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Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)

NA ÚVOD
Antisemitizmus ako fenomén je prítomný v spoločnosti už
po stáročia, súčasnosť nevynímajúc. Vždy však záleží na reakcii
vládnych elít, do akej miery sa rozmôže. Na začiatku 50. rokov
20. storočia sa v Československu začal praktizovať vládny, resp.
politický antisemitizmus. Ten bol vyvolaný jednak tlakom zvonku, no nemožno zanedbať ani vnútorné faktory, najmä „pozostatky“ antisemitizmu z vojnového a povojnového obdobia. Politický antisemitizmus bol vedený pod zámienkou boja proti sionizmu a čiastočne aj kozmopolitizmu. Postihol predovšetkým
komunistov židovského pôvodu, teda tých, ktorí sa už necítili byť
Židmi. Bol sprevádzaný bojom o moc v komunistickej strane,
snahou o „nacionalizáciu“ vládnuceho režimu a prenesenie zodpovednosti za ekonomické problémy krajiny na Židov.
Po páde komunistického režimu sa slovenská aj česká historiografia zameriavala najmä na problematiku holokaustu. Obdobie po 2. svetovej vojne z hľadiska antisemitizmu bolo v úzadí,
ale aj tomu sa (vďaka medializácii niektorých káuz) v posledných
rokoch začala venovať zvýšená pozornosť. Antisemitizmus a
antisionizmus v zakladateľskom období komunizmu nie je úplne
neznámou témou, v značnej miere však súvisí s politickými procesmi, v ktorých pozadí stojí.
Pred rokom 1989 sa historiografia problematike antisemitizmu a antisionizmu v Československu na začiatku 50. rokov,
pochopiteľne, nevenovala takmer vôbec. Výnimkou je brožúra
Františka Jozefa Kolára Sionizmus a antisemitizmus,1 ktorá vyšla
na začiatku obdobia normalizácie. Sám autor, ktorý bol tiež v 50.
rokoch perzekvovaný, v nej prekvapivo popiera antisemitský
podtón procesu so Slánskym.
Za železnou oponou sa však písali práce o tejto problematike
už v čase „honby na sionistov a kozmopolitov“. V roku 1953 vyšiel súbor vedeckých štúdií venujúcich sa životu židovskej komunity v sovietskych satelitoch po 2. svetovej vojne (s výnimkou
1

KOLÁR, F. J. Sionizmus a antisemitizmus. Bratislava : Pravda, 1970, 78 s.
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Albánska) The Jews in Soviet Satellites.2 Vzhľadom na rok publikovania nezachytáva mnohé dôležité momenty protisionistickej
kampane, ktoré sa odohrali práve v roku 1953. Kapitolu
o Československu, ktorá má cez 150 strán, autor Peter Meyer
končí aprílom 1953, takže nemohol spomenúť viacero politických procesov s výrazne antisemitským podtónom. Autori publikácie v rámci svojich možností mohli čerpať informácie iba
z oficiálnych vyhlásení komunistických predstaviteľov, československej a zahraničnej tlače, spravodajských agentúr, prípadne od
osôb, ktorým sa podarilo utiecť z krajiny tesne predtým, než boli
perzekvované. Kniha je prínosom najmä pri skúmaní prenasledovania židovského obyvateľstva v ostatných sovietskych satelitoch, keďže novšia literatúra vydaná v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku o tejto téme pojednáva pomerne stručne. Problematiku zachytáva napr. francúzsky historik Laurent Rucker v
knihe Stalin, Izrael a Židé3 a ide asi o najkvalitnejšiu publikáciu,
vydanú v českom alebo v slovenskom jazyku. Podstatná časť
knihy sa venuje situácii v Sovietskom zväze, odkiaľ sa politický
antisemitizmus rozšíril, ale zaoberá sa tiež pomermi v ostatných
krajinách, najmä v Československu. Rucker nazerá na protisionistickú a protikozmopolitnú kampaň v ZSSR v inom svetle ako
autori publikácie The Jews in Soviet Satellites či práca Alexandra
Solženicyna Dvě stě let pospolu, 2. díl.4 Rucker tvrdí, že vlna antisionizmu a antikozmopolitizmu nebola spôsobená prehrou Komunistickej strany Izraela (ha-Miflega ha-komunistit ha-jisra'elit
– MAKI) v parlamentných voľbách v januári 1949, ale bola dôsledkom vnútrostraníckeho boja, ktorý prebiehal v celom východnom bloku.
Rusistka Kateřina Šímová sa antisemitizmom v ZSSR na konci Stalinovho života zaoberá v dvoch štúdiách Odrodilci, zrádci,
vrazi v bílých pláštích a Nejnebezpečnější pozůstatek kanibalismu.
Stalinský antisemitismus v letech 1948 až 1953.5 Prvá štúdia sa
MEYER P. et kol. The Jews in the Soviet Satellites. Syracuse : Syracuse University Press, 1953, 620 s.
3 RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. Praha : Rybka Publishers, 2001, 313 s.
4 SOLŽENICYN, A. Dvě stě let pospolu, díl 2. (Dějiny rusko-židovských vztahů v
letech 1917 – 1995). Praha : Academia, 2005, 440 s.
5 ŠÍMOVÁ, K. Odrodilci, zrádci, vrazi v bílých pláštích a Nejnebezpečnější pozůstatek kanibalismu. In Soudobé dějiny, 2014, roč. 21, č. 1 – 2, s. 11 – 43; ŠÍMOVÁ,
2

8

Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)

zameriava na úlohu sovietskej tlače pri šírení protižidovskej propagandy, druhá v stručnosti charakterizuje antisemitizmus v období vrcholného stalinizmu. Podľa Šímovej bol antisemitizmus
v ZSSR odrazom vývoja sovietskej politiky na Blízkom východe,
nastupujúcej studenej vojny, mocenských bojov v straníckom vedení a ideologickej nivelizácie liberálne ladenej inteligencie.
O antisemitizme v ZSSR na začiatku 50. rokov vyšli v češtine
práce ruských autorov Arkadija Vaksberga Stalin proti Židům6
a Žoresa Medvedeva Stalin a židovský problém. Nová analýza7.
Vaksbergova publikácia má výrazne beletristický charakter, zameriava sa najmä na Stalinov antisemitizmus, a nie na medzinárodné a vnútrostranícke príčiny prenasledovania Židov v ZSSR.
Medvedev sa vo svojich názoroch približuje Ruckerovi, keď tvrdí,
že antisemitizmus v ZSSR na začiatku 50. rokov bol výsledkom
najmä mocenských bojov v straníckom a vládnom aparáte. Na
rozdiel od Ruckera sa však nevenuje situácii v ostatných krajinách sovietskeho bloku, a zameriava sa výhradne na ZSSR.
Ako už bolo spomenuté, o antisemitizme v celom tzv. východnom bloku existuje v anglickom jazyku pomerne málo literatúry. Výnimkou je len problematika antisemitizmu v ZSSR
v rokoch 1948 – 1953, ku ktorej existuje rozsiahla literatúra od
Genadyja Kostyrčenka8, Zvi Gittelmana9, Yaakova Etingera10, Arna Lustigera a Romana Brackmana11, Louisa Rapoporta12, Joshuu
K. Nejnebezpečnější pozůstatek kanibalismu (Stalinský antisemitismus v letech
1948 až 1953). In Acta Universitatis Carolinae, 2013, roč. 13, č. 4, s. 33 – 55.
6 VAKSBERG, A. Stalin proti Židům. Praha : Pavel Dobrovský – Beta, 2011, 240 s.
7 MEDVEDEV, Ž. Stalin a židovský problém. Nová analýza. Brno : Stilus, 2005, 288 s.
8 KOSTYRČENKO, G. Tajnaja politika Stalina: vlasť i antisemitizm. Moskva :
Meždunarodnyje otnošenija, 2003, 351 s.; KOSTYRČENKO, G. Out of the Red
Shadows: Anti-Semitism in Stalin’s Russia. Amherst (NY) : Prometheus books,
1995, 333 s. KOSTYRČENKO, G. The genesis of establishment anti-Semitism.
In Revolution, repression, and revival (The Soviet Jewish experience). Lanham :
Rowman and Littlefield, 2007, s. 179 – 191.
9 GITTELMAN, Z. The Black Years and the Gray, 1948 – 1967. In A century of
ambivalence. Bloomington : Indiana University Press, 2001, s. 144 – 173.
10 ETINGER, I. The Doctor' s Plot : Stalin' s Solution to the Jewish Question. In
Jews and the jewish life in Russia and the Soviet Union. New York : Routledge,
2006, s. 103 – 126.
11 LUSTIGER, A. – BRACKMAN, R. Stalin and the Jews. The red book : the tragedy
of the Jewish Anti-Fascist Committee and the Soviet Jews. Enigma, 2003, 447 s.
12 RAPOPORT, L. Stalin's war against the Jews. Michigan : Free Press, 1990, 318 s.
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Rubensteina a Vladimira Naumova13, Jehoshuaa Gilbou14 a i.
Po novembri 1989 boli v Čechách a na Slovensku vydané viaceré publikácie týkajúce sa procesu s Rudolfom Slánskym a spol.,
v ktorom zo 14 obžalovaných osôb 11 malo židovský pôvod. Spomeňme napr. knihu Vražda generálního tajemníka15 od Rudolfa
Ströbingera, ktorá má beletristický charakter, konferenčný zborník Politické procesy v Československu po roce 1945 a Případ Slánský16 či knihu Karla Kaplana Zpráva o zavraždění generálního tajemníka17. Kaplan je autorom aj ďalších kníh, v ktorých je proces
so Slánskym spomenutý aspoň čiastočne.18 Kaplanove publikácie
sa zameriavajú najmä na prípravu procesu so Slánskym, antisemitská a antisionistická stránka ostáva v úzadí, podobne ako
v prípade spomenutého konferenčného zborníka.
K procesu so Slánskym existuje tiež množstvo memoárovej
literatúry od osôb odsúdených v tomto procese alebo ich príbuzných. Ide o knihy Eugena Löbla Svedectvo o procese19, Artura
Londona Doznání20, Josefy Slánskej Zpráva o mém muži21. Knihy
Žo Langerovej Vtedy v Bratislave22, Lea Kohúta Tu bola kedysi
ulica23 a Miloša Žiaka Jewropean24 sú napísané osobami alebo
príbuznými osôb, ktoré vystupovali v procese ako svedkovia,
RUBENSTEIN, J. – NAUMOV, V. Stalin´s Secret Pogrom. The Postwar Inquisition
of the Jewish Anti-Facist Commitee. Yale University Press 2002, 496 s.
14 GILBOA, J. A. The black years of Soviet Jewry, 1939 – 1953. Little : Brown,
1971, 418 s.
15 STRÖBINGER, R. Vražda generálního tajemníka. Brno : Petrov, 1991, 110 s.
16 PERNES, J. Politické procesy v Československu po roce 1945 a Případ Slánský.
Brno : Kateřina Mikšová – Nakladatelství Prius, 2005, 392 s.
17 KAPLAN, K. Zpráva o zavraždení generálního tajemníka. Praha : Imprima,
1992, 304 s.
18 KAPLAN, K. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno :
Barrister&Principal, 2008, 253 s.; KAPLAN, K. K politickým procesům v Československu 1948 – 1954. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 1994, 214 s.; KAPLAN, K.,
KOSATÍK, P. Gottwaldovi muži. Český Těšín: Finidr, 2004, 336 s.; KAPLAN, K.
Sovětští poradci v Československu 1949 – 1956. Praha : Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, 1993, 146 s.
19 LÖBL, E. Svedectvo o procese. Bratislava : Pravda, 1968, 198 s.
20 LONDON, A. Doznání. Praha : Tiskářské závody, 1990, 480 s.
21 SLÁNSKÁ, J. Zpráva o mém muži. Praha : Tiskářské závody, 1990, 214 s.
22 LANGEROVÁ, Ž. Vtedy v Bratislave (Môj život s Oskarom L.). Bratislava : A.
Marenčin, 2007, 223 s.
23 KOHÚT, L. Tu bola kedysi ulica. Bratislava : Q 111, 1995, 391 s.
24 ŽIAK, M. Jewropean. Bratislava : Kalligram, 2004, 162 s.
13
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ale boli súdení v iných procesoch či inak perzekvovaní. Tieto
memoáre sú dôležitým svedectvom toho, ako obdobie prenasledovania židovských komunistov vnímali samotní prenasledovaní.
K interpretácii memoárov je však potrebné pristupovať kriticky,
keďže základným znakom takýchto prameňov je vysoká miera
subjektvity.
Proces so Slánskym vzbudil pozornosť aj v zahraničí. Anglický historik Kevin McDermott sa v štúdii A "Polyphony of Voices"? Czech Popular Opinion and the Slansky Affair25 venuje verejnej mienke v ČSR počas a po procese so Slánským a spol. Proces
vyvolal okrem iného aj vlnu antisemitizmu medzi obyvateľstvom
krajiny, ktorej bola v doterajšej odbornej literatúre venovaná iba
okrajová pozornosť. Štúdia McDermotta sa zameriava najmä na
túto antisemitskú vlnu, pričom autor svoje tvrdenia zakladá na
dôkladnom výskume v centrálnych pražských archívoch.
Prvou vedeckou prácou o antisemitizme a antisionizme na
začiatku 50. rokov 20. storočia v ČSR je kapitola knihy Karla Kaplana Československo a Izrael v letech 1947 – 1953 (Studie)26 vydanej v roku 1993. Zameriava sa najmä na vývoj československo-izraelských diplomatických a hospodárskych vzťahov a na
vojenskú pomoc Izraelu, značnú pozornosť venuje emigrácii Židov z ČSR do Izraela a perzekúcii izraelských občanov v ČSR,
sčasti zachytáva vlnu politických procesov s antisemitským podtónom a v menšej miere sa zaoberá zhoršením postavenia židovského obyvateľstva v ČSR. V československej historiografii ide o
prácu, ktorá sa problematike antisemitizmu v ČSR v uvedenom
období venuje doteraz najpodrobnejšie.
Štúdie a knižné publikácie z nasledujúcich rokov sa antisemitizmom v zakladateľskom období komunizmu v ČSR zaoberajú
len čiastočne, resp. v širšom kontexte, orientujú sa len na územie
Česka či Slovenska – štúdia Petra Broda Židé v poválečném Československu27, publikácia Jany Svobodovej Zdroje a projevy antiseMcDERMOTT, Kevin. A "Polyphony of Voices"? Czech Popular Opinion and
the Slansky Affair'. In Slavic Review, 2008, vol. 67, n. 4, s. 841 – 865.
26 DUFEK, J. et kol. Československo a Izrael 1947 – 1953 (Studie). Brno : Doplněk,
1993, 203 s.
27 BROD, P. Židé v poválečném Československu. In Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach
a na Slovensku. Bratislava : VEDA, 1999, s. 177 – 189.
25
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mitizmu v českých zemích 1948 – 199228, kniha Pavla Mešťana
Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska (1948 – 1992)29 či
publikácia Dávidova hviezda pod Tatrami (Židia na Slovensku
v 20. storočí)30 a štúdie Zahraničné židovské inštitúcie a Židia
na Slovensku (1950 – 1989)31 od izraelského historika slovenského pôvodu Ješajahu Andreja Jelínka. Jeho práce vychádzajú z výskumov v izraelských archívoch (obsahujú väčšinou informácie o
živote židovskej komunity, ktoré prinášali pracovníci izraelského
veľvyslanectva či izraelskí štátni príslušníci pri svojich návštevách ČSR, často však podávali nejasné a skreslené informácie o
antisemitizme v ČSR).
V posledných rokoch sa dejinám židovskej komunity po 2.
svetovej vojne na Slovensku venuje historička a etnologička Ivica
Bumová. Podobne ako vyššie spomenutí autori sa však snaží zachytiť obdobie presahujúce roky 1948 – 1953.32 Etnológ Martin
Korčok vo svojej dizertačnej práci Postavenie Židov na Slovensku
v rokoch 1945 – 195333 zachytáva perzekúciu osôb židovského
pôvodu na začiatku 50. rokov 20. storočia najmä na základe výskumu metódou oral history. Etnologický charakter majú tiež
práce Petra Salnera, autora mnohých štúdií zameraných na život
židovskej komunity na Slovensku v období po holokauste.34
SVOBODOVÁ, J. Zdroje a projevy antisemitizmu v českých zemích 1948 – 1992
(Studie). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, 92 s.
29 MEŠŤAN, P. Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska (1948 – 1992).
Bratislava : Slovenské národné múzeum, 1999, 109 s.
30 JELÍNEK, J. Dávidova hviezda pod Tatrami (Židia na Slovensku v 20. storočí).
Praha : Vydavateľstvo Jána Mlynárika, 2009, 491 s.
31 JELÍNEK, J. Zahraničné židovské inštitúcie a Židia na Slovensku (1950 – 1989).
In Acta Judaica Slovaca, roč. 18, 2013, s. 57 – 83.
32 BUMOVÁ, I. Vývoj ideológie sionizmu a východiská sionistických procesov na
Slovensku po nástupe komunistov k moci. In Výskum a vzdelávanie o holokauste
v strednej Európe. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012, s. 19
– 32; BUMOVÁ, I. Sionizmus a židovský buržoázny nacionalizmus na Slovensku
– východiská (1948 – 1970). In Židovská menšina v Československu v letech 1956
– 1968 (Od destalinizace k pražskému jaru). Praha : Židovské muzeum, 2011, s.
104 – 118; BUMOVÁ, I. Povojnové pomery židovskej komunity na Slovensku a
emigrácia Židov do Palestíny/Izraela v rokoch 1945 – 1953. In Reflexie holokaustu. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010, s. 16 – 35.
33 KORČOK, M. Postavenie Židov na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Dizertačná
práca. Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, 2010,123 s.
34 Prenasledovanie Židov na začiatku 50. rokov je zachytené v týchto prácach:
28
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Kvalifikačné práce českých historikov Petra Sedláka Poté
(Postoj a přístup k Židům v českých zemích po druhé světové válce
1945 – 1947/1953)35 a Moniky Hankovej Kapitoly z poválečných
dějin židovské komunity v Čechách a na Moravě (1945 – 1956)36
pozornosť zameriavajú na české krajiny. P. Sedlák sa orientuje
primárne na obdobie rokov 1945 – 1947, M. Hanková sa zaoberá
postavením židovského obyvateľstva v povojnovej ére z viacerých uhlov pohľadu, nesústredí sa len na antisemitské alebo antisionistické prejavy.
Martin Šmok v štúdii Každý žid je sionista a každý sionista je
špión!37 sa venuje málo známej problematike zatýkaniu a súdeniu
Židov za sprostredkúvanie zahraničnej pomoci väčšinou starým
a chorým súvercom, a to najmä v rokoch 1954 – 1959, kedy už
bola vlna antisionizmu a antikozmopolitizmu v Československu
na ústupe.
Zaujímavým počinom je publikácia Antona Baláža Transporty nádeje38 – práca, ktorá síce nemá výsostne vedecký charakter,
ale autor čerpal aj z výskumu archívnych prameňov. Venuje sa
nielen povojnovej emigrácii Židov z ČSR a zo susedných krajín,
ale aj osudom predstaviteľov sionistických organizácií na Slovensku (mnohí z nich boli zatknutí a súdení v politických procesoch pre svoju angažovanosť pri emigrácii obyvateľstva do Izraela, vtedy legálnej, no na súdnych pojednávaniach už bola vyhláSALNER, P. Židovská komunita po roku 1945. Bratislava : Zing Print, 2006, 192
s.; SALNER, P. Emigrácie po roku 1945 a 1968 (na príklade židovskej komunity). In Emigrácie a Slovensko. Bratislava : Zig print, 2006, s. 75 – 94; SALNER, P.
Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. In Židovská menšina v
Československu po druhé svetové válce (Od osvobození k nové totalitě). Praha :
Židovské múzeum, 2009, s. 119 – 131; SALNER, P. „Viditeľní“ a „neviditeľní“
Židia v slovenskej spoločnosti po roku 1945. In Acta Judaica Slovaca, 1998, roč. 4,
s. 121 – 134; SALNER, P. Premeny židovskej komunity v Bratislave (1919 – 1969).
In Židia v Bratislave (zost. P. Salner). Bratislava: Zing Print, 1997, s. 53 – 70.
35 SEDLÁK, P. Poté (Postoj a přístup k Židům v českých zemích po druhé světové
válce 1945 – 1947/1953). Dizertačná práca. Brno : Historický ústav FF MU,
2008, 359 s.
36 HANKOVÁ, M. Kapitoly z poválečných dějín židovské komunity v Čechách a na
Moravě (1945 –1956). Diplomová práca. Praha : Ústav hospodářských
a sociálních dějin FF UK, 2006, 210 s.
37 ŠMOK, M. Každý žid je sionista a každý sionista je špion! (Příběh distribuce
sociálních podpor) In Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 29 – 39.
38 BALÁŽ, A. Transporty nádeje. Bratislava : Marenčin PT, 2010, 230 s.
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sená za trestný čin a hospodársky delikt voči ČSR). O emigrácii
židovského obyvateľstva, ktorá bola obmedzovaná od konca roku 1949 na minimum, a trpkom osude sionistov pojednávajú aj
štúdie Chany Jablonkovej Izrael a slovenskí Židia – prisťahovalectvo a integrácia39, Akivy Nir Sionistické hnutie po druhej svetovej
vojne40 či kolektívna monografia Evy Polákovej a Michala Nadubinského Hašomer Hacair (Dejiny hnutia)41.
V edícii dokumentov od kolektívu autorov Marie Bulínová,
Jiří Dufek, Karel Kaplan a Vladimír Šlosar Československo a Izrael
1945 – 1956 (Dokumenty)42 sa nachádzajú najmä pramene týkajúce sa dodávok zbraní do Izraela a cvičenia vojakov, ale aj dokumenty súvisiace s emigráciou Židov do Izraela, správy
o činnosti židovských náboženských obcí a sionistických organizácií, či o prípadoch zatknutých izraelských občanov v dôsledku
honby na sionistov.
Potrebné je ešte spomenúť knihu Proces s vedením protištátneho centra na čele s Rudolfom Slánským. Ide o takmer 600stranovú súdnu zápisnicu z procesu so Slánskym a spol., ktorá
bola v tlačenej podobe vydaná na začiatku roka 1953. Je
to unikátny dobový prameň, keďže zo žiadneho iného politického procesu v ČSR nebola zápisnica publikovaná v knižnej podobe. Poskytuje nám jedinečnú možnosť preskúmať, akú úlohu
v procese hral antisemitizmus a antisionizmus.
Z uvedeného stavu rozpracovania problematiky je zrejmé, že
hoci sa po roku 1989 objavilo väčšie množstvo monografií, štúdií
či kvalifikačných prác venujúcich sa aj problematike antisemitizmu a antisionizmu v Československu na konci 40. – začiatku
50. rokov 20. storočia, žiadna z nich neponíma túto otázku komplexne. Väčšina prác sa tejto téme venuje iba okrajovo, resp. len
niektorým vybraným aspektom problematiky. Väčšina z nich iba
načrtáva antisemitizmus v kontexte sovietskeho bloku, chýba
JABLONKOVÁ, CH. Izrael a slovenskí Židia – prisťahovalectvo a integrácia. In
Acta Judaica Slovaca, 1998, roč 4., s. 163 – 185.
40 NIR, A. Sionistické hnutie po druhej svetovej vojne. In Acta Judaica Slovaca,
1998, roč. 4, s. 79 – 90.
41 POLÁKOVÁ, E. – NADUBINSKÝ, M. Hašomer Hacair (Dejiny hnutia). Bratislava
: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2001, 173 s.
42 BULÍNOVÁ, M. et al. Československo a Izrael 1945 – 1956 (Dokumenty). Praha :
Ústav pro soudobé dějiny v AV ČR, 1993, 399 s.
39

14

Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)

podrobnejšia komparácia s antisemitizmom a antisionizmom
v ostatných tzv. ľudovodemokratických krajinách.
Cieľom tejto publikácie je ponúknuť ucelené poňatie problematiky antisemitizmu a antisionizmu v Československu v rokoch 1948 – 1953 vo vzťahu k celkovým pomerom v sovietskom
bloku. Prioritne sa zameriava na príčiny, formu a rozsah antisemitizmu v Československu, sleduje proces zániku zahraničných
židovských a sionistických organizácií, osudy ich funkcionárov,
podoby perzekúcie osôb židovského pôvodu, reakciu židovského
obyvateľstva na perzekúcie a majoritného obyvateľstva na vládny (politický) antisemitizmus, dopad antisemitizmu povojnového
obdobia na situáciu a život židovskej komunity v krajine.
Rok 1948 bol zvolený za prvý časový medzník nielen z dôvodu, že komunisti získali neobmedzenú moc v štáte, ale aj preto,
aby sa poukázalo na počiatočný pozitívny postoj komunistických
predstaviteľov k židovskej komunite a k sionizmu, ktorý sa menil
až pod vplyvom zahraničných udalostí. Druhým medzníkom je
rok 1953 – antisemitizmus a antisionizmus bol v podstate na
ústupe, hoci ešte sa konali takpovediac doznievajúce procesy,
v ktorých sa objavili obvinenia zo sionizmu ako „nepriateľskej
agentúry imperializmu“.
Na základe nadobudnutých poznatkov z výskumu predmetnej problematiky sme sa rozhodli komponovať prácu do štyroch
logicky i chronologicky na seba nadväzujúcich kapitol, v zásade
a v celku nadväzujúcich na publikáciu autorov Michala Šmigeľa
a Jany Karcolovej Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953).
Kniha I. Židia a slovenská spoločnosť v rokoch 1945 – 1948 (t.č.
v podobe rukopisu, pripravovaného do tlače).
V úvodnej kapitole Antisemitizmus a antisionizmus v sovietskom bloku (1948 – 1953) sa osobitný dôraz kladie na Sovietsky
zväz, odkiaľ sa antisemitizmus rozšíril do jeho satelitov. Analyzuje sa v nej vývoj i rozsah antisemitizmu v sovietskom bloku, vyhodnocuje intenzita a priebeh antisemitskej kampane, problémovo a chronologicky ju usporadúva. Naším cieľom je uviesť
čitateľa do problematiky antisemitizmu v sovietskom bloku tak,
aby bolo zrozumiteľné, kde a v akom rozsahu sa v rámci sovietskeho bloku zaraďuje československý variant antisemitizmu.
Jednotlivé podkapitoly sú venované likvidácii zahraničných židovských a sionistických organizácií, obmedzovaniu emigrácie
15
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Židov do Izraela a politickým procesom s antisemit-ským zafarbením v sovietskych satelitoch.
Druhá kapitola monografie sa zaoberá situáciou Židov
v Československu v prvých povojnových rokoch 1945 – 1948, ale
s dôrazom na územie Slovenska. Stručne analyzuje antisemitské
prejavy majoritného obyvateľstva (obdobie tzv. ľudového antisemitizmu), proces emigrácie židovského obyvateľstva z krajiny
(do roku 1948), asimiláciu židovského obyvateľstva a príklon ku
komunizmu. Ide o bazálnu kapitolu vo vzťahu k jadru práce,
keďže mnohé povojnové problémy židovskej komunity rezonovali v Československu aj na začiatku 50. rokov.
Nosná časť práce o antisemitizme a antisionizme v Československu v rokoch 1948 – 1953 ponúka pohľad na vzťah komunistickej
strany k židovskej komunite/sionistickému hnutiu tesne po uchopení moci v roku 1948 a následný obrat pod vplyvom zahraničných
udalostí, teda od ilegalizácie emigrácie do Izraela, sledovania činnosti židovských a sionistických organizácií až po politické procesy.
Najväčšia pozornosť je venovaná vykonštruovanému procesu
so Slánskym a spol., ktorý je v českej a slovenskej historiografii
spracovaný na vysokej úrovni. Práca sa zameriava najmä na to, akú
úlohu v procese zohral práve antisemitizmus. Ten sa sleduje aj
pri ostatných procesoch, ktoré sú označené za tzv. vedľajšie procesy. V súvislosti s procesom so Slánskym analyzuje aj využitie samotného procesu v záujme propagandy, keďže antisemitizmus,
ktorý vypukol medzi obyvateľstvom krajiny, bol do istej miery výsledkom propagandistického konštruktu v tlači. Predmetom záujmu
tejto časti práce sú tiež osudy osôb židovského pôvodu, ktoré neboli
súdené v politických procesoch, ale pod vplyvom umelo vyvolaného
antisemitizmu museli opustiť – pre svoj pôvod – zamestnanie, resp.
boli inak poškodení.
V poslednej kapitole knihy Dôsledky antisemitizmu (antisionizmu) v Československu na začiatku 50. rokov analyzujeme reakcie židovskej komunity a komunistov židovského pôvodu na tzv.
vládny, resp. politický antisemitizmus na začiatku 50. rokov 20.
storočia, ako aj jeho celkové dopady na situáciu a postavenie
židovskej minority v krajine.
Heuristickú základňu práce tvoria primárne pramenné zdroje zo slovenských a českých archívov, rešpektujúc pritom doterajšie výsledky výskumov a dostupné publikované poznatky.
16

Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)

Keďže ide v podstate o celoštátnu problematiku, výpovednú
hodnotu majú hlavne pramene uložené v ústredných archívoch.
Sledovanie osôb židovského pôvodu, sionistických a židovských
organizácií mala na starosti Štátna bezpečnosť (ŠtB), preto sa
množstvo archívneho materiálu nachádza v Archíve bezpečnostných zložiek v Prahe. Najviac dokumentov k téme je vo fonde 425
– Židovské organizace, ktorý obsahuje pramene týkajúce sa činnosti židovských náboženských obcí, rôznych sionistických organizácií a pobočky medzinárodnej organizácie Joint v Československu. Ide o materiály, ktoré boli zabavené v čase likvidácie
sionistického hnutia a príprave procesu proti Slánskemu a spol.
Dokumenty prínosné pre skúmanie problematiky sa nachádzajú
aj vo fondoch Sekretariátu Federálneho ministerstva vnútra
(FMV) v Prahe a Inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) v Prahe.
Týkajú sa činnosti židovských a sionistických organizácií, nachádzajú sa tu však aj spisy o perzekúcii osôb židovského pôvodu.
Ide väčšinou o pracovníkov Komunistickej strany Slovenska
(KSS), ŠtB a riadiacich pracovníkov v hospodárskom sektore,
ktorí boli obviňovaní z poškodzovania hospodárstva ČSR či
z protištátnej činnosti spočívajúcej v styku so sionistami a
v podpore židovskej emigrácie.
Fondy Sekretariátu FMV v Prahe a Inšpekcie MV v Prahe sa
nachádzajú aj v Archíve Ústavu pamäti národa v Bratislave a obsahujú spisy o prenasledovaní Židov na Slovensku. Podobný charakter majú aj dokumenty uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave vo fondoch Ústredný výbor Komunistickej
strany Slovenska (ÚV KSS) – Predsedníctvo, Sekretariát a Karol
Bacílek – osobný fond a v Národnom archíve v Prahe vo fondoch
KSČ – Ústřední výbor 1945 – 1989 a Politický sekretariát 1951 –
1954.
V archíve Ministerstva zahraničných vecí ČR v Prahe sa nachádzajú dokumenty prevažne k diplomatickým a obchodným
rokovaniach medzi ČSR a Izraelom, emigrácii československých
Židov, pôsobeniu rôznych československo-izraelských spolkov,
ale aj dokumenty k zatýkaniu izraelských občanov v ČSR či samotnému procesu so Slánskym.
Archívny materiál k výskumu židovskej otázky a antisemitizmu v Československu po roku 1948 teda existuje, je však torzovitý a uložený na mnohých miestach a v rôznych fondoch. Jedi17
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ným fondom, kde sa stretávajú pramene týkajúce sa vyslovene
židovskej komunity, je vyššie spomenutý fond 425 v Archíve
bezpečnostných zložiek. Nachádzajú sa však v ňom aj pramene z
obdobia 60. až 80. rokov 20. storočia. V archívoch sa len
v minimálnej miere vyskytujú dokumenty obsahujúce nariadenia
o perzekúcii židovských občanov ČSR, k dispozícii sú väčšinou
iba jednotlivé konkrétne prípady prenasledovania Židov. Mnohé
spisy sú už stratené, skartované, prípadne ešte nespracované.
Osudy Židov odsúdených v politických procesoch 50. rokov sa
však dali rekonštruovať z ich revízie v 60. rokoch 20. storočia.
Sledovanú dobovú tlač predstavujú najmä denníky Rudé
právo – ústredný tlačový orgán KSČ a Pravda – ústredný tlačový
orgán KSS, ktoré mali najväčšiu čitateľskú základňu. Věstník Židovské obce náboženské v Praze slúžil ako hlavný reprezentant
židovskej komunity v ČSR. Čiastočne boli zmapované aj ostatné
dobové periodiká Ľud, Nové slovo, Lidové noviny a. i.
Na tomto mieste sa žiada ešte vysvetlenie samotného pojmu
Žid, resp. osoba židovského pôvodu. Francúzsky filozof Jean Paul
Sartre sa tento problém pokúsil vyriešiť prostredníctvom existencionalistickej a fenomenologickej filozofie, podľa ktorej je
Židom ten, koho za Žida považujú ostatní, čím do centra antisemitizmu postavil stereotypný konštrukt Žida. Základom antisemitizmu je potom súhrn stereotypov a predsudkov, vlastných
ľuďom v danom čase na danom mieste.
V zásade je pojem Žid možné písať s veľkým aj s malým písmenom, teda žid – príslušník náboženskej skupiny, Žid –
príslušník národa. V tejto práci je ponechaný pôvodný pravopis
v použitých citátoch, inak sa v texte používa „Žid“ písané veľkým
písmenom, keďže v skúmanom období sa už národnostné
a náboženské povedomie židovského obyvateľstva prelínalo.
Pretože značný priestor v tejto práci je venovaný osobám, ktoré
sa po vstupe do komunistickej strany, resp. z iných dôvodov už
viac necítili byť Židmi, uprednostňujeme pojmy „osoba židovského pôvodu“ či „komunista židovského pôvodu“.
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