil. Ke stejnému výsledku došlo i ve sněmovně, čímž byla rezoluce smetena 

pod stůl. 

Podobných případů by se dalo nalézt více. Všechny ale potvrzují skutečnost, že 

z institucí, které byly zapojeny do formulování a realizace americké zahraniční politiky 

na Blízkém východě, byl sionistickou lobby zdaleka nejsnáze ovlivnitelný právě Kongres, 

zatímco čelní představitelé exekutivy byli z hlediska vstřícnosti vůči sionistickým zájmům 

naprosto neoblomní. Jak dodává Avi Shlaim, „byl to ale prezidentský úřad, který držel klíč 

[k těmto věcem].“145 

Po smrti Franklina Roosevelta v dubnu 1945 se stal prezidentem Harry S. Truman. 

Nástup Trumana do úřadu byl téměř pro všechny zúčastněné překvapením, neboť nikdo 

neočekával, že by se „muž z Missouri“ stal prezidentem, čemuž také odpovídala míra jeho 
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informovanosti ohledně zahraniční politiky USA. Nicméně pro-sionisté i anti-sionisté 

neztráceli čas a snažili se této příležitosti využít. Pro sionisty hovořilo kupříkladu to, že 

Truman byl  členem American Palestine Committee, stejně jako většina amerického senátu. 

Byl také jedním z prvních, kdo veřejně odsoudili britskou Bílou knihu. Dále udržoval osobní 

styky s představiteli sionismu, zejména se soudci Louisem Brandeisem a Felixem 

Frankfurterem a pak s rabínem Stephenem Wisem. Na druhé straně existovala reálná 

hrozba, že vliv a osobní preference nového prezidenta budou eliminovány jeho 

administrativou, která byla v drtivé většině anti-sionistická. Sám Stephen Wise v rozhovoru 

s Eliahu Epsteinem (později Eilatem), představitelem Jewish Agency, poznamenal, že 

„největší problém Židů nebyl Truman, ale překonání odporu ministerstva zahraničí.“146 

V souladu se svoji novou strategií se AZEC, který se po druhé světové válce stal 

hlavním mluvčím sionismu, zaměřil na získávání a mobilizování veřejné podpory, 

organizování peticí, pochodů a propagaci sionismu v médiích. Byla to logická volba, neboť 

demokratická strana se začala po válce dostávat do politických problémů, čímž se stala 

citlivější vůči veřejnému mínění před volbami v roce 1946 a 1948. Ukazatelem vlivu pro-

palestinské lobby, který bývá často udáván jako příklad, bylo zejména Trumanovo 

neočekávané pro-sionistické prohlášení na svátek Jom-kipur a také uznání Izraele krátce 

po vyhlášení jeho nezávislosti v důsledku předchozích silných protestů veřejnosti 

organizovaných právě AZEC. Přímé lobbování sice nebylo zcela opuštěno, avšak jeho 

účinnost a efektivita se z logických důvodů dá odhadovat pouze nepřímo, neboť do hry 

po celou dobu vstupovala řada různých faktorů.147 

Jak víme, Židé tvořili přibližně 3,7 % obyvatelstva USA. Přestože většina Židů 

podporovala sionismus, stále se nejednalo o příliš velké množství obyvatel, byť se už 

ve 40. letech připisovala židovské komunitě role „jazýčku na vahách“ během voleb. 

Průzkum veřejného mínění společnosti Elmo Roper z roku 1945, který znovu zmíním 

v části kapitoly zabývající se židovskou opozicí proti vytvoření Izraele, zjistil, že na 80% 

amerických Židů podporovalo vytvoření židovské autonomní oblasti v Palestině.148 

Vezmeme-li v potaz, že i v roce 1945, kdy byly již veřejnosti dostupné informace 

o holocaustu, stále zhruba jedna pětina Židů v USA odmítala vznik samostatného Izraele, 
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dojdeme k závěru, že úsilí nutné k přesvědčení zbývajících 20% Židů by bylo příliš vysoké 

s ohledem na reálný zisk přibližně milionu nových případných příznivců sionismu. Z tohoto 

důvodu bylo logické, že se sionisté začali orientovat na získání podpory mezi křesťany, kde 

existovala možnost získat rozsáhlou základnu sympatizantů s vynaložením mnohem menších 

zdrojů. Nežidovská podpora nabyla o to většího významu vzhledem k tomu, že po konci války 

nastal urgentní problém s tzv. zavlečenými osobami.149 Problém zavlečených osob 

ve spojitosti s předválečnými sliby USA a Velké Británie nabízel sionistům možnost 

politických zisků. Jakkoliv lze tyto úvahy hodnotit jako těžký politický pragmatismus, 

poválečnou humanitární situaci Židů v Evropě šlo využít k vytvoření nátlaku na vlády obou 

zemí.150  

Pokud bychom chtěli nalézt typický příklad křesťanské pro-sionistické organizace, 

jedním z hlavních kandidátů na tuto pozici by byl American Christian Palestine Committee 

(ACPC). Jednalo se o sdružení, které bylo téměř čistě protestantské, disponovalo značnou 

členskou základnou, dobře spolupracovalo se židovskými sionistickým vedením (na rozdíl od 

jiných, nezřídka anti-semitských evangelikálních skupin) a dokázalo získat a využít politické 

kontakty. Navíc se v důsledku hrůz holocaustu stavělo jednoznačně souhlasně k otázce 

Palestiny a vytvoření židovského státu. 

K založení ACPC došlo v roce 1946. Nešlo ale o zcela novou organizaci, nýbrž o spojení 

dvou významných křesťanských sionistických celků, a to Christian Council on Palestine (CCP) 

a již zmíněného American Palestine Committee. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat význam 

ACPC v souvislosti s předchozí činností obou organizací. Jejím pravděpodobně nejcennějším 

přínosem bylo napojení na významné aktéry amerického politického života. Seznam 

významných osobností a politiků napojených na ACP obsahoval přes tři sta jmen vládních 

činitelů, legislativců, guvernérů, významných univerzitních profesorů, představitelů církve 

a občanských aktivistů podporujících realizaci Balfourovy deklarace. Z politiků se jednalo 

například o tehdejšího senátora Harryho Trumana a republikánského vůdce menšiny 

Sněmovny reprezentantů Josepha W. Martina. Už z toho je patrné, že APC, resp. ACPC 

dokázal oslovit obě hlavní politické strany.151 Z osobností mimo Washington byl 
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nezanedbatelný přínos Reinholda Niebuhra, protestantského teologa a veřejného 

komentátora, který sehrál klíčovou roli v oslovování křesťanské veřejnosti a zasadil se 

o zvýšení veřejného povědomí o perzekuci Židů ve světě a o zločinech Holocaustu. Křesťané 

se dle něj po válce měli zasadit o vytvoření Izraele na základě své morální odpovědnosti 

za příkoří spáchaném na Židech v průběhu historie. 

Efektivita ACPC a vliv, jaký dokázala získat prostřednictvím mediálních kampaní mezi 

křesťanskou veřejností po roce 1945, průběžně narůstal. Dosáhl takové míry, že vyvolal 

v Trumanově administrativě, která se po smrti Roosevelta snažila přesvědčit nového 

prezidenta k zaujetí jednoznačně anti-sionistického postoje, skutečné obavy z možného 

ovlivnění prezidenta. Svědčí o tom například memorandum z 28. května 1945, ve kterém Loy 

W. Henderson z ministerstva zahraničí varoval Bílý dům před snahou ACPC přimět všechny 

členy Kongresu k zaslání pro-sionistické výzvy adresované prezidentovi. Jak víme, tyto 

„hrozby“ byly zcela reálné.152 Po vzniku Izraele a jeho promptním uznání Spojenými státy pak 

řada členů Trumanova kabinetu (George Marshall, James Forrestal, Loy Henderson, Evan 

Wilson) obviňovala prezidenta z podvolení se tlaku zájmových skupin v zájmu zajištění si 

volební podpory.  

3.2.  Židé proti sionismu 

Jak bylo zmíněno dříve, sionistické hnutí v USA se sestávalo z několika desítek 

židovských i nežidovských sionistických organizací a sdružení. Ochota dlouhodobě 

a efektivně se politicky angažovat za účelem ovlivnění americké zahraniční politiky však byla 

záležitostí převážně židovských pro-izraelských sdružení. Šest největších židovských 

organizací registrovalo v roce 1943 více než čtvrt milionu členů z celkové židovské populace 

čítající přes pět milionů lidí. Do roku 1948 pak členství v židovských sionistických organizacích 

vystoupalo až na tři čtvrtě milionu členů, z nichž pouze 250 000 bylo registrovaných v ZOA. 

Ačkoliv bylo židovské sionistické hnutí poměrně rozdrobené co se týče členství v jednotlivých 

sdruženích, téměř celou dobu bylo schopné udržet jasný politický kurz směřující k vytvoření 

Izraele. 

Již zmíněný průzkum veřejného mínění provedený společností Elmo Roper v roce 

1945 přinesl jednoznačný výsledek, dle kterého 80% amerických Židů podporovalo názor, že 

„židovský stát v Palestině je dobrá věc pro Židy a veškeré úsilí by mělo být směřováno 
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k ustanovení Palestiny jakožto židovského státu nebo jako součásti [britského] společenství 

pro ty, kteří si přejí zde usadit.“ Zároveň se také projevil okrajovější vliv anti-sionistické 

propagandy (nikoliv antisemitské), iniciované nejen ze strany ne-Židů, ale i určitého 

segmentu Židů samotných, neboť pouze 10% respondentů zastávalo stanovisko, dle kterého 

byli Židé pouze náboženskou skupinou, nikoliv národem, a proto by měla snaha Židů vytvořit 

si svou domovinu v Palestině či kdekoliv jinde na světě negativní následky pro všechny 

zúčastněné strany. Zbylých 10% respondentů se nevyjádřilo.153 Jak vyplývá z výše uvedeného 

průzkumu, naprostá většina Židů byla rozhodnými zastánci sionismu. Nicméně ani v tomto 

případě nebyla názorová soudržnost absolutní, o čemž svědčí zmíněných deset procent 

odpůrců ideje židovského státu. 

K nejmarkantnějšímu projevu odmítnutí sionismu samotnými Židy došlo v roce 1943. 

V srpnu tohoto roku byl svolán sjezd American Jewish Conference, který měl přispět 

k posílení vzájemné spolupráce mezi četnými židovskými sdruženími. American Jewish 

Conference byla vytvořena jako ad hoc židovská organizace v lednu 1943. Původně byly 

na programu jednání pouze dva body, oba velice rozsáhlé a závažné – posílení vzájemné 

spolupráce stanovením společného postupu a řešení poválečné budoucnosti Židů. V červnu 

byla pak dodatečně na program zařazena otázka záchrany evropských Židů z nacisty 

okupovaných území. Za tímto účelem bylo sezváno třicet čtyři hlavních židovských 

organizací, z nichž nakonec pozvání odmítly pouze dvě. Tyto dvě organizace, American 

Jewish Committee a American Council for Judaism (ACJ), se staly symbolem židovského anti-

sionismu. Původní účel sjezdu nakonec stejně nebyl naplněn, neboť nebylo dosaženo větší 

vzájemné soudržnosti ani záchrany alespoň části evropských Židů. American Jewish 

Conference byla rozpuštěna v roce 1949.154 

Rozkol mezi americkými židovskými kongregacemi v pohledu na otázku židovského 

samostatného území v Palestině pramení z rozdílného nahlížení na integraci a asimilaci Židů 

ve Spojených státech. Židovská společenství se od sebe liší primárně mírou religiozity, podle 

níž se dělí na ortodoxní, konzervativní a reformní větev. Z historického hlediska nejsilněji 

zastávali myšlenku samostatného a nezávislého Izraele ortodoxní Židé. Významným 

faktorem bylo, že ortodoxnímu judaismu v USA dominovali především Židé z východní 
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Evropy. Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, schopnost a ochota asimilace byla u této 

skupiny zdaleka nejmenší. Názorově byli ortodoxním Židům v USA velmi blízko 

i konzervativní Židé. Jedinou výjimku v podpoře sionismu tak tvořilo reformní spektrum 

amerického judaismu, tedy Židé, kteří přišli do USA nejdříve, díky čemuž byli plně 

integrováni. Až do 30. let reformisté zastávali názor, že „Židé netvoří národnost, nýbrž pouze 

náboženskou skupinu.“155 Ke změně došlo až po nástupu nacismu a spolu s ním široce 

pojímaného a rychle se šířícího antisemitismu. V reakci na evropské dění převládl v řadách 

reformních Židů vliv sionistů jako byl Abba Silver, Stephen Wise a Solomon Goldmann nad 

anti-sionisty. Vnějším projevem tohoto vývoje bylo zasedání Ústřední konference amerických 

rabínů (CCAR) v roce 1937.156 Výstupem této konference byla deklarace principů nazvaná 

Columbus Platform of 1937, která měla sloužit jako „vodítko pro progresivní část židovstva.“ 

Pro americký sionismus však bylo zásadní to, že CCAR v deklaraci potvrdil koncept 

židovského národa a myšlenku, že Palestina nepředstavuje pouze „útočiště pro utlačované 

uprchlíky, ale také centrum židovského kulturního a duchovního života.“157 

V listopadu 1942 se sešlo několik vůdců reformního judaismu ve Filadelfii, kde 

po vzájemných konzultacích vytvořili silně anti-sionistické hnutí American Council for Judaism 

(ACJ). Jednalo se o radikální odpověď na další aktivity CCAR, která pod předsednictvím 

sionistického rabína Jamese G. Hellera ze Cincinnati neplánovaně přijala rezoluci volající 

po vytvoření židovské armády. Tato armáda se měla následně zapojit do bojů v Evropě 

pod židovskou vlajkou. Rabín Elmer Berger, anti-sionista, odsoudil tuto rezoluci jako 

„nestoudný projev židovského nacionalismu“ vycházející z reformního židovského hnutí, 

které dle něj vždy bylo „pevností anti-sionistického judaismu.“158 

Během let 1942–1948 využívala ACJ k prosazování svých myšlenek poměrně 

vyhrocenou mediální kampaň. V pozitivním směru poukazovala na možnosti emancipace 

Židů v demokratických zemích a prosazovala judaismus jako čistě náboženský koncept. 

Negativní aspekt kampaně proti sionismu zahrnoval obviňování z ohrožování sociálního 

postavení a bezpečnosti Židů v jejich diasporách po celém světě, snahu o vyčlenění Židů 

ze společností, ve kterých byli integrování, a obviňování sionistů ze zneužívání holocaustu 

                                                      
155

 Huff, str. 115. 
156

 Přeloženo z anglického originálu „Central Conference of American Rabbis“. 
157

 Central Conference of American Rabbis: The Guiding Principles of Reform Judaism, 
http://ccarnet.org/Articles/index.cfm?id=40&pge_id=1606 (10. 3. 2011). 
158

 Berger, E.: "Memoirs of an Anti-Zionist Jew",  Journal of Palestine Studies, Vol. 5, No. 1/2 (Autumn 1975– 
Winter 1976), str. 9. 

http://ccarnet.org/Articles/index.cfm?id=40&pge_id=1606


63 
 

 

ve prospěch židovského nacionalismu. Paradoxně však ACJ podporovala zrušení všech 

omezení uvalených na imigraci Židů do Palestiny i do jiných zemí. V tomto směru například 

plně podporovala iniciativu za zrušení Bílé knihy z roku 1939 a po válce stála za doporučením 

Anglo-amerického vyšetřovacího výboru (AACI), který navrhl okamžitý přesun sta tisíc 

zavlečených Židů z Evropy do Palestiny. Z pochopitelných důvodů ACJ úzce kooperovalo 

s americkým ministerstvem zahraničí.159 

Na druhé straně sionisté velmi rychle vycítili nebezpečí, jaké ACJ představovala, 

a zahájili stejně ostrou kampaň zaměřenou na diskreditaci anti-sionismu. O vyhrocenosti 

vzájemného konfliktu svědčí např. i to, že rabi Solomon Goldman, prezident ZOA v letech 

1938–1940, který patřil k velmi umírněnému křídlu Stephena Wise a odmítal denunciaci anti-

sionistů na veřejnosti, byl zároveň zásadně proti jakékoliv navrhované dohodě o příměří 

s ACJ v rámci reformního judaismu. Uvedl, že „deklarace neutrality by umožnila nákaze anti-

sionismu rozšířit se do celého těla reformní židovské komunity.“160 ACJ ze zpětného pohledu 

nebyla ve své činnosti příliš úspěšná. Jak podotýká Elmer Berger, „původní odezva na vznik 

ACJ vypadala o mnoho slibněji než následující události ukázaly. Svým způsobem jsme 

sionistickou mašinérii přistihli nepřipravenou.“ V zápětí ale dodává, „byli jsme... neuvěřitelně 

naivní.“161 Jakkoliv totiž ACJ mohla počítat s podporou ministerstva zahraničí, veřejné mínění 

bylo v důsledku zpráv z koncentračních táborů po roce 1945 vůči anti-sionismu hluché. 

Vyhlášení nezávislosti Izraele v květnu 1948 pak znamenalo de facto konec aktivní činnosti 

ACJ. 

4. KONFLIKT BÍLÉHO DOMU SE ZBYTKEM ADMINISTRATIVY 

Franklin Delano Roosevelt za sebou zanechal ve věci Palestiny nejasné dědictví. 

Po celou dobu výkonu své funkce ve vztahu k sionistickým požadavkům důsledně povyšoval 

národně-bezpečnostní závazky nad své vlastní politické zájmy. Průběžně pomáhal odvracet či 

alespoň zmírňovat arabsko-židovský konflikt, který mohl destabilizovat Blízký východ 

a poškodit tak postavení spojenců ve 2. světové válce. Během války si Roosevelt byl vědom 
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klíčové role Saúdské Arábie, resp. jejich ropných ložisek, které z větší části spravovala 

americká ropná společnost ARAMCO. Význam dobrých vztahů s Araby pro USA dokládá 

i fakt, že v roce 1942 prohlásil FDR Saúdskou Arábii za vitální strategickou zájmovou oblast 

z hlediska americké národní bezpečnosti. Významnější podpora sionistických požadavků by 

se velmi pravděpodobně setkala se silnou nevolí ze strany antisemitsky naladěného krále 

Abdula Azíze Ibn Saúda, který se během války jinak projevoval jako spolehlivý partner USA. 

V obavách z možných arabských bouří tak Roosevelt odmítl řešit veškeré sionistické 

požadavky.  Potenciálně velmi výbušné byly zejména jakékoliv přísliby zřízení židovského 

společenství na území Palestiny, zrušení britských restrikcí uvalených na židovskou imigraci či 

návrhy amerických sionistů na vytvoření židovské armády pod britským velením. 

Franklin Roosevelt se nicméně nestavěl k požadavkům sionistů zcela negativně. 

Většina jeho pro-sionistických vyjádření byla však vždy formulována velmi opatrně. Měla 

naznačit podporu židovské imigrace do Palestiny, avšak pouze do té míry, aby se nedala 

považovat za přímou podporu vzniku samostatného území.162 Díky velmi opatrnému 

politickému manévrování si kupříkladu před prezidentskými volbami z roku 1944 zajistil část 

židovských hlasů, ale zároveň nezpůsobil problémy Velké Británii a příliš nerozjitřil pocity 

Arabů. Tato obojetná politika, která si kladla za cíl neohrozit spojenecké tažení, však po válce 

přivedla Harryho S. Trumana do značných problémů a způsobila konflikt mezi všeobecně pro-

sionistickým Kongresem a Trumanovými poradci v Bílém domě na jedné straně a zbytkem 

administrativy, obzvláště ministerstvem zahraničí a Pentagonem, na straně druhé. 

Není pochyb o tom, že Harry Truman sehrál nezastupitelnou roli v tom, co by se dalo 

označit za závěrečné vyvrcholení procesu, na jehož konci vznikl stát Izrael. Z historického 

pohledu je nepochybně ironií, že tím, kdo byl nejvíce zasažen náhlým úmrtím Franklina 

Roosevelta a kdo nejvíce pochyboval o Trumanově přínosu pro věc sionismu, byli sami 

sionisté. V reakci na smrt FDR si David Ben-Gurion napsal do deníku: „Vím, že se jedná 

o velkou ztrátu pro Ameriku i pro svět, ale obávám se, že jsme to my, kdo bude nejvíce 

zasažen touto katastrofou... S původem ze Středozápadu (Missouri) pochybuji o tom, zda má 

prezident nějaký kontakt a vztah k Židům a pochybuji o tom, že si naši přátelé 

ve Washingtonu *Felix Frankfurter, Sam Rosenman a Henry Morgenthau+ i nadále udrží 
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stejné kontakty s novým prezidentem. Na druhé straně se mi zdá, že veřejné mínění nabylo 

ve Spojených státech na významu.“163 

Tyto pochybnosti se později ukázaly jako neopodstatněné, neboť Harry Truman vztah 

k Židům měl. Mezi jeho nejbližší přátele patřil například Eddie Jacobson, se kterým se 

Truman znal již z doby před první světovou válkou. Sám Jacobsen byl aktivním sionistou 

a spolu s Hermanem Rosenbergem, dalším Trumanovým přítelem z Kansas City, byl členem 

židovské organizace B'nai B'rith.164 Oba výše jmenování patřili do reformní židovské 

kongregace. Nicméně v době, kdy se Truman ujal křesla prezidenta USA, se o jeho vztahu 

k Eretz Jisra‘el příliš nevědělo, resp. jeho chování bylo do značné míry ambivalentní. Je nutno 

dodat, že tato ambivalence předznamenala jeho chování během celé doby strávené v úřadě 

a díky ní dosud přetrvává nejednost v interpretaci toho, jaká byla hlavní příčina Trumanovy 

podpory vzniku Izraele. 

Harry Truman chápal rozdíl mezi tím, co je jeho osobní názor na věc, a tím, co je 

potřeba udělat ve prospěch obecného zájmu, a podle toho se také choval. Truman například 

jako jeden z prvních senátorů v roce 1939 odsoudil přijetí britské Bílé knihy. V článku British 

Surrender – A Munich for the Holy Land převzatém z The Washington Post, který vyšel 

na Trumanův popud v Congressional Report a obsahoval jeho komentář, se vyjádřil o Bílé 

knize v tom smyslu, že „udělala ze slibu Lorda Balfoura Židům cár papíru.“165 V roce 1941 

vstoupil senátor Truman do American Palestine Committee, pro-sionistické organizace, 

kde se dostal do přímého kontaktu s předními sionisty jako byl Stephen Wise, Emanuel 

Neumann, Louis Brandeis či Felix Frankfurter. O rok později dokonce vstoupil do Výboru 

pro židovskou armádu (Committee for a Jewish Army), který byl organizován radikálně 

sionistickou skupinou Petera Bergsona, a podepsal petici zasazující se o vznik židovské 

armády pod britským velením.166 
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Když však v roce 1943 Rooseveltova administrativa vyjádřila obecné znepokojení 

nad možnými důsledky takového počínání (nejen Trumanovým) pro vztah s Británií a Araby, 

Truman svoje členství ve Výboru i bez přímého nátlaku Bílého domu zrušil. Stejně tak v roce 

1944 podpořil prezidenta Roosevelta v jeho odporu proti společné rezoluci obou komor 

Kongresu, která volala po zrušení Bílé knihy a vytvoření židovského společenství v Izraeli. 

Truman uvedl, že jeho oddanost myšlence na záchranu Židů a sympatie k možnosti vytvoření 

židovské domoviny trvají, avšak musel se podřídit politice FDR a odložit celou záležitost až 

do vítězného konce války, neboť vítězství bylo hlavním americkým národním zájmem.167 

Bohužel lze nyní jen velice těžko odhadovat, zda tak Truman učinil z čistého respektu vůči 

přání prezidenta nebo zda šlo o snahu vyhnout se případnému konfliktu a následkům, které 

by případně musel nést. 

Obavy z negativního vývoje sionistické agendy tak byly po Trumanově převzetí 

prezidentského úřadu vzhledem k jeho předešlým krokům skutečně částečně oprávněné. 

Nelze říci, že by Harry Truman obecně nedržel slovo nebo se nechal snadno zviklat 

okolnostmi. Jak víme z dalších událostí, málokterý prezident v americké historii se co 

do rozhodnosti mohl Harrymu Trumanovy rovnat. Potvrzuje to jeho odhodlanost prosadit 

nepopulární, byť ze zpětného pohledu správná rozhodnutí navzdory silné opozici. Známými 

příklady bylo pozdější odstranění rasové segregace v ozbrojených složkách v roce 1948 či 

odvolání generála MacArthura z pozice vrchního velitele spojeneckých sil na Dálném 

východě v roce 1951. Sionisté se nicméně obávali především toho, že Truman bude 

pokračovat v Rooseveltově politice, ve které z globálního hlediska pro Izrael nebylo místo, 

což se všemožným způsobem snažil zdůrazňovat jak Pentagon, tak Foggy Bottom. 

4.1.  Domov pro sto tisíc 

Problematika Židů poprvé výrazněji upoutala pozornost Harryho Trumana necelý 

měsíc po ukončení války. Na naléhání čelních amerických židovských představitelů a ministra 

financí Henryho J. Morgenthaua, kteří poukazovali na špatné chování americké armády vůči 

bývalým vězňům v koncentračních táborech, jmenoval Truman Earla G. Harrisona do čela 

inspekční komise, která měla prozkoumat stav v třiceti bývalých nacistických táborech. 

Harrison, bývalý komisař pro imigraci a americký vyslanec v Mezivládním výboru 
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pro uprchlíky168, na základě své cesty sestavil zprávu, kterou předložil prezidentovi 3. srpna 

1945. 

Jeho zjištění prezidenta šokovaly. Harrison poukázal na bezútěšnou situaci bývalých 

vězňů, která se po jejich „osvobození“ americkou armádou příliš nezměnila. Velkým 

problémem byl zejména nedostatek potravin, léků a ošacení, ale i chování samotných  stráží. 

Pro budoucí politiku USA ve vztahu k palestinské otázce však byla zásadní především 

doporučení, která z Harrisonovy zprávy vyplývala. Konkrétně bylo navrženo bezodkladné 

přemístění sta tisíc Židů do Palestiny, a to z „čistě humanitárních důvodů bez jakýchkoliv 

souvislostí s ideologickými nebo politickými cíli co se týče Palestiny samotné.“ Harrison se 

tak ztotožnil s návrhy Jewish Agency, která stejný požadavek předložila britské vládě. 

Zároveň shodně s Jewish Agency upozornil, že hlavní překážkou bude britská Bílá kniha. 

Podle jejích pravidel by totiž roční kvóty pro imigraci Židů do Palestiny byly vyčerpány již 

v srpnu 1945.169 Harrison své doporučení ospravedlňoval tím, že udržení přijatelných 

podmínek v táborech spravovaných spojenci je náročné po organizační, materiální a finanční 

stránce. Pro bývalé vězně bylo navíc minimální využití, zatímco v Palestině byl nedostatek 

pracovních sil a jednalo se o destinaci, kam velká část přeživších Židů stejně chtěla zamířit, 

neboť se jen málokdy chtěli vrátit do zemí svého původu.170 

Doporučený počet sta tisíc Židů, kteří měli být přesunuti do Palestiny, vycházel z prvních 

odhadů o počtu přeživších v koncentračních táborech. Jak ale uvádí Patrick M. Malin 

ve studii názvané The Refugee: A Problem for International Organization, celkové množství 

osob židovského původu, které spadaly do kategorie zavlečených osob bez domova (tzv. 

displaced persons), bylo ve skutečnosti 250 až 300 tisíc.171 Mezi historiky panuje vzácná 

shoda v tom, že situace Židů v Evropě se Trumana se hluboce dotýkala a jeho reakce 

na doporučení obsažená v Harrisonově zprávě vycházela čistě z humanitárních důvodů. 

V dopise z 31. srpna 1945 adresovaném britskému ministerskému předsedovi Attleemu 

napsal, že „žádná jiná záležitost není tak důležitá pro ty, co prožívali hrůzy koncentračních 
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táborů po více jak desetiletí, než budoucí možnost emigrace do Palestiny“ a vyjádřil víru, že 

této imigraci nebudou kladeny překážky.172 

Tento požadavek vyvolal okamžitou reakci ministerstva zahraničí, neboť Truman 

napsal dopis Attleemu sám bez předchozí konzultace. V memorandu ministru zahraničí 

Jamesi F. Byrnesovi připraveném Paulem H. Allingem, vedoucím sekce pro blízkovýchodní 

záležitosti (Near Eastern Affairs – NEA), byly popsány možné následky masového přesunu 

Židů z Evropy do Palestiny. NEA, která zastávala zcela opačné stanovisko než prezident, 

podporovala britskou politiku na Blízkém východě a ztotožňovala se s Bílou knihou. Náhlý 

masivní příliv Židů by dle NEA způsobil akutní nedostatek ubytovacích kapacit. Existovalo 

také riziko propuknutí epidemií infekčních nemocí, především tyfu, kterým mnoho bývalých 

vězňů z koncentračních táborů trpělo. Především hrozily arabské bouře, které by si vyžádaly 

zbytečné krveprolití. K odvrácení těchto bouří by pak byla nutná rozsáhlá vojenská 

přítomnost Britů či Američanů. Spojené státy se tak dle NEA raději měly vyvarovat 

jakýchkoliv zásahů, které by mohly ohrozit postavení Britů mezi Araby.173 

O něco později, 14. září, dorazila telegrafická odpověď Clementa Attleeho, který 

varoval, že podobné požadavky by „způsobily vážné narušení vztahů“ mezi oběma zeměmi. 

Attlee dále poznamenal, že „v případě Palestiny musíme zvažovat nejen požadavky Židů, ale 

také Arabů“ a že příchod desítek tisíc Židů by vyvolal „požár v Palestině.“ Závěrem podotkl, 

že v současné době nejsou vyčerpány ani kvóty stanovené Bílou knihou, které umožnily 

příjezd 1 500 Židům během srpna 1945.174 Attleeho reakce na Trumanův požadavek 

prezidenta nepříjemně překvapila, neboť stála v ostrém kontrastu s předchozí pro-

sionistickou politikou Labouristické strany během války. Obzvláště zarážející bylo, když takto 

hovořili právě Attlee a Bevin, kteří se do té doby těšili značné popularitě mezi sionisty. 

V odpovědi britskému premiérovi z 18. září Truman pouze odvětil, že se záležitostí nebude 

zabývat do doby, než se James Byrnes vrátí z Evropy, kde se účastnil zasedání Rady ministrů 

zahraničí a měl možnost otázku Palestiny osobně projednat s Attleem i Bevinem. 

V tuto dobu se poprvé výrazněji projevil vliv voleb na prezidentovo politické myšlení. 

V New Yorku právě vrcholil politický souboj o křeslo starosty, ve kterém židovský 

republikánský kandidát usiloval o získání hlasů tradičně demokratických židovských voličů. 
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Ve snaze pomoci demokratickému kandidátovi Williamu O'Dwyerovi zveřejnil Truman 29. 

září již zmíněný dopis adresovaný Attleemu, ve kterém požadoval přemístění sta tisíc 

evropských Židů do Palestiny. Tento krok vyvolal velice ostrou reakci nejen ze strany Británie, 

ale i arabských zemí. V obavě z možné eskalace napětí na Blízkém východě však Truman 

později odmítl své vyjádření navzdory žádostem sionistů znovu veřejně zopakovat.175 Je 

otázkou, nakolik měl Trumanův krok vliv na výsledek voleb, avšak O’Dwyer křeslo starosty 

New York City nakonec získal. 

V reakci na Trumanovu politiku vznesla Velká Británie v listopadu 1945 návrh 

na vytvoření Anglo-amerického vyšetřovacího výboru (Anglo-American Committee of Inquiry 

– AACI). Výbor byl sestaven v lednu 1946 a dostal za úkol přezkoumat problematiku Židů 

v Evropě a situaci v Palestině. Whitehall se tímto krokem snažil dosáhnout několika cílů. 

Chtěl jednak demonstrovat zájem o celý problém a vlastní iniciativu a předejít tak případným 

další rozporům s Bílým domem (v této době byl již navíc patrný rozkol mezi Bílým domem 

a americkým ministerstvem zahraničí). Dále chtěl zmírnit dopad Trumanova zářijového 

vyjádření k závěrům Harrisonovy zprávy, které vyvolalo obavy a rozhořčení mezi arabskými 

představiteli na Blízkém východě. V neposlední řadě chtěla Británie získat čas, během nějž, 

jak doufala, dojde k obratu americké zahraniční politiky v její prospěch. Truman, vědom si 

nutnosti spolupráce s Brity, návrh Whitehallu rád přijal za podmínky, že vyšetřovací výbor 

přijde s realistickým řešením, které bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany. 

Díky tomuto kroku se mu načas podařilo utišit ostrou kritiku ze strany Foggy Bottom 

a Pentagonu.176 

Výsledek práce dvanáctičlenného AACI, kde byli rovnou měrou zastoupeni Britové 

a Američané, nebyl příliš odlišný od závěrečného doporučení obsaženého v Harrisonově 

zprávě.177 V konečné zprávě z dubna 1946 AACI rovněž doporučil, aby došlo s okamžitou 

platností k přemístění sta tisíc Židů z Evropy do Palestiny a aby byl zrušen zákaz prodeje půdy 

Židům. Další imigrace by byla podmíněna ekonomickým vývojem v zemi. AACI nicméně 

nedoporučil vznik samostatného židovského společenství, o které sionisté usilovali. Místo 

toho navrhl rozdělení Palestiny na arabskou a židovskou část. Oba tyto celky měly být 

                                                      
175

 Cohen, M. J.: "The Genesis of the Anglo-American Committee on Palestine, November 1945: A Case Study in 
the Assertion of American Hegemony",  The Historical Journal, Vol. 22, No. 1 (March 1979), str. 194. 
176

 Hahn, str. 33. 
177

 Američtí členové AACI byli různorodou skupinou právníků, diplomatů, univerzitních profesorů a badatelů a 
politiků. Předsedou americké skupiny byl texaský federální soudce Joseph C. Hutcheson, Jr. Britské skupinu, jež 
byla tvořena převážně vysokými úředníky britské vlády, oficiálně vedl Lord Robert C. Morrison. 



70 
 

 

spravovány Velkou Británií v rámci poručnictví OSN.178 Otázka správy území se přitom 

později ukázala být  hlavním kamenem úrazu. 

Reakce Arabů byla dle očekávání negativní již po samotném oznámení o ustavení 

vyšetřovacího výboru. Arabští představitelé poukazovali na absenci právního základu 

pro vytvoření výboru, který dle nich postrádal jakoukoliv legitimitu. Dále odmítali židovskou 

autonomii, neboť ta by umožnila příchod dalším imigrantům. Saúdskoarabský emír Fajsal 

v reakci na doporučení výboru vyjádřil v dopise náměstku ministra zahraničí Deanu 

Achesonovi neochotu pokračovat v ekonomické spolupráci s USA kvůli „hluboké nedůvěře 

v politiku USA na Blízkém východě obecně“ a varoval USA před vměšováním se 

do palestinského problému.179 

Podobného názoru byl i Loy W. Henderson, nový vedoucí NEA. Henderson doporučil, 

aby se Spojené státy nijak nevyjadřovaly ke zprávě vyšetřovacího výboru. Obával se totiž, že 

násilí mezi Araby a Židy, které v lednu 1946 zachvátilo celou Palestinu a přimělo britskou 

i americkou armádu evakuovat většinu civilistů i část vojenského personálu, by mohlo 

přerůst v konflikt, který by si vyžádal zásah spojeneckých vojsk. Dean Acheson s tímto 

názorem plně souhlasil a poukazoval na to, že ačkoliv je rozdělení Palestiny a povolení 

imigrace Židům v USA populárním krokem, jeho možné negativní důsledky by výrazně 

převážily jeho přínosy.180 Na druhé straně tradičně pro-sionističtí poradci Bílého domu 

podporovali závěry AACI. Například generál John H. Hilldring, náměstek tajemníka 

pro okupovaná území v Evropě, opakovaně zdůrazňoval vysoké finanční i personální náklady 

na udržování uprchlických táborů jako argument pro transfer Židů. 

Stanovisko amerických sionistů k návrhům AACI bylo v podstatě dvojího charakteru. 

Na veřejnosti byli umírnění sionisté kolem Weizmanna i radikálnější Ben-Gurionovi stoupenci 

spokojeni s návrhem transportovat sto tisíc Židů do Palestiny, jelikož jej z krátkodobého 

pohledu považovali za zisk. S ohledem na dlouhodobější vývoj se však objevovaly odlišné 

názory na to, zda přijmout návrh na dvoustátní řešení v rámci poručnictví či nadále trvat 

na samostatnosti od samého počátku. V konečném důsledku převážil Ben-Gurionův návrh, 
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který trval na rozdělení Palestiny na dva samostatné státy. Klíčové bylo přitom to, aby se 

židovská část Palestiny nacházela mezi Středozemním mořem a Jordánem, čímž by se zajistila 

alespoň minimální obranyschopnost Izraele.181 

28. dubna se na naléhání Nachuma Goldmanna sešli členové Anglo-amerického 

vyšetřovacího výboru James MacDonald a Bartley Crum s Abbou Silverem. Přiměli jej, aby 

přestal s ostrou kritikou AACI, jehož členy obviňoval z nedostatečné znalosti problematiky, 

která se podle něj projevila na výsledném doporučení výboru, jež pokládal za amatérské. 

Crum a MacDonald ho dále přesvědčili, že nejlepším postupem je nechat prezidenta 

Trumana podpořit přesun sta tisíc židovských uprchlíků a požádat o zrušení Bílé knihy. Abba 

Silver a Emanuel Goldmann poté sepsali návrh prezidentského prohlášení k závěrům AACI, 

které předali Davidu K. Nilesovi, zapálenému sionistovi a poradci prezidenta. Následující den 

Crum předložil návrh prohlášení Trumanovi, který, i při vědomí toho, že jej de facto sepsali 

přední američtí sionisté, s jeho podobou víceméně souhlasil.182 

Jedinou změnu provedl Truman zařazením pasáže, která požadovala ochranu 

muslimských, křesťanských a židovských posvátných míst a dále „garanci občanských 

a náboženských práv arabské populace v Palestině.“183 Truman pro-sionistické prohlášení 

zveřejnil 30. dubna 1946 navzdory britské žádosti o odklad, čímž si vysloužil ostrou kritiku 

z Foggy Bottom i z Whitehallu, kde frustrace ohledně rozpolcené americké zahraniční politiky 

dosahovala již vrcholu. Francis Williams, přítel Ernesta Bevina, si poznamenal do svého 

deníku, že Trumanovo prohlášení „uvrhlo Bevina do nejzuřivějšího běsnění, v jakém jsem ho 

kdy viděl.“184 Prohlášení z 30. dubna je vnímáno jako jeden z hlavních úspěchů sionistické 

lobby. Tento úspěch však neměl dlouhého trvání.  

Velká Británie nesla zprávu AACI a Trumanovo dubnové prohlášení velmi nelibě. 

Ve stejnou dobu totiž řešila vážnou ekonomickou situaci na domácí půdě, stupňující se 

násilné bouře na Blízkém východě a na globální úrovni s obavami sledovala zhoršování 

vztahů se Sovětským svazem, mj. kvůli sovětským požadavkům v Turecku a neochotě 

stáhnout se z Íránu. Z důvodu nedostatku financí ve státní pokladně se Britové rozhodli 

omezit vlastní vojenskou přítomnost na Blízkém východě. Úsporná opatření zahrnovala 

odchod z Egypta a Iráku, kde byly dříve rozsáhlé letecké vojenské základny. Palestina měla 
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posloužit jako jejich vhodná náhrada, neboť její strategická lokace umožňovala ochranu ropy 

v Perském zálivu, zajištění bezpečnosti Suezského průplavu a zároveň poskytovala ideální 

pozici pro případnou leteckou odvetu proti jižní a jihovýchodní části SSSR. K realizaci tohoto 

plánu však nemohlo dojít, dokud neustaly násilnosti mezi Židy a Araby, což bylo podmíněno 

alespoň dočasným omezením imigrace do Palestiny. Whitehall a americká ministerstva 

zahraničí a obrany se také začaly stále více obávat toho, že pokud by se vztahy USA a Británie 

nadále zhoršovaly, byly by tím ohroženy dodávky ropy do západní Evropy.185 

Jako vhodné východisko z komplikované situaci Attlee s Bevinem zvolili cestu 

zdržování a obstrukcí jakýchkoliv zásahů v Palestině ve prospěch sionistů. Trumana na tento 

možný scénář vývoje upozorňoval již na začátku května 1946 generál Hilldring ve svém 

memorandu z 3. května, které zdůrazňovalo nesoulad britských požadavků se závěry AACI.186 

Dne 1. května 1946 zaslal Attlee Trumanovi telegram s reakcí na doporučení AACI. Předseda 

britské vlády v telegramu varoval prezidenta před unáhlenou implementací doporučení 

AACI, přičemž poukazoval na dva hlavní praktické problémy přesunu Židů do Palestiny. První 

se týkal finančního a vojenského zajištění implementace doporučení Vyšetřovacího výboru 

ze strany Velké Británie a Spojených států. Druhý souvisel s bezpečnostní situací panující v 

Palestině. Attlee podmínil případnou imigraci spoluprací Židovské agentury při odzbrojování 

židovských i arabských „soukromých armád“, což bylo samozřejmě zcela nereálné.187 

Navzdory naléhavé výzvě prezidenta Trumana z 8. května k co nejrychlejšímu 

přesunutí sta tisíc Židů dle doporučení AACI požádali Britové o další čas na zformulování 

svého stanoviska k problému. Attlee vyjádřil přání, aby byla vytvořena expertní skupina 

složená ze zástupců obou vlád, která měla jednat s arabskými a židovskými představiteli 

poté, co obě zúčastněné strany definují své zájmy. Na jedné straně se jednalo o další 

obstrukci, nelze však říci, že by britský požadavek byl zcela neopodstatněný. Whitehall se 

v květnu 1946 totiž nacházel uprostřed obtížného jednání s Egyptem o podmínkách stažení 

britských vojsk. Truman v zájmu americko-britských vztahů svolil k odložení dalšího řešení 

otázky Palestiny na konec května. Svůj podíl na tom mělo i ministerstvo zahraničí, resp. 

naléhání ředitele NEA Loye Hendersona a náměstka ministra zahraničí Achesona. Ti 

připomínali prezidentovi, že jakékoliv jednostranné akce by byly v rozporu s příslibem 
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konzultovat předem Londýn i arabské země, což vyplývala z mezinárodní povahy AACI. Dále 

neopomněli vyjmenovat celou řadu případných následků, které by přímo ohrozily americké 

vojenské, ekonomické a kulturní zájmy v oblasti.188 Džamal Husajní, předseda Vysokého 

arabského výboru, dokonce varoval, že pokud se někdo pokusí realizovat doporučení AACI, 

„Arabové se chytnou jakéhokoliv stébla – Ruska či kohokoliv dalšího, kdo nám pomůže.“189 

Na konci května 1946 předložil Clement Attlee po četných prezidentových urgencích 

seznam bodů, které měla projednat britsko-americká expertní skupina. Seznam obsahoval 

konkrétní problémy, které bylo nutné vyřešit před implementací doporučení AACI. 

K Trumanově nelibosti bylo na seznamu přes čtyřicet bodů, jejichž pouhá analýza by trvala 

měsíce. To bylo v přímém rozporu se snahami Bílého domu co nejdříve realizovat přemístění 

Židů z Evropy.190 V odpovědi z 6. června se již projevila prezidentova únava z neustálých 

britských zdržovacích manévrů. Truman vyzval Whitehall k „okamžitému řešení otázky sta 

tisíc Židů, jejichž situace nepřestává být zdrojem značného znepokojení.“ Attlee v odpovědi 

z 10. června však tuto výzvu odmítl s odůvodněním, že je nutno vyčkat až na závěrečnou 

zprávu expertní skupiny.191 

Výsledná zpráva americko-britské expertní skupiny vedené Henry F. Gradym, 

americkým diplomatem, a Herbertem Morrisonem, poradcem Ernesta Bevina, doporučila 

vytvoření společného státu rozděleného na autonomní arabské a židovské území, Jeruzalém 

a oblast Negevu. Země by byla oficiálně spravována Velkou Británií jako poručníkem 

pod dohledem Spojených národů. Ačkoliv Whitehall a Foggy Bottom Grady-Morrisonův plán 

podporovaly jako vhodné řešení, američtí sionisté, větší část americké společnosti a takřka 

celý Kongres USA ho chápali jako zradu na Židech, na které se Truman osobně podílel. Podle 

slov Henryho A. Wallace byl návrh „napěchovaný politickým dynamitem“, protože území 

určené Židům nezajišťovalo dostatečnou obranyschopnost, jelikož nedosahovalo až 

k Jordánu, který tvořil přirozenou překážku proti případnému útoku. Obzvláště ostrou 

a nebývale intenzivní kampaň kritizující prezidenta a závěry expertní komise vedl AZEC. 

Nebylo žádným překvapením, že v čele aktivistů stanul Abba Hillel Silver, který velice záhy 

začal razit názor, že „jedinou zbraní, která nám zbyla, je propojit nadcházející volební 

kampaň s *volebním+ hlasem sionismu. Pokud administrativa nezavrhne Grady *Morrisonův+ 
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plán, nebudeme mít jinou volbu než zahájit rozsáhlé tažení za porážku demokratické 

strany.“192 

Silný odpor v USA vůči doporučení Grady-Morrisonovy komise Trumana nepochybně 

překvapil. Obzvláště silně rozladěn byl tím, že Židovská agentura otevřeně požadovala 

rozdělení Palestiny na dva samostatné státy. Na zasedání kabinetu 30. července 1946 mělo 

zaznít prezidentovo vyjádření. Navzdory naléhání Jamese Byrnese a ministra námořnictva 

Forrestala prezident Truman doporučení americko-britské komise odmítl. K překvapení 

všech byl ale prezident Truman sám zklamán odmítnutím Grady-Morrisonova plánu ze strany 

sionistů (Arabové ho jako stejně naprostou většinu ostatních návrhů odmítali od začátku), 

byť jemu samotnému se zdál zpočátku jako „uspokojivý.“ Avšak v reakci na upozornění 

ministra námořnictva Jamese Forrestala, že Truman by na doporučení komise měl trvat, 

neboť Spojené státy by mohly kvůli podpoře sionistů ztratit přístup k ropě, se prezident 

vyjádřil v tom smyslu, že problém Palestiny „nechce řešit z pozice zajištění přísunu ropy, ale 

z pozice toho, co je správné.“193 Truman tak dal jasně najevo, že nehodlá podlehnout 

politicko-ekonomickému nátlaku ze strany Arabů. 

Ve prospěch pozdější interpretace, že za Trumanovým odmítnutím plánu stála snaha 

předejít humanitární katastrofě, přispívá například i vyjádření Nachuma Goldmanna z října 

1946, v němž upozornil, že sionisté „nedovolí Arabům dokončit to, co začali nacisté. Mnozí 

Židé začali v reakci na Grady-Morrisonův plán pozvedávat zbraně.“ Goldmann dále vysvětlil, 

že bez rozdělení Palestiny „zvítězí extremisté a nastane teror. Weizmann a já rezignujeme... 

Budete v pořádné kaši. Po Osvětimi budete muset pomoci Angličanům v boji proti Židům, 

neboť co jiného vám zbude?“194 Že se nejednalo o plané výhružky, bylo přitom v té době již 

naprosto jasné. Dva týdny před tím, 22. července 1946, totiž militantní sionisté z Irgunu 

spáchali bombový atentát na hotel King David v Jeruzalémě, který si vyžádal 91 mrtvých a na 

40 zraněných.195 

Za těchto okolností by Trumanovi opravdu nezbývalo nic jiného než pomoci Britům. 

A to buď aktivně, což bylo nepředstavitelné, nebo by byl jejich počínání nucen alespoň 

tolerovat. Tak či onak, dopad na veřejné mínění a následně na výsledek voleb by byl 

                                                      
192

 Ganin, str. 82–83. 
193

 Little, str. 82. 
194

 Ibid., str. 83. 
195

 Všeobecně statistiky uvádějí mezi mrtvými 28 Britů, 41 Arabů, 5 příslušníků jiných národností, a také 17 
Židů). 



75 
 

 

katastrofální. Alternativou bylo podpořit vznik samostatného Izraele na základě 

revidovaného návrhu rozdělení Palestiny vypracovaného Nachumem Goldmannem. 

O životaschopnosti tohoto plánu svědčilo, že si získal přízeň jak tradičně umírněného pro-

sionistického poradce prezidenta Davida Nilese, tak i náměstka ministra zahraničí Achesona. 

Přijetím návrhu by Truman sice uklidnil sionisty v USA a oslabil pozici židovských radikálů 

v Palestině v očích místních Židů, zároveň by však zásadním způsobem narušil vztahy 

s Londýnem a arabskými státy. Nakonec zvítězily humanitární aspekty. 4. října v předvečer 

svátku Jom-kipur vydal Truman prohlášení, ve kterém se implicitně postavil za vznik 

nezávislého židovského státu v Palestině. Uvedl, že řešení navrhované Židovskou agenturou 

má „podporu veřejného mínění v USA“ a  že „takovému řešení by mohla podpořit i naše 

vláda.“196 

O něco prozaičtější interpretace odmítnutí Grady-Morrisonova plánu je založena 

na americké vnitropolitické situaci. Na konci července bylo jasné, že demokratická strana si 

ve volebních průzkumech vede nevalně. John Snetsinger ve své knize Truman, the Jewish 

Vote, and the Creation of Israel píše, že „David Niles varoval, že pokud prezident neučiní krok 

s ohledem na očekávaná pro-sionistická prohlášení republikánského guvernéra Thomase 

Deweyho... demokraté zcela jistě ztratí stát New York.“ Nilesovi se podle Snetsingera 

podařilo přesvědčit Trumana, že republikáni obzvláště v New Yorku vytvořili z Palestiny 

ústřední téma voleb, se kterým bojují proti němu osobně a demokratické straně jako 

takové.197 

Na druhé straně Michael J. Cohen upozorňuje, že sám Snetsinger v poznámkách uvedl 

nespokojenost některých sionistických představitelů s Trumanovým prohlášením. Cohen 

argumentuje tím, že výklad jom-kipurského prohlášení jakožto podpory samostatného 

židovského státu je často přeceňován. Truman, a nejen on, jej chápal spíše jako kompromis 

mezi požadavky Židovské agentury a Velké Británie, která prosazovala Grady-Morrisonův 

plán.198 Ať však byla Trumanova motivace jakákoliv, jeho prohlášení se do výsledku voleb  

příliš nepromítlo. Republikánská strana totiž získala pohodlnou většinu 57 křesel v Kongresu 

USA. Mnohem předvídatelnější následky mělo prohlášení z října 1946 ve Whitehallu. Zde 

dosáhla frustrace nad situací v Palestině a nad zahraniční politikou amerického prezidenta 
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vrcholu. V únoru 1947 se proto britská vláda rozhodla předat celou záležitost Spojeným 

národům.  

Říjnové prohlášení představovalo milník v postoji Harryho Trumana k řešení otázky 

Palestiny. Do této doby byl prezident Truman velmi otevřený požadavkům sionistů a jeho 

iniciativa pramenila především ze snahy vyřešit rozsáhlý humanitární problém. Je nutno 

poznamenat, že Truman byl nepochybně ovlivněn holocaustem, což  byla patrné na řadě 

jeho prohlášení. Od roku 1946 se však začala vyostřovat globální bezpečnostně-politická 

situace a obavy ze Sovětského svazu a komunismu získávaly mnohem konkrétnější obrysy. 

Bezpečnostně-politické aspekty tak začaly nabývat stále větší důležitosti, což se projevilo 

i v Trumanově přístupu k řešení problému v Palestině. 

4.2.  Rozdělení Palestiny 

Rozhodnutí Whitehallu z 18. února 1947 předat problém Palestiny do rukou OSN 

bývá často nesprávně chápáno. Je pravdou, že Británie si nevěděla s pokračujícími 

násilnostmi v Palestině rady. Její stotisícový vojenský kontingent nebyl schopen po celou 

dobu svého působení zabránit střetům mezi Židy a Araby, získat kontrolu nad oblastí či 

zamezit ilegální imigraci uprchlíků z Evropy. Každý den přinášel ztráty na životech Britů, 

Arabů i Židů a Londýn zde vynakládal velké množství finančních prostředků, kterých se mu 

zoufale nedostávalo. Nedostatek financí se následně projevil i na neschopnosti Británie 

nadále podporovat Řecko a Turecko čelící hrozbě komunismu, o čemž byl Washington 

informován. V reakci na tento vývoj pak oznámil Truman veřejně rozsáhlou iniciativu, kterou 

nyní známe pod souhrnným označením Trumanova doktrína. 

Předání problému Spojeným národům však v žádném případě neznamenalo vzdání se 

Palestiny. Naopak, Attlee s Bevinem byli odhodláni Palestinu udržet. Jejich krok lze proto 

interpretovat jako poslední pokus získat podporu USA pod hrozbou potenciálního stažení se 

z oblasti. USA by následně musely převzít odpovědnost a byly by nuceny vyslat své vojáky. 

Jak ale dodává Noam Penkower, krok britské vlády přišel Trumanovi vlastně vhod, neboť 

„dlouhodobý osud Palestiny je přesně ten druh problému, kvůli kterému OSN máme,“ jak si 

prezident zapsal do svého deníku.199 
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Britský postup zpočátku vyvolal mezi sionisty vážné obavy, protože pokud by se 

o Palestině hlasovalo ve Valném shromáždění OSN, byli by Židé proti Arabům ve značně 

nevýhodném postavení. Na rozdíl od arabských států totiž Židovská agentura nedisponovala 

šesti hlasy ve Valném shromáždění.200 Spojené státy nicméně možnost předání věci OSN 

předpokládaly a Trumanova administrativa tajně vyjednávala s generálním tajemníkem OSN 

Trygvem Liem, který 15. května 1947 přesvědčil Valné shromáždění, aby bylo vytvořen 

Zvláštní výbor pro Palestinu (UNSCOP). Výbor, složený z jedenácti zástupců „relativně 

neutrálních států,“ měl předložit svá doporučení do 1. září 1947.201 Tím, že ve výboru 

nezasedli stálí členové Rady bezpečnosti a vyloučeny byly i arabské státy, se zajistilo, že 

budou „zjištěna fakta, vymezeny problémy a nabídnuta uskutečnitelná řešení.“ Jak uvádělo 

memorandum amerického státního departmentu, Spojené státy se tímto způsobem vyhnuly 

přímému zatažení do celé záležitosti a zároveň byl vyloučen vliv „některých zainteresovaných 

vlád, které přijaly veřejná stanoviska.“202 Toto prohlášení se dá s velkou pravděpodobností 

považovat za narážku na situaci v USA, Velké Británii a hlavně v arabských zemích. 

Vytvoření UNSCOP a jeho možná doporučení samozřejmě vyvolaly živé debaty 

ve Foggy Bottom. Jak píše Peter Hahn, někteří členové státního departmentu zvažovali 

možné přínosy rozdělení Palestiny na dva samostatné státy, což Židovská organizace 

označovala za jediné „životaschopné řešení,“ přičemž její názor sdílela i řada poradců v Bílém 

domě. Mezi možná pozitiva patřilo uspokojení teritoriálních požadavků sionistů. Vyřešily by 

se komplikace spojené s imigrací uprchlíků, kteří byli za vynakládání značných finančních 

prostředků stále internováni po celé Evropě. Vytvoření správy židovského státu by také 

nebylo problémem, protože „židovské společenství je prakticky státem na prahu zrození,“ 

poznamenal jeden z poradců na ministerstvu zahraničí.203 

Na druhé straně se zástupci NEA obávali komplikací, které by rozdělení Palestiny 

přineslo, a byli jako tradičně spíše proti němu. Loy Henderson zdůrazňoval v memorandu 

Georgi C. Marshallovi, nově jmenovanému ministrem zahraničí, že přijetí řešení navrženého 

Zvláštním výborem je ze strany Arabů i Židů značně nepravděpodobné. Očekával, že UNSCOP 

také nabídne více návrhů, což zřejmě vyvolá vyostřené debaty během zasedání VS OSN. 
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Z tohoto důvodu výslovně doporučoval, aby se vláda USA zdržela jakýchkoliv vyjádření, 

dokud UNSCOP nezveřejní svůj plán a nevysloví se k němu arabská a židovská strana. Klíčové 

podle něj bylo, aby se Spojené státy vyvarovaly situace, kdy Valné shromáždění přijme 

rezoluci, která bude vnímána jako „americký plán.“ Co se týče preferovaného výsledku, 

Henderson doufal, že UNSCOP doporučí vytvoření jednotného palestinského státu.204 

Mezitím zahájil Zvláštní výbor pro Palestinu svá jednání, nejprve v Lake Success v USA 

a poté se 26. května přesunul do Palestiny. Navzdory výzvám OSN a později také Harryho 

Trumana, aby se Arabové i Židé zdrželi všech projevů násilí, se situace v Palestině značně 

vyostřila. Značnou zásluhu na tom měl únos a vražda dvou britských vojáků radikály z Irgunu, 

Měla to být odpověď na zatčení a popravu tří členů této skupiny, která byly výsledkem  

vystupňování represí nařízených Ernestem Bevinem. 

Jakkoliv ostře byl tento akt odsouzen po celém světě, Británie dokonale nahrála 

na smeč sionistům o pár týdnů později, když násilím obsadila parník Exodus 1947 se 4 500 

uprchlíky na palubě, jenž se na počátku června pokusil prorazit britskou blokádu u břehů 

Palestiny. Židovská agentura okamžitě využila příležitosti a podařilo se jí přesvědčit světové 

veřejné mínění, že opětovná internace přeživších holocaustu z Exodu 1947 v táborech 

ve Středomoří je plně srovnatelná s nacistickými praktikami.205 Tyto události a vlastní 

pětitýdenní pobyt v Palestině přivedly UNSCOP ke stejnému závěru, k jakému došla Peelova 

komise ve třicátých letech, a sice že soužití Arabů a Židů v jednom státě je nereálné. 

V závěrečné zprávě z 31. srpna předložil výbor většinový návrh podporovaný osmi z jedenácti 

členů, podle kterého měl být do dvou let ukončen britský mandát a Palestina se měla 

rozdělit na dva samostatné státy. Jeruzalém měl však zůstat ve správě OSN jakožto 

mezinárodní město.206 

Jak se dalo očekávat, zástupci všech arabských států okamžitě odmítli a ostře 

odsoudili závěrečné doporučení UNSCOP, jehož samotné zřízení bojkotovali od samého 

počátku. Sionisté však pochopili, že ačkoliv plán nesplňoval některé jejich požadavky, jednalo 

se pravděpodobně o nejlepší návrh, ve který mohli reálně doufat. Okamžitě proto zahájili 

masivní mediální kampaň s cílem přimět Spojené státy k podpoře doporučení UNSCOP 

v nadcházejícím hlasování OSN. Jejich lobbování se neomezovalo pouze na USA, ale 
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zahrnovalo i ostatní země, zejména v Latinské Americe. Jak píše Edward Glick ve své studii, 

„rozličné skupiny angažované v palestinské problematice velmi záhy rozpoznaly, ať už 

instinktivně či na základě kalkulace, že Organizace spojených národů sehraje důležitou roli.“ 

Židovská agentura si uvědomila potenciál latinskoamerických států a bylo zásluhou Moše 

Tova, zástupce Židovské agentury v Latinské Americe, že do roku 1947 stanuly Bolívie, 

Uruguay, Chile, Paraguay na straně sionistů.207 

Arabové a Židé však dobře předvídali, že výsledek hlasování bude závislý na přístupu 

Velké trojky, tedy Velké Británie, SSSR a USA. Michael Benson stručně vysvětluje chování 

prvních dvou zmíněných protagonistů, jejichž postoje se daly vnějším zásahem jen obtížně 

ovlivnit. Ačkoliv byl názor Whitehallu na rozdělení Palestiny všeobecně známý, instruovala 

britská vláda svého velvyslance v OSN, aby se zdržel hlasování při projednávání rozdělení 

Palestiny. Zablokování rezoluce vetem i případná opozice vůči závěrům UNSCOP by totiž 

ohrozilo autoritu nově vzniklé mezinárodní organizace, zejména když Britové samotní celý 

proces v OSN iniciovali. Naproti tomu Sovětský svaz vyjádřil podporu sionistům právě z toho 

důvodu, že spoléhal na oslabení britské pozice na Blízkém východě. Toto rozhodnutí bylo 

pro Foggy Bottom i Pentagon překvapením. Obě ministerstva se do té doby domnívala, že 

hlavním cílem Sovětů je získat si Araby, a neodhadla správně Stalinovy zájmy v oblasti. 

Jazýčkem na vahách se tak ukázaly být Spojené státy.208 

Pozice státního departmentu i Pentagonu korespondovala s britským postojem. Loy 

Henderson poukazoval na nepraktičnost rozdělení Palestiny, jistotu vypuknutí arabsko-

židovské války i podkopání zásadních amerických zájmů v oblasti, obzvláště vojenských 

a ekonomických. Jako alternativu i nadále propagoval poručnictví OSN, případně vyhlášení 

nezávislé jednotné Palestiny podle představ Arabů. Vojenští experti jednohlasně 

zdůrazňovali vojenské zájmy USA v oblasti a hrozili, že USA budou nuceny vyslat svá vojska, 

jakmile dojde k vypršení britského mandátu, neboť Arabové opakovaně vyjádřili záměr 

vojensky zabránit vytvoření Izraele a „zahnat Židy do moře.“ Společně s Foggy Bottom se 

Pentagon obával infiltrace Blízkého východu Sověty a zmiňoval opakované nabídky Moskvy 

navázat spolupráci s arabskými státy. Tím hrozil například Fadhil Džamálí, předseda irácké 
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delegace v OSN.209 Nezmínil však, že postoj Arabů, obzvláště vládnoucí třídy, byl vůči 

Sovětům v nejlepším případě vlažný. Komunismus totiž samozřejmě nebyl v souladu 

s autokracií arabského typu. S čím však nepočítali ani Arabové ani Američané, byla 

skutečnost, že Sověti byli stejně nakonec ochotni podpořit Židy. 

Navzdory všem těmto argumentům však Truman nadále trval na rozdělení Palestiny. 

Douglas Little zmiňuje, že svůj podíl na tom měla iniciativa pro-sionistických poradců v Bílém 

domě, zejména Clarka Clifforda a Davida Nilese. „Dohlédli na to, aby zarytým zastáncům 

rozdělení *Palestiny+ počínaje Eddie Jacobsenem... Chaimem Weizmannem a konče... bylo 

umožněno prezentovat svou věc osobně Harrymu Trumanovi.“ Poté, co se 17. září 1947 

George Marshall vyjádřil během zasedání Valného shromáždění v tom smyslu, že „USA 

přikládají velkou váhu většinovému doporučení Zvláštního výboru,“ čímž nepřímo naznačil 

možnost federálního uspořádání, byl to údajně opět David Niles, kdo přemluvil prezidenta 

Trumana, aby donutil ministerstvo zahraničí výslovně podpořit plán rozdělení. Za tímto 

účelem Truman jmenoval generála Hilldringa do americké delegace při OSN, aby dohlédl 

na splnění prezidentova nařízení. Tento krok poměrně dobře ilustruje, jak silné neshody 

a vzájemná nedůvěra  panovaly mezi Bílým domem a ministerstvem zahraničí a obrany.210 

Valné shromáždění OSN přijalo 29. listopadu 1947 rezoluci doporučující mandátní 

správě rozdělení Palestiny. Rezoluce, pro jejíž úspěch bylo potřeba získat dvoutřetinový 

souhlas členských států, prošla pouze o dva hlasy.211 V reakci na to propuklo v řadách 

sionistů po celém světě obrovské nadšení. Jak však předem varovaly zejména arabské státy, 

rozhodnutí OSN přililo olej do ohně násilností a následující den propukly masové protesty 

v celém muslimském světě. V Tel Avivu palestinští Arabové rozstříleli autobus s židovskými 

cestujícími, čímž naplno začala občanská válka. Náměstek amerického ministra zahraničí 

Robert A. Lovett se snažil zmírnit rozezlení egyptského krále Farúka vysvětlením, že 

rozhodnutí Spojených států reflektovalo domácí veřejné mínění.212 Jeho snaha se ale 

neshledala s přílišným pochopením, neboť egyptský premiér Mahmud Nokraši Paša zrušil 

Pentagonu povolení pro přelety nad egyptským územím a povolení používat Farúkovo letiště 

v Káhiře. Tím se naplnily obavy Pentagonu a Foggy Bottom. 
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Kritici politiky USA, ať již z řad státníků (mj. Ernest Bevin, Clement Attlee, z domácích 

pak George Marshall, James Forrestal a Evan M. Wilson) či později historiků (John Snetsinger, 

Peter Hahn, Eytan Gilboa), nabízeli poměrně jednoduché vysvětlení Trumanova stanoviska. 

Interpretovali je jakožto snahu získat si uznání a popularitu u americké veřejnosti rok před 

prezidentskými volbami. Eytan Gilboa uvádí, že podle průzkumů veřejného mínění 

provedených společností Gallup v říjnu 1947 podporovaly rozdělení Palestiny dvě třetiny 

Američanů. Proti se vyjádřilo pouze deset procent, zbytek neměl na tuto věc vyhraněný 

názor.213 Sám Truman však své rozhodnutí vysvětloval tím, že jednal v souladu s názorem 

široké mezinárodní většiny a že bylo v humanitárním zájmu dosáhnout řešení 

dlouhotrvajícího problému. 

4.3.  Březnový obrat 

Hlasováním z listopadu 1947 komplikace ohledně Palestiny pro Spojené státy 

a Harryho Trumana neskončily. Naopak, následovalo pravděpodobně nejobtížnější období, 

ve kterém Truman dvakrát zcela změnil směřování své zahraniční politiky. Období mezi 

listopadem 1947 a 15. květnem 1948 je pro mnoho historiků klíčové. Lze zde totiž dohledat 

argumenty pro zastánce teorie, která se snaží prokázat vliv vnitropolitické situace 

na Trumanova rozhodnutí.  Pro zastánce této teorie je klíčové uznání Izraele pouhých 

jedenáct minut po vyhlášení nezávislosti. Tato skupina historiků se většinou snaží dokázat 

Trumanův pragmatismus s ohledem na blížící se volby, a tedy nutnost získat co nejvíce hlasů 

v důležitých státech, kde bylo soustředěno židovské obyvatelstvo, především New York. 

Na druhé straně se v tomto období dají najít i důkazy pro tvrzení, že Truman měl 

na srdci především americkou národní bezpečnost a domácí politická situace stála na okraji 

jeho zájmu. Původně humanitární motivy, které vedly Trumana k podpoře rozdělení 

Palestiny, musely ustoupit do pozadí vzhledem k vyhrocené situaci v Evropě. Zejména 

v únoru 1948 panovaly v USA vážné obavy, že puč v Československu a koncentrace armád 

zemí sovětského bloku na hranici se Západem je předehrou k třetí světové válce. Ve světle 

těchto událostí začal prezident pochybovat o možnosti realizovat rozdělení Palestiny 

vzhledem k riziku zatažení USA do konfliktu mezi Židy a Araby. Na určitou dobu tak Truman 

převzal stanovisko Foggy Bottom a Pentagonu. Obě ministerstva do té doby neúspěšně 
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argumentovala, že nejlepším řešením pro Palestinu je poručnictví OSN a že rozdělení 

Palestiny by v konečném důsledku přišlo vhod pouze Moskvě, která jako jediná nabídla vyslat 

svá vojska na Blízký východ.214 

Situace v Palestině se od prosince 1947 podle očekávání zhoršovala každým dnem. 

Původní plán rozdělení počítal s tím, že od dubna začne postupné předávání pravomocí OSN 

do rukou zástupců dvou budoucích států. Mezitím se měly do začátku srpna 1948 postupně 

stáhnout britská vojska, která v mezičase dohlížela na implementaci rezoluce VS OSN. 

Britové však už na konci listopadu informovali Washington, že k úplnému stažení vojsk dojde 

nejpozději do 15. května a že Velká Británie implementaci rezoluce nezabezpečí, protože by 

si nutně vyžádala rozsáhlý vojenský zásah proti Arabům i Židům. Záměr ukončit mandát 

k 15. květnu 1948 zveřejnil Londýn 11. prosince 1947. Ve stejný den zahájili Židé postup 

na Haifu a snažili se získat pod kontrolu strategické komunikace spojující židovská území 

s Jeruzalémem, které byly životně důležité pro jejich přežití.215 

Dění v Palestině pozorně sledovala americká média a denně informovala o střetech, 

při kterých s železnou pravidelností umíraly desítky lidí. Oběťmi násilností a teroristických 

útoků se velice často stávali i civilisté. Záhy se ukázalo, že konflikt bude dlouhý a krvavý. Ani 

jedna ze stran neměla dostatek sil a zdrojů k podniknutí rozsáhlejších operací, tudíž se obě 

strany přiklonily ke guerillovému boji v kombinaci s „opotřebovávací taktikou.“216 John 

Snetsinger dodává, že „navzdory Trumanovým veřejným ujištěním, že nepošle americká 

vojska do Palestiny, trvali jistí vysoce postavení představitelé administrativy na tom, že 

Spojené státy by se mohly ocitnout pod silným tlakem na poskytnutí svých jednotek v rámci 

mezinárodních mírových sil.“ Odhadovalo se, že by bylo potřeba do Palestiny vyslat 80,000–

160,000 vojáků. Jak však prezidentovi neustále opakovalo vojenské vedení, Spojené státy 

neměly dostatečné vojenské zálohy a musely by částečně mobilizovat. Problém nabyl 

v únoru 1948 o to větší naléhavosti, když 25. února došlo ke komunistickému převratu 

v Československu. Ohrožen byl i další osud Itálie, kde v nadcházejících volbách hrozilo 

vítězství tamějších komunistů. Evropa a Spojené státy  v této době čelily dvěma závažným 

mezinárodněpolitickým krizím.217 
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Události v Palestině a posléze i v Evropě daly odpůrcům rozdělení Palestiny příležitost 

přesvědčit Trumana, že tomuto rozdělení je nutno zabránit. Jejich záměr byl poprvé 

explicitně formulován již v memorandu vypracovaném ministerstvem zahraničí 19. ledna 

1948, které bylo určeno pro členy National Security Council. Závěry memoranda 

projednaného 19. února doporučovaly, aby se záležitost Palestiny opět vrátila do rukou OSN. 

Ve věci rozdělení Palestiny totiž existovaly „vážné pochybnosti o *jeho+ uskutečnitelnosti“ 

bez vnějšího vojenského zásahu. Memorandum upozorňovalo, že násilnosti ve Svaté zemi by 

mohly být využity Sovětským svazem v jeho prospěch. SSSR byla jediná mocnost ochotná 

a schopná vyslat dostatečný počet vojáků na žádost OSN, což by ale znamenalo přímou 

hrozbu zájmům Washingtonu a Londýna na Blízkém východě.218 

Ve zprávě zaslané Trumanovi 22. února požadovalo ministerstvo zahraničí souhlas 

s předložením návrhu Radě bezpečnosti. Foggy Bottom navrhoval přehodnocení rozdělení 

Palestiny ve prospěch možného poručnictví OSN nad Palestinou. Truman v odpovědi 

z následujícího dne „principiálně souhlasil,“ avšak za podmínky, že „Radě bezpečnosti 

nebude prezentováno nic, co by mohlo být interpretováno jako odstoupení z pozice, kterou 

jsme zaujali ve Valném shromáždění *29. listopadu 1947+.“219 Na žádost americké delegace 

vedené senátorem Warrenem R. Austinem odhlasovala 5. března 1948 RB OSN přezkoumání 

rezoluce, kterou OSN přijala v listopadu minulého roku. Ačkoliv Austin rozdělení výslovně 

neodmítl, jeho vystoupení bylo sionisty chápáno jako projev toho, že USA mají silné 

pochybnosti o dalším vývoji v Palestině. 

Prezident svůj názor na přezkoumání odmítl změnit i po opětovném naléhání Clarka 

Clifforda, který se odvolával na „podstatu problému.“ Dle Clifforda USA „překročily Rubikon,“ 

když podpořily rezoluci z listopadu 1947. Obrat by znamenal ztrátu důvěryhodnosti 

Spojených států a Spojených národů zároveň. Neopomněl dodat, že odpor vůči rozdělení 

„pochází od těch... kteří ho byli odhodláni sabotovat.“220 Ve stejný den, kdy se Clifford 

pokusil změnit prezidentův postoj, ministr zahraničí George Marshall údajně předložil 

Trumanovi koncept návrhu určený pro velvyslance při OSN Austina, který Austin  19. března 

1948 přednesl Valnému shromáždění OSN. Spojené státy na základě tohoto návrhu 

doporučily pozastavit implementaci rozdělení Palestiny. Místo toho mělo dojít k ustavení 
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dočasného poručnictví ze strany OSN, jehož trvání mělo být podmíněno dosažením míru 

mezi Židy a Araby.221 Austinova řeč doslova šokovala celý jednací sál a ihned se stala příčinou 

obrovské kontroverze, protože představovala dokonalý obrat v zahraniční politice USA. To se 

velmi negativně projevilo na popularitě prezidenta v očích veřejnosti a znamenalo ztrátu 

důvěry sionistů, kteří se cítili být Trumanem zrazeni. 

Ironií osudu bylo, že v průběhu února a března vynaložili sionisté značné úsilí k tomu, 

aby zajistili osobní setkání Trumana s Chaimem Weizmannem, který v té době nebyl v příliš 

dobrém zdravotním stavu. Weizmannovým hlavním cílem bylo přivést prezidenta zpět 

k podpoře původního plánu na rozdělení Palestiny. Truman však osobní setkání trvale 

odmítal. Židovská lobby se přesto nevzdala a zapojila do problému Eddieho Jacobsona, 

Trumanova dlouholetého přítele z Kansasu. Se slovy „Setkej se s tím unaveným starým 

mužem. Přijel za tebou přes půl světa, aby tě viděl. Věnuj mu pár minut svého času.“ se 

prezidenta podařilo dostatečně obměkčit a zařídit Weizmannovi utajenou audienci v Bílém 

domě 18. března, tedy den před Austinovým projevem. Truman ho při té příležitosti ujistil, že 

je odhodlaný prosadit implementaci listopadové rezoluce.222 

Jak tedy mohlo dojít k výše popsanému obratu? Šlo o podlou lest státního 

departmentu za účelem zvrátit dosavadní prezidentovu podporu sionistům a jeho samého 

zdiskreditovat, jak později naznačili Truman a Clark Clifford? Nebo naopak prezident dal 

souhlas s postupem ministerstva zahraničí, nicméně podcenil načasování události, za což 

následně odmítl převzít odpovědnost? John Snetsinger pevně zastává názor, že změna 

postoje USA k otázce Palestiny byla učiněna s plným vědomím a souhlasem prezidenta. Clark 

Clifford prý sám v memorandu připraveném krátce po vystoupení Austina v OSN 

vlastnoručně napsal, že Truman odsouhlasil návrh předložený Marshallem. „8. března 

prezident projednával situaci v Palestině se zástupci Democratic National Committee... V této 

době Truman učinil ještě neoznámené rozhodnutí přijmout návrh státního departmentu 

bez ohledu na politické důsledky.“223 Svůj názor zakládá také na tom, že v únoru a březnu 

bylo jasné, že mírová implementace listopadové rezoluce OSN absolutně nepřipadá v úvahu. 

Navržené poručnictví OSN navíc nebylo nutně v rozporu s Trumanovou politikou. Její 

prioritou totiž nebylo vytvořit Izrael za každou cenu v rezolucí stanoveném období, nýbrž 
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vyřešit humanitární problém Židů v Evropě. Jejich přesun do válečné oblasti by však jen stěží 

splnil tento cíl. Snetsinger se tak kloní k závěru, že příčinou pozdější kontroverze bylo 

nedorozumění s Foggy Bottom ohledně načasování Austinova projevu, ale že Truman si 

údajně byl vědom dopadů svého rozhodnutí. 

Zvi Ganin na druhé straně zastává názor, že ministerstvo zahraničí jednalo na vlastní 

pěst. Ganin souhlasí, že Truman návrh Austinova projevu 8. března odsouhlasil. Podotýká 

však, že nebyl seznámen s jeho přesnou formulací, byť obsah návrhu byl v zásadě totožný 

s dřívějším návrhem z 22. února. Proč byl tedy prezident později tak rozčílen? Podle Clifforda 

Truman chápal poručnictví jako nejzazší krizový plán a předal Marshallovi přesné instrukce, 

za kterých měl Austin navrhnout poručnictví Spojených národů. Mělo k tomu dojít pouze 

tehdy, pokud by se současně naplnily všechny tři podmínky, a sice že 1) budou vyčerpány 

všechny prostředky RB OSN k nastolení příměří, 2) RB sama po hlasování navrhne 

vypracování alternativy k rozdělení, nebo 3) RB v hlasování odmítne rozdělení. Ani jedna 

z podmínek však formálně splněna nebyla a Warren Austin je ve svém projevu ani nezmínil. 

O svévolnosti jednání Foggy Bottom svědčí podle Ganina i to, že od 8. do 19. března 

neproběhla v této věci s Bílým domem žádná další komunikace. Ganin si to vysvětluje tím, že 

ministerstvo zahraničí nechtělo riskovat možný zásah Clarka Clifforda proti chystanému 

„převratu.“ Pozdější hněv prezidenta navíc trefně vystihuje jeho záznam v deníku 

z 20. března 1948, podle kterého „jsou ve třetím a čtvrtém patře státního departmentu lidé, 

kteří se mi vždy snažili podříznout krk.“224 

4.4.  Uznání Izraele 

Obrat americké politiky v OSN vůči Palestině měl katastrofický dopad na popularitu 

prezidenta. Část médií kritizovala Trumanovu neschopnost vést zemi v době mezinárodní 

krize. Truman byl vnímán, slovy korespondenta z Bílého domu Arthura Krocka, jako 

„neschopný vůdce.“ Další část médií se zaměřovala spíše na mezinárodněpolitické důsledky 

kroku USA. Generální tajemník OSN Trygve Lie v The New York Times vyjádřil „hluboký 

zármutek“ nad činem Spojených států, v jehož důsledku silně utrpěla pověst Spojených 

národů. Na tiskové konferenci  25. března 1948 se prezident snažil zmírnit dopad Austinova 

projevu z 19. března a spojit ho se svou předchozí iniciativou na rozdělení Palestiny. Podle 

Trumana bylo poručnictví navrženo pouze jako dočasné opatření, které mělo „zaplnit 
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vakuum, ke kterému brzy dojde po ukončení *britského+ mandátu.“225 Kýžený efekt se ale 

nedostavil. Naopak, vedle negativního přijetí ze strany domácí veřejnosti si tím Truman ještě 

více znepřátelil Araby i Židy. 

Navzdory politické situaci ve Spojených státech se státní department všemožně snažil 

pokračovat ve svém úsilí nastolit poručnictví nad Palestinou. Ředitel NEA Henderson naléhal 

27. března na Sira Johna Balfoura a Bromleye z britské ambasády, aby přesvědčili Whitehall 

k pozdržení stažení svých vojsk z Palestiny a k nastolení pořádku v oblasti, nicméně 

neúspěšně. Se stejným výsledkem se setkal americký návrh rezoluce OSN připravený 

2. dubna ministerstvem zahraničí. V něm bylo nastíněno dočasné uspořádání v zemi 

a vytvoření místní správy, mj. vznik funkce generálního guvernéra s tříletým mandátem 

jmenovaného poručnickou radou a volený dvoukomorový parlament.226 Valné shromáždění 

návrh projednalo 17. dubna 1948, nicméně bez úspěchu. Židé ho důrazně odmítli, neboť se 

podle nich jednalo o „pouhý pokus prodloužit politiku Bílé knihy z roku 1939 pod dohledem 

OSN.“ A priori plán odmítl i předseda Arabského vysokého výboru Džamal Hussajní. 

V rozpaky pak uvedl delegaci Spojených států Andrej Gromyko, který označil rozdělení 

Palestiny za „spravedlivé řešení“ a obvinil Spojené státy a Velkou Británii ze snahy „přeměnit 

Palestinu ve strategickou vojenskou základnu pod záminkou udržování míru.“227 

Zde se nabízí otázka, proč se Foggy Bottom tak odhodlaně snažil prosadit myšlenku 

poručnictví navzdory zásadním problémům, které by s sebou přineslo. Jakékoliv výzvy, ať 

od USA (25. března) nebo od OSN (17. dubna), se totiž setkaly s odmítnutím obou 

zainteresovaných stran. Sbor náčelníků štábů odhadoval, že do oblasti by bylo potřeba vyslat 

sto až dvě stě tisíc vojáků. Kromě problému veřejného mínění, které vyslání amerických vojsk 

zásadně odsuzovalo, by dle ministra obrany Jamese Forrestala znamenalo vyslání i pouhých 

padesáti tisíc vojáků podstatné navýšení obranných výdajů, vyčerpání záloh armády 

a námořní pěchoty a oslabení spojeneckých závazků vůči Itálii, Íránu, Řecku, Turecku a Číně. 

O efektivitě případné operace velení pochybovalo i z toho důvodu, že i Britové sami s jejich 

zkušenostmi z oblasti nebyli schopni zabránit násilí. Nebyl proto důvod domnívat se, že by 

Američané měli být úspěšnější.228 
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Vývoj událostí v Palestině mezitím ukázal, že výzvy k ukončení bojů a snaha 

o implementaci poručnictví k ničemu nevedou a že vše směřuje ke vzniku židovského státu. 

Od poloviny května se v Židy obývaných oblastech začaly objevovat modrobílé vlajky a místní 

správa začala vybírat různé druhy daní a poplatků. Během druhé poloviny dubna pak došlo 

k zásadnímu obratu na bojišti, neboť Haganě229 začaly přicházet první dodávky zbraní 

z Československa, k čemuž samozřejmě bylo nutné politické posvěcení Sovětského svazu.230 

Důkaz jednoznačné podpory jedné z velmocí dodal vedení Židovské organizace odvahu. Díky 

novým zbraním byla navíc Hagana schopna do května 1948 získat pod kontrolu většinu 

území, která jí měla být původně svěřena. 

Druhý klíčový moment, který zmiňuje Michael Benson na základě pamětí Very 

Weizmannové, se odehrál ve Washingtonu. V polovině dubna se tajně setkali Eddie 

Jackobson a Truman. Jackobsonovi se dostalo ujištění o prezidentově trvající podpoře 

rozdělení Palestiny. Truman 23. dubna instruoval Samuela I. Rosenmana, aby opět tajně 

vyřídil Weizmannovi, že je „připraven to vybojovat se státním departmentem a prosadit 

rezoluci o rozdělení.“ Truman byl dále odhodlán uznat stát Izrael, jakmile bude vyhlášen.231 

Svůj slib podpořil o týden později i činem, když 30. dubna jmenoval generála Johna Hilldringa 

náměstkem ministra zahraničí pro palestinské záležitosti. Vzhledem ke známému pro-

sionistickému postoji Hilldringa se jednalo o jasný signál administrativě i informované 

veřejnosti, že prezident se definitivně odklonil od ideje poručnictví. Foggy Bottom 

a Pentagon proto přehodnotily svou politiku a místo prosazování poručnictví se zaměřily 

na oddalování uznání Izraele. Jejich činnost nabrala na intenzitě po 10. květnu, kdy se 

objevila zpráva, že po konci britského mandátu dojde k okamžitému vyhlášení nezávislosti 

židovského státu. 

Větší iniciativu ale nakonec projevil Bílý dům. Při soukromém rozhovoru 7. května 

Truman sdělil Cliffordovi, že během týdne svolá důležitou poradu ohledně Palestiny. Poprosil 

ho, aby  připravil argumenty hovořící ve prospěch uznání židovského státu. "Víš, jak se cítím" 

naznačil Truman obavu, že generál Marshall bude neústupný. "Pořádně zvaž *argumenty+, 
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Clarku, sestav je logicky. Chci, abys byl tak přesvědčivý, jak jen můžeš být" dodal Truman.232 

Setkání 12. května se skutečně ukázalo jako klíčové a naplno se zde projevil Marshallův 

odpor vůči izraelské nezávislosti. Začátek byl až překvapivě klidný a prezident nejprve nechal 

slovo Marshallovu náměstku Robertu Lovettovi a poté samotnému Marshallovi, což byl 

vhodný způsob, jak zjistit sílu odporu ze strany ministerstva zahraničí. 

Lovett zahájil poradu popisem situace z pohledu státního departmentu. Odvolával se 

především na kritickou situaci na Blízkém východě a zopakoval možné následky náhlého 

uznání Izraele, zejména co se týče ropy, vojenských zájmů, možného zatažení Sovětů 

do dalšího vývoje, především ale následků války Židů s Araby, které by si vyžádaly zásah USA. 

Zde Lovetta přerušil George Marshall a hned na začátek vyjádřil silnou nelibost 

nad chováním představitelů Židovské agentury. Zmínil jejich neoblomnost vůči návrhům 

Foggy Bottom na podepsání příměří s Araby. Připomněl setkání s Mošem Shertokem (později 

Sharettem), politickým zástupcem Židovské agentury a to, jak jej upozornil, že je 

„nebezpečné založit dlouhodobou politiku na základě dočasných vojenských úspěchů.“ 

Marshall zde měl na mysli obrat vojenské situace v dubnu 1948. Marshall poté otevřeně 

varoval Shertoka, že nemůže čekat podporu ze strany USA, pokud se situace pro Židy začne 

vyvíjet negativně.233 

Cliffordova řeč byla, jak si Truman přál, věcná. Jeho argumenty se odvíjely od čtyř 

hlavních bodů. V úvodu naznačil, že podpora rozdělení je v souladu s dlouhodobou 

zahraniční politikou USA. V druhé části své řeči poukázal na to, že jednotná Palestina, kterou 

požaduje ministerstvo zahraničí, je v současné době nereálná, neboť je v důsledku bojů de 

facto již rozdělená. S ohledem na Sovětský svaz doporučil Clifford uznání Izraele okamžitě 

po ukončení britského mandátu 14. května. Tím by se „obnovila prezidentova pevná 

podpora rozdělení Palestiny“ a zabránilo by se tomu, aby USA předešel SSSR. Zde Clifford 

naléhal na prezidenta, aby hned následující den oznámil záměr uznat Izrael, neboť nebyl 

žádný důvod čekat. V závěru poukázal na fakt, že demokratický židovský stát by byl 

spolehlivým spojencem v oblasti, kde demokracie doposud neexistovala.234 

V této chvíli jak Lovett, tak Marshall zaútočili se svými námitkami. Lovett 

argumentoval, že neexistuje jistota, že Izrael bude demokratický, i s ohledem na množství 
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imigrantů z komunistické východní Evropy a Ruska. Také zde nebyla jistota, zda židovský stát 

nebude okamžitě rozdrcen arabskou přesilou. Hlavní kritika však přišla od Marshalla, který 

„zrudlý vztekem“ osočil Clifforda ze zatahování domácích politických záležitostí do striktně 

mezinárodního problému. Poté Trumanovi otevřeně pohrozil, že „pokud se budete řídit 

Cliffordovou radou, u voleb bych musel hlasovat proti Vám.“235 Vzhledem k vyhrocené 

debatě prezident setkání ukončil. Kdyby se Marshallovy výhružky dostaly na veřejnost, 

zásadně by ohrozily celou Trumanovu administrativu, prohra ve volbách by byla prakticky 

jistá a zkomplikovala by se situace i v konsolidující se západní Evropě. Jednání tak nakonec 

bylo možné prezentovat spíše jako úspěch ministerstva zahraničí.  

Cliffordova vytrvalost přesto dokázala situaci během čtyřiadvaceti hodin zcela zvrátit. 

Dne 14. května ráno zatelefonoval Robertu Lovettovi a vysvětlil mu prezidentovi pozici, 

ze které nehodlá v žádném případě ustoupit. Se slovy „prezidentovi je jedno, zda ho 

*Marshall+ podpoří teď nebo nikdy. Pokud bys ho dokázal jen přimět, aby se nestavěl proti, 

bylo by to vše, co by si prezident přál.“ Lovett zareagoval, že se o to pokusí. Ve čtyři hodiny 

odpoledne amerického východního času Lovett sdělil, že generál sice Trumana nemůže 

v jeho stanovisku podpořit, nicméně souhlasil, že mu v uznání Izraele nebude bránit.236 O dvě 

hodiny později, přesně jedenáct minut po vyhlášení izraelské nezávislosti, vydal Harry 

Truman prohlášení, ve kterém židovský stát uznal.237 V reakci na to slovně zaútočili delegáti 

arabských zemí v OSN na americkou delegaci, obviňujíce ji z „výsměchu nehodného 

Spojených národů.“ Andrej Gromyko zhodnotil americkou zahraniční politiku jako 

„bezzásadovou.“238 Během půlnoci ze 14. na 15. května 1948, kdy odešli poslední britští 

vojáci z území Palestiny, splnily arabské státy svou hrozbu a vojska Egypta, Sýrie, 

Transjordánska a Libanonu překročily hranice Izraele. 
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ZÁVĚR 

Na otázku, proč se většinová americká společnost po druhé světové válce stavěla 

pozitivně ke vzniku židovského státu a proč vláda Spojených států v čele s Harry Trumanem 

navzdory „kotrmelcům“ ve své zahraniční politice židovský stát uznala jako první, neexistuje 

jednoduchá a jednoznačná odpověď. Po celou dobu, během které sionisté krok za krokem 

postupovali ke svému cíli, vstupovala do hry celá řada faktorů a ne všechny se dají 

uspokojivě identifikovat a vysvětlit (to platí především  u faktorů sociokulturních 

a náboženských). 

Z pohledu sociokulturního je přístup Američanů ve srovnání s Evropou odlišný. 

Ve Spojených státech amerických se ve vztahu k Blízkému východu a Orientu jako takovému 

skloubil koncept American Exceptionalism a koncept amerického orientalismu. Obě 

tato myšlenková východiska trefně spojuje citát Hermana Melvilla “We Americans are the 

peculiar, chosen people, the Israel of our time” z roku 1849. American Exceptionalism je 

vlastně vyjádřením víry v to, že Spojené státy mají jedinečnou úlohu ve světě, což je dáno 

jejich odlišností a vědomým odpoutáním se od dědictví „starého světa“. Důležitou roli v této 

víře hraje vědomí jakéhosi vyššího poslání, vyvolenosti Bohem. Díky tomu, že se Spojené 

státy považovaly za ono „město na hoře“, povznesené nad problémy a nedostatky Evropy, 

pro Američany spadá i Evropa do kategorie „ti druzí,“239 přičemž USA mají sloužit jako vzor 

ostatním národům. American Exceptionalism od počátku zapustil pevné kořeny v americkém 

politickém myšlení a i v současnosti se promítá do americké zahraniční politiky a do vnímání 

světa.  

Americký orientalismus je velmi podobný britskému v tom, že vychází z takzvané 

„hierarchie rasy“, což je jev charakteristický především pro anglosaské národy.240 Sociální 

darwinismus se v kombinaci s pocitem náboženské odlišnosti, či spíše nadřazenosti, 

postupně zabudoval do myslí většiny Američanů. Vnímání Orientu jako despotického, 

zpátečnického, dekadentního, podřadného až barbarského prostoru posloužilo navíc jako 

vhodná záminka pro expanzivní ambice USA, třebaže Spojené státy nebyly v pravém slova 

smyslu imperialistickou velmocí. Orientalistické předsudky živené populární kulturou 
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na počátku 20. století „ovládly“ Bílý dům i Kongres a na jejich základě byla utvářena americká 

blízkovýchodní politika od 30. let víceméně do současnosti.241 

Na kulturní faktory jsou v USA úzce navázány náboženské aspekty. Pro Spojené státy 

jako jediné (snad s  výjimkou Velké Británie) byl charakteristický silný vliv křesťanského 

sionismu na americké evangelikály. Jeho tradice sahá až do konce 17. a počátku 18. století, 

dlouho před tím, než Theodor Herzl sepsal Der Judenstaat. Popularizace sionismu a jeho 

výraznější rozšíření bylo však otázkou spíše druhé poloviny 19. století. Klíčovým východiskem 

křesťanského sionismu je víra v biblická proroctví ohlašující druhý příchod Krista. Tomu mělo 

přímo předcházet obnovení Izraele jakožto národní domoviny Židů. Podpora vytvoření 

samostatného Izraele měla tedy v USA pevný náboženský základ. Svého vrcholu dosáhla tato 

podpora na konci 1. světové války po vydání Balfourovy deklarace. Přestože během 

20. a 30. let náboženský sionismus ztratil na síle, později se jeho tradice ukázala jako obzvlášť 

důležitá pro politický sionismus. Ten totiž usiloval o získání podpory majoritního 

křesťanského obyvatelstva. Vztah fundamentálních evangelikálů k Židům byl nicméně značně 

pragmatický. Jejich role se v představách chiliastů omezovala na pouhý nástroj boží 

prozřetelnosti. Hořkou ironií  bylo rovněž to, že křesťanský sionismus a podpora sionistické 

myšlenky nijak nezabránila nárůstu antisemitismu v USA ve 20. a 30. letech minulého století. 

Zlom ve vnímání Židů přišel až ke konci 2. světové války, kdy se k veřejnosti začaly 

dostávat  potvrzené informace o nacistických zločinech a holocaustu páchaném na evropské 

židovské populaci. Nejlepšími ukazateli a důkazy tohoto zlomu jsou průzkumy veřejného 

mínění, které mapovaly podporu vytvoření samostatné židovské domoviny ze strany 

americké veřejnosti. Od prosince 1944 do října 1947 vzrostla podpora veřejnosti postupně 

z 36% až na 65%.242 Zde je zajímavé, že podpora vytvoření židovského územního celku 

v průběhu času narůstala. Za normálních okolností by se dalo čekat, že tomu bude spíše 

naopak, tedy že veřejnost bude spíše svolná s vytvořením židovské domoviny krátce 

po 2. světové válce, kdy zprávy přicházející z osvobozených koncentračních táborů měly 

nejsilnější účinek a odezvu. Skutečnost, že tomu bylo naopak, svědčí minimálně o dvou 

věcech. Zaprvé, jak naznačuje závěr čtvrté kapitoly, (nejen) americká společnost krátce 

po 2. světové válce nepovažovala holocaust za jedinečný a zcela specifický zločin spáchaný 

na Židech, nýbrž za jedno z mnoha zvěrstev, kterého se nacisté dopustili. Zadruhé, postupně 
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narůstající podpora ustavení židovského společenství na území Palestiny, ať již zcela 

samostatného či v rámci poručnictví, reflektovala humanitární cítění americké společnosti. 

Svou roli sehrála i skutečnost, že židovská migrace do Svaté země již probíhala od počátku 

20. století a měla tedy svoji tradici a kontinuitu. Nepříliš zmiňovaným faktorem byl 

i rozšířený latentní antisemitismus v USA a dokonce odpor části samotných amerických Židů, 

především z řad silně integrované sefardské větve, vůči rozsáhlejší imigraci evropských Židů 

do Spojených států. 

Třetím faktorem, kromě výše zmíněného kulturního a náboženského, který měl vliv 

na vytvoření Izraele i získání podpory z Bílého domu, byla pro-palestinská lobby. V případě 

vzniku Izraele ji můžeme dokonce zúžit na její židovskou část, protože největší iniciativu a vliv 

na Bílý dům a Kongres měli opravdu sami Židé a židovské organizace. Jejich činnost lze 

prezentovat jako příklad úspěšné zájmové skupiny. Na rozdíl od pro-izraelské lobby, která se 

výrazněji vyprofilovala v 80. letech, se dají nalézt významné konkrétní a snadno 

identifikovatelné úspěchy pro-palestinské lobby, které shrnuji níže. V tomto ohledu se pro-

palestinská lobby ze 40. let vymyká obvyklému rámci současných zájmových skupin, které 

jen velmi zřídka dokáží prokazatelně ovlivňovat zahraniční politiku USA. 

Americký politický sionismus se od svého vzniku zaměřoval na americkou židovskou 

komunitu. Ke konci druhé světové války se mu podařilo až na výjimky ideově ovládnout 

ortodoxní, konzervativní a hlavně nejpočetnější reformní židovskou obec. Díky tomu se 

k politickému sionismu hlásilo až 80% amerického židovstva. Přestože navenek působilo 

sionistické hnutí s velkým množstvím různých organizací a spolků roztříštěně, díky 

iniciativnímu a schopnému vedení bylo ve skutečnosti poměrně koherentním útvarem. 

Vedení, v jehož čele stál Chaim Weizmann a kde ke konci 2. světové války získal značný vliv 

i David Ben-Gurion, si nicméně včas uvědomilo, že ač jsou Židé kompaktní etnickou 

skupinou, bez podpory ne-židovské většiny se sionismus neobejde. Díky intenzivnímu 

politickému aktivismu a „připravenosti“ americké křesťanské veřejnosti podpořit sionismus 

se podařilo zajistit všeobecnou recepci pro-palestinské politiky napříč celými USA.243 

K hlavním úspěchům přímého i nepřímého židovského lobbyismu v letech 1945–1948 

patřilo například to, že se podařilo přesvědčit Trumana, aby odmítl Grady-Morrisonův plán 

navzdory nátlaku Velké Británie. O tom, že Truman tak učinil na základě nátlaku lobby 
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a oficiálních představitelů Židovské organizace, svědčila i jeho vlastní slova z 30. července 

1946, kdy vyjádřil zklamání z odmítnutí plánu, který sám považoval za dostačující. Druhým 

zásadním úspěchem židovské lobby bylo Trumanovo prohlášení ze 4. října 1946 před 

svátkem Jom-kipur, jemuž předcházela rozsáhlá mediální kampaň řízená AZEC. Jak dodává 

Peter Hahn, „většina badatelů se shoduje... že Trumanova deklarace bylo politické vyjádření 

navržené pro domácí potřebu...“244 Ironií osudu bylo, že tento projev nepřinesl prezidentovi 

ani jeho straně žádný výraznější politický zisk. O dopadu Trumanova říjnového prohlášení 

na americkou zahraniční politiku však nelze pochybovat, protože znamenalo předěl 

ve vztahu k Palestině a orientaci na její rozdělení na arabskou a židovskou část. Jeho přímým 

důsledkem pak bylo předání otázky Palestiny Velkou Británií do rukou OSN v únoru 1947. 

Posledním zásadním úspěchem lobby bylo zajištění toho, aby Truman navzdory 

naléhání Whitehallu a Foggy Bottom spolu s Pentagonem na poslední chvíli nezměnil 

směřování americké politiky a před hlasováním v OSN na konci listopadu 1947 nepřestal 

podporovat rozdělení Palestiny dle doporučení komise UNSCOP. Je pravdou, že v této fázi už 

lze polemizovat o tom, do jaké míry byla role židovské lobby relevantní. Evan Wilson z pozice 

přímého účastníka celého procesu zastává názor, že Harry Truman byl sám osobně velmi 

aktivní v přesvědčování do té doby nerozhodnutých delegací v OSN, aby hlasovaly 

pro rozdělení Palestiny.245 Společně s Johnem Snetsingerem pak tuto aktivitu interpretují 

jako snahu zajistit si podporu ze strany americké veřejnosti po prohraných volbách 

do Kongresu v roce 1946, zejména s ohledem na nadcházející prezidentské volby v listopadu 

1948 (zde bylo důležité získat New York pomocí jeho početné židovské populace). Bruce 

Evensen však tato tvrzení odmítá s odůvodněním, že Truman jednal v souladu s většinovým 

mezinárodně sdíleným názorem ve snaze vyřešit humanitární problém.246 

Jak tedy zhodnotit roli Harryho Trumana? Především musíme vycházet z toho, že 

Truman po nástupu do Bílého domu zdědil po Franklinu D. Rooseveltovi rozháranou 

a do jisté míry obojakou blízkovýchodní zahraniční politiku. Roosevelt v zájmu zachování si 

dobrých vztahů s Brity, Araby a Židy neváhal dělat dílčí ústupky, resp. vycházet vstříc všem 

třem stranám. Obzvláště Arabové si Rooseveltovy sliby a prohlášení vyložili jako definitivní 
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a závazné. Z Rooseveltova postoje k Blízkému východu pak také pramení Trumanův konflikt 

s vlastní administrativou, především s ministerstvem zahraničí a obrany.  

Foggy Bottom a Pentagon se na Blízký východ dívaly pragmatickou optikou 

amerických národních zájmů a do svých úvah už krátce po 2. světové válce zapracovávaly 

možný konflikt se Sovětským svazem. Blízký východ v tomto směru hrál strategickou roli 

a část Pentagonu ho dokonce neváhala označit za vitální zájmovou oblast USA. Jeho 

důležitost tkvěla samozřejmě v obrovských ropných zásobách, geografické poloze vůči SSSR, 

ale i  v rovině mezinárodního obchodu a provázanosti s Indickým oceánem. Pro Trumanovu 

politiku zadržování byl region významný tím, že sloužil jako zázemí pro státy tvořící tzv. 

Northern Tier – Řecko, Turecko a Írán. V případě sovětského útoku měl Northern Tier sloužit 

jako nárazníková zóna během počátečního útoku, zatímco ze základen v Egyptě, Iráku 

a Saúdské Arábii měly být vysílány strategické bombardéry proti cílům na jihu SSSR. 

K implementaci tohoto plánu však bylo bezpodmínečně nutné udržet si dobré vztahy 

s arabskými státy. 

U Trumanovy politiky vůči Palestině, která nakonec vyústila v uznání Izraele, se nedá  

jednoznačně určit rozhodující motivační faktor. Mezi faktory, které sehrály svoji roli, byla 

nesporně humanitární situace Židů v Evropě, vnitropolitická situace a nadcházející volby 

v USA či stále se zvyšující napětí a nebezpečí konfliktu se Sovětským svazem. Všechny tři tyto 

faktory se ve větší či menší míře do Trumanovy palestinské politiky promítají. Tato práce se 

po provedeném výzkumu kloní k tomu, že je v každém případě nutno zohlednit vliv 

humanitárních motivů, a zároveň bere v úvahu i to, že od poloviny roku 1947 začala výrazněji 

získávat na významu obava z možného proniknutí Sovětů na Blízký východ, resp. z možného 

zatažení amerických sil do konfliktu mezi Židy a Araby. Je nicméně nutno poznamenat, že 

tyto dva motivační faktory si navzájem neodporovaly a že je bylo možno skloubit.  

Humanitární motivační faktor hrál do hlasování o rozdělení Palestiny v listopadu 1947 

nezastupitelnou roli a Truman to potvrdil při několika příležitostech, navzdory občasnému 

zakolísání. Například první izraelský velvyslanec Eliahu Eilat (dříve Epstein) označil jednotlivé 

Trumanovy kroky za logické a soustavně vedoucí ke vzniku Izraele. Podle Eilata měly 

„vskutku historický význam“ ve vztahu k úsilí sionistů o židovskou státnost. Eilat explicitně 

jmenoval prezidentův „apel na britskou vládu na vydání povolení pro sto tisíc Židů ke vstupu 

do Palestiny, jeho podporu plánu na rozdělení Palestiny, který připojoval jižní Negev a Eilat 

k židovskému státu, uznání Izraele po jeho vzniku a poskytnutí první mezinárodní půjčky 
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izraelské vládě.“247 Humanitární aspekt tvořil středovou osu Trumanova politiky minimálně 

do poloviny roku 1947. 

Trumanova podpora sionistů ale nebyla bezvýhradná, čímž si z jejich strany často 

vysloužil ostrou kritiku. Prvním zásadním zlomem bylo uvalení zbrojního embarga na vývoz 

zbraní z USA do Palestiny krátce po odhlasování plánu UNSCOP v OSN. Přestože je embargu 

málokdy věnován větší prostor v obsáhlých publikacích a ani tato práce se jím z důvodu 

omezeného rozsahu obšírněji nezabývá, dovolím si jej stručně zmínit alespoň zde. Uvalení 

embarga nutně podléhalo Trumanovu schválení z titulu jeho funkce. S ohledem na dobu, kdy 

bylo zavedeno, si zcela jistě musel být vědom toho, že Židé budou oproti Arabům ve značné 

nevýhodě. To se ukázalo jako problém, který málem vedl k porážce Židů před vyhlášením 

Izraele i během první arabsko-izraelské války, kdy na židovský stát zaútočily armády pěti 

arabských států.248 

Druhý zlomový moment nastal v březnu 1948, kdy USA zcela neočekávaně doporučily 

pozastavení rozdělení Palestiny a namísto toho navrhly zavést poručnictví OSN. Zde lze opět 

diskutovat nad tím, zda ministerstvo zahraničí jednalo na vlastní pěst navzdory jasnému 

příkazu prezidenta či šlo spíše o špatné načasování přednesení návrhu, o kterém Truman sice 

věděl, ale nevzal v potaz jeho možné následky. Faktem nicméně zůstává, že prezident 

skutečně dal na konci února Foggy Bottom souhlas, aby americký velvyslanec přednesl v OSN 

návrh na zvážení rozdělení Palestiny. V tuto dobu Trumanovi totiž již muselo být jasné, že 

listopadovou rezoluci z roku 1947 nelze s ohledem na probíhající násilnosti implementovat 

bez použití síly. Truman tak dal jasně přednost americkým národním zájmům před 

humanitárními. Obával se, že by rozdělení Palestiny a následný ozbrojený konflikt zavlekl 

americká vojska do oblasti, což bylo s ohledem na tehdejší vyostřenou politickou situaci 

v Evropě nepřijatelné. Vzhledem k neochotě USA zasáhnout hrozilo, že by se příležitosti mohl 

chopit Sovětský svaz, což také nebylo možno dopustit. Jedinou alternativou se tak zdálo 

odložení rozdělení Palestiny.249 

Proč se však Truman o pouhé dva měsíce později tolik snažil prosadit uznání 

židovského státu? Co se od té doby změnilo? Odpověď vyplývá ze změny situace v Palestině. 

Zatímco v únoru a březnu 1948 hrozilo, že Židé náporu Arabů neodolají, od poloviny dubna 
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se situace obrátila. Díky dodávkám pašovaných zbraní z USA a Československa byli Židé 

schopni nejenom zastavit postup Arabů, ale dokonce je vytlačit z většiny území, které Židům 

mělo dle rezoluce OSN po rozdělení náležet. Prakticky tak došlo k implementaci rezoluce 

OSN. Pokud by USA nadále naléhaly na zavedení poručnictví, dostaly by se logicky 

do konfliktu se sionisty a ozbrojený střet v Palestině by byl nevyhnutelný, neboť si lze jen 

obtížně představit, že by se Židé dobrovolně vzdali státu, jehož vytvoření měli na dosah. 

Rychlost, s jakou  Truman židovský stát uznal, pak byla projevem snahy předejít SSSR, který 

uznal Izrael jen o pár dní později, a to přímo de iure. Americké uznání ze 14. května bylo totiž 

pouze de facto. 

Trumanovo promptní uznání Izraele je často interpretováno jako důsledek 

vnitropolitické situace, která v roce 1948 zdánlivě zvýhodňovala republikánskou stranu. Je 

nutno uznat, že tato úvaha má také svou logiku. Na konci 40. let žilo ve Spojených státech 

sice pouze 5 600 000 Židů, nicméně tato populace byla rozmístěna způsobem, který výrazně 

zvyšoval její politický vliv. Političtí stratégové si byli vědomi skutečnosti, že 65% amerických 

Židů obývalo tři klíčové státy – New York, Pensylvánii a Illinois. Celkem tak bylo ve hře  110 

volebních okrsků, které samozřejmě představovaly lákavý cíl z hlediska prezidentské 

kampaně v roce 1948.250 Obzvláště to platilo v případě demokratické strany, kde panovaly 

obavy, že by Truman o tyto hlasy mohl lehce přijít, pokud by se postavil proti plánům 

a požadavkům sionistů. Židovské hlasy samy o sobě sice volby žádnému americkému 

prezidentovi nevyhrály, nicméně jejich absence je mohla snadno prohrát. Prezidentské volby 

v roce 1948 navíc nebyly klasickým soubojem pouze demokratické a republikánské strany. 

Do prezidentského klání totiž vstoupil Henry A. Wallace za Progresivní stranu, která byla silně 

nakloněna věci sionismu. Dalším kandidátem mimo tradiční výběr byl guvernér za Jižní 

Karolínu Strom Thurmond kandidující za States' Rights Democratic Party.251 Byť bylo 

od počátku jasné, že Wallace ani Thurmond nemají ani teoretickou šanci na výhru, 

představovali pro Trumana reálné nebezpečí, neboť oba usilovali právě o hlasy 

demokratických voličů. 
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Truman si byl zcela jistě vědom toho, že uznání Izraele by mu mohlo přinést hlasy 

ve volbách, které nutně potřeboval, pakliže chtěl ve svém úřadu setrvat. Existují náznaky, že 

prezident se skrze svou zahraniční politiku snažil ovlivnit vývoj volebních preferencí doma, 

a to na konci dubna 1946 a v říjnu téhož roku. Teze, že jeho palestinská politika byla 

primárně motivovaná vidinou osobního politického zisku, však neobstojí tváří tvář 

konkrétním argumentům, například otázce, proč prezident posvětil zbrojní embargo 

z prosince 1947 poškozující především Židy a proč ho nezrušil po uznání Izraele, který musel 

čelit drtivé arabské přesile. Zvlášť nelogický se z tohoto pohledu jeví být souhlas prezidenta 

s pozdržením rozdělení Palestiny z března 1948. Pokud by Truman opravdu chtěl od počátku 

uznat Izrael co nejdříve, určitě by k návrhu pozdržet rozdělení nesvolil. Poslední argument 

proti této teorii spočívá v tom, že pokud se Harry Truman opravdu primárně snažil získat 

židovské hlasy, jeho snahy se setkaly s pramalým úspěchem, protože v roce 1946 demokraté 

drtivě prohráli a v roce 1948 Truman nedokázal získat stát New York, kde Židé byli 

zastoupeni nejpočetněji. Lze přitom říci, že události z roku 1946 pro něj jistě představovaly 

určité poučení a že tedy v roce 1948 zisk židovských hlasů, který nemohl očekávat, patrně 

nebyl primárním důvodem pro uznání Izraele. Tím se potvrzuje teze práce zmíněná v úvodu, 

která odmítá domácí politické úvahy jako primární motivaci Trumana pro podporu vzniku 

a následně uznání Izraele. 

SUMMARY 

There is no simple answer to the question of why the majority of Americans after 

World War II had a positive attitude towards the creation of a Jewish homeland. Even more 

intricate is the question why the U.S. Government under the leadership of Harry S. Truman 

decided to recognize the newly established state mere eleven minutes after its declaration 

of independence, especially when considering the fact that in March 1948 the United States 

expressed its will to promote trusteeship over the partition of Palestine. During the whole 

process, several factors were influencing Truman’s final decision, but not all of them can be 

sufficiently explained. Particularly religious and cultural aspects pose a difficulty in this 

respect. 

What is certain is that by the end of WWII there was a major change in the 

perception of European Jews and the situation they were living in from the perspective of 
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Americans. At that time, the American public was being fully introduced into horrors of Nazi 

war crimes committed on the Jewish population. Opinion polls serve as the best evidence 

of this fact. American public support for the creation of a Jewish commonwealth in Palestine 

had been consistently rising since December 1944 till October 1947. The original 36 per cent 

approval rate  had nearly doubled in three years peaking at 65 per cent in October 1947. This 

rising tendency proves that American society was getting more concerned over the 

humanitarian problems of Jewish survivors that were being subordinated to the British 

interest in maintaining Palestine as London’s colony. Yet another, not so publicized factor 

was the latent anti-Semitism in the U.S., but also anxiety of a segment of American Jews 

about the potential influx of their European counterparts into the United States. 

Another major factor that stood behind the American pro-Zionists foreign policy was 

the influence of Zionist lobby. In this particular case, it can be narrowed down to the Jewish 

part of the lobby, because the Jews and Jewish interest groups were indeed the most 

influential and active players in this respect. It is no exaggeration to say that their actions 

constituted an example of a successful ethnic interest group. In contrast to pro-Israel lobby, 

which emerged in a consolidated form in 1980’s, one can find specific and easily identifiable 

achievements of the Jewish lobby of 1940’s that changed the U.S. foreign policy. One of the 

initial successes was making sure that majority of American Jews, more than 80 per cent, 

were united behind the Zionist agenda. Thanks to affiliation of protestant Christians 

to religious Zionism and due to certain feeling of guilt among Americans for the plight 

of European Jews, it was possible to raise wide public support for political Zionism. 

Zionists were also able to gain achievements through direct and indirect lobbying. 

Among the best known examples is the repudiation of the Grady-Morrison plan in summer 

1946. Second, even more visible sign of their political strength came in October 1946, when 

several leading Zionists managed to persuade Truman to issue a statement endorsing Jewish 

homeland in Palestine. 

What can be said about the role of the President himself? Harry Truman was 

a shrewd politician and recognized the importance of the public opinion for the outcome 

of election. Nonetheless, there are credible signs that Truman had much more on his mind 

than domestic political considerations only. It is the argument of this thesis that 

humanitarian reasons represented primary motivation until mid-1947. At that time fears 

of Soviet penetration of the Middle East and prospect of sending American forces to prevent 
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(or end) potential civil war between Arabs and Jews gained priority. Those fears manifested 

in March 1948 when the U.S. completely reversed its Palestine policy in fear of being drawn 

into bloody conflict that coincided with escalating geopolitical situation and perceived armed 

conflict with communists. 

In April 1948, however, the situation in Palestine turned in favor of the Jews thanks 

to Haganah’s military advances. Since the Jews were able to push the Arabs back and 

controlled the territory assigned to them according to the UN resolution of November 29, 

1947, the partition was de facto implemented. Thus, the previously suggested trusteeship 

would actually go against the partition resolution as well as against the development on the 

ground. Therefore, Truman decided to recognize the Jewish state immediately after its 

declaration, anticipating Soviet recognition which came only few days later. Arguments, 

which imply that Truman’s recognition of Israel was based purely on domestic political 

considerations, fail to explain Truman’s loss of New York state in 1948 presidential election 

even though New York had considerable Jewish minority. Another reason why such 

arguments are most likely not valid was American arms embargo on Palestine that was in 

effect already since December 1947 and that definitely did not make the president more 

popular in the eyes of Jewish voters. 
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