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Podoby poválečného antisemitismu
Text: Václav Kopecký v roce 1951
A proto, aby někdo neupadl v podezření z antisemitismu, neviděly se stíny a škodlivé zjevy u lidí židovského původu
v poměrech nového života v naší zemi. Zapomnělo se na kosmopolitní smýšlení veliké části lidí židovského původu.
A zapomnělo se na rub antisemitismu, jímž je sionismus. Zapomnělo se, že se židovská otázka dostala v poválečné
době do jiného osvětlení postupem vývoje událostí a že sionismus, […] stal se neobyčejně vážným nebezpečím v posledních letech. Sionistické cítění u lidí židovského původu bylo všeobecně silně vzníceno. Právě v důsledku
hitlerovského rasistického řádění a pak v důsledku toho, že se vytvořil při rozdělení Palestiny, jak známo židovský
stát Izrael, který vystoupil s verbováním Židů pro emigraci do Izraele a který se snažil působit na lidi židovského
původu ve všech druhých zemích. […] Týká se to samotného Státu Izrael, který je dnes nejúžeji spjat s americkobritskými imperialisty a je jimi vydržován a vyzbrojován jako ozbrojená pěst proti arabským národům, zdvihajícím
se k boji za nezávislost a svobodu.
…
A jak to bylo u nás? Jak to bylo v naší straně? Je známo, že už před válkou bylo v řadách našeho hnutí mnoho členů
a funkcionářů židovského původu, vyšlých také většinou z bohatých rodin. Zjistilo se, že Reicin byl do poslední chvíle
věřící, že světil židovské svátky, kupoval macesy, atd. Soudruzi samozřejmě, že po válce, v květnu 1945 a pak po únoru
1948 se do řad strany dostalo veliké množství lidí židovského původu, jak kosmopolitního, tak i sionistického smýšlení. A tu se jeví odpovědnost Rudolfa Slánského a jeho spolupracovníků a jeho vztahy k sionismu. Nejen, že umožnil
vstup do strany všemožným židovským živlům, ale napomáhal tomu, aby se dostali do aparátu strany, na důležitá
místa, do klíčových pozic. […] Vzpomeňme jen, kolik jich bylo v sekretariátě ÚV, kolik jich bylo krajskými sekretáři,
jak se tito funkcionáři ve svém postavení starali, aby se lidé židovského původu dostali na významná místa ve státním aparátě, jak prosazovali lidi židovského původu Reicin v armádě, London, Geminder zahraniční politické službě.
Slánský s plným vědomím podporoval toto rozmáhání židovských živlů ve straně a ve státním aparátě, nehledě na to,
že šlo o lidi z bohatých židovských rodin, vyloženě cizí elementy, vzdálené dělnictvu, lidu a národu, a vychované
kapitalisty. […] Bylo nesprávné, že jsme se nechali zastrašit podezřením, že bychom byli nazýváni antisemity
a že jsme neměli odvahu podívat se do tváře sionismu jako ideologii třídního nepřítele, neměli jsme odvahu, kterou
bolševici musí mít, aby byli schopni potírat každého nepřítele, ať vystupuje v jakékoliv podobě.“
Diskusní vystoupení Václava Kopeckého na zasedání ÚV KSČ, kde bylo mj. jednáno o příčinách zatčení Rudolfa Slánského 6. prosince 1951,
citováno dle KAPLAN, Karel – BULÍNOVÁ, Marie: Československo a Izrael 1945–1956: dokumenty. Praha 1993., s. 248 a 249.
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Analyzujeme, interpretujeme
• Jak je v textu rozlišen antisemitismus a sionismus?
• Jak se v textu mluví o osobách označených jako Židé? V jakých souvislostech se mluví o židovské identitě?
Podtrhněte všechna slova či slovní spojení, která mají podle vás odkazovat na Židy.
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