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Erich Kulka – Židé v československém vojsku na Západě

Kniha se zabývá situací českoslovenkých vojáků bojujících za druhé světové války na Západě, na straně Dohody. Rozebírá změny struktury, národnostní problémy v mužstvu i problémy s obstaráváním výzbroje a výstroje. Zvláštní důraz je věnován otázce objevování se prvků antisemitismu a fašismu uvnitř československé armády. Kniha je doplněna o výpovědi mnoha vojáků, především židovského původu. 

I. Rozpad Československé republiky a situace židovských uprchlíků
V posledním zářijovém týdnu roku 1938 byla vojenská síla Československé republiky na vrcholu. Celkový stav dosahoval více než 1 500 000 vojáků a důstojníků. Armáda byla vybaveny nejmodernější výzbrojí. Všechny přípravy však vyzněly naprázdno, když byla v noci z 29. na 30. září podepsána Mnichovská dohoda. Ta ukládala československé vládě odstoupit Německu pohraniční oblasti o rozloze 26 700 km2. Prezident republiky dr. Eduard Beneš nakonec dohodu přijal a krátce po té odstoupil z úřadu „aby nepoškodil svou zem“. Byl přesvědčený, že Západ bude do války rychle zavlečen a Sovětský svaz se k západním mocnostem připojí. Po příletu do Londýna začal dr. E. Beneš klást základy k organizaci odboje.
Beranova vláda národní jednoty schválila 19. listopadu 1938 zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na Slovensku pod vedením Hlinkových gard začal antisemitismus nabývat pogromistických forem. Protižidovské nálady a výtržnosti podněcoval zvláštní výbor za předsednictví Karla Sidora pod heslem „So Sidorom proti Židom“. 
V Čechách a na Moravě neměly protižidovské excesy organizační základnu, vládní kruhy tlumily projevy živelného antisemitismu mimo jiné i s ohledem na hospodářské a zahraniční zájmy. 
Dne 15. března 1939 začalo dvacet německých divizí okupovat Čechy a Moravu, o den později vznikl Protektorat Bömen und Mähren.
V Německu od nástupu nacistů  k moci v roce 1933 nacházeli pronásledování odpůrci režimu azyl v Československé republice, odkud se pokoušeli o vystěhování dále na Západ. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 dosáhl počet uprchlíků pěti tisíc, 60% z nich byli Židé. 

Situace se vyhrotila po přijetí mnichovského diktátu. Z území odstoupených Německu přišlo 70 000 českých vysídlenců, asi 11 000 německých komunistů a sociálních demokratů a 17 000 židovských uprchlíků. Pod rostoucím tlakem Německa československé úřady naléhaly, aby problém zejména židovských uprchlíků byl vyřešen během prvních jedenácti dnů prosince 1938. To nebylo možné, protože britské zastupitelské úřady udělovaly víza jen individuálně. Od 15. března 1939 byla emigrace možná jen ilegální cestou. Přechody do Polska zajišťovaly nejrůznější odbojové organizace. V rámci transportů do Velké Británie  odjelo 400 židovských dětí a mladistvých. Malé děti si rozdělily židovské rodiny, starší začaly pracovat na farmách nebo v průmyslu. Řada z nich se po dosažení věku potřebného pro nástup do vojenské služby přihlásila do československých jednotek ve Velké Británii. V průběhu roku přicestovalo také asi dvě stě židovských rodin do Šanghaje. 
Jedním z prvních činů slovenské vlády bylo prohlášení o nutnosti řešení židovské otázky po vzoru hitlerovského Německa. V březnu 1942 začala deportace slovenských židů do nacistických vyhlazovacích táborů. Rozpoutala se antisemitská kampaň vinící Židy z maďarizace. Bratislava se pro svou polohu na Dunaji stala tranzitním místem pro vystěhovalecké transporty Židů ze Slovenska, Čech i Rakouska.

II. Ve Francii
Události v září 1938 se projevily ve francouzsko – českých vztazích. Řada Čechů s pohrdání vracela svá vyznamenání. Přesto tisíce Čechoslováků hledalo své útočiště právě ve Francii a také ve Velké Británii. Francouzská vláda neprojevovala příliš velké porozumění pro problémy uprchlíků, z nichž většinu tvořili Židé. Po vyhlášení samostatného Slovenského štátu a po nacistické okupaci zbývající části druhé republiky se postoj zastupitelských úřadů zlepšil. Uprchlíci se totiž stali potenciálními dobrovolníky pro předpokládanou československou armádu v zahraničí. Po vypuknutí druhé světové války byla podepsána dohoda o obnovení československé armády ve Francii, za prozatímní vládu podepsal dr. Štefan Osuský, za Francii Éduard Daladier. Dříve než byla smlouva podepsána, dohodl se generál Ingr s francouzským generálním štábem o postupu celé vojenské akce pro případ války a bez ohledu na jednání o dohodě se začalo s organizací 1. československé divize na jihu Francie hned s vyhlášením války.
Dne 2. září nařídila Francie všeobecnou mobilizaci a den poté přihlásil dr. E. Beneš Československo do řad spojenců proti Německu.
Československé vojenské správě byl přidělen tábor v Agde na pobřeží Středozemního moře. Zpočátku existoval problém s nedostatkem mužstva, ale už v prosinci 1939 bylo 

prezentováno na 4 000 důstojníků a příslušníků mužstva. Téměř osm set z nich se hlásilo k židovské národnosti. Největší procento odpůrců vstupu do československých vojenských jednotek ve Francii bylo z řad německých Židů z československého pohraničního území, soustředěných v Hitachduth Oley Czechoslovakia (Sdružení vystěhovalců z ČSR), které ovládali nekompromisní stoupenci myšlenky židovského národního státu. Situace v československé armádě se ještě vyostřila vlivem maďarské propagandy.
Dne 17. listopadu 1939 bylo rozhodnuto o všeobecné mobilizaci československých státních příslušníků ve Francii. To mělo zásadní vliv na složení dosud zorganizovaných útvarů. Zatímco předtím tvořili většinu čeští nebo židovští intelektuálové, nyní zde byla většina Slováků (55%), dále Češi (25%) a Židé (15%), ale ve velitelských funkcích převládali ze 75% Češi.
Mnoho mladých československých důstojníků z povolání působících v Agde bylo vychováno ve Vojenské akademii v Hranicích koncem třicátých let, kdy se v důsledku nebezpečí ze sousedního Německa vzmáhal český nacionalismus, který často přecházel až v extrém. Někteří si proto své pocity nejistoty z nového prostředí kompenzovali ponižováním Židů.
Vyvstala potřeba mluvčího, který by reprezentoval zájmy židovských vojáků. Bylo dohodnuto, že by tom měl vykonávat židovský duchovní. Stal se jím Alex Kraus.
Složitá národnostní situace se ještě zkomplikovala příchodem 500 československých příslušníků mezinárodních brigád ze Španělska.
Po krátkém pobytu československých jednotek na frontě podepsal maršál Pétain kapitulaci. Československé jednotky museli z Francie pryč, aby nepadly do rukou Němcům. Bylo rozhodnuto, že do Velké Británie bude evakuován jen ten, kdo dobrovolně zůstane v armádě. Pro různé rozepře se mnoho vojáků nepřihlásilo. Po potížích se podařilo všechny dobrovolníky v pořádku převést do Velké Británie.
Řada vojáků, kteří zůstali ve Francii se dostalo do pracovního tábora. Tam se jim podařilo navázat spojení s gaullistickým odbojovým hnutím.
Situace židovských uprchlíků ze střední Evropy se ve Francii radikálně zhoršila ve dnech 26. – 29. srpna 1942. Na nátlak německé okupační moci byli všichni příslušníci z Německa, Čech a Moravy, Rakouska – pokud byli židovského vyznání- soustředěni v Rivesaltes, kde se nacházel tábor pro více než 50 000 osob.

III. Na Středním východě
Na středním východě dostali českoslovenští vojáci k dispozici britský vojenský tábor 

Gedera poblíž Tel Avivu. Potíže vznikali při náboru židovských dobrovolníků. Britské úřady nábor židovských dobrovolníků sice podporovaly, jejich stanovisko se však změnilo v důsledku hrozícího arabsko – židovského konfliktu. 
Většina židovských vojáků ovládala angličtinu, a velitelství jednotky je proto obsazovalo do funkcí, kde bylo potřeba jednat s Brity. O tyto funkce usilovali nezařazení důstojníci, přestože angličtinu neznali, někteří pak podněcovali antisemitismus.
Byl ustanoven Československý pěší prapor 11-Východní, jeho velitelem se stal Karel Klapánek. Na jaře 1941 byl prapor posílen o několik set důstojníků a vojáků dosud internovaných v Sovětském svazu. V létě 1941 jednotka dostala za úkol hlídat hranice s Tureckem v úseku od Eufratu po Středozemní moře.
Dne 21. října se jednotka nalodila v Alexandrii na dva torpédoborce, které ji přepravili do tobruckého přístavu. Tobrúk byl s pomocí československých vojáků osvobozen z obležení 10. prosince 1941.
Dne 23. května vznikl Československý 200. lehký protiletadlový pluk-Východní. Šlo o reorganizovaný Československý pěší prapor 11- Východní. Byla vyhlášena mobilizace československých občanů, a tak během léta 1942 vstoupilo do československé vojenské jednotky téměř 600 osob z Palestiny, tím se podstatně zvýšil počet židovských vojáků.
V důsledku mobilizace v jednotce vzrostl nejen antisemitismus, ale i antikomunismus, do jednotky totiž vstoupilo 60 členů komunistické strany, kteří pokračovali v politické aktivitě.
Situace na frontách se zhoršila. Rommel zahájil další úspěšnou ofenzívu a 21. června padl Tobrúk. Po znovudobytí převzal Československý pluk obranu celého tobruckého prostoru. S ústupem vojsk mocností Osy pozbyl Tobrúk svého významu. Bylo rozhodnuto o přesunu československých jednotek do Velké Británie.

IV. Ve Velké Británii
Ani po přesunu do Velké Británie se v československé armádě nepřestal projevovat antisemitismus. Mnozí židovští vojáci byli situací roztrpčeni a chtěli z armády odejít.
V létě 1940 ovládlo Německo prakticky celý evropský kontinent a Luftwaffe zahájila silné nálety na britská města.  V Bitvě o Británii se vyznamenalo i mnoho československých letců.
Podle mnohých svědectví  byl postoj vyšších leteckých důstojníků zjevně antisemitský. Chtěl-li někdo létat musel svůj židovský původ zapřít. Letectvo utrpělo vážné ztráty a potřebovalo doplňovat personál, situace se tak postupně zlepšovala.V bombardovací peruti 

bylo více Židů než ve stíhacích perutích. Židé byli většinou zařazováni k pozemnímu personálu nebo do nižších funkcích, přestože měli dostatečnou kvalifikaci na funkce vyšší.
Dne 1. července 1941 došlo k reorganizaci na Československou samostatnou brigádu. Vyvstala otázka nezařazených důstojníků. Projevy nespokojenosti neustávaly, vojáci protestovali proti šikanování velitelů, proti antisemitismu a národní nesnášenlivosti. Problémem bylo, že účast sudetských němců v boji by zavazovala vládu řešit sudetskou otázku proti vůli národa doma. 
Většina uprchlíků odmítala z politických a ideových důvodů dobrovolně vstoupit do československé zahraniční armády, protože se o její neutěšené situaci vědělo. Radikální změnu vyvolal vstup Sovětského svazu do války, do brigády se přihlásilo 433 nových, převážně židovských dobrovolníků. Vojáci měli díky bojové nečinnosti čas na bohatý kulturní a společenský život.  Např.se během války ve Velké Británii konalo asi 100 – 150 židovských svateb.
V srpnu 1943 byli do brigády včleněni příslušníci československých jednotek ze Středního východu a jednotka se reorganizovala na Československou samostatnou obrněnou brigádu. Přes sto důstojníků bylo odesláno k československým vojenským jednotkám v Sovětském svazu. Na jejich místa přišli důstojníci s rozumnějším vztahem k mužstvu. Počet židovských vojáků se příchodem skupiny ze Středního východu zvýšil. Poukazovalo se především na okolnost, že mnoho židovských vojáků sympatizovalo s komunisty.
Dne 5. října 1944 se brigáda přemístila k pobřeží Calaiské úžiny, kde se účastnila obléhání přístavu Dumkerque. 
Americká 3. armáda generála Pattona se přiblížila k západní hranici předmnichovské Československé republiky. Československá brigáda však nemohla být uvolněna k osvobozování vlasti, byl vyslán jen symbolický oddíl o síle 140 mužů. 
Československá brigáda mohla po kapitulaci Německa slavit osvobození republiky, pocity židovských vojáků však byli většinou jiné, zaplatili totiž za vítězství příliš velkou cenu.   
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