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Antisemitismus po 2. světové válce u nás i ve světě

V této práci se pokusím stručně popsat poválečné projevy antisemitismu jak v Čechách, tak 
ve zbytku světa. Zatímco český poválečný antisemitismus lze snadno analyzovat v chronologické 
návaznosti,  z antisemitismu ve světovém měřítku jsem se kvůli nepřebernému množství různých 
informací rozhodl vybrat pouze dvě nejdůležitější formy jeho projevu – popírání holocaustu a tzv. 
„novodobý antisemitismus“. 

Na závěr jsem se pokusil o krátkou reflexi nastiňující jedno možných opatření, kterým lze 
tomuto nebezpečnému jevu předejít.

Antisemitismus v Čechách po 2. světové válce
Po porážce Německa většina obyvatel  očekávala pomalé vymizení  pojmů jako fašismus, 

rasismus  či  antisemitismus.  Tato  naděje  byla  ještě  umocněna  přechodem  společnosti  na 
komunistický režim a nadšeným „budováním lepších zítřků“. 

Komunismus byl zkrátka chápán jako pravý opak fašismu – moc v rukou lidu, všichni si 
jsou rovni.  Dokonce i  nechvalně  proslulý ministr  informací  Václav  Kopecký,  kterému se budu 
později  ještě  věnovat,  prohlásil,  že  nastolení  nového režimu  „jest  také  porážkou  fašizujících  a 
antisemitických živlů“1.

Postupem času se ovšem ukázalo, že situace ani zdaleka nebude tak růžová. Přestože tou 
dobou ještě na českém území působila řada židovských organizací, komunistický aparát si nedovedl 
představit jejich existenci bez neustálého kontrolování a intervenování do jejich činnosti.  Tak si 
zajistil, aby „v Radě židovských náboženských obcí vznikl orgán jeho moci, Akční výbor“2.

Zajímavou  okolností,  která  český  antisemitismus  také  určitou  mírou  ovlivnila,  bylo 
vyhlášení státu Izrael 14. května 1948. Moskva, na kterou se tehdy orientovala česká zahraniční 
politika,  vkládala  do vzniku Izraele  nemalé naděje.  Panující  režim v tehdejším Československu 
dokonce  podporoval  masovou  emigraci  židovského  obyvatelstva  do  právě  založeného  státu. 
Problémem ovšem byla  forma,  jakou emigrace  probíhala.  Vzhledem k tomu,  že  tehdejší  režim 
židovské obyvatelstvo vnímal jako „neproduktivní živel“, podpora odchodu židů do Izraele si ničím 
nezadala s vyhoštěním.3 Organizace, které na průběh této emigrace dohlížely,  kritizovaly způsob 
jejího provedení jako příliš tvrdý, kdy bylo židům povoleno vzít si s sebou „holé nezbytnosti....  
pouze 100kg osobního majetku“4 .

SSSR se ovšem zklamal z politického dění v Izraeli, a to ovlivnilo postoj českých politiků 
vůči židovské menšině. Sionismus, tedy ideologie prosazující právo židů na samostatný stát, se v 
komunistické  společnosti  rázem stal  synonymem pro imperialismus západního typu.  Systémové 
autority  se už tehdy začaly dopouštět  generalizace,  která  je  pro každý druh rasismu příznačná. 
Člověk židovského původu byl rázem chápán jako „sionista“ či dokonce „kontrarevolucionář“. Z 
tohoto  důvodu  se  značně  omezila  emigrace  do  Izraele  a  mnoho  židovských  organizací  bylo 
zakázáno.5 Již zmíněný V. Kopecký, který ještě nedávno prohlašoval jasné vymizení antisemitismu 
s koncem fašismu, neváhal označovat židy jako „měšťáky pocházející obvykle z velmi bohatých 
vrstev“. Státem vedený „boj proti sionismu“ byl tedy pouhým eufemismem pro antisemitismus.6

Netrvalo  dlouho  a  výroky  oficiálních  představitelů  režimu  o  problematice  židovského 
obyvatelstva  začaly  mít  reálné  dopady.  Zřejmě  nejznámější  z  politických  procesů  byl  ten  s 
Rudolfem  Stránským,  vysoce  postaveným  členem  KSČ,  ve  kterém  mělo  jedenáct  ze  čtrnácti 
odsouzených židovský původ. Nikoho nepřekvapí, že i tyto procesy byly vedeny pod záštitou „boje 
proti sionismu“. 7

V průběhu let šedesátých, kdy byla situace v zemi mnohem klidnější a v KSČ bylo tehdy 
plno členů usilujících o reformu strany se snahou nastolit jakýsi „socialismus s lidskou tváří“, se 
jakékoliv projevy antisemitismu staly spíše marginální společenskou záležitostí.  Za zmínku stojí 
hlavně přeorientování vztahu k židovské kultuře, konkrétně k literatuře. Knihy dnes tak proslulých 



židovských autorů (např. Arnošt Lustig či Franz Kafka) mohly vycházet bez větších komplikací.8

S  příchodem  normalizace  se  ovšem  částečně  vrátily  staré  pořádky.  Opět  docházelo  k 
primitivním  výrokům,  které  označovaly  „žida  –  intelektuála“  za  nepřítele  normalizace,  agenta 
imperialismu  atd.  Pro  toto  období  bylo  příznačné  také  popírání  existence  židovské  otázky  či 
antisemitismu vůbec. Netřeba připomínat, že toto popírání spíše vytvářelo prostor pro další šíření 
xenofobních nálad.9

Tzv. „boj proti sionismu“ byl vhodnou zbraní i k diskreditování opozice uvnitř státu, ať už 
se  jednalo  o  protagonisty  Pražského  jara  či  signatáře  Charty  77.10 Bohužel  i  mezi  odpůrci 
komunistického režimu se našlo několik spisovatelů (povětšinou z katolických kruhů, viz Václav 
Černý), kterým se také neštítilo používat takových označení jako „obtloustlý semit“, který dosáhl 
„závratné kariéry“.11

S příchodem Sametové revoluci v roce 1989 došlo, až na několik málo výjimek, k vymizení 
antisemitismu z vysokých pater české politiky. Většina parlamentních stran, ať už tyto strany tíhly k 
jakékoliv  ideologii,  se  jednoznačně  distancovala  od  předsudků,  z  nichž  právě  antisemitismus 
vyvěral. Na rozdíl od minulého režimu, kdy si sice lidé nedopřávali nijak vysoké životní úrovně a 
jejich životy byly velmi stabilní a nebývaly vyrušovány významnějšími změnami, v polistopadové 
éře docházelo k jedné změně za druhou – ekonomická transformace, rozdělení Československa atd. 
V takto krizové situaci, kdy jsou lidé z několika důvodů nespokojeni s vývojem ve státě, začíná 
převažovat  „tendence  hledat  nikoli  příčiny  nespokojenosti,  ale  jejího  viníka,  vnějšího,  cizího, 
„zakonspirovaného“ nepřítele a trvalou hrozbu“. Proto je pochopitelné, že ve společnosti eskalovaly 
různé xenofobní a rasistické nálady. 12

Za jeden z nejmarkantnějších projevů lze považovat jinak relativně krátkou existenci listu 
Týdeník Politika, z jehož článků antisemitismus přímo prýštil.13 V tomto týdeníku bylo možné se 
dopátrat  tak  absurdních  závěrů  jako např.  přiřknutí  viny  židovskému  obyvatelstvu  za  dosazení 
Hitlera k moci a zároveň za vznik marxistické ideologie. Jedním z nejskandálnějších kroků tohoto 
listu bylo zveřejnění „Částečného seznamu židů a židovských míšenců v současné české kultuře“ v 
96. čísle.14 Naštěstí se tato tiskovina nedočkala takřka žádného uznání ve vysoké politice (snad jen s 
výjimkou Sládkových krajně pravicových Republikánů).14

V polistopadové éře vzrostl  počet různých pravicově extremistických uskupení,  ať už se 
jedná o různé odnože hnutí skinheads či o původem britskou organizaci Blood and Honour, jejíž 
aktivita  byla  značně  omezena  policejním  zásahy  na  sklonku  tisíciletí.15 To  ovšem  většinu 
angažujících  se  pravicových  extremistů  pouze  motivovalo  k  založení  dalšího  hnutí,  tentokrát 
Národního  odporu.  I  v  ideologii  tohoto  uskupení  lze  najít  stopy  antisemitismu,  konkrétně  v 
exklamacích typu „sionisticko – komunistické spiknutí“.16

Vzestup  pravicového  radikalismu  do  vysokých  politických  pozic  se  (po  Sládkových 
Republikánech)  podařil  až  Dělnické  straně  Tomáše  Vandase.  Přestože  tato  strana  pobyla  na 
politické scéně jen krátce, protože byla v roce 2010 kvůli návrhu Ministerstva vnitra zrušena, její 
členská  i  voličská  základna  se  přesunula  k  od  roku  2004  existující  Dělnické  straně  sociální 
spravedlnosti.1717

Je zapotřebí zmínit, že zmíněné organizace a strany sice mohly mít blízko k antisemitismu, 
ale jejich stěžejní politické cíle se zaměřují spíše na radikální pojetí nacionalismu, a to především 
snahou  o  výrazné  zredukování  imigrace  či  šířením  nenávisti  k  Romům  jako  etniku  „těch 
nepřizpůsobivých“. 18

Je možné tvrdit, že s příchodem demokracie už ztratili lidé šířící antisemitismus podporu od 
jiných  na  vysokých  postech,  ale  i  v  tomto  případě  se  najdou  určité  výjimky.  Například 
konzervativní  novinář  Adam  Bartoš,  jehož  inklinace  k  antisemitismu  není  nijak  obtížně 
rozpoznatelná (stačí si přečíst jeho článek reagující na vzniknuvší časopis Kraus, který označuje 
jako „židovský“ a neváhá prohlásit, že: „Mediální svět je ovládán židovským vlivem, o tom není 
sporu.  Týká se to  téměř  každého titulu.“),  se na svých webových stránkách „chlubí“ fotkami  s 
čelními  představiteli  české  politiky.  Bývalý  prezident  Václav  Klaus  jej  dokonce  za  jeho  tzv. 



„Seznam pravdoláskařů“ označil za „génia“.19

Antisemitismus v poválečném období ve světě

Popírání holocaustu
Antisemitismus se za posledních téměř sedmdesát let projevoval ve světě několika formami. 

Zřejmě nejzajímavější je problematika popírání holocaustu, které zjevně od jeho počátků na konci 
čtyřicátých let nebere konce.

Lidé hlásící se k této interpretaci moderních dějin „bez holocaustu“, tito takzvaní „popírači“, 
využívají  ke  zpochybňování  oficiálního  výkladu  historie  mnoho  rozličných  metod.  Ti  méně 
radikální považují číslo šest milionů mrtvých židů jako důsledek holocaustu za přehnané, sloužící 
ke zviditelnění a dosažení politického vlivu (založení Izraele). Většina popíračů ovšem nebere v 
potaz  téměř  žádné dochované materiály  dokazující  holocaust  a  stíhání  židovského obyvatelstva 
obecně.  Zpochybňují  např.  existenci  plynových  komor  či  výpovědi  svědků těchto  událostí  (viz 
hojně čtený Deník Anny Frankové). Na tvrzení, že holocaust je nevyvratitelný, protože jej potvrdili 
i někteří jeho strůjci (Rudolf Hoss či Adolf Eichmann), odpovídají argumentem, že jejich přiznání 
bylo vynuceno násilnými způsoby. 

Mezi  první  popírače  patří  francouzský  pacifista,  odpůrce  fašismu  a  dokonce  vězeň 
koncentračního táboru Buchenwald Paul Rassinier, který své odmítání oficiální verze dokládá tím, 
že  při  svém  věznění  žádnou  plynovou  komoru  nespatřil,  a  dále  neofašista  Maurice  Bardèche 
stejného původu. Spisovatele popírající holocaust lze najít  v mnoha (nejen) evropských zemích. 
Dalším nechvalně proslulým autorem je Němec Ernst Zündel živící se sepisováním pravicových 
pamfletů  a  šířením „nenávistné  literatury“,  který  byl  v  roce  2007  odsouzen  právě  za  popírání 
holocaustu na pět let (propuštěn byl ovšem už v roce 2010). V tomto procesu mu dělali poradce 
další známí popírači – Faurisson, Leuchter a Irving.

Poslední  jmenovaný,  historický  samouk  David  Irving,  na  sebe  upozornil  procesem,  ve 
kterém žaloval nakladatelství Penguin Books a autorku Deborah Lipstadtovou. Ta jej ve své knize 
„Popírači  holocaustu“  nazvala  „popíračem“  a  „antisemitou“.  Soud  mu  ovšem nevyhověl  a  11. 
dubna  2000  došel  k  závěru,  že  Irving  je  rasista  a  antisemita  sympatizující  s  neonacistickými 
uskupeními.

Není  bez  zajímavosti,  že  navzdory  snaze  zmíněných  popíračů  působit  jako  seriozní  a 
objektivní badatelé je z jejich (až na několik málo výjimek) radikálně pravicových názorů snadné 
domyslet si, že svojí „vědeckou“ činností pouze slouží svému vidění světa.20,21

Popírání holocaustu se odehrává i v pozicích vysoce postavených politických funkcionářů. 
V Evropě na poli krajní pravice dominoval bývalý předseda francouzské Národní fronty Jean-Marie 
Le Pen. I on byl usvědčen z popírání holocaustu. Tento rozsudek si zasloužil svými výroky, kdy 
označoval koncentrační tábory a plynové komory za pouhý detail.22 Z muslimských zemí Blízkého 
východu uveďme například současného íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, který sice 
holocaust přímo nepopírá, ale označuje jej za „mýtus“ a za politickou zbraň, která je Izraeli velmi 
užitečná. 23

Boj proti „sionismu“
Právě Mahmúd Ahmadínežád je jedním z představitelů dalšího způsobu projevu moderního 

antisemitismu.  Je jím boj  proti  sionismu,  který je  označován jako „nový antisemitismus“.  Lidé 
zodpovědní za výroky příslušící této kategorii se v mnohém liší od antisemitů minulých staletí. V 
žádném případě totiž nemusejí chovat averzi vůči židovské kultuře či židovské populaci obecně. 
Jejich  rozhořčení  je  důsledkem existence  státu  Izrael  a  mnoha  jejích  projevů,  například  útlaku 
palestinského obyvatelstva. 

Problematika  tzv.  „nového  antisemitismu“  nespočívá  v  nenávisti,  ale  v  přílišném 
zjednodušování, v zaměňování židů za sionisty a všechny sionisty za politické představitele státu 



Izrael. Prohlášení ajatolláha Chomejního, osobnosti, která stála v čele íránské revoluce z roku 1979: 
„Sionismus  se  všude  po  staletí  dopouštěl  zločinů  neuvěřitelného  rozsahu  proti  lidským 
společnostem  a  hodnotám.“  je  však  svojí  generalizací  až  absurdní.  Vlastně  z  něj  ani  nelze 
vydedukovat,  zda  Chomejní  má  „sionisty“  na  mysli  všechny,  kteří  prosazují  právo  Izraele  na 
existenci či izraelskou politickou reprezentaci, s níž se sám několikrát dostal do křížku.

Za „nové antisemity“ jsou často označováni i intelektuálové kritizující izraelskou politiku z 
levicových pozic.  I ti  zaměňují  obyvatele  Izraele  za jeho politické představitele.  Nejen v tomto 
ohledu, ale i při posuzování „nového antisemitismu“ jako celku, považuji za vhodné být značně 
skeptický. Rozhodně je velmi nebezpečným společenským jevem, neboť často nabádá k likvidaci 
příslušníků  dané  ideologie.24 Mezi  kritikou  izraelské  politiky  a  antisemitismem může  být  úzká 
hranice. Je snadné se schovávat pod „boj proti sionismu“, protože je jasné, že antisemitismus díky 
své kontroverzi ztrácí na vlivu, ale snadné je činit i opak (tedy každou kritiku označovat a priori za 
antisemitskou).  Například  jeden  z  nejvýznamnějších  žijících  levicových  intelektuálů,  Američan 
židovského  původu  Noam Chomsky,  také  kritizuje  politiku  Izraele  ve  vztahu  k  palestinskému 
obyvatelstvu,  ale nikdy v této kritice nevolá po uplatnění principu kolektivní  viny.  25I přesto je 
označován  za  prominentního  antisionistu  a  dokonce  mu  byl  odepřen  vstup  na  Západní  břeh 
Jordánu.26

Pozoruhodnou  skutečností  je,  že  vyznavači  těchto  novodobých  forem  antisemitismu, 
přestože  většinou  jejich  názory  nejsou  slučitelné  s  demokracií,  se  právě  na  demokracii  a  s  ní 
související svobodu slova odvolávají, čímž legitimizují své extrémní postoje. Právě s rozšířením 
těchto občanských svobod a vznikem nových médií souvisí eskalace (nejen) antisemitských nálad. 
Tyto  novodobé  vymoženosti  sice  přispěly  k  rozšíření  informací  pro  větší  část  společnosti,  ale 
zároveň vytvářejí prostředí (viz anonymita v internetových diskusích), kdy může psát kdokoliv o 
čemkoliv bez obav z nějakého trestu.

Závěr

Slovinský  filosof  a  psychoanalytik  Slavoj  Žižek  pokládá  rasismus  a  především 
antisemitismus  za  problém  vznikající  z  kladení  otázky  „co  ode  mě  chceš?“  (z  italského  „che 
vuoi?“). Touto otázkou se tážeme po cizích rolích, funkcích ve společnosti atd. Právě u židů ovšem 
ostatní lidé v dějinách nenalézali vhodnou odpověď. Kvůli této absenci odpovědi si „vytváříme svůj 
vlastní scénář“ - odhadujeme, co „skutečně chce (získat všechny naše peníze, ovládnout celý svět)“. 
Tento sklon vytvářet si konkrétní odpovědi fabulováním kvůli znepokojení z nezodpovězené otázky 
„co ode mne chceš?“ Žižek označuje jako „fantasma“.27

Přestože  se  Žižek  jinak  hlásí  k  radikálně  pojaté  levici,  v  tomto  případě  kvůli  obavě  z 
podobných „fantasmat“ upřednostňuje stát před občanskou společností (zahrnujeme-li do ní nejen 
občanské  iniciativy,  ale  vůbec  všechny  občany  daného  státu).  Rasistických  fantasmat  lze  v 
občanské společnosti vystopovat až přespříliš (např. konspirační teorie po 11. září přičítající vinu za 
útok právě židům),  je proto nevyhnutelné,  aby stát  se  svojí  mocí  zakročil  „jako nárazník mezi 
fantasmaty různých skupin a zmírňovat nejhorší dopady těchto fantasmat“.28

V tomto  ohledu  lze  s  Žižkem snadno souhlasit.  Jedině  stát  může  garantovat  regulování 
antisemitských a jinak xenofobních tendencí ve společnosti. Výše jsem uvedl, jak se antisemité za 
několik posledních desetiletí rádi skrývají za „svobodu slova“ či „pluralitu názorů“. Domnívám se, 
že stát velmi opatrnou kontrolou (viz v některých zemích stíhané popírání holocaustu) sdělovacích 
prostředků může zamezit šíření těch nejextrémnějších a nejnebezpečnějších nenávistných proudů, 
které ve finále vždy vedly k mnohem drastičtějšímu omezení „svobody a plurality“.
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