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Cesta prezidenta Tomáše G. 
Masaryka do Svaté země

Milí čtenáři,

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezi-
dent, byl velkým přítelem židovského národa a myšlenky 
sionismu. Na jaře roku 1927 se vydává na cestu do Sva-
té země. Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu 
takzvaného „jišuvu“ v tehdejší mandátní Palestině.* I když 
Masaryk deklaruje svou cestu jako soukromou a  kvůli 
bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, místní 
přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládají ohrom-
ný význam. Ze symbolického hlediska se pro ně jedná 
o vyjádření podpory a  jedinečnou událost. Historiky byla 
tato cesta kupodivu skoro zapomenuta,** ale lidé v Izraeli 
na ni nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenu-
telná cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na zde 
představených a  mnohdy dosud nepublikovaných foto-
grafiích, které se podařilo nalézt v archivech a u potomků 
těch, s nimiž se prezident Tomáš G. Masaryk setkal.

O několik desítek let později je to jeho syn, ministr zahra-
ničních věcí Jan Masaryk, kdo poskytne klíčovou pomoc, 
a umožní tak vznik Státu Izrael.

Židovský národ a Stát Izrael jim oběma budou navždy za-
vázáni za podporu, která se dodnes promítá do skvělých 
vztahů mezi našimi dvěma zeměmi.

Daniel Meron
Velvyslanec Státu Izrael v České republice. 

Důvody k cestě

Motivace k dlouhé cestě prezidenta Tomáše G. Masa- 
ryka je několikerého druhu. Masaryk jako věřící, hlubo-
ce myslící a vzdělaný člověk chce navštívit a na vlastní 
oči vidět Jeruzalém a Svatou zemi – místa zrodu židov-
ství a jemu blízkého křesťanství. Na své velké cestě na-
vštíví i Egypt a Řecko – tři kolébky západní civilizace. 
Dalším důvodem je ale i jeho celoživotní zájem o židov-
skou problematiku a jeho trvalé sympatie k sionistické-
mu hnutí.

—
* Jišuv (hebrejsky: ישוב, „usazení“, „osídlení“) je termín označující ži-
dovské obyvatele, kteří se usazovali v 19. a 20. stol. na území Izraele 
tehdy zvaného Palestina v době pod osmanskou nadvládou a britským 
mandátem (1920–1948) až do založení Státu Izrael v roce 1948.

** Výjimku tvoří např. článek Miloše Pojara později přetištěný v jeho 
knize T .G. Masaryk a židovství, Praha 2016.

Kvůli bezpečnosti cestoval Masaryk
s pozměněným jménem v cestovních dokladech.



Mladý Masaryk 
a židovství

Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 v  Hodoníně. 
V době Masarykova narození tam žilo 65 židovských ro-
din. Vztah Tomáše Masaryka k  židovskému národu se 
proto formuje již od dětství. Ve svých vzpomínkách za-
chycených ve známé knize Karla Čapka „Hovory s TGM“* 
Masaryk uvádí, že vyrůstal v antisemitském prostředí:

„Židů, těch jsem se bál; věřil jsem, že potřebují křesťanské 
krve, a proto jsem si raději zašel o pár ulic, než abych šel podle 
jejich stavení; jejich děti si chtěly se mnou hrát, protože jsem 
trochu uměl německy, ale já ne.“

Je však pozoruhodné, že Masaryk ještě v průběhu svého 
mládí názor za Židy mění:

„Teprve později jsem se se Židy jaktak smířil; to bylo na reálce 
v Hustopeči. Jednou jsme měli školní výlet do Pálavských kop-
ců. Když jsme po obědě v hospodě skotačili a dělali hlouposti, 
ztratil se nám spolužák Žid na dvůr. Já ze zvědavosti za ním, on 
se postavil za rozevřené křídlo vrat a tam se tváří ke zdi ukláněl 
a modlil. Tu jsem se nějak zastyděl, že se Žid modlí, zatímco my 
si hrajem. To mi tak nešlo do hlavy, že se modlí stejně vroucně 
jako my a že nezapomíná na modlitbu ani za hry...“

—
* Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem,
Nakladatelství Fr. Borový a Čin, Praha 1936, str. 17.

„A vidíte, po celý život jsem se snažil dávat 
pozor, abych nebyl k  Židům nespravedlivý; 
proto se říkalo, že s  nimi držím. Kdyže jsem 
v sobě překonal ten lidový antisemitism? 
Panáčku, citem snad nikdy, jen rozumem; 
vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní 
pověře.“

Mladý Masaryk Tomáš Masaryk se narodil v rodině Terezie (rozené Kropáčkové) z Hustopečí
a Jozefa Masaryka. Matka uměla lépe německy než česky a otec byl Slovák.

Rodný dům Tomáše Masaryka

Synagoga v Hodoníně ve 20. letech 20. století
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Masarykova obrana
Leopolda Hilsnera

„...neboť jak jsem přesvědčen, ten kdo 
má za svého náboženského vůdce 
Ježíše, nemůže být antisemitou. Je mi to 
tak jasné nikoli proto, že Ježíš sám byl 
Žid, že  apoštolové byli Židé a že staré 
křesťanství, zejména katolicismus, v sobě 
má mnoho židovského, ne; ale přijmu-li 
Ježíše, nemohu být antisemita – jedno, 
nebo druhé, křesťan, nebo antisemita!“ **

—
** T. G. Masaryk na říšské radě ve Vídni, 1907.

Anežka Hrůzová

Masaryk se nebál vystoupit ani 
proti veřejnému mínění.

Antisemitské karikatury štvoucí proti Masarykovi 
a jeho obhajobě Leopolda Hilsnera
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O  Velikonocích roku 1899 bylo u  obce Polná nalezeno 
mrtvé tělo devatenáctileté švadlenky Anežky Hrůzové. 
Protože se pod zavražděnou nenašlo odpovídající množ-
ství krve a  na krku byla dlouhá řezná rána, přiklonila se 
policie ke zcela absurdní středověké pověře, že tu došlo 
k rituální vraždě. Protižidovské nálady nebyly jenom míst-
ní zvláštností – tou dobou přerůstaly v carské říši, Rakous-
ku–Uhersku i ve Francii v otevřený antisemitismus, jehož 
terčem se stal např. i důstojník Alfred Dreyfus. Ze zločinu 
obvinili zdejšího pobudu Leopolda Hilsnera, protože byl 
židovského původu. Proti antisemitskému štvaní se posta-
vilo pouze několik intelektuálů v čele s T. G. Masarykem. 
Masaryk musel vyvinout veliké úsilí, aby se postavil ra-
dikálnímu nacionalismu i  politickému antisemitismu. 
Ačkoliv chyběly skutečné důkazy i  motiv, Hilsnera od-
soudili k smrti a Masaryk vydal spis Nutnost revidovat 
proces polenský. V  tisku, na univerzitě i  v  soukromí byl 
Masaryk tak tvrdě napadán, až dokonce uvažoval o emi-
graci. Když se ho pak ale novináři ptali, jak štvanici snáší, 
pravil: „Jako když prší. Roztáhne se deštník – a jde se dál!“ Po-
dobně jako v případě sporu o rukopisy nešlo Masarykovi 
jen o prosazení pravdy a rozumu, případ chápal také jako 
otázku mravní způsobilosti národa k dalšímu vývoji.*

—
* Zdeněk Mahler, Ano, Masaryk, Praha 2007.



Prezident Masaryk s celou delegací u Mrtvého moře

S čs. konzulem Vladimírem Fricem

Seznam členů delegace

Haifa
חיפה

Tel Aviv
תל אביב

Šekem
שכם

Rišon LeZion
ראשון לציון

Jericho
יריחו

Jeruzalém
Betlémירושלים

בית לחם

Egypt

Mrtvé moře
 ים המלח

řeka Jordán
  נהר הירדן

Afula
עפולה

Nazaret
נצרת

Nahalal
נהלל

kibuc Bejt Alfa 
 בית אלפא

kibuc 
Deganija Alef

דגניה א׳

Chefciba
חפציבה

Kafarnau
כפר נחום

Trasa cesty 
po Svaté zemi
Prezident Masaryk přijíždí z Kantary na Suezu se svým do-
provodem vlakem do Jeruzaléma 8. dubna 1927 ráno „za 
proudícího deště“, který v Orientu představuje požehnání 
a  „výhodné znamení“.* Spolu s dcerou Dr. Alicí Masary-
kovou, markýzou Giulianou Benzoniovou, tajemníkem, 
vrchními inspektory a  dalším doprovodem se ubytová-
vají ve františkánském hospici Notre Dame. Přidávají se 
k nim čes. konzul v Egyptě Vladimír Hurban a čes. konzul 
v mandátní Palestině Vladimír Fric. Masaryk je po cestě 
„lehce indisponován“, zůstává na pokoji a  prakticky celý 
den odpočívá. Jen dopoledne přijímá latinského patriar-
chu Barlassinu.

Jeden z  nejzajímavějších průvodců Masaryka je česko–
německo–izraelský židovský filosof Hugo Bergmann, za-
kladatel a ředitel Židovské národní a univerzitní knihovny 
a  první rektor Hebrejské univerzity v  Jeruzalémě. Berg-
mann publikuje v době příjezdu obsáhlý článek v deníku 
 HaArec,** ve kterém popisuje Masarykův význam הארץ
pro českou společnost, vědu a  politiku a  kde se obšírně 
též věnuje kapitole z  Masarykova spisu Otázka sociál-
ní, věnované židovství. Zdůrazňuje též Masarykovu roli 
v Hilsnerově aféře.

—
* Hugo Bergmann, Masaryk v Palestině. In: Rychnovsky, Ernst, 
ed. Masaryk a židovství. Praha 1931, str. 304.
** Deník הארץ HaArec, 7. 4. 1927.

Trasa a itinerář cesty

Průvodní dopis z čs. konzulátu 
v Jeruzalémě s článkem  
o návštěvě publikovaném  
v deníku HaArec

Tiskové ohlasy z návštěvy 
zaznívaly v hebrejsky 

i německy psaném tisku 
i mnoho let po návštěvě.

S prof. Hugo Bergmannem, pocházejícím z Prahy

 
8

 
9



Národní knihovna 
a Hebrejská univerzita

Starobylý Jeruzalém ירושלים „město dvojího pokoje“ byl 
vždy vyhledávaným cílem poutníků. Svou cestu prezident 
Tomáš G. Masaryk navazuje na poutnické tradice od dob 
starověku.* Do Starého Města vstupuje Jaffskou bránou, 
kde ho vítá náměstek britského vysokého komisaře v Pa-
lestině Stewart Symes a starosta Jeruzaléma Ragheb bej 
Našašibi. Masaryk si prohlíží chrám Božího hrobu a pak 
odchází na Chrámovou horu, kde navštěvuje Skalní dóm 
a mešitu Al Aksa. Potom je přijat zástupci nejvyšší mus-
limské rady Kasimem Pašou a muftím Hadž Amínem al-
-Husajním.

„Prezident se vzdálil od své družiny 
a stál dlouhou dobu o  samotě, pohlížel 
na krásnou mešitu, brzy pak na klášter 
Gethsemanský a  pak dále na západ... 
Snad  v  žádném koutě světa nepociťuje 
se tak jako zde dech historie, mizivost 
a  nicotnost kolemjdoucích generací, oproti 
těmto velkorysým čarám dějinným.“*

Další den navštěvuje Národní a univerzitní knihovnu v je-
ruzalémském Novém Městě, kde si prohlíží množství 
arabských a hebrejských rukopisů a dále lékařské a mate-
matické oddělení. Zajímá se o dopisy židovských socialis-
tů a fotografie Židů, kteří se účastnili různých revolucí. Čte 
si dopis básníka Heineho jeho blízkému příteli Mosesovi 
Moserovi.

Po návštěvě knihovny přijíždí na horu Skopus, kde navště-
vuje Hebrejskou univerzitu. Je přivítán kancléřem Dr. Je-
hudou L. Magnesem, který imigroval ze Spojených států 
a výrazně se zasloužil o vznik Hebrejské univerzity. Prohlí-
ží si ústavy – chemický, mikrobiologický a ústav judaistic-
kých studií, jakož i stavbu Wolffsohnovy knihovny – zde se 
mu otevírá krásný pohled směrem k Mrtvému moři.

Odpoledne patří návštěvě československé židovské ko-
munity v  Jeruzalémě ve čtvrti Mea Šearim, kde je nad-
šeně zdraven lidmi na ulicích. Na budově komunity vlaje 
transparent s českým a hebrejským nápisem ve státních 
barvách „Vítáme Vás“. Přijímá ho vrchní rabín čs. původu 
Josef Chajim Sonnenfeld. V rámci setkání se rabín modlí 
za Československo a Masarykovi předává text modlitby na 
pergamenu.

Masaryka vítá též 500 žáků školy Talmud – Tóra a ješivy 
Chaje Olam.

Z židovské ortodoxní čtvrti Masaryk odjíždí do Velké syna-
gogy, kde jej zdraví jeruzalémský vrchní rabín a významný 
myslitel a kabalista Abrahám Izák Kook.

—
* Hugo Bergmann, Masaryk v Palestině. In: Rychnovsky, Ernst, ed. 
Masaryk a židovství. Praha 1931, str. 305.

S rabínem Josefem Sonnenfeldem

U Skalního dómu

Na posvátná místa musí i pan prezident bez bot.

S Dr. Jehudou L. Magnesem

Se starostou Jeruzaléma Raghibem al-Našašibi

Prezidenta Masaryka při pohledu z chrámového pahorku ovanul dech historie a mizivost kolemjdoucích generací.

Jeruzalém
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Olivová hora S  britským komisařem 
na hřbitově britských 
vojáků

Mrtvé moře a Jordán

Z  jeruzalémských křesťanských památek Masaryk na-
vštěvuje chrám Nanebevstoupení, ruský ortodoxní kostel 
a klášter Marie Magdalské na Olivové hoře, kde rusky ho-
voří s abatyší kláštera.

Jeho dopolední program zdaleka nekončí. Pokládá věnec 
na hřbitově britských vojáků za účasti britského vysokého 
komisaře Herberta O. Plumera.

Po prohlídce Jeruzaléma se Masaryk vydává na cestu přes 
Betanii k Mrtvému moři a k Jordánu, kde nabírá vodu.

Betlém

Odpoledne jede s  doprovodem auty do Betléma. Prohlí-
ží si baziliku Narození Páně v  doprovodu františkánské-
ho mnicha polského původu prof. Bulika. Též navštěvuje 
Mléčnou jeskyni a Pastýřské pole. Zpáteční cesta do Jeru-
zaléma vede kolem Šalomounových rybníků a hrobu pra-
máti Ráchel, jednoho z nejsvětějších míst judaismu.
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Rišon LeZion Spisovatel Achad 
HaAm

Tel Aviv Šechem a Afula

Masaryk se svým doprovodem je vřele přijat v tehdy 
malé zemědělské osadě Rišon LeZion (dnes jednom 
z největších měst v Izraeli).

Masaryk pokládá věnec na hrob židovského esejisty 
a nejvýznamnějšího představitele duchovně-kulturního 
proudu sionismu Achada HaAma. Masaryk si ho vážil 
a opakovaně citoval:

„Achad haAm hledá nápravu židovství 
v obrození duchovním, náboženském, 
zamítaje prostředky čistě vnější a  dokonce 
mechanické.“*
—
* T. G. Masaryk, Život církevní a náboženský roku 1904, Naše doba 
12, 1905, str. 523.

Týž den odpoledne Masaryk přijíždí do Tel Avivu, teprve 
od roku 1909 na pískových dunách vznikajícího nového 
moderního velkoměsta – prvního židovského města v no-
vodobých dějinách. Na radnici je přivítán starostou Davi-
dem Blochem, kterého se ptá na sociální problémy, výši 
nezaměstnanosti, podporu v  nezaměstnanosti, sociální 
dávky, výši školného a duchovní život ve městě. V hote-
lu Palatin (na rohu ulic Achad HaAm a Nahalat Binjamin) 
jej čeká skupina 40 krajanů a  čs. vicekonzul v  Tel Avivu 
Dr.  Grünvald. Při rozhovoru s  krajany projevuje Masaryk 
radost, že město má divadlo a operu.

Málokdo ví, že jméno תל אביב Tel Aviv pochází z  heb-
rejského překladu Nachuma Sokolova (תל tel „pahorek 
vzniklý v důsledku někdejšího lidského osídlení“ jako něco 
starého a   aviv „jaro“ jako něco nového), který tak אביב
přeložil název vizionářské knihy Theodora Herzla Altneu-
land. Herzl ve svých zápiscích uvádí, že inspirací k názvu 
jeho knihy Altneuland, „Staronová země“, mu byl název 
Staronové synagogy v Praze.

Masaryk pokračuje z Tel Avivu přes Šechem (Nablus) 
na sever směrem do Galileje.
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Československý kibuc

Masaryk se velmi zajímá o zásady kibucnictví, rozdělení 
práce, výsledky žní a o náboženský život kibucníků. Přes 
Afulu přijíždí do kibucu Bejt Alfa (ke skupině Chefciba), 
který byl založen českými a německými členy hnutí Tche-
let Lavan a Blau-Weiss.

V kibucu jej vítá generální tajemník Základního fondu Leo 
Herrmann (z ČSR). Masaryk si podrobně prohlíží dětské 
oddělení a vyptává se na školu. Po té přes Bejt Šean přijíž-
dí do kibucu Deganija Alef. Jménem Židovského národní-
ho fondu (קרן קיימת לישראל Keren Kajemet LeJisrael) ho 
zdraví prezident kibucu Menachem Ušiškin.

Masaryk si prohlíží celý kibuc a  rozmlouvá s  pohlednou 
básnířkou Irmou Singerovou, která pochází z kruhu přátel 
Franze Kafky v Praze. Dle pamětníků setkání s ní bylo pro 
Masaryka nesmírně zajímavé a inspirativní.

V srdečném rozhovoru s krajany

Kibuc Deganija na severu země
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Dozvuky návštěvy Svaté země

Dojmy prezidenta Tomáše G. Masaryka z  návštěvy ve 
Svaté zemi v roce 1927 byly hluboké a velmi pozitivní. Dá 
se říci, že prezident Masaryk ve Svaté zemi našel více, než 
čekal. Návštěva se stala zásadním impulzem pro posílení 
pozdějších česko-izraelských vztahů. I když svou návště-
vou podpořil vznik samostatného židovského státu, za-
tím si nedokázal vůbec představit, jak by k jeho vyhlášení 
mohlo dojít:

„Je zajímavé a velkolepé, co se tam 
podniká Židy, a  má to vše vyhlídku 
na  zdar, protože je nejen nadšení, ale asi 
i  dostatek prostředků po ruce. Obtížný 
problém však spatřuji v tom, že Židé asi 
sotva kdy nabudou majority v  té zemi. 
Proti číselné převaze Arabů se asi sotva 
kdy dá co udělat.“*

—
*Citováno dle Hugo Bergmann, Masaryk v Palestině, in: Masaryk a ži-
dovství, str. 311.

Na počest Masarykových 80. narozenin byl slavnostně 
založen Masarykův les u kibucu Sarid v Galileji za účasti 
čs. konzula v Jeruzalémě i vicekonzulů z Tel Avivu a Hai-
fy, zástupců Židovské agentury a  Židovského národního 
fondu. Do konce roku 1930 bylo vysázeno 13 000 stromů. 
Celá akce vznikla z popudu 9. sjezdu čs. sionistů a vynesla 
sbírku 600 000 Kč, které byly poslány Židovskému ná-
rodnímu fondu (Keren Kajemetu). Při příležitosti Masary-
kových 85. narozenin v  r. 1935 bylo Masarykovi uděleno 
starostou Dizengoffem čestné občanství Tel Avivu.

Návštěva zanechala ve Svaté zemi trvalou stopu v myšlení 
tamních lidí a dokonce i v podobě názvů mnoha ulic (v ka-
ždém velkém městě v  Izraeli je dnes Masarykova ulice), 
kibucu (Kfar Masaryk), lesů a kaváren. Návštěva vycháze-
la z Masarykova pozitivního vztahu k Židům a jeho zájmu 
o místa s vazbou na křesťanské tradice, ale setkal se při ní 
i s tehdejšími arabskými představiteli. Tomáš G. Masaryk 
svou cestou dal pozitivní směr vývoji československé poli-
tiky vůči Izraeli, který se zhodnotil při působení i jeho syna 
Jana Masaryka jako ministra zahraničních věcí a pokraču-
je v nadstandardních vztazích až dodnes.

—
** Viz dodávky zbraní do právě vznikajícího Izraele v roce 1948 a tajná 
operace „Důvěrné Izrael“ výcviku budoucích izraelských pilotů včetně 
budoucího prezidenta Ezera Weizmana

Do prvního mošavu v Palestině Masaryk přijíždí 14. dub-
na. Zde se shromažďují čelní sionističtí představitelé, aby 
ho uvítali: Ušiškin, Mockin, Pick, Kaplansky, Leib Jaffe, 
Harzfeld a Kisch.

Na Masasarykově zájmu při rozhovoru lze vidět, že Šlomo 
Kaplanský byl velice inteligentní člověk. Kaplanský se poz-
ději zasloužil o rozvoj a přeměnu haifského Technionu do 
světově uznávané univerzitní instituce evropského typu.
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Telegram Ch. Weizmannovi se zdravicí J. Masaryka u příležitosti 25. výročí Balfourovy deklarace

Jan Masaryk ve stopách 
svého otce
Jan Masaryk po studiu na Akademickém gymnáziu v Pra-
ze získával v  letech 1907 a  1913 důležité zkušenosti na 
pracovním a studijním pobytu ve Spojených státech ame-
rických. Po vzniku Československa vstoupil do diploma-
tických služeb a  působil na zastupitelském úřadě v  USA 
a posléze v Londýně. V exilové vládě v Londýně vykonával 
funkci ministra zahraničních věcí.

Kontakty se sionistickým hnutím

Oficiální podpora T. G. Masaryka sionismu měla pozi-
tivní důsledky jak ve vysokém stupni národní autonomie 
a uznání, kterým se Židé v ČSR těšili, nesrovnatelným se 
zbytkem Evropy, tak v jejich vlivu na nejbližší okolí T. G. M., 
včetně syna Jana. Ten se k sionismu otevřeně hlásil, udr-
žoval aktivní kontakty s  významnými představiteli hnutí 
v Anglii kolem profesora Weizmanna a podporoval myš-
lenku vzniku židovského státu.

Jeho jasný a  velmi přátelský postoj dokumentuje mimo 
jiné text oficiálního gratulačního telegramu Chaimu Wei-
zmannovi z 31. 10. 1942 u příležitosti 25. výročí Balfouro-
vy deklarace, která byla vyjádřením postoje britské vlády 
v otázce vytvoření židovské domoviny na území, které po 
první světové válce ztratila Osmanská říše. Dopis pode-
psaný britským ministrem zahraničí Arthurem Balfourem 
byl odeslán 2. listopadu 1917 lordu Lionelu Walteru Roth-
schildovi, předsedovi britské sionistické organizace. Vláda 
jeho veličenstva v něm vyjadřuje podporu zřízení židovské 
národní domoviny v  oblasti historické Palestiny, při re-
spektování občanských a náboženských práv nežidovské-
ho obyvatelstva tohoto území.

Jan Masaryk tak byl z celé československé vlády židovské 
problematice patrně nejblíže. Viktor Fischl, jeho dlouho-
letý tajemník, k  tomu ve svém deníku poznamenává, že 
se v židovské problematice výborně vyznal a na rozdíl od 
jiných členů exilové vlády málokdy potřeboval k  těmto 
záležitostem nějaký briefing. O Janu Masarykovi v tomto 
ohledu vypovídají Fischlovy Hovory s Janem Masarykem, 
kde v kapitole O židovské otázce Jan Masaryk říká:

„Já vždycky cítil, že si Židé zasluhují, aby 
se jim pomohlo. Měli to vždycky náramně 
zapotřebí. Všude byli v menšině a  skoro 
všude tvořili menšinu utlačovanou. 
Já  nemám před sebou žádnou zvláštní 
úctu. Ale na jednu věc jsem hrdý. Kdykoliv 
jsem viděl, že někdo bije slabšího, skočil 
jsem mu na krk. A povím Vám, že kvůli 
Židům jsem v životě skočil na moc krků...“

Balfourova deklarace

Veřejná vystoupení

Velké pozornosti se dostávalo veřejným vystoupením 
J. Masaryka jak v USA, tak ve Velké Británii. Obvykle v nich 
upozorňoval na situaci Židů ve válkou zmítané Evropě, 
snažil se apelovat na co nejrychlejší pomoc nebo hovo-
řil o  jejich místě a  roli v  poválečné Evropě. Takové velmi 
osobně laděné vystoupení měl na setkání v  Albert Hall 
29. 10. 1942. Věnoval jej výhradně židovské problematice:
„It has been my privilege to cooperate with my Jewish fri-
ends both here and in America to help those who still could 
be helped, and we succeeded in saving a goodly number, but 
compared with the numbers, that stayed behind, our efforts 
seem very insignificant... The United Nations have set up effi-
cient Committees to deal with this shadiest development in 
our so-called Western civilization, but it is not enough and be-
cause as I said above, the Jews are singled out more then the 
rest of us, I feel their advice and cooperation should be made 
more intimate than it has been hitherto. I have said many ti-
mes before and I repeat, anti-Semitism at the juncture is the 
most cowardly and shaming phenomenon.“
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Osobní iniciativy Jana Masaryka
Na podzim 1944 Masaryk na podnět československých 
židovských politiků předkládá iniciativu na výměnu čes-
koslovenských Židů internovaných v Terezíně a na dalších 
místech za jisté množství německých civilistů internova-
ných na teritoriu pod britskou jurisdikcí. Československá 
vláda totiž žádné Němce nedržela. Hodlal k tomuto úče-
lu využít většího množství vstupních víz do Palestiny pro 
československé Židy, kteří tam měli příbuzné. Obrátil se 
proto 21. září 1944 nótou na britského velvyslance pro 
ČSR P. Nicholse. Britská reakce však byla s odůvodněním 
potřeby německých civilistů pro výměnu britských obča-
nů negativní. Jistou naději, která nakonec nebyla naplněna, 
ponechávala britská vláda tvrzením, že hodlá Německu 
navrhnout výměnu Němců v Palestině za Palestince v Říši, 
kteří by vzhledem k  menšímu počtu mohli být doplněni 
o československé Židy z Terezína, kteří mají vstupní vízum 
do Palestiny.

Klíčovou roli hrál Jan Masaryk především v letech 1945–
48, kdy pomáhal židovským uprchlíkům, podporoval vznik 
státu Izrael a  jeho vyzbrojení. Jako ministr prosazoval — 
tehdy ilegální — přesuny těch, kteří přežili koncentrační 
tábory, a dalších uprchlíků především židovského původu 
z Polska, Rumunska, ale i Sovětského svazu, kteří se snažili 
dostat přes území Československa do Německa nebo do 
Jugoslávie a dále do Palestiny (pozn.: v letech 1945–47 se 
jednalo o zhruba 104 000 osob).

Usiloval také o spravedlivé zacházení s vracejícími se pře-
živšími, kteří byli mnohdy diskriminováni. V Masarykově 
sejfu se mezi utajovanými spisy nalézá dokument s  ná-
zvem „Poznámky pro pana ministra Masaryka týkající se 
postavení Židů v ČSR“, ze kterého je patrné, že pod jeho 
vedením ministerstvo zahraničních věcí (bezúspěšně) 
žádalo vládu o nápravu poměrů a pomoc obětem rasové 
perzekuce. Šlo především o  vracení majetku, zastoupení 
Židů v národní správě rozdělující židovský majetek nebo 
vrácení majetku „bývalého koncentračního tábora Tere-
zín–město“ Židovské náboženské obci, což odmítal repa-
triační odbor ministerstva ochrany práce a sociální péče.

Rovněž v pozdější době rostoucích tenzí v mandátní Pa-
lestině, kdy se vyostřuje i mezinárodní situace, Masaryk 
své postoje nemění. Na jaře roku 1947 československá 
vláda řeší finanční podporu založení školy T. G. Masaryka 
v  kibucu Kfar Masaryk. S  ohledem na mezinárodní situ-
aci doporučují ministerstvo zahraničních věcí i Generální 
konzulát v Jeruzalémě opatrný postup. Jan Masaryk, který 
je čestným předsedou Světového výboru spolku pro vybu-
dování školy, se však přesto neobává nežádoucích zahra-
ničně–politických důsledků a staví se zcela za poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kčs, které vláda na-
konec uvolnila.

Jan Masaryk také významně pomohl Ehudu Avrielovi 
s uskutečněním dodávky zbraní zahrnující kulomety, puš-
ky a náboje, podepsané 1. 12. 1947, která dorazila jako prv-
ní dodávka československých zbraní do Tel Avivu v dubnu 
1948 a hrála zásadní roli v předvečer války za nezávislost. 
Součástí kontraktů na dodávku zbraní byl také výcvik izra-
elských pilotů, leteckých specialistů, tankistů a výsadkářů, 
který probíhal v Československu.

Vzniku Státu Izrael ani plánované návštěvy školy TGM 
v Kfar Masaryk se však nedožil, neboť byl 10. března 1948 
nalezen mrtvý na nádvoří Černínského paláce.

Škola TGM v Kfar Masaryk Kfar Masaryk

Rabíni představují J. Masarykovi svitky Tóry.

Izraelští piloti na výcviku

Letadla Spitfire se stala základem izraelského letectva.

V Československu se cvičil i budoucí prezident Ezer Weizman. 
Na obrázku jeho mechanik Nori Harel.

Stanovisko J. Masaryka k příspěvku ČSR 
na výstavbu školy TGM v Kfar Masaryk
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ČSR a rozdělení
Palestiny
Podpora Československa vzniku židovského státu

I po ukončení druhé světové války pokračovalo Českoslo-
vensko v  podpoře židovské imigrace do Palestiny a  my-
šlenky vzniku židovského státu. Velmi zřetelně se ČSR 
vyjádřila prohlášením prezidenta Edvarda Beneše ze dne 
4. října 1946: „Považuji zřízení židovského státu v  Palestině 
za jedině možné a spravedlivé řešení světové židovské otázky 
vůbec. Proto kdykoli se mi naskytne příležitost, budu pomá-
hat vždy k  jeho uskutečnění.“ Komentáře deníku HaArec 
z 9. 10. 1946 vyzdvihovaly, že prezident ČSR se jako jediný 
postavil po bok prezidenta Trumana a  jeho žádosti zřídit 
židovský stát.

Zvláštní výbor Spojených národů pro Palestinu

Po bezvýsledném jednání anglo-americké komise v květ-
nu 1946 i palestinských konferencí v roce 1946 a v únoru 
1947 oznámil dne 18. 2. 1947 britský ministr zahraničí Be-
vin přenesení rozhodnutí o budoucnosti Palestiny na půdu 
OSN. Na návrh Velké Británie tak bylo na 23. 4. 1947 svo-
láno do New Yorku mimořádné Valné shromáždění. Jeho 
předsedou se měl stát Jan Masaryk. Po dohodě se sovět-
ským zástupcem Gromykem bylo rozhodnuto podporovat 
latinskoamerického kandidáta. Mimořádné Valné shro-
máždění rozhodlo o utvoření zvláštního výboru Spojených 
národů pro Palestinu (UNSCOP), kterému bylo uloženo 
předložit příštímu Valnému shromáždění dne 1. 9. 1947 
zprávu o otázce Palestiny. Současně byl přijat mandát pro 
výbor, který měl přímo v Palestině prošetřit situaci. Nej-
důležitějším ustanovením bylo právo výboru navrhovat 
politická řešení.

Dle zprávy vyslance Papánka „ČSR zachovávala krajní ob-
jektivnost, když podtrhovala mravní stránku židovské otázky“. 
Ta byla z českého pohledu klíčová pro považování židov-
ských požadavků za oprávněné, zatímco „politické i hos-
podářské důvody měly svoji váhu jak v poměru k Židům, 
tak i Arabům“. Československo bylo na mimořádném Val-
ném shromáždění velmi aktivní a vyslanec Papánek pod-
poroval židovské zájmy. Československý postup byl přijat 
velmi příznivě židovskými organizacemi, a  i když ČSR ni-
jak neprejudikovala své členství ve výboru, byla na návrh 
USA a Sovětského svazu zvolena. Členy jedenáctičlenné 
komise byly dále zvoleny Austrálie, Kanada, Guatemala, 
Indie, Írán, Nizozemí, Peru, Švédsko, Uruguay a Jugoslávie. 
Za ČSR byl členem jmenován vyslanec Karel Lisický a jeho 
alternát Dr. Richard Pech.

Mediální reakce na vyjádření prezidenta Edvarda Beneše o zřízení 
samostatného židovského státu

Prezident Edvard Beneš s ministrem zahraničních věcí Janem 
Masarykem

Oznámení o vyjádření E. Beneše
v Palestinian Post

Instrukce Jana Masaryka pro vyslance Papánka
Britští vojáci naposledy stahují svou vlajku v mandátní Palestině.
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Československá diplomacie
Postoj ČSR v rámci činnosti UNSCOP

Vzhledem k povaze mise MZV nevydalo svým zástupcům 
ve výboru žádné zvláštní instrukce. Dr. Pech se však před 
svým odjezdem setkal s ministrem Masarykem a násled-
ně i státním tajemníkem Clementisem. Později byl vyslanci 
Lisickému zaslán na žádost Masaryka telegrafický podnět, 
aby vystoupil ve prospěch rozdělení Palestiny. Následně 
na doporučení ministerstva, že s ohledem na mandát se 
nemůže jednat o  instrukci československému delegátovi 
zvláštní komise, ministr rozhodl o jejím odvolání.

Československo dlouhodobě pomáhalo vyvést židovské zá-
jmy z izolace, prosazovalo vznik židovského státu a přenes-
lo před válkou poprvé vyslovenou myšlenku na rozdělení 
Palestiny na půdu OSN. Logicky proto v komisi tvořilo spolu 
s delegací jugoslávskou, guatemalskou a uruguayskou ne-
formální prosionistickou skupinu. V  závěru práce komise 
pak patřilo do většinové skupiny (spolu s Kanadou, Guate-
malou, Holandskem, Peru, Švédskem a Uruguayí) navrhu-
jící vznik dvou nezávislých států. Československá vláda se 
rovněž přiklonila ke stanovisku československého delegáta 
v UNSCOPu, a uložila dokonce ministru vnitra, aby na naši 
stranu získal všechny slovanské delegáty, včetně Jugoslá-
vie, která v menšinové skupině prosazovala federativní stát. 
Tyto kroky už probíhaly v  „nejužší koordinaci s  delegací 
SSSR“. Československo pak spolu s ostatními státy (Pozn.: 
celkem 33 pro, 13 proti a 10 se zdrželo) hlasovalo pro přijetí 
Rezoluce Valného shromáždění č. 181 ze dne 29. listopadu 
1947, doporučující rozdělení Palestiny. Další důležitá role 
na ČSR ale ještě čekala. ČSR byla totiž i přes ostré protesty 
arabských států spolu s Dánskem, Bolívií, Panamou a Filipí-
nami zvolena do pětičlenné komise, která měla v Palestině 
plán rozdělení provést a připravit půdu pro vznik dvou sa-
mostatných států. K. Lisický byl na jejím ustavujícím zase-
dání 9. 1. 1948 zvolen jejím předsedou.

Uskutečnění plánu komise však bylo ohroženo chováním 
britské vlády, odmítající se podílet na plánu neodsouhla-
seném jak Židy, tak Araby. Přes veškeré úsilí o překonání 
tohoto problému, nebyl K. Lisický úspěšný. Rostoucí arab-
ský ozbrojený odpor podporovaný okolními arabskými 
státy i  nečinnost mandátní správy vedly navíc k  překva-
pivému zjištění, že židovská obranná organizace Hagana 
nemá takovou bojovou převahu, jak se očekávalo. Komi-
se proto na tento odpor proti plánu Valného shromáž-
dění upozornila Bezpečnostní radu (Pozn.: dnešní Radu 
bezpečnosti) a  poukázala na nutnost stabilizovat situaci 

vysláním mezinárodních ozbrojených sil, které by po 
skončení mandátu dohlédly na naplnění plánu. Jak píše ve 
své zprávě K. Lisický, Bezpečnostní rada na tento návrh 
reagovala „bezradným legalistickým rokováním“, aby po 
téměř dvouměsíčním váhání dospěla k rozhodnutí svolat 
na 16. 4. 1948 Mimořádné Valné shromáždění rady OSN. 
Rovněž Lisického návrh na přípravné kroky směřující k „or-
ganickému vybudování a včasnému opatření nedostávající se 
těžší výzbroje (těžké kulomety, dělostřelectvo, tanky, vojenská 
letadla) pro příští oficiální milici židovského státu“ byl bojko-
tován. To už se ale do všech jednání negativně promíta-
ly rozpory mezi velmocemi, především pak USA a SSSR, 
a nic již také nedokázalo zabránit spontánnímu vývoji v sa-
motné Palestině, kde docházelo de facto k rozdělení.

Karel Lisický po absolvování gymnázia v Brně studoval na 
právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Za první svě-
tové války v Rusku vstoupil do československých legií, od-
kud se dostal do Francie. Zde nastoupil v roce 1919 službu 
na vyslanectví ČSR v Paříži a stal se tak československým 
diplomatem. Mezi další místa jeho působení patřilo vy-
slanectví ve Varšavě, sekretariát Svazu národů v Ženevě 
a vyslanectví v Londýně. Po rezignaci vyslance Jana Masa-
ryka převzal správu londýnského vyslanectví, které vedl až 
do 31. 10. 1941. Jelikož opakovaně odmítl podřídit úřad ně-
meckému velvyslanectví, byl mu v březnu 1939 zastaven 
plat, v květnu zabaven veškerý majetek v Praze a posléze 
v říjnu byl propuštěn ze služby. Na MZV v Londýně se ak-
tivně účastnil odbojového hnutí. K 1. 10. 1945 byl přidělen 
k úřadu Československého delegáta při Organizaci spoje-
ných národů v New Yorku. Na jaře roku 1947 byl jmenován 
členem zvláštní komise OSN pro Palestinu, kde předsedal 
výboru, který de facto rozhodoval o  dělení Palestiny. Po 
komunistickém puči v roce 1948 rezignoval na svoje místo, 
odmítl se vrátit do republiky a nakonec se rozhodl zůstat 
v Londýně, kde se zapojil do aktivit exilového Ústavu E. Be-
neše. Následně byl propuštěn ze služby, bylo proti němu 
zavedeno trestní řízení a rada státního soudu v Praze mu 
4. ledna 1949 zabavila majetek.

Jmenování K. Lisického mimořádným vyslancemSituace v Palestině Arabská liga – postoj ČSR k rozdělení Palestiny
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Masaryk a Svatá země dnes

From a symbolic point of view, it was an expression of sup-
port and a unique event. It was a  journey that historians 
may have strangely disregarded but one that the people 
of Israel have never forgotten. For them it was and is “an 
unforgettable visit”. The enthusiasm of the inhabitants of 
the times can be seen in the photographs presented here, 
in many cases ones that have never been published before.

In the spring of 1927, President Tomas G. Masaryk arrived 
in the Holy Land to visit the Yishuv – the Jews living in 
the Land of Israel. It was historically the first visit of the 
official head of state to the Mandatory Palestine. Althou-
gh Masaryk declared it to be a private visit, and for secu-
rity reasons he travelled secretly and under an assumed 
name, local intelligentsia, politicians, and ordinary people 
attached great importance to it.
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Dear readers,

Tomáš Garrigue Masaryk, the first President of Czecho-
slovakia, was a great friend of the Jewish people and the 
idea of Zionism. In the Spring of 1927, he embarked on 
a journey to visit the Holy Land. It was the first visit ever 
of an official head-of- state to the “Yishuv”, then located 
in Mandated Palestine. Even though Masaryk declared his 
journey as being private and undertook it secretly under 
a different name, the local thinkers, politicians and ordi-
nary people attached great importance to it. From a sym-
bolic point of view, it represents an expression of support 
and thereby also unique event. Strangely this journey was 
forgotten by the historians but the people in Israel never 
forgot it. For them it was and still is “an unforgettable jour-
ney”. The enthusiasm of the inhabitants can be seen in the 
photographs presented here which were found in the ar-
chives and personal collections and that frequently have 
not yet been published before.

Several decades later, it was his son, Minister of Foreign 
Affairs Jan Masaryk who gave the crucial assistance and 
help at the time of the founding of the State of Israel.

The Jewish people and the State of Israel will forever be in 
debt to both of them and their support that is evident even 
today in the great relations between our two countries.

Daniel Meron
Ambassador of Israel to the Czech Republic

Velvyslanectví Státu Izrael v České republice

President Tomáš G. Masaryk’s 
Journey to the Holy Land

מסע הנשיא תומאש ג. מסריק 
לארץ הקודש

תומאש גאריג מסריק, אבי האומה ונשיאה הראשון של 
צ'כוסלובקיה, היה ידיד קרוב של העם היהודי ותומך נלהב 

ברעיון הציוני. באביב 1927, יצא מסריק למסע לארץ 
הקודש, לביקור היסטורי ויוצא דופן. לראשונה הגיע ראש 
מדינה לביקור אצל היישוב היהודי בארץ ישראל. למרות 

שהביקור הוגדר כפרטי ואורגן בחשאיות, הרי שכלל הציבור 
בארץ ישראל ייחס לביקור חשיבות רבה. עבורם היה זה 
"מסע בלתי נשכח" וכך זה נחשב עד היום. ניתן לראות 

בתמונות שבתערוכה את התלהבות האנשים מפגישתם 
עם הנשיא מסריק. התמונות, שיוצאות לאור לראשונה 

בתערוכה זו, מקורן בארכיונים בפראג ומאנשים פרטיים. 

בחלוף שני עשורים לאחר ביקור הנשיא מסריק בארץ 
ישראל, היה זה בנו יאן מסריק שעמד מאחורי הסיוע 

הקריטי שצ'כוסלובקיה העניקה לטובת הקמת מדינת 
ישראל. 

העם היהודי ומדינת ישראל לעולם לא ישכחו את תמיכתם 
של שני אישים אלו בתקומת העם היהודי בארצו. תמיכה זו 
באה לידי ביטוי עד היום ביחסים המיוחדים הקיימים היום 

בין מדינת ישראל וצ'כיה.  

דניאל מרון

שגריר

פראג



Pokud se týká sionismu, považuji jej 

za  naději budoucnosti židovského národa, 

a  takové naděje se nesmí nikdo vzdávat.


