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Podoby současného českého antisemitismu
Text: Otevřený dopis
Výňatek z otevřeného dopisu, který zaslala extrémní politická strana Národní demokracie vedená jedním
z nejaktivnějších antisemitů Adamem B. Bartošem prezidentovi Evropského židovského kongresu Moše
Kantorovi v souvislosti s konáním konference „Let my People live!“ konané v Praze v lednu 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. 1

„Média ani politici ale nemohou mluvit za všechen lid a pevně věřím, že drtivá většina národa nesdílí tyto navenek
proklamované sympatie se sionistickou myšlenkou a je si vědoma toho, že soužití s Židy bylo v minulosti velmi komplikované – ať už obecně historicky vzato, nebo konkrétně v případě mnoha českých historických reálií. Dobře víme,
že v klíčových okamžicích novodobé české historie, které rozhodně nemohou být vnímány pozitivně, sehrál neblahou
roli právě židovský element. Příkladem budiž například období slánskizace (a únor 1948), nástup Charty 77 (a předtím
zinscenované pražské jaro 1968 v návaznosti na dění na Blízkém východě), stejně jako politický puč roku 1989, který
opět a do třetice v poválečném uspořádání přivedl na politické výsluní politiky židovského původu, kteří více než
český národní zájem sledovali zájmy svého vlastního etnika a často i své zájmy osobní.
Vaše setkání je také koncipováno jako připomínka tzv. holokaustu. Dovolte, abych i při vědomí toho, že určitá část
Židovstva během druhé světové války skutečně zahynula (a těmto obětem je třeba, podobně jako dalším – a početně
převyšujícím oběti židovské – poskytnout patřičnou úctu), vyslovil své nejhlubší přesvědčení o tom, že tzv. holokaust
je téma, které je od jisté doby účelově politicky zneužíváno, přibarvováno, nafukováno a nebojím se říci, že česká
veřejnost, stejně jako jakákoli jiná veřejnost západního světa, je jím zahlcována nad míru jeho skutečného významu.
Jako politická strana s touto praxí nesouhlasíme a nehodláme se na ní podílet.“

Analyzujeme, interpretujeme:
1.

Jaká je podle autorů textu role Židů v české historii?

2.

Jak pojímají autoři textu holocaust? Jak si vysvětlujete užití spojení „tzv. holocaust“?

3.

Srovnejte názory členů Národní demokracie s karikaturami Historie se opakuje a Minulost a přítomnost.

4.

Zaznamenali jste v poslední době projevy nenávisti vůči skupině obyvatel, jež by byly založeny na jejich
náboženství či původu?

1 Celý text přístupný on-line na: http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=29500
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