
Antisemitismus 1945—1989 
www.antisemitismus4589.dejepis.cz 

 

1 
 

Pracovní list 3 

Židovské spiknutí 

 

Kontext 

Komunisté se vrátili k motivu židovského spiknutí, jehož cílem mělo být buď uchopení moci 

ve státě, nebo ovládnutí světa. V představách 19. století bývali Židé obviňováni ze spiknutí ve pro-

spěch nějakého vnějšího nepřítele, který je řídí. V komunistické propagandě se v roli takových 

zákulisních vůdců konspirace objevovaly mezinárodní židovský kapitál, imperialisté nebo sionis-

tické organizace. V ČSR byly konspirační teorie oživeny poté, co Izrael definitivně zvolil prozápadní 

orientaci a nenaplnil tak naděje, které do něj Sovětský svaz vkládal. První velké sionistické spik-

nutí bylo veřejnosti odhaleno v době procesu s Rudolfem Slánským roku 1952. Druhá, méně 

úspěšná kampaň měla přesvědčit veřejnost, že reformní politika roku 1968 byla dílem mezinárod-

ního sionistického spiknutí. 

 

Text I: úryvek z obžaloby Rudolfa Slánského (bod IX) 

„O zřízení podkopné činnosti sionistických organizací americkými monopolisty vypověděl ORENSTEIN, že na jaře 1947 
se dohodli na konspirativní poradě Truman, Acheson, pozdější ministerský předseda Izraele Ben Gurion, bývalý mi-
nistr financí USA Morgenthau a pozdější ministr zahraničních věcí Izraele Sharet na tzv. „plánu Morgenthaua“. (…) 
Lokaj amerického imperialismu Ben Gurion zavinil těžké hmotné postavení pracujícího lidu Izraele, zbavil lid demo-
kratických práv a vytvořil nesnesitelnou situaci zejména pro arabské obyvatelstvo (…). Nejrůznější sionistické 
organizace typu BETAR se beztrestně zabývaly svou podkopnou činností, vydávaly protistátní letáky, školily tero-
risty…“  

„Spiklenci a jejich imperialističtí páni, připravujíce v Československu kontrarevoluční převrat, si uvědomovali, 
že hlavní překážkou uskutečnění jejich zločinných konečných cílů je vůdce československého lidu (…) Klement Got-
twald.“  

Žaloba proti vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Rudé Právo. 33. 20. 11. 1952. s. 5. 
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Analyzujeme, interpretujeme 

• V jaké mezinárodní konstelaci se měla údajná konspirativní schůzka uskutečnit? Jakou úlohu měla mít 
ve spiknutí vláda USA a jakou vláda Izraele? Hlavním vůdcem spiknutí měl být Izrael, židovští boháči, 
nebo vláda USA?  

• Co mělo být hlavním cílem spiklenců? Z jakých zločinů vůči Izraeli a Arabům obviňuje obžaloba Ben Guri-
ona?  

 

 

 

 

 

 

Text II: obvinění Izraele a sionismu ze zorganizování reformního hnutí roku 

1968 

„Sionismus se aktivně podílel na pečlivě naplánovaném a zorganizovaném útoku na základní principy socialismu. (…) 
Události v Polsku a ČSSR, do nichž se aktivně zapojili sionisté a jejich stoupenci, pomohou mnohým čestným lidem 
pochopit skutečný charakter sionismu, i to, jak vážné nebezpečí představuje pro socialismus i pro mír ve světě.“ 

JEVSEJEV, Jevgenij: Sionismus, Praha 1970, s. 189. 

 

Analyzujeme, interpretujeme 

• Jaké výrazy užívá Jevsejev na místo pražského jara 1968? Co má asi na mysli výrazem sionismus? Z jakých 
dvou zločinů obviňuje sionismus? Kdo je opakem „čestných lidí“, o nichž je řeč v textu? 

• Vyhledejte, jaké události se v souvislosti s antisemitismem odehrály roku 1968 v Polsku. 
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