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Pracovní list 1.3 
Podoby poválečného antisemitismu 
 

Text: Klement Gottwald v roce 1952 

 „Během vyšetřování a při procesu se spikleneckým centrem byl odhalen nový kanál, jímž proniká zrada a špionáž 
do komunistické strany. Je to sionismus. A proč? […] Je to přímo ideální nástroj k pronikání […], k verbování agentů 
uvnitř komunistických stran. Sionistické organizace a jejich američtí principálové hanebně zneužívají utrpení, které 
židům přičinil Hitler a ostatní fašisté. Možno přímo říci, že z popela Osvětimi a Majdanku chtějí vytloukat kapitál. 
Normálně se bývalý bankéř, fabrikant, velkostatkář ba i kulak do komunistické strany těžko dostane, a nikdy 
ne na vedoucí místo. Ale u lidí židovského původu a sionistického zaměření se u nás na jejich třídní původ tak mnoho 
nehledělo. Napomáhal tomu vrozený odpor proti antisemitismu a po druhé světové válce pak i úcta k utrpení, jemuž 
byli židé vystaveni. […] Znamená to, že člověk židovského původu je jedno a totéž co sionista? Neznamená! 
Rozhodující je třídní původ dotyčného, stejně tak i jeho poměr k rodné zemi, jeho oddanost a jeho práce 
pro socialismus. Podobně nemá boj proti sionismu ničeho společného s antisemitismem. Antisemitismus, toť odrůda 
barbarského rasismu. Barbarského rasismu, jak ho například dnes pěstují američtí, supermani‘, čili po hitlerovsku 
,Übermenschen‘, vůči černochům a koloniálním – a nejen koloniálním – národům vůbec. Antisionismus, toť obrana 
proti americké špionážní a rozvratné agentuře. Jsou to tedy dvě různé věci, jako nebe a dudy.“ 

Referát Klementa Gottwalda na celostátní konferenci KSČ ze dne 16.–18. prosince 1952, citováno dle 

KAPLAN, Karel – BULÍNOVÁ, Marie: Československo a Izrael 1945–1956: dokumenty. Praha 1993. s. 274 a 275 

 

Analyzujeme, interpretujeme 

• V jakých odlišných rovinách se hovoří o utrpení Židů za druhé světové války? 

• Jak je definován antisemitismus a jak sionismus? 
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