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Abstrakt
Popírání holokaustu je jedním z projevů antisemitismu v moderní době, který se objevil
po druhé světové válce v západní Evropě. Záhy se rozšířil do Spojených států, kde díky
souhře několika faktorů získal na síle. Svého vrcholu zde dosáhl v sedmdesátých a
osmdesátých letech, kdy vznikla i nejvýznamnější organizace popíračů – Institut pro
historickou revizi. Popírači holokaustu sami sebe označují za revizionisty, následovníky
tradice legitimního historického směru, který se objevil po první světové válce. Jako
svůj cíl deklarují revizi dějin, hledání historické pravdy a boj za svobodu slova.
Prostřednictvím pseudovědeckého zkoumání a vydávání účelových odborných prací se
však snaží o zdiskreditování holokaustu jako uznávaného historického faktu.
Bakalářská práce Popírání holokaustu ve Spojených státech amerických se snaží popsat
historický vývoj fenoménu popírání holokaustu a jeho základní charakteristiku v USA.
Zároveň se snaží odpovědět na otázku proč je popírání holokaustu nejvíce rozšířeno ve
Spojených státech a zda se jedná o vážný společenský problém.

Abstract
The Holocaust denial is one of the manifestations of anti-Semitism in modern times,
which emerged after the World War II in Western Europe. It soon expanded into the
United States, where it due to the several factors it consequently gained momentum. In
the seventies and eighties it reached its peak and the Institute for Historical Review, the
most important organization of deniers, was founded. Holocaust deniers call themselves
revisionists, followers of the tradition of the legitimate historical trend that emerged
after the World War I. They declare their goal as the revision history, the search for
historical truth and fight for freedom of speech. They utilize a means of pseudo and
public biased academic work in order to discredit the Holocaust as a recognized
historical fact. This bachelor thesis Holocaust denial in the United States aims to
describe the historical development of the phenomenon of Holocaust denial and its basic

characteristics in the USA. Another objective is to answer the question why Holocaust
denial is so widespread in the United States and whether it is a serious social problem.
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Úvod
Holokaust, systematické vyvraždění šesti milionů Židů a smrt dalších milionů
nežidovských obětí na základě zvrácené nacistické ideologie, je jednou z nejhorších
kapitol lidských dějin. Třebaže je tato část dějin velmi dobře zmapována, najdou se lidé,
kteří židovské utrpení popírají a obhajují Hitlera a nacismus. I když drtivá většina
odborné i laické veřejnosti přijímá masové vyvražďování Židů na území Třetí říše a jí
okupovaných územích jako skutečnost, která je podpořena mnohými svědectvími, fakty
a důkazy, existuje skupina lidí, která považuje holokaust za podvod a výmysl
židovských vůdců, jejichž cílem bylo ovládnout svět a získat podporu pro vznik
židovského státu. Tito popírači se objevili prakticky ve stejnou dobu, jako se vynořily
první domněnky a názory hovořící o genocidě Židů, tedy přibližně od čtyřicátých let
minulého století. Popírači holokaustu neztratili na síle ani s přibývajícími důkazy
potvrzujícími, že vyvražďování evropského židovstva skutečně probíhalo, ba naopak,
měli a dodnes mají své následovníky. Popírání holocaustu, fenomén minulosti,
přítomnosti a s největší pravděpodobností i budoucnosti, prošlo v průběhu dvacátého
století určitým vývojem. Především se proměnila prezentace názorů popíračů. Zatímco
argumentace, které se ve své práci také věnuji, zůstala podobná. Fenomén popírání
holokaustu se poprvé objevil v západní Evropě, ale brzy se rozšířil na druhou stranu
Atlantiku a našel zde útočiště.
Cílem práce je představit historický vývoj fenoménu popírání holocaustu ve
Spojených státech a jeho základní charakteristiku. Snaží se odpovědět na otázku, proč se
tento fenomén rozšířil právě do USA a zda zde popírání holokaustu představovalo
v devadesátých letech vážný společenský problém, jak jej představuje historička
Deborah Lipstadt.
Z geografického hlediska se práce zabývá oblastí Spojených států amerických,
protože právě zde nalezneme nejvíce lidí, kteří ve svých pracech popírali systematické a
masové vyvražďování židovského obyvatelstva prováděném nacistickou mašinérií
v době trvání Třetí říše. Časovým úsekem, kterému se práce věnuje je rozmezí od
konce druhé světové války do roku 2000, kdy byl ukončen soudní spor mezi historičkou
Deborah Lipstadt a kontroverzním popíračem holokaustu Davidem Irvingem. Důraz je
kladen především na období sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.
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Struktura práce
Práce je rozdělena do čtyř částí. V první kapitole je věnovaná pozornost krátkému
historickému seznámení s „konečným řešením židovské otázky“. Dále je zde představen
vývoj významu slova holokaust, který se v průběhu staletími několikrát proměnil než se
stal synonymem nacistické genocidy. V poslední části této kapitoly jsou pak
představeny zákládní historické interpretace holokaustu, které se objevily od konce
druhé světové války a které se snažily pomoci holokaust pochopit.
Druhá část práce je věnována revizionismu, legitimní historické tradici,
zabývající se otázkami válečné viny a důvody rozpoutání první světové války.
Důvodem zařazení této kapitoly je snaha popíračů prezentovat se za následovníky právě
této tradice a dodat tak svým názorům legitimitu.
Třetí kapitola je už věnována samotnému vývoji fenoménu popírání holokaustu ve
Spojených státech amerických. Je zde zachycen vývoj tohoto fenoménu, kterým prošel
v druhé polovině dvacátého století určitými proměnami a představeni významní
američtí popírači holokaustu a jejich argumenty. Spolu se čtvrtou kapitolou se jedná o
stěžejní část této bakalářské práce.
Čtvrtá a poslední kapitola se snaží zodpovědět otázku, jaké faktory usnadňují šíření
popírání holokustu ve Spojených státech a zda bylo popírání holokaustu v devadesátých
letech vážným společenským problémem.

Metodologie a práce a rozbor literatury a použitých zdrojů
Bakalářská práce Popírání holokaustu ve Spojených státech amerických

je

z metodologického hlediska jedinečnou případovou studií, která se na základě analýzy
výzkumů veřejného mínění snaží odpovědět na otázku, zda bylo popírání holokaustu
v devadesátých letech ve Spojených státech vážným společenským problémem.
Práce čerpá z primárních i sekundárních zdrojů. Primární zdroje, kterými jsou
knihy, pamflety a články samotných popíračů holokaustu, jsou používány především
v druhé a třetí kapitole. V dalších částech práce jsou pak využívány sekundární zdroje.
Tomuto tématu není na rozdíl od samotného holokaustu akademiky věnována taková
pozornost a proto není literatury věnující se fenoménu popírání holokaustu mnoho.
Cenným zdrojem mi byly především dvě monografie zabývající přímo popíráním
holokaustu – kniha Deborah Lipstadt Popírání holocaustu: Sílící útok na pravdu a
paměť, vydaná v českém jazyce v roce 2001, a kniha autorů Michael Shermer a Alex
3

Grobman Denying history: Who say the Holocaust never happaned and why do they say
it?. Dále bych ještě ráda zmínila článek Briana Levina History as a Weapon: How
Extremists Deny the Holocaust in North Americ, který byl v roce 2001 otištěn
v časopise The American Behavioral Scientist. Společně s primární literaturou mi tyto
zdroje pomohly si udělat představu o vývoji prezentace a argumentace popírání
holokaustu ve Spojených státech. V seznámení se s hlavními historickými
interpretacemi mi velmi pomohla práce Gavriela D. Rosenfelda The Politics of
Uniqueness: Reflections on the Recent Polemical Turn in Holocaust and Genocide
Scholarship publikovaná v Holocaust and Genocide Studies v roce 1999. V otázkách
spojených s americkým právem a Ústavou USA mi byl velmi nápomocen článek Erika
Bleicha The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies otištěný
v Journal of Ethnic and Migration Studies v roce 2011. V interpretaci výzkumů
veřejného mínění, zkoumající míru znalostí Američanů o holokaustu, mi pak byla
cenným zdrojem práce ředitele National Opinion Research Center, Toma W. Smitha,
The Polls – Review: The Holocaust Denial Controversy publikovaná v Public Opinion
Quarterly v roce 1995.
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1. Holokaust a konečné řešení židovské otázky
1.1 KONEČNÉ ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ OTÁZKY
„Konečné řešení židovské otázky“ (Endlösung) je eufemistické označení plánu na
vyhlazení všech Židů v Evropě. Poprvé byl tento termín použit v povolení ze dne 31.
července 1941 zaslaném Hermannem Görringem Reinhardu Heydrichovi, který tehdy
stál v čele Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (Reichssicherheitshauptamt).1
Vyvraždění šesti milionů evropských Židů bylo vyvrcholením skoro desetileté
německé politiky pod nacistickým vedením a realizací jednoho z cílů jejich vůdce,
Adolfa Hitlera. Základem ideologie národního socialismu byla představa o nadřazenosti
árijské rasy nad jinými rasami. Rasismus nacistů byl úzce spjat s antisemitismem. Židé
byli označeni za úhlavního nepřítele árijské rasy a podřadnou rasu. Nacistická
propaganda Židy vinila z německé porážky v první světové válce, ekonomické krize,
která Německo hluboce zasáhla ve třicátých letech 20. století, a především
z mezinárodního židovského spiknutí, jež má za cíl ovládnout celý svět.2 Vinu jim
dávala i za vítězství bolševiků v Rusku a vykreslovala je jako příživníky, vyděrače,
alkoholiky a rituální vrahy křesťanských dětí. Další důležitou stránkou nacistické
ideologie byl pokřivený výklad Darwinových myšlenek. Na jejich základě nacisté
tvrdili, že mezi lidskými rasami panuje neustálý boj a nadřazená a silná rasa má právo
vládnout rasám nižším.3 Vydáním takzvaných Norimberských zákonů v září 1935 byl
Žid definován jako ten, kdo měl alespoň dva prarodiče židovského vyznání. 4 Židé
s jedním nebo dvěma prarodiči bez židovského vyznání byli označeni jako židovští
míšenci.5
Od nástupu Hitlera a jeho strany k moci v roce 1933 do začátku druhé světové
války se snaha o očistění árijské rasy od přibližně 500 000 německých Židů „omezila“
na nucení k emigraci, přijímání protižidovské legislativy, arizaci, bojkotování
židovských obchodů a fyzické násilí. S napadením Polska v září 1939 a propuknutím
druhé světové války se protižidovská politika zcela proměnila. Židovské obyvatelstvo,
nejen německé, bylo nyní nacisty koncentrováno do ghett. Největšími ghetty se stala

1

Götz Aly, „Konečné řešení“: přesun národů a vyhlazení evropských Židů (Praha: Argo, 2006), 183.
Jehuda Bauer, Úvahy o holokaustu (Praha: Academia, 2009), 56.
3
Ibid., 57.
4
Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews (New York: Holmes & Meier, 1985), 38.
5
Ibid.
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města s velkou židovskou populací jako Lodž, Varšava či Lvov. Mnoho jich také bylo
zabito speciálními jednotkami bezpečnostní policie Einsatzgruppen, která postupovala
za německou armádou na nově dobytá území. Jejím úkolem byla likvidace
ideologických nepřátel a nežádoucích osob – kromě Židů se jednalo o bolševiky, Romy,
politické nepřátele, inteligenci nebo kněze. Po porážce Francie v červnu 1940 se
otevřela nová cesta k řešení židovské otázky – přesídlení Židů na tehdy francouzský
Madagaskar. Avšak kvůli neúspěchu v bitvě o Británii byl plán záhy opuštěn.
Na konci července 1941 Heydrich obdržel písemné pověření k zahájení
konečného řešení židovské otázky. Již na podzim tohoto roku byly připraveny nákladní
automobily, které byly jakési pojízdné plynové komory.6 Výfukové potrubí v nich bylo
vedeno do uzavřeného nákladního prostoru, v němž byly oběti udušeny za pomoci
jedovatého oxidu uhličitého. Dne 20. ledna 1942 se pak vysocí nacističtí pohlaváři sešli
s Reinhardem Heydrichem ve Wannsee, aby prokonzultovali principy konečného řešení
židovské otázky. Na konferenci, která je někdy mylně označována za počátek likvidace
Židů v Evropě, obdržel Heydrich od přítomných plnou podporu ve věci vyhlazení Židů
a byla projednána vzájemná spolupráce úřadů při jeho dosažení.7
Prvním vyhlazovacím táborem a prvním táborem, kde se k usmrcení lidí začal
používat jedovatý plyn, byl tábor Chełmno v župě Wartheland (jinak nazývané
Warthegau či Povartí) na území západního Polska, připojeném k Německé říši v roce
1939. Tábor fungoval od prosince 1941 až do poloviny července 1944 a zahynulo zde
nejméně 150 000 lidí, většinou Židů z lodžského ghetta.8 V roce 1942 byly v rámci
Operace Reinhard (Aktion Reinhard) vybudovány v Generálním gouvernementu (části
Polska okupované Německem) tři vyhlazovací tábory – Belzec, Sobibor a Treblinka.
Všechny tři tábory fungovaly přibližně rok a v plynových komorách zde bylo zabito
přibližně 1, 7 milionu Židů.9 Šlo většinou o Židy deportované z polských ghett a také o
přesně neurčený počet Romů, Poláků a sovětských válečných zajatců. V Generálním
gouvernementu ještě fungoval jako vyhlazovací tábor Majdanek/Lublin. Jednalo se
původně o tábor zřízený pro válečné zajatce, ale od konce roku 1942 se stal dalším
táborem smrti. Zabito zde bylo více než 50 000 polských Židů.10 Největším
vyhlazovacím a koncentračním táborem byl komplex Auschwitz v Horním Slezsku.
6
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Většina z přibližně jednoho milionu Židů, kteří sem byli dopraveni v transportech z celé
Evropy, byla zavražděna cyklonem B v areálu Auschwitz- Birkenau (Auschwitz II).11
Ostatní zemřeli v důsledku nelidských životních podmínek, jež ve všech koncentračních
táborech panovaly (hladovění, nucené práce, nemoci), ale i v důsledku lékařských
experimentů, které na nich byly prováděny.

1.2 TERMÍN „HOLOKAUST“ A JEHO UŽÍVÁNÍ
S termínem holokaust se poprvé setkáváme v díle Anabáze řeckého spisovatele
Xenofóna v polovině 4. století př. n l. a poté ve 3. století př. n. l. v Septuagintě, řeckém
překladu Starého zákona.12 Řecké slovo holokauston je překladem hebrejského slova
olah a doslovně znamená zápalná oběť věnovaná výlučně Bohu.13 V náboženských
spisech byly tímto termínem označovány pohanské zápalné oběti.
V angličtině se slovo holocaust objevuje ve středověku, překladem Bible
z řečtiny.14 Posledních více než sto let se termín „holokaust“ používá v mnoha
významech. Byl užíván jako označení pro různé katastrofy, války, hrozby a masové
vraždění a bez náboženské konotace. Již během čtyřicátých let 20. století se „holokaust“
začíná používat ve významu systematického vraždění Židů nacisty, avšak až ve druhé
polovině padesátých let se užívání „holokaustu“ v tomto významu stává v angličtině
dominantní.15 A to díky publikacím Yad Vashem, instituce založené v Jeruzalémě
v roce 1953 jako centrum pro dokumentaci, výzkum, vzdělávání a připomínání
holokaustu.16
Hebrejské slovo šoa (shoah), neboli katastrofa, v židovské historii odkazovalo
na různé útoky proti Židům. V politických i akademických kruzích nově vzniklého státu
Izrael se slovo šoa začíná užívat primárně jako označení nacistického vyvraždění šesti
milionů evropských Židů. Židé mluvící jidiš používají termín churbn, jidiš překlad
slova šoa. V anglickém jazyce se šoa jako ekvivalent pro evropský „holokaust“
objevuje až na počátku šedesátých let s publikováním dvou periodik Yad Vashem – Yad
Vashem Bulletin a Yad Vashem Studies – v angličtině. 17
11
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Zajímavý je vývoj používání termínu „holokaust“ ve druhé polovině 20. století
ve Spojených státech. Po skončení druhé světové války a ani v následujícím desetiletí
zde žádná diskuse – ať odborná, nebo laická – o osudu Židů během války v Evropě
neproběhla. John Petrie to své práci vysvětluje několika důvody – snahou Židů o
asimilaci do americké společnosti a jejich vnímání otevření otázky vyhlazování Židů
nacisty jako nepříliš bezpečné pro její docílení, kontextem studené války a významem
Západního Německa jako spojence Západu pro americkou administrativu a soudem
s Juliusem a Ethel Rosenbergovými, americkými Židy obžalovanými a shledanými
vinnými ze špionáže pro Sovětský svaz.18 V padesátých a šedesátých letech byl naopak
termín „holokaust“ v USA v souvislosti s vypuštěním sovětského Sputniku běžně
používán jako synonymum pro nukleární válku. 19 K obratu vnímání „holokastu“ jako
destrukce evropských Židů dochází ve Spojených státech až se soudním líčením
s Adolfem

Eichmanem

v Jeruzalémě

v roce

1961,

vydáním

knihy

Eichman

v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla Hannah Arendtové a celkově proměnou americké
kultury v šedesátých letech. Změna kultury a obrat k otázce lidských práv jsou hnány a
symbolizovány zvolením Johna F. Kennedyho 35. presidentem USA. Největší vliv na
ztotožnění termínu „holokaust“ se zkázou evropských Židů v americké angličtině měl
však až několikadílný seriál americké stanice NBC The Holocaust, který na jaře 1978
vidělo více než 100 milionů Američanů.20 Krátce po jeho uvedení byl prezidentem
Jimmy Carterem zřízen United States Holocaust Memorial Council, muzeum
židovského holokaustu. Jeho prvním předsedou se stal Elie Wiesel, významný židovský
spisovatel a přeživší holokaustu, kterému je někdy nesprávně připisováno prvenství
užívání „holokaustu“ ve smyslu židovské katastrofy.21
Jak můžeme vidět, význam slova „holokaust“ se od dob antiky několikrát
proměnil, od označení pro zápalnou oběť zaslíbenou Bohovi až po výraz pro nukleární
válku. Dnes je termín „holokaust“ většinou jeho uživatelů používán ve smyslu
nacistického vraždění za druhé světové války. Na více určité definici se však historici
neshodnou. Během druhé světové války bylo nacisty zavražděno přibližně šest milionů
Židů. Kromě Židů bylo nacisty zabito několik dalších milionů civilistů – Romové,
homosexuálové, fyzicky a mentálně handicapovaní, sovětští váleční zajatci, polští a
sovětští civilisté, političtí vězni a někteří náboženští příslušníci jako například jehovisté.

18
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Otázka, zda mají být do definice slova „holokaust“ vedle šesti milionu
židovských obětí zahrnuty i miliony nežidovských obětí, není v akademické obci
historiků dodnes vyřešena. Konsenzus není mezi historiky ani v otázce označení
počátku holokaustu – zda jím byl rok 1933, kdy se stal Adolf Hitler německým
kancléřem a koncentroval moc do svých rukou, nebo s počátkem války v roce 1939 či
až v roce 1941.
Ve své práci budu používat užší definici slova holocaust obsahující tyto tři body:
1. Vyvraždění přibližně šesti milionů Židů.
2. Úmyslnost a systematičnost vraždění Židů.
3. Mezi nacisty používanými vraždícími prostředky byly i plynové komory.
Důvodem pro použití těchto tří bodů je jejich používání popírači holokaustu jako
klíčových aspektů pro popření toho, že holokaust je skutečná událost.22

1.3 INTERPRETACE HOLOKAUSTU
Krátce po druhé světové válce se objevují snahy o vysvětlení holokaustu a jeho příčin za
pomoci zobecňujících teorií. Pro tento postup, využití obecných teorií k pochopení
holokaustu, se v osmdesátých letech 20. století začal používat termín „historizace
holokaustu“.23
Pokus o interpretaci holokaustu prostřednictvím obecných konceptů jako
totalitarismus, fašismus, modernita či genocida ale nebyl zcela úspěšný. Například
totalitarismus, který dokázal vysvětlit shody mezi nacismem a stalinismem, vysvětluje
holokaust jako jednu z forem státního teroru s cílem vytvořit a udržet diktátorský režimStejně jako tajná policie či pracovní tábory. V této interpretaci je však zcela pomíjen
ústřední bod nacistické ideologie – rasový antisemitismus.24 V osmdesátých letech se
objevuje nový interpretační koncept – modernita. Významným příspěvkem je práce
polského sociologa s židovskými kořeny, Zygmunta Baumana, Modernita a holokaust
z roku 1989. Podle Baumana byl holokaust produktem moderní doby.25 Právě
kombinace moderní byrokracie a sociálního inženýrství mohla a dala možnost
21
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vzniknout holokaustu.26 Antisemitismus byl pro Baumana nepostradatelnou podmínkou
holokaustu, nikoli však jeho příčinnou, jak se domnívají někteří historici. 27
Dominantní místo v debatách historiků ale okupoval spor mezi interpretacemi
holokaustu intencionalisty a funkcionalisty (strukturalisty). Historikové intencionalisté
vycházejí z úmyslů postav, jejichž činy zkoumají.28 A proto považují Hitlerův úmysl
vyhlazení Židů a jeho roli v procesu, který vedl k holokaustu, za klíčový. Historik
Gerald Fleming píše: „Cesta, která vede od těchto brzkých projevů (Hitlerovi zášti vůči
Židům) k likvidačním příkazům osobně daným Hitlerem během války […] je přímá.“29
Kromě G. Fleminga lze mezi intencionalisty zařadit historičku Lucy Dawidowiczovou,
Eberharda Jäckela nebo Helmuta Krausnicka.30
Tuto linii interpretace následně odmítli takzvaní funkcionalisté či strukturalisté.
Ti zpochybňují tezi, že by holokaust byl důsledkem existujících myšlenek a ideologie.
A naopak se domnívají, že antisemitistická politika se vyvíjela v reakci na stávající
situace a problémy, nikoli podle jednotného a předem vypracovaného plánu. 31 Historik
Martin Broszat tvrdí, že je důležité zkoumat nejen Hitlerovi myšlenky a nacistickou
ideologii, ale také jakými způsoby a prostředky je tato ideologie převáděna do praxe.32
Ta může být ovlivněna nejen Vůdcem, ale i jedinci, ústředními orgány a dalšími
institucemi, které ji v konečném důsledku mohou pozměnit.33 Jak M. Broszat, tak i další
funkcionalista Hans Mommsen argumentují, že masové vyvražďování evropských Židů
není výsledkem samotného Hitlerova konkrétního příkazu, ale improvizované řešení
stále přeplněnějších židovských ghett a koncentračních táborů na východě Evropy.34
Zvrat ve válce na přelomu roku 1941 a 1942, jehož následkem nemohli být Židé
přesunuti na Sibiř a ani nemohl být uskutečněn dřívější plán jejich přesunu na ostrov
Madagaskar, vyústilo v „konečné řešení židovské otázky“ v plynových komorách.
Oba interpretační směry se však shodnou na důležitosti souhlasu Hitlera a jeho
nejbližších spolupracovníků s vyhlazováním Židů. Bez něho by se židovská destrukce
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nemohla uskutečnit.35 Spory mezi intencionalisty a funkcionalisty byly postupně
upozaděny a dnes většina historiků nacistického režimu oba přístupy ve svých
analýzách propojuje.36 Dnešní interpretace holokaustu obsahují především tři pojmy, a
to rasovou ideologii, kontext války a s ním radikalizaci nacistického politiky vůči
Židům.37
V sedmdesátých letech a osmdesátých letech 20. století se ve světě objevuje
další trend, takzvaná „politizace holokaustu“. Všechny intepretace holokaustu snažící se
o jeho politizaci nějakým způsobem zkreslovaly informace o nacistických zločinech
nejen na Židech ke svým politickým cílům a snažily se snížit židovský charakter
holokaustu.38 Kromě popírání holokaustu, kterému se budu věnovat v další části mé
práce, řadíme mezi tyto směry „de-judaizaci“ holokaustu. V sovětském bloku v době
studené války byl holokaust komunistickými vládci vykládán jako součást nacistického
útoku proti komunismu a židovské oběti byly zmiňovány pouze okrajově. Kladení
důrazu na nežidovské oběti holokaustu Sovětský svaz i jeho satelity využívaly v rámci
vnitřní politiky k podpoře komunistů, jako jediných opravdových antifašistických
bojovníků.39 Zároveň sovětský režim vedl propagandu proti sionismu a státu Izrael a
v rámci zahraniční politiky podporoval arabské země v konfliktech s Izraelem.40
V reakci na snahu zemí sovětskému bloku „od-židovštit“ holokaust Spojené
státy a nově vzniklé muzeum holokaustu ve Washingtonu na konci sedmdesátých let
chtěli proto v připravovaném projektu muzea vyzdvihnout židovský osud během
holokaustu.41
Velmi časté je i užívání termínu „holokaust“ různými uskupeními v rámci
politického boje. Arabskými státy je termín užíván k popsání situace Palestinců ve státě
Izrael. Některá hnutí USA toto slovo díky jeho symbolice a srozumitelnosti používá ve
spojení s otázkou Afroameričanů, homosexuálů či nenarozených dětí. 42
V Západním

Německu

se

v roce

1986–1987

vedla

rozepře

historiků

(Historikerstreit), poté co německý historik a filozof Ernst Nolte v červnu 1986
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publikoval ve Frankfurter Allgemeine Zeitung článek Minulost, která nepomine.43 Nolte
v něm vyjádřil tezi, že vyhlazování Židů nacisty bylo odpovědí na způsob vraždění
v sovětském Rusku. 44 Holokaust podle něj nebyl ničím jedinečným v naší historii a tím
pádem ani Němci nebyli jedinými pachateli genocidy. Gavriel D. Rosenfeld mluví o
takzvané „normalizaci“ holokaustu.45 V reakci na výše zmíněnou „historizaci“ a
„politizaci holokaustu“ se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let mezi historiky
začal objevovat koncept jedinečnosti holokaustu.46
Významným zastáncem jedinečnosti holokaustu je vedle Stevena Katze, Deborah
Lipstadt a Daniela Goldhagena židovský historik Jehuda Bauer. V knize Úvahy o
holokaustu shrnuje své argumenty do tří základních bodů.47 První rozdíl mezi
holokaustem a jinými genocidami je motiv. Zatímco u jiných genocid hrály hlavní roli
praktické ohledy, u nacistů šlo o ideologické zdůvodnění. Druhým argumentem je jeho
celosvětový, univerzální charakter. S rozšiřováním území ovládanými Němci se šířilo i
pronásledování Židů. A jako třetí důvod zmiňuje absolutnost – plánování zabití všech
Židů. Bauer proto navrhuje, aby byl termín „genocida“ používán pro částečné
vyvražďování (např. genocida Arménů, Khmerů) a termín „holokaust“ pro naprosté
vyhlazení.48 Steven Katz jde ještě dál a mluví o holokaustu jako o jediné pravé
genocidě. 49 V opozici proti zastáncům jedinečnosti holokaustu stojí historici, kteří
považují holokaust za další případ genocidy a odmítají, že by obětmi genocidy během
druhé světové války byli pouze Židé.50
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2. Revizionismus
Předtím, než se začnu ve své práci věnovat samotným popíračům holokaustu, je třeba si
představit historiky-revizionisty a jejich práci. Důvodem je snaha popíračů veřejně
označovat sebe samotné za revizionisty a následovníky tohoto historického směru.
Odkaz na revizionismus najdeme ve jméně nejvýznamnější americké organizace
popíračů holokaustu - Institut pro historickou revizi. Jako svůj cíl popírači holokaustu
deklarují revizi historie. Motivem je snaha dodat popírání holokaustu a jeho zastáncům
vědeckou legitimitu a vyvolat v adresátech jejich sdělení přesvědčení, že popírači
holokaustu jsou jen druhou stranou výkladu holokaustu.
Termín „revizionismus“ i samotný historický revizionismus má svůj původ
v Německu. Poprvé byli jako revizionisti označeni kolem roku 1875 umírnění němečtí
socialisté, kteří nesouhlasili s marxistickou doktrínou o nutnosti proletářské revoluce.51
Historický revizionismus se pak objevuje s koncem první světové války a podepsáním
Versailleské mírové smlouvy v roce 1919. Němci vnímali Versailleskou smlouvu a její
podmínky, a především označení Německa za hlavního viníka války jako nespravedlivé.
Začaly být publikovány dokumenty, které měly dokázat jejich spoluvinu, nikoli celou
vinu a v roce 1923 byl založen i akademický časopis Die Kriegsschuldfrage (Otázka
válečné viny) věnující se otázce válečné viny.52
Velmi brzy se tento směr rozšířil mezi americké liberály. V roce 1920
publikoval Sidney Bradshaw Fay, profesor na massachusettské Smith College,
v American Historical Review tři články o důvodech rozpoutání první světové války.
Sérii článku doplnila o několik let později kniha Origins of the World War (Původy
světové války), kde své teze dále rozpracoval. Svá tvrzení opíral o materiály, které po
válce publikovaly Německo, Rakousko a Rusko. Odmítal uznat Německo za hlavního
viníka války a naopak za největšího viníka označil Rakousko-Uhersko.53 RakouskoUhersko vnímalo srbský nacionalismus jako ohrožení stability monarchie a využilo
atentátu na následovníka trůnu arcivévodu Franze Ferdinanda k jeho odstranění.
Německo podle Faye válku nechtělo, neplánovalo a chtělo se jí za každou cenu
vyhnout. Stalo se však obětí spojenectví s Rakouskem-Uherskem, které neovládalo tak,
jak se historici domnívali.54 Německý kancléř Theobald von Bethmann Hollweg dříve
51
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souhlasil s rakouskými záměry doufaje, že se bude jednat o válku lokálního rozměru bez
zapojení ostatních evropských mocností. Když Bethmann zjistil, že Rusko ani Anglie
nehodlají zůstat neutrální, snažil se rakouskou akci zastavit. Fay tvrdí, že německý
kancléř byl posledním evropským státníkem, který opustil myšlenku na mír a rozhodl se
mobilizovat.55 Částečnou vinu za vyvolání války podle Faye nese i Rusko. Podpora
srbského nacionalismu proti Rakousku-Uhersku a poté rychlá všeobecná mobilizace
neumožnily Německu vyvinout dostatečný tlak na rakousko-uherského ministra
zahraničí, Leopolda hrabě Berchtolda, aby roztržku se Srbskem vyřešil diplomaticky.56
Historickému

revizionismu

se

záhy

dostalo

velké

pozornosti

mezi

respektovanými historiky a intelektuály a jeho stoupenci rychle přibývali. Své knihy
publikovali u renomovaných nakladatelů a články v liberálních časopisech The Nation a
The New Republic. Kromě otázky německé válečné viny začali američtí revizionisté
kritizovat politiku prezidenta Woodrowa Wilsona a vstup Ameriky do války. Činili ho
odpovědným za válečné výdaje a ztráty, vyčítali mu neupřímnou podporu americké
neutrality, protože ve skutečnosti podle nich jen čekal na záminku ke vstupu do války
na straně Anglie.57 Nejvýraznějšími revizionisty se mezi akademiky stali Charles A.
Beard, Ferdinand Schevill a především Harry Elmer Barnes. Harry E. Barnes během
první světové války spolu s dalšími historiky pracoval pro americkou válečnou
propagandu.58 Kolem roku 1924 se však přiklonil k revizionistům a začal ostře
kritizovat státy Dohody a americkou vládu. Ve své knize The Genesis of the World War
(Geneze světové války) přičítá vinu za válku Francii a Rusku a naopak zcela omlouvá
Německo, které se podle něj válce snažilo vyhnout.59 Bojechtivost Francie a Ruska
neumožnila cestu mírového řešení, kterou Německo navrhovalo. A společně s Británií
německé mírové návrhy před Spojenými státy zatajili, aby je vlákali do války. 60
Nejhorší podle Barnese bylo chování Dohody po válce, když i přes vědomí své válečné
viny trvala na tom, že vinu za válku nese výhradně Německo.61 I to ho vedlo
k přesvědčení, že americká společnost je pod kontrolou reakcionářské plutokracie, která
si svou moc udržuje manipulováním s veřejností.62 Harry E. Barnes byl velmi brzy
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z akademické obce vyloučen, a to především pro nekorektní používání historické
metodologie a kvůli osobním útokům vůči lidem, kteří kritizovali jeho práci. Pro nás je
významný především jako „otec“ amerického popírání holokaustu.63
Po druhé světové válce a začátku studené války se objevily snahy o revizi
moderních dějin znovu, ale už žádná z nich neměla tak ohromný ohlas u veřejnosti jako
ta po první světové válce. Podle amerického Galuppova ústavu pro výzkum veřejného
mínění si v roce 1936 celých 70 % Američanů myslelo, že vstup do první světové války
bylo špatné rozhodnutí. 64 Jedním z možných důvodů, proč běžní američtí občané
v meziválečném období podporovali politiku izolacionismu, bylo zklamání z výsledků
poválečného uspořádání, které nenastolilo trvalý mír, a demokracie, jak americká
válečná propaganda slibovala.
Revizionismus našel podporu i u členů Kongresu. Především zástupci ze západu
země, George W. Norris, Gerald P. Nye či William E. Borah, kritizovali americkou
účast ve válce a podmínky Versailleské mírové smlouvy.65 V roce 1935 dokonce
senátor Gerald P. Nye (republikán, Severní Dakota) inicioval vznik výboru Kongresu,
který zkoumal vliv bankéřů, zbrojařů a loďařů na rozhodnutí W. Wilsona a jeho vlády
vstoupit do války.66 I v důsledku tohoto vyšetřování byl v roce 1935 Kongresem
schválen první zákon o neutralitě (Neutrality Act).67 S pádem newyorské burzy v říjnu
1929 a nadcházející hospodářskou krizí se ve společnosti objevili lidé přesvědčení o
existujícím spiknutí proti Spojeným státům.68 Začal sílit strach z komunismu a
xenofobie zabarvené antisemitismem. Vina nejčastěji byla dávána právě finančníkům a
prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi bylo vyčítáno, že svou zahraniční politikou
vychází vstříc „židovských zájmů“.69 Antisemitské nálady pak ještě povzbudil oblíbený
továrník Henry Ford, když za viníky tehdejších sociálních a ekonomických problémů
označil Židy a jejich spiknutí.70
Druhá vlna revizionismu má svůj počátek opět v Německu. Kritika se snáší
především na norimberský proces, mezinárodní soudní tribunál s nacistickými
válečnými zločinci. Proces je podle kritiků předpojatý a nespravedlivý, protože poražení
jsou souzeni vítězi. A znovu je otevřena otázka válečné viny. Revizionisté opět odmítají
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vinu Německa a postupně se objevují dva hlavní argumenty, jimiž svá tvrzení podpírají.
Za prvé byla válka pouze reakcí nacistů na hrozbu ze strany mezinárodního židovstva,
které Německu vyhlásilo válku v roce 1933.71 A za druhé, že válka byla vyvolána
západními mocnostmi ze strachu z příliš silného Německa, jež se pod Hitlerovým
vedením stávalo průmyslovou a vojenskou velmocí.72
Ve Spojených státech se revizionisté zaměřili především na důvody vstupu USA
do války. Stejně jako předtím W. Wilsona, obviňují revizionisté nyní F. D. Roosevelta
z vmanévrování země do války a úmyslného zatajování informací o blížícím se útoku na
Pearl Harbor.73 Již dříve aktivní revizionistický historik, Charles A. Beard, kritizoval
vstup USA do války, protože poražení jednoho totalitního režimu podle jeho názoru
vedlo jen k nástupu jiného.74 Popírači holokaustu tento argument používají k potvrzení
své teze o existenci určité zájmové skupiny v Americe, která si válku přála. V roce 1952
vyšla kniha profesora historie americké diplomacie na Georgetownské univerzitě
Charlese C. Tansilla Back Door to War (Zadní vrátka k válce), která je nejextrémnějším
revizionistickým výkladem amerického vstupu do války. Podle Tansilla Spojené státy
vstupem do první světové války sledovaly svůj zahraničněpolitický cíl – zachovat
britské impérium.75 Vstupem USA do války však byla narušena rovnováha sil na
evropském kontinentu. Vychýlení sil na jednu stranu spolu s Versailleským mírovým
systémem vedlo ve výsledku k nástupu nacismu a nevyhnutelnému budoucímu
konfliktu. Americká účast ve druhé světové válce byla tak dle Tansilla pokus o nápravu
předešlé nepovedené mise.

76

Tansill dále tvrdí, že Hitler nechtěl s Polskem válčit, ale

uzavřít dohodu, podle které by Polsku byla zaručena bezpečnost.77 Polsko však jeho
nabídku vzhledem k slibům ze strany Velké Británie, na níž naléhali Američané,
odmítlo, a zažehlo tak nový konflikt. Tato ničím nepodložená tvrzení, která očišťují
nacistické Německo a vinu za rozpoutání války dávají Spojencům, se později stala
součástí argumentace popíračů holokaustu. 78
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Do roku 1950 byly položeny argumentační základy, kterými mohli popírači
podpořit svoje přesvědčení o „podvodu“ s holokaustem.79 Popírači holokaustu přejali
většinu revizionistických argumentů o válečně nevině Německa, nespravedlivém
přístupu k Německu po obou válkách, podvodné politice prezidentů W. Wilsona a F. D.
Roosevelta či manipulaci s veřejným míněním prostřednictvím propagandy. Na základě
těchto argumentů se poté popírači holokaustu snažili dokázat, že „podvod“
s holokaustem je jen dalším klamem a spiknutím v dlouhé řadě dalších.
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3. Popírání holokaustu ve Spojených státech amerických
3.1 Počátky popírání holokaustu v USA
První popírači holokaustu se objevují v západní Evropě, především ve Francii, krátce po
skončení druhé světové války. V roce 1947 veřejně vystoupil s obhajobou nacistů
přední francouzský fašista Maurice Bardèche.80 Jako první zpochybnil pravdivost
obrazových a dokumentačních dokladů o vraždění Židů v koncentračních táborech a
také jako první začal tvrdit, že plynové komory se užívaly k dezinfekci, nikoli k zabíjení
lidí.81 Třebaže dnešní popírači holokaustu využívají tyto jeho výroky, otevřeně se
k němu kvůli jeho politickým názorům nehlásí. 82 O rok později se k Bardèchemu
připojil další Francouz – Paul Rassinier. Komunista a později socialista Paul Rassinier,
který byl během války internován v koncentračních táborech Buchenwald a Dora, se
snažil zpochybnit výroky bývalých vězňů o krutém zacházení ze strany svých věznitelů
a zcela popřel existenci plynových komor.83
Zejména Rassinierova tvrzení měla velký ohlas mezi antisemitskými a
extrémistickými skupinami ve Spojených státech. Američtí popírači holokaustu avšak
do počátku sedmdesátých let nedosáhli většího ohlasu u veřejnosti a pozornosti se jim
dostávalo jen ze strany okrajových rasistických a extrémistických skupin. Nejdříve se
snažili dokázat, že smrt šesti milionů Židů je výmysl židovských vůdců, aby ovládli
světové finančnictví a získali podporu pro vznik izraelského státu. A to tvrzením, že
oněch šest milionů Židů ve skutečnosti žije ve Spojených státech. Toto tvrzení velmi rád
opakoval zakladatel a vůdce Americké nacistické strany (ANP) George Lincoln
Rockwell, finanční podporovatel antisemitských publikací a institucí Benjamin Harrison
Fredman i další přední nacista Gerald Lyman Kenneth Smith. 84
Nejvýznamnějšími popírači holokaustu ve Spojených státech však byli profesoři
Harry Elmer Barnes a Austin Joseph App. Harry E. Barnes byl již v této době známým
revizionistou první světové války a zastáncem politiky izolacionismu. Ještě před
skončením druhé světové války začal H. E. Barnes napadat oficiální spojenecký výklad
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války. Za hlavního viníka označil Velkou Británii. 85 Hitlerova revize Versailleského
mírového systému a ohromný ekonomický růst nacistického Německa vedl Británii
k obavám o narušení rovnováhy sil na kontinentu a ke snaze tomu zabránit.86 Značnou
část odpovědnosti za rozpoutání války podle Barnese nesl i americký prezident Franklin
D. Roosevelt. Minimálně od března 1936, kdy Německo obsadilo Porýní, Roosevelt
vyvíjel tlak na představitele Francie a Británie, aby se Hitlerovi tvrdě postavili. 87 Barnes
dále tvrdí, že Roosevelt opustil myšlenku na americkou neutralitu v případném
mezinárodním konfliktu ještě před vypuknutím druhé světové války a snažil se pro svůj
záměr získat i veřejnost.88 Vědom si silně proti-intervencionisticky naladěné americké
veřejnosti, začal Roosevelt spolu se svým ministrem zahraničí Cordelem Hullem
v polovině roku 1939 prosazovat zákony a politiku nepřátelskou vůči Japonsku s cílem
vyprovokovat jej k útoku na Pearl Harbor.89 Předtím než začal zpochybňovat holokaust,
se Barnes snažil setřít morální rozdíly tvrzením, že spojenecké zločiny, jako bylo
bombardování Drážďan, Hamburku a Tokia a shození atomových bomb na Hirošimu, a
Nagasaki společně s poválečným vyhnáním sudetských Němců za sebou zanechaly
mnohem větší počet obětí než Německo.90 Na konci šedesátých let Harry E. Barnes
zcela odmítl argumenty o systematickém vyhlazování Židů nacisty. „Konečné řešení
židovské otázky“ bylo podle něj pouze plánem na deportaci všech Židů z nacisty
okupovaného území na Madagaskar či jiné místo po skončení války. 91 Tato pravda
podle Barnese nemohla vyjít na světlo. Jak vysvětluje ve svém pamfletu Blasting the
Historical Blackout z roku 1947, existovalo zde spiknutí „zatemňující“ historickou
paměť všem, kteří se pokusili o pravdivý výklad druhé světové války. 92
Část své argumentace převzal od Davida Leslie Hoggana, vyučujícího na
Kalifornské univerzitě, kterému pomáhal s disertační prací. Kromě otázky britské
odpovědnosti za válku se Hoggan věnuje i otázce německých Židů. Podle Hoggana
zacházelo Polsko s Židy velmi krutě a německá antisemitská opatření byla obranou proti
imigraci těchto Židů do Říše.93 Hoggan se proslavil především pamfletem The Myth of
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the Six Million, původně vydaném anonymně. Odmítá v něm argument šesti miliónů
zabitých Židů a říká, že i jeden milión je přehnané číslo.94 Mluví o plánu na emigraci,
nikoli vyhlazení Židů a tvrzení o plynových komorách mají pouze podpořit mýt o
genocidě Židů. 95
Další americký akademik a velký zastánce nacistického Německa, Austin J.
App, začal popírat holokaust již krátce po porážce Německa a uzavření míru. Austin J.
App, profesor angličtiny na Scrantonské univerzitě a na LaSalle College, se zprvu
zaměřil na obhajobu německých válečných zločinů. Německá zvěrstva jako například
vypálení Lidic byla podle něj v podmínkách vedení války právně ospravedlnitelná.96 Při
srovnávání počtu obětí a brutality nacistických a spojeneckých akcí záměrně snižoval
počty židovských obětí, navyšoval počty obětí Spojenců a nezmiňoval používání
plynových komor k vraždění Židů a dalších obětí.97 Opakoval i již dříve používaný
argument, že šest milionů zavražděných Židů je výmysl židovských vůdců, protože
většina z nich ve skutečnosti žije v pohodlí v Americe.98 Důkazem neexistujícího plánu
dokazujícího nacistický záměr vyhladit Židy je pro Appa fakt, že Židé nebyli zcela
vyhlazeni. Pokud by takový plán existoval, žádný Žid by na nacisty ovládaném území
nepřežil. Třetí říše fungovala velmi efektivně, a pokud by jejím cílem bylo vyhladit
všechny Židy, žádnému by se nepodařilo utéci.99 Za „podvodem“ s holokaustem podle
Appa stáli kromě Židů i komunisté. Podporu Sovětů při šíření židovského mýtu Austin
J. App zdůvodňoval snahou „rudých“ zakrýt fakt, že na území ovládaném bolševiky
zahynulo více Židů než na území okupovaném Hitlerem.100 Toto tvrzení dále podpořil
argumentem o finanční schopnosti i politické ochotě Západního Německa zaplatit
odškodné, na rozdíl od Sovětského svazu. 101 Na závěr svého pamfletu The Six Million
Swindle: Blackmailing the German People for Hard Marks with Fabricated Corpses
(Šestimilionový švindl: vydírání tvrdých marek na německém lidu vymyšlenými
mrtvolami) z roku 1973 formuloval App osm nevyvratitelných důkazů o nesprávnosti
médii

neustále

užívaném

čísle

šesti

milionů

94

zabitých

Židů.
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osm

„nevyvratitelných důkazů“ se stalo postulátem pro všechny následující popírače
holokaustu a zakládajícími principy Institutu pro historickou revizi (Institute for
Historical Review). 102 Appových osm tvrzení zahrnuje:
1. Nacistickým plánem ohledně řešení židovské otázky nebylo vyhlazení, ale
vystěhování.
2. Popření existence plynových komor k zabíjení Židů. Plynová zařízení
v koncentračním táboře Osvětim sloužila pouze jako krematoria.
3. Většina Židů, kteří během války zahynuli, byli Židé spadající pod sovětskou
správu nikoli německou.
4. Většina z Židů, kteří byli údajně zabiti nacisty, byli partyzáni, špioni nebo
kriminálníci.
5. Světové Židovstvo a stát Izrael odmítají poskytnout materiály ke zkoumání
holokaustu. Naopak historiky, kteří se pokouší nestranně holokaust zkoumat a odhalit
tak jejich podvod, pronásledují a označují za antisemity.
6. Židé a média užívající číslo šesti milionů mrtvých nikdy nedoložili jejich
pravdivost.
7. Vyhlazení několika milionů Židů Talmudisté využívají k získání miliardového
odškodnění od SRN.
8. Nesoulad mezi židovskými akademiky v odhadech počtu židovských obětí je
důkazem toho, že pro holokaust neexistuje žádný vědecký důkaz. 103

3.2 Moderní popírání holokaustu a Institut pro historickou revizi
První generace popíračů holokaustu jako byli M. Bardèche, P. Rassinier, H. E. Barnes a
A. J. App se od svých následovníků lišila. Ve svých pracích se především snažili
nacistické zločiny obhájit nikoli popřít. Jejich činy ospravedlňovali oprávněností jejich
antisemitismu. 104 Vinili Židy ze špatné finanční a politické situace meziválečného
Německa, z které profitovali. Byli neloajálními občany, zrádci a špiony. Proto ať se
Židům stalo cokoli, podle ranějších popíračů, si to zasloužili.105 V sedmdesátých letech
došlo v rámci hnutí popíračů holokaustu k transformaci. Částečně i jako reakce na
zvyšující se zájem americké veřejnosti o události holokaustu a s ním spojené otázky.
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Taktika prvních popíračů holokaustu, ospravedlňování nacistického antisemitismu, již
novou generaci Američanů neoslovovala. Antisemitismus nacistů byl pro tuto generaci
neoddiskutovatelný fakt a popírači značně ztráceli v jejích očích na věrohodnosti.106
Nová vlna zájmu o holocaust nejen mezi historiky společně s propracovanějšími
metodami šíření argumentace mohla moderním popíračům holokaustu pomoci získat
širší základnu stoupenců a podporovatelů.
Mezi prvními moderními popírači, kteří se snažili dodat popírání holokaustu
vědeckou legitimnost, byl Arthur R. Butz. Arthur R. Butz, profesor elektroinženýrství
na Severozápadní univerzitě v Illinois, v roce 1976 publikoval knihu The Hoax of the
Twentieth Century (Podvod dvacátého století), která se stala biblí hnutí popíračů. Butz
se velmi sofistikovanými způsoby snažil dodat své práci punc vědecké práce. Kniha
obsahuje mnoho poznámek, citace prací uznávaných historiků věnujících se holokaustu
a odkazy na významná výzkumná střediska a archivy.107 Butz se nacisty nesnaží
omlouvat a přiznává, že Židům byl v Třetí Říši zabaven majetek, byli pronásledováni,
deportováni a nuceni k práci.108 Zároveň připouští, že až milion Židů zemřelo během
druhé světové války v důsledku válečných podmínek a německých protižidovských
opatření.109 Podle Butze byl holokaust propagandistický podvod, vynález sionistů
k realizaci svých cílů.110 Sionisté společně s komunisty, spojeneckými vládami,
Červeným křížem, sdělovacími prostředky a mnoha dalšími vytvořili nespočet
dokumentů dokazujících nacistický plán na vyhlazení Židů a společnými silami bránili
tomu, aby pravda o mezinárodním historickém podvodu vyšla najevo.111 Jak vidíme,
obsah práce není nepodobný ostatním pracím popíračů holokaustu, jiná je pouze její
forma. Krátce po založení Institutu pro historickou revizi se Butz stal jeho členem.
Přispíval do Journal of Historical Review, periodika vydávaného Institutem a mezi lety
1980 – 2001 byl poradcem redakční rady tohoto časopisu.112 Arthur R. Butz patří mezi
spíše méně veřejně aktivní popírače holokaustu.
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Institut pro historickou revizi (Institute for Historical Review, IHR) byl založen
v roce 1978 Willisem Cartem, který v něm měl hlavní slovo až do roztržky se členy
Institutu v roce 1993. Willis Carto patří k nejvlivnějším popíračům holokaustu a
nejvýznamnějším postavám radikální pravice ve Spojených státech. Carto byl silně
ovlivněn myšlenkami Francise Parkera Yockeyho. Francis P. Yockey ve své obsáhlé
knize Imperium (Impérium) předpovídal návrat národního socialismu, prosazení
absolutismu a zánik demokracií na Západě.113 Dále popisuje Židy jako posedlé mocí a
toužící zničit árijskou rasu. V roce 1955 Carto založil antisemitskou a rasistickou
organizaci Liberty Lobby šířící Yockeyho dílo a ideu o nadřazenosti bílé rasy. Později
Liberty Lobby začala vydávat týdeník Spotlight, který v současnosti patří mezi
nejrozšířenější rasistická periodika ve Spojených státech.114 V šedesátých letech založil
Carto další organizaci, National Youth Alliance, s cílem podpořit kandidaturu guvernéra
George Wallace, zastánce rasové segregace, na prezidenta a šířit Yockeyho myšlenky
mezi mladé Američany.115 I přes Wallasovu neúspěšnou kandidaturu zůstal Carto v
politice velmi aktivní. V roce 1983 pomáhal zakládat extrémně pravicovou stranu
Populist Party. Známou se strana stala poté, co za ni v roce 1988 David Duke, bývalý
vůdce Ku Klux Klanu, neúspěšně kandidoval na prezidenta.116 Společně s Institutem
založil Carto v roce 1978 ještě nakladatelství Noontide Press, které publikuje práce
obhajující antisemitismus, rasismu, extrémismus a popírání holokaustu. Mezi
vydávanými knihami a periodiky nalezneme standardní popíračská díla jako Protokoly
sionistických mudrců, International Jew (Internacionální Žid) od Henryho Forda,
Butzův The Hoax of the Twentieth Century, časopis Journal of Historical Review a
samozřejmě Yockeyho Imperium.117 Yockeho myšlenky vtělil Carto i do ideologie výše
zmiňovaného Institutu pro historickou revizi. Institut se prezentuje jako nezávislé
vzdělávací, výzkumné a publikační centrum, jehož cílem je nalézt historickou pravdu a
podpořit tak mír, spravedlnost a porozumění ve světě.118 Prohlašuje se za obránce
svobody projevu a svobody historického badání. 119 Členové Institutu sami sebe označují
za revizionisty a dědice legitimní historické tradice. Jejich cílem je odhalit historické
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mýty v naší historii, které nám jsou stále předkládány a skrze které s námi manipulují
skryté mocné elity. IHR se tímto snaží stejně jako předtím Arthur R. Butz získat
stoupence i mimo rasistické a extrémistické skupiny. Punc vědecké instituce a
seriózního výzkumného střediska si IHR snaží dodat i pomocí aktivit, jež jsou příznačné
pro vědecké instituce. Institut každoročně pořádá „vědeckou“ konferenci a do roku 2002
vydával čtvrtletník Journal of Historical Review (JHR) napodobující akademické
časopisy. Třebaže IHR mluví o revizi celé historie, jejich aktivity se zaměřují především
na popírání holokaustu. V prvním čísle JHR z roku 1980 nalezneme články od Autina J.
Appa , Arthura J. Butze či Roberta Faurissona, všechny věnující se „revizi“
holokaustu.120 Kromě snahy popřít holokaust odmítáním existence plynových komor
v Osvětimi, zpochybňováním pravosti válečných dokumentů, svědectví přeživších i
přiznání příslušníků SS a obviňováním Židů z manipulace s veřejností, je Institut silně
proti-izraelsky naladěn. Chybný útok izraelského letectva a námořnictva během
šestidenní války na americkou výzkumnou loď USS Liberty v roce 1967 IHR označuje
za úmyslný a dokládá své tvrzení řadou konspiračních teorií zdůvodňující útok Izraele
na svého spojence.121
Institut, sídlící nedaleko Los Angeles v Kalifornii, zastává v mezinárodním hnutí
popíračů vedoucí roli. Spolupracuje s obhájci Hitlera a nacistů z celého světa, vydává
jejich knihy a články a zve je na své konference. Na první „revizionistické“ konferenci
pořádané v září 1979 vystoupili kromě amerických popíračů i popírači holokaustu
z Francie, Německa, Británie a Švédska. Brian Levin ve svém článku How Extremists
Deny The Holocaust označuje za stěžejní pátou konferenci IHR konající se v září
1983.122 Willis Carto v zahajovací řeči představuje cíl jejich bádání a říká, že účelem
historie, tak jak ji on chápe, je odhalit síly, které pohybují pěšáky na šachovnici světa.123
„Revizionisté“ by měli odhalit a dokázat, že touto hybnou silou je politická aliance
sionistů, komunistů a super- kapitalistů (Židé).124 Nejvíce očekávanou částí programu
byla řeč kontroverzního britského historika Davida Irvinga. Třebaže je Irving
nedostudovaný historik, podařilo se mu vybudovat si pověst uznávaného autora knih o
druhé světové válce. Známý se stal především díky objevům řady nových pramenů
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týkajících se Adolfa Hitlera a jeho blízkých spolupracovníků.125 Kontroverze začal
vyvolávat až postupem doby svým výkladem holokaustu, ospravedlňováním
nacistického režimu a kontakty s „revizionisty“ a německými neonacisty.126 Ve svém
proslovu obhajoval především názor, že Hitler o holokaustu nevěděl, ba naopak byl po
vypuknutí války největším přítele Židů.127 Právě někdo jako Irving, respektovaný
historika a zároveň zastánce „historické pravdy“, měl pro IHR a propagaci jeho cílů
nedozírnou hodnotu.128 Irvingova řeč byla počátkem dlouhé a úzké spolupráce mezi ním
a IHR a dalšími americkými extrémisty.129 Kromě Irvinga, IHR spolupracoval nebo
spolupracuje s mnoha dalšími kontroverzními postavami jako Robert Faurisson, bývalý
profesor literatury na lyonské univerzitě a současný přední francouzský popírač, Ernst
Zündel, Kanaďan známý svým soudním procesem kvůli šíření lží o holokaustu a Fred
A. Leuchter, který pro Zündelovu obhajobu vypracoval pseudovědeckou zprávu
popírající existenci plynových komor v Osvětimi. Navzdory faktu, že soud Leuchterovu
zprávu odmítl přijmout, popírači holokaustu získali další „vědecky“ ověřený důkaz o
„podvodu“ s holokaustem. IHR také udržuje vztahy s žijícími nacistickými pohlaváry
jako například generálem Otto Ernst Remerem nebo Leonem Degrellem, velitelem
jednotky SS.130
Po rozchodu IHR se svým zakladatelem Willisem Cartem a následné soudní při
s ním dochází v polovině devadesátých let k úpadku Institutu.131 IHR měl vážné
problémy s vydáváním svého čtvrtletníku Journal of Historical Review a nakonec v roce
2002 přestal být vydáván úplně. Mezi lety 1993 až 2000 byly dočasně přerušeny i
každoroční „revizionistické“ konference.132 Obnovené konference jsou do velikosti a
ohlasu pouze zlomkem původních. Jedná se o malá jednodenní shromáždění, kde
většinou mluví současný ředitel IHR, Mark Weber, a jeden pozvaný popírač
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holokaustu.133 Dodnes se IHR nepovedlo nabýt svou dřívější popularitu zpět.134 Zásluhy
na tom má i profesorka moderní judaistiky a holocaustu na univerzitě v Atlantě Deborah
E. Lipstadt. Ve své knize Popírání holocaustu: Sílící útok na pravdu a paměť vydané
v roce 1993 označila Davida Irvinga za popírače holokaustu. Irving na to reagoval
žalobou pro urážku na cti k soudu ve Velké Británii, kde je tíha důkazní řízení zcela
ponechána na straně žalovaných. 135 I přes to se Irvingovi nepodařilo britský soud
přesvědčit o oprávněnosti své žaloby a soud v roce 2000 prohrál.

3.2.1 Výbor pro otevřenou debatu o holokaustu
Od roku 1987 funguje vedle Institutu pro historickou revizi ve Spojených státech také
Výbor pro otevřenou debatu o holokaustu (Committee for Open Debate on the
Holocaust, CODOH). Tato další „revizionistická“ organizace byla založena Markem
Weberem a Bradley Smithem, který se záhy stal jejím jediným členem. Do založení
CODOH B. Smith pracoval v IHR na měsíčníku Prima Facie, který měl informovat
média o snaze sionistů skrze organizace jako Anti-Defamation League a Simon
Wiesenthal Center podporovat mýtus o vyhlazení šesti miliónů Židů.136
Cílem nově založeného Výboru mělo být rozšíření povědomí veřejnosti o diskuzi
ohledně pravdivosti tvrzení, že během druhé světové války nacisté vyhladili šest
miliónů Židů. 137 V roce 1991 odstartoval Výbor Campus Project, který měl vyvolat
diskuzi o pravdivosti holokaustu na amerických univerzitách.138 Diskuzi měl otevřít
inzerát popírající holokaust, který se Smith pokusil prosadit do všech univerzitních
novin a časopisů.139 Jeho snaha představovat „revizi“ holokaustu jako boj o svobodu
slova a šířit tak myšlenky popíračů mezi studenty neměla naštěstí velký úspěch.140
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Smith se proto raději zaměřil na prezentování argumentů popíračů holokaustu na
webové stránce CODOH.
Ne všichni popírači zastávají stejné názory a používají stejné argumenty, ale
existují tvrzení, která jsou společné všem.141 Pokud se blíže podíváme na výše
představená tvrzení jednotlivých amerických popíračů holokaustu, uvidíme tři základní
body, které se v jejich pracích pravidelně objevují. Všem popíračům holokaustu je
společné tvrzení, že během holokaustu nebylo vyvražděno šest miliónů Židů, mluví o
mnohokrát menším čísle – maximálně půl milionu Židů, kteří nebyli zabiti, ale zemřeli
v důsledku válečných podmínek. Druhým společným bodem je popření existence plánu
na vyhlazení Židů. O „konečném řešení židovské otázky“ mluví jako o plánu deportace
Židů na Madagaskar či jiné místo. A za třetí popírají existenci plynových komor, které
byly nacisty k masovému vraždění Židů používány. Dle jejich názoru jejich fungování
jako smrtícího nástroje je vědecky nemožné.
Velmi často také popírači mluví o holokaustu jako o podvodu zosnovaném
sionisty. Židovští vůdci společně se Spojenci vytvořili obrovské množství dokumentů o
nacistické genocidě, aby získali podporu pro založení vlastního židovského státu a
finanční odškodnění od nevinného Německa.
Hnacím motorem, který vede popírače holokaustu ke snaze dokázat, že
holokaust je židovský mýtu, uvádí Deborah Lipstadt i Michael Shermer a Alex
Grobman antisemitismus a snahu očistit Hitlera a nacionální socialismus.

141

„Dr. Deborah Lipstadt, The Ethical Challenge Posed by Holocaust Denial“, Holocaust Denial on Trial,
http://www.hdot.org/en/learning/podcasts/lipstadt [2013-04-08].

27

4. Popírání holokaustu ve Spojených státech – vážný
společenský problém?
Spojené státy, jedna z nejliberálnějších zemí světa, jsou považovány za centrum
popíračů holokaustu. Paradoxně to umožňuje dokument, který se stal inspirací mnoha
tvůrců demokratických ústav.

4.1 Popírání holokaustu a Ústava Spojených států
Faktor, který nejvýznamněji usnadňuje šíření hnutí popíračů ve Spojených státech, je
první dodatek (First Amendment) k Ústavě USA z roku 1791. Ten stanovuje:
„Kongres nesmí vydávat zákony ustavující náboženství nebo zákony, které by
zakazovaly svobodné vyznávání jakéhokoliv náboženství; právě tak nesmí vydávat
zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a
právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.”142
Na základě toho dodatku nesmí Kongres ani vlády jednotlivých států přijmout
právní úpravu, která by jakýmkoliv způsobem omezila svobodu slova nebo projevu.
Ústava je ve Spojených státech vykládána Nejvyšším soudem USA (Supreme Court),
který je nejvyšší soudní instancí v zemi. Jeho rozhodnutí jsou precedentem pro výklad
ústavy a jsou závazná pro všechny americké soudy. Ve čtyřicátých a padesátých letech
dvacátého století se Nejvyšší soud přiklonil k výkladu omezující svobodu slova a
projevu. Doktrína „štvavých projevů“ (Fighting words doctrine) postihovala projevy,
které ponižovaly občany kvůli jejich rase, etnickému původu nebo víře nebo způsobily
narušení míru či sociální nepokoje. 143 Tato formulace se mohla stát v budoucnu
základem pro omezení svobody slova v případě popírání holokaustu. Avšak od
padesátých let Nejvyšší soud USA od tohoto výkladu ustoupil. Nejznámějším příkladem
potvrzujícím toto právo je případ National Socialist Party of America v. Village of
Skokie z roku 1977. Nejvyšší soud v tomto případě povolil pochod příznivců
neonacistického hnutí v městečku Skokie, nedaleko Chicaga, kde žije významná
židovská populace a mnoho přeživších holokaustu.144 Díky širokému výkladu prvního
142

„Bill of Rights“, The U.S. National Archives and Records Administration,
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html [2013-04-20].
143
Erik Bleich, „The Rise of Hate Speech and hate Crime Laws in Liberal Democracies“, Journal of
Ethnic and Migration Studies 37, No. 6 (2011): 922.
144
Michael J. Bazyler, „Holocaust Denial Laws and Other Legislation Criminalizing Promotion of

28

dodatku Nejvyšším soudem USA není popírání holokaustu, šíření nacistické ideologie a
rasistických myšlenek ve Spojených státech právně postihováno jako Evropě.145
Přístup k otázce svobody projevu a popírání holokaustu je v Evropě oproti
Spojeným státům odlišný. Mezi lety 1960 a 1990 velká část evropských zemí přijala
speciální zákony kriminalizující projevy rasismu, podněcování rasové nenávisti a
popírání holokaustu.146 Rakousko bylo první zemí, která tuto právní úpravu přijalo již
bezprostředně po skončení druhé světové války. V osmdesátých letech se připojilo
Německo a v devadesátých letech Francie, Belgie či Velká Británie.147 Přijímání zákonů
zakazující rasismus podporují i mezinárodní organizace.

Mezinárodní úmluva o

odstranění všech forem rasové diskriminace Organizace spojených národů z roku 1966
říká, že všichni její signatáři by měli propagaci a organizace propagující diskriminaci v
jakékoliv formě a podněcování k rasové nenávisti postavit mimo zákon.148 V roce 2007
po několika letech jednání přijala i Evropská unie opatření zakazující popírání
holokaustu.149
Obranu svobody slova podle Voltairova citátu „S vašimi názory nesouhlasím, ale
do smrti budu hájit Vaše právo je říkat“ obhajuje i většina amerických vědců a
občanů.150 Akademici věnující se nacistickému holokaustu jako Arno Mayer nebo Raul
Hilberg právo popíračů na svobodu slova také obhajují. R. Hilberg k tomu dodává:
„Jestliže tito lidé chtějí mluvit, nechte je. To pouze nutí ty z nás, kteří provádějí výzkum,
abychom znovu prověřovali skutečnosti, které jsme považovali za samozřejmé. A to je
pro nás přínosem“.151 Stejně tak autoři knihy Denying History o popíračích holokaustu,
Michael Shermer a Alex Grobman, se stavějí proti cenzuře jejich názorů ze strany
státu.152 Proti tomuto postoji se staví historička Deborah Lipstadt a své kolegy kritizuje
za morální relativismus. 153 Podle ní „představa, že názor každého má stejnou
právoplatnost, vytvořila pro popírání holocaustu příznivou atmosféru“.154

Nazism“, (Lecture at the International Institute for Holocaust Studies, Yad Vashem, 2006): 11.
Ibid.
146
Bleich,The Rise of Hate Speech , 918.
147
Ibid., 918-919.
148
Ibid., 921.
149
„EU adopts measure outlawing Holocaust denial“, The New York Times,
http://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html [2013-04-20].
150
Bleich,The Rise of Hate Speech , 917.
151
Norman G. Finkelstein, „Průmysl holocaustu: Úvahy o zneužívání židovského utrpení“ (Praha:
Dokořán, 2006), 57.
152
Shermer a Grobman, Denying History, 24-25.
153
Lipstadtová, Popírání holocaustu, 13.
154
Ibid.
145

29

Jak vidíme, tak samotná existence prvního dodatku americké Ústavy nevede
k podpoře šíření myšlenek popíračů v USA. Až jeho široký výklad Nejvyšším soudem
USA dovoluje popíračům holokaustu legálně šířit své názory. Z tohoto důvodu se zde
často popírači usazují a publikují své práce. Větší důraz Američanů na princip svobody
slova a projevu než například sociální smír jako je tomu v Evropě souvisí s největší
pravděpodobností s rozdílným historickým a kulturním vývojem na obou stranách
Atlantiku. Větší citlivost k otázkám souvisejících s holokaustem pak může vycházet i
z toho, že dopady těchto událostí byly v Evropě přímé, kdežto do USA se informace o
holokaustu dostávaly jen zprostředkovaně. Kromě výše zmíněných faktorů může mít na
šíření popírání holokaustu ve Spojených státech vliv i relativní velké bohatství mnoha
amerických ultrapravicových skupin a oblíbenost konspiračních teorií (o přistání na
Měsíci, smrti J. F. Kennedyho a Elvise Presleyho či útocích z 11. září 2001) mezi
běžnými Američany.155

4.2 Popírání holokaustu v USA – vážný společenský problém?
Historička Deborah Lipstadt ve své knize Popírání holocaustu představuje fenomén
popírání holokaustu ve Spojených státech jako vážný a nebezpečný problém. Mluví o
„invazi popíračů“ na akademickou půdu, „děsivé nevědomosti“ Američanů o základních
faktech holokaustu a říká, že pokud budeme hnutí popíračů holokaustu ignorovat, jejich
vliv se bude zvětšovat a řady zastánců jejich myšlenek se budou rozšiřovat.156 Tvrzení o
rozšířenosti popírání holokaustu podporují i organizace Anti-Defamation League nebo
Simon Wiesenthal Center. S touto tezí ale nesouhlasí například politolog Norman G.
Finkelstein. Potomek přeživších z varšavského ghetta a koncentračních táborů Osvětim
a Majdanek nevnímá popírání holokaustu jako významnou hrozbu. Ve své knize
Průmysl holocaustu: Úvahy o zneužívání židovského utrpení píše: „Navzdory všem
švindlům neexistuje důkaz toho, že popírači holocaustu mají ve Spojených státech větší
vliv než společnost zastávající názor, že země je plochá“.157 Podle jeho názoru nebýt lidí
jako D. Lipstadt, o Arthurovi Butzovi a dalších popíračích holokaustu by nikdo nikdy
neslyšel.158 A stejně jako například výše zmíněný Hilberg se domnívá, že popíračská
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literatura není zcela bez užitku. 159 Bití na poplach před novou vlnou antisemitismu
vnímá Finkelstein jako další způsob zneužívání a politizace holokaustu. Mezi koncem
druhé světové války a rokem 1967 věnovali američtí Židé nacistickému holokaustu a
státu Izrael jen malou pozornost. Aby židovské elity neohrozily asimilaci Židů do
americké společnosti, plně podporovaly vnitřní i zahraniční politiku USA. Poté, co
Izrael v roce 1967 v šestidenní válce demonstroval svou sílu a stal se americkým
spojencem, přestali být američtí Židé k Izraeli nedůvěřiví a začali pracovat na upevnění
americko- izraelského spojenectví.160 Podle Finkelsteina bylo jedním elementem tohoto
vývoje „vzpomenutí/připomenutí“ si (na) holokaust.161 Dovolávání se holokaustu ať už
americkými Židy nebo izraelskými politiky byl způsob jak označit jakoukoliv opozici
proti jejich politice za antisemitskou a neoprávněnou.162 Stejně jako holokaustu i
popírání holokaustu je podle něj využíváno k podpoření nároků, které Izrael může
uplatňovat vůči jiným národům.163
Při příležitosti otevření washingtonského Památníku obětí holokaustu (United States
Holocaust Memorial Museum) byl v roce 1992 na žádost Amerického židovského
výboru (American Jewish Comittee) proveden Roperovým ústavem průzkum veřejného
mínění, který měl zjistit, jaké mají Američané znalosti o holokaustu. Na otázku „Je
podle Vás možné nebo nemožné, že k holokaustu nedošlo?“ odpovědělo 65,4 procent
dotazovaných „Ne, není to možné“, 22,1 procent „Ano, je to možné“ a 12,4 procent
„Nevím“.164 Výsledek ukazující, že více než pětina Američanů má pochybnosti o
holokaustu, mnoho lidí šokoval. Odborníci kritizovali především použití dvojitého
záporu v otázce, které mohlo účastníky výzkumu zmást a také použití hypotézy
v otázce.165 I přes tuto kritiku byly výsledky výzkum přijaty jako odpovídající
skutečnosti a společně s otázkou míry znalostí běžných Američanů o historii se otevřela
i otázka zhoubného vlivu popíračů holokaustu. Roperův ústav, ale kritiku přijal a v roce
provedl druhé šetření. V nové otázce „Je podle Vás možné, že se holokaust nestal, nebo
jste si jistý, že se stal?“ se již neobjevil dvojitý zápor a výsledky průzkumu se značně
lišily od těch prvních. Okolo 91 procent dotázaných odpovědělo „Ano, určitě se stal“, 8
procent lidí si nebylo jistých a pouhé 1 procento lidí o existenci holokaustu
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pochybovalo.166 Ve stejném roce podobný průzkum provedl i Gallupův ústav, aby
zjistil, zda výsledek 22,1 procenta lidí pochybujících o holokaustu v prvním výzkumu
Roperova ústavu byl způsoben dvojitým záporem v otázce nebo skutečným
přesvědčením dotázaných. V případě, kdy výzkumníci Gallupova ústavu použili stejnou
otázku, celých 37 procent dotázaných odpovědělo, že je možné, že nacistické
vyhlazování Židů se nikdy nestalo.167 V případě použití otázky bez dvojitého záporu
pouze 1 procento Američanů odpovědělo, že se Holokaust určitě nestal, 2 procenta, že
se pravděpodobně nestal, 13 procent pak odpovědělo, že se Holokaust pravděpodobně
stal a celých 83 % lidí odpovědělo, že se určitě stal.168 Dalšími doplňujícími otázkami
Gallupův ústav došel k závěru, že pouze 1- 2 procenta Američanů popírá holokaust.
Zbylá procenta pochybovačů jsou odrazem neznalosti historie.169 Tom W. Smith, ředitel
nezávislého National Opinion Research Center, který se blíže zabýval těmito výzkumy
a byl jedním z kritiků výzkumu provedeného Roperovým ústavem v roce 1992, s tímto
závěrem souhlasí. Pochyby o holokaustu byly ve většině případů spíše odrazem
neznalosti skutečností týkajících se holokaustu než projevem podpory myšlenek
neonacismu nebo popírání holokaustu.170 Méně než 2 procenta dotázaných podle něj
skutečně zpochybňuje existenci holokaustu.171 Jak můžeme vidět, výsledky průzkumu
Gallupa ústavu se do značné míry shodují s druhým šetřením Ropera ústavu. Od
poloviny devadesátých let nebyly provedeny další průzkumy veřejného mínění, které by
ukázaly, zda se vliv popíračů holokaustu zvětšuje nebo zmenšuje. 172 Podle mé analýzy
tak nelze říci, že by ve sledovaném období popírání holokaustu představovalo vážný
společenský problém, protože činnost popíračů v tomto ohledu prokazatelně neovlivnila
veřejné mínění.

165

Ibid., 270.
Scott Darnell, Measuring Holocaust Denial in the United States (Policy Analysis Exercise, paper for
United States Holocaust Memorial Museum, 2010): 11.
167
„The Most Important Events of the Century From the Viewpoint of the People“, Gallup,
http://www.gallup.com/poll/3427/most-important-events-century-from-viewpoint-people.aspx [201304-25].
168
Ibid.
169
Ibid.
170
Smith, The Polls, 279.
171
Ibid., 283.
172
Scott Darnell, Measuring Holocaust Denial in the United States (2010), studie pro United States
Holocaust Memorial Museum, 12.
166

32

Závěr
Holokaust je jednou z nejvýznamnějších historických událostí dvacátého století. V
rámci takzvaného „konečného řešení židovské otázky“ bylo nacisty zabito během druhé
světové války na šest milionů Židů a další miliony lidí nežidovského původu - Romové,
homosexuálové, fyzicky a mentálně handicapovaní, sovětští váleční zajatci, polští a
sovětští civilisté nebo političtí vězni. Židovská rasa byla podle nacistické rasové teorie
rasa nižší, podřazená árijské rase. Nacistická propaganda vykreslovala Židy jako
neloajální německé občany, příživníky a kriminálníky. Dávala jim za vinu německou
porážku v první světové válce, ekonomickou krizi nebo vítězství bolševiků v Rusku.
Cílem Židů bylo podle propagandy ovládnout celý svět a zničit árijskou rasu. S
nástupem Hitlera k moci v roce 1933 začala snaha očistit árijskou rasu od Židů
prostřednictvím nucené emigrace, přijímáním protižidovské legislativy, arizací či
bojkotováním židovských obchodů. S propuknutím druhé světové války se
protižidovská

politika

zcela

proměnila.

Židovské

obyvatelstvo

bylo

nacisty

koncentrováno v ghettech a na okupovaném území vražděno. S neúspěchy nacistické
armády se politika vůči Židům dále radikalizovala a od roku 1941 začali být Židé
přesouváni do vyhlazovacích táborů, kde byli zabíjeni v plynových komorách nebo
zemřeli v důsledku nelidských životních podmínek, jež ve všech koncentračních
táborech panovaly (hladovění, nucené práce, nemoci).
Samotný termín „holokaust“ pochází z řeckého slova holokauston, které je
překladem hebrejského slova olah a doslovně znamená zápalná oběť věnovaná výlučně
Bohu. Význam slova „holokaust“ se od dob antiky několikrát proměnil. Například USA
byl v šedesátých letech používán jako synonymum pro nukleární válku. Dnes je termín
„holokaust“ většinou jeho uživatelů používán ve smyslu nacistického vraždění za druhé
světové války.
Holokaust je stále zkoumán a mezi historiky se dodnes vedou debaty o
interpretaci holokaustu. Těmto debatám dlouho dobu dominoval spor mezi
intencionalisty a funkcionalisty. Zatímco intencionalisté vycházejí z úmyslů postav,
jejichž činy zkoumají, a proto považují Hitlerův úmysl vyhlazení Židů a jeho roli v
procesu za zásadní. Funkcionalisté se domnívají, že antisemitistická politika se vyvíjela
v reakci na stávající situace a problémy, a nikoli podle jednotného a předem
vypracovaného plánu.
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Krátce po skončení druhé světové války se ale začíná objevovat i snaha
nacistický holokaust popřít. První popírači holokaustu se objevují v západní Evropě, ve
Francii. Maurice Bardèche a Paul Rassinier začínají zpochybňovat pravdivost
dokumentů dokládající vyhlazování Židů a popírají existenci plynových komor.
Zejména Rassinierova tvrzení měla velký ohlas mezi antisemitskými a extrémistickými
skupinami ve Spojených státech. Nejvýznamnějšími popírači holokaustu v padesátých a
šedesátých letech ve Spojených státech byli profesoři Harry E. Barnes a Austin J. App.
Barnes a App se ve svých pracích snažili především nacistické zločiny obhájit nikoli
popřít. Jejich činy ospravedlňovali oprávněností jejich antisemitismu. App pak ve svém
pamfletu The Six Million Swindle formuloval osm nevyvratitelných důkazů dokládající,
že holokaust je podvod. Těchto osm „nevyvratitelných důkazů“ se stalo základem
argumentace všech následujících popíračů.
V sedmdesátých letech nastupuje nová generace popíračů. Ta se snaží dodat
popírání holokaustu vědeckou legitimnost a popírači se veřejně prezentují jako
revizionisté. V roce 1978 Willis Carto, přední pravicový radikál, založil v Kalifornii
Institut pro historickou revizi. Ten se stává nejvýznamnější organizací popíračů
holokaustu. Institut se prezentuje jako nezávislý ústav, jehož cílem je revize dějin,
hledání historické pravdy a boj za svobodu slova. Prostřednictvím pseudovědeckého
zkoumání a vydávání účelových odborných prací se však snaží o zdiskreditování
holokaustu jako uznávaného historického faktu. Institut spolupracuje s mnoha, nejen
americkými, popírači jako je Arthur Butz, Robert Faurisson, Ernst Zündel, Fred
Leuchter nebo velmi známý David Irving. Po rozchodu IHR se svým zakladatelem
Willisem Cartem dochází v polovině devadesátých let k úpadku Institutu a dodnes se
mu nepodařilo dosáhnout dřívější popularity.
Argumenty jednotlivých popíračů se liší, ale existují tři základní body, které jsou
společné všem. Za prvé odmítají tvrzení, že během holokaustu bylo vyvražděno šest
miliónů Židů a mluví o mnohokrát menších číslech. Za druhé popírají, že existoval plán
s cílem vyhladit Židy a o „konečném řešení“ mluví jako o plánu deportace Židů na
Madagaskar či jiné místo. A za třetí popírají existenci plynových komor, které byly k
masovému vraždění Židů používány. Dle jejich názoru jejich fungování jako smrtícího
nástroje je vědecky nemožné.
Rozšíření hnutí popíračů ve Spojených státech napomáhá několik faktorů.
Nejvýznamnější faktorem je první dodatek Ústavy USA a jeho široký výklad Nejvyšším
soudem USA. Díky němu není popírání holokaustu, šíření nacistické ideologie a
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rasistických myšlenek ve Spojených státech nelegální jako v Evropě. Mimo to může mít
na šíření popírání holokaustu v Spojených státech vliv i relativně velké bohatství mnoha
amerických ultrapravicových skupin a oblíbenost konspiračních teorií mezi běžnými
Američany.
Historička Deborah Lipstadt považuje popírání holokaustu ve Spojených státech za
vážný problém, který nabývá na síle. Varuje před ignorováním tohoto fenoménu a
vybízí k boji proti němu. Proti tezi, že by popírání holokaustu představovalo v USA
vážnou hrozbu, vystupuje Norman Finkelstein a říká, že popírači holokaustu nemají na
americkou společnost větší vliv než skupiny zastávající názor, že země je plochá.
Mezi lety 1992 a 1994 byly v USA provedeny tři výzkumy veřejného mínění, které
měli ukázat, jaké mají Američané znalosti o holokaustu. V rámci těchto výzkumů byli
dotazovaní tázáni i na to, zda se holokaust stal nebo nestal. Výsledky šetření ukazují, že
méně než 2 procenta Američanů zastává stejné názory jako popírači holokaustu. Na
základě těchto výsledků můžeme říci, že popírání holokaustu nepředstavuje ve
Spojených státech vážný společenský problém, jak tvrdí Deborah Lipstadt.
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Summary
The bachelor thesis „Holocaust Denial in the United States of America“ aims to
describe the historical development of the phenomenon of Holocaust denial and its basic
characteristics in the USA. Another objective is to answer the question why Holocaust
denial is so widespread in the United States and whether it is a serious social problem.
The Holocaust denial is one of the manifestations of anti-Semitism in modern times,
which emerged after the World War II in Western Europe and soon expanded to the
United States. The first part of the thesis describes history of holocaust, definition of the
term holocaust and then it introduces different interpretations of holocaust, which
emerged during last fifty years. Holocaust deniers call themselves revisionists and that´s
why the second part of the text aims to describe who really revisionists are. The third
part of the thesis analyzes the historical development of Holocaust denial in the United
States and reveals, that deniers use three basic arguments. Firstly, they reject the fact
that the Holocaust was the murder of six million Jews, thus asserting significantly lower
numbers of victims. Secondly, they deny that there was a plan to exterminate the Jews,
therefore, they claim the "Final solution" referred to the plan of deportation of Jews to
Madagascar or any other place. Thirdly, they reject the existence of gas chambers as a
means of mass murder of Jews. The final part examines the factors, which led to the
widespread of Holocaust denial in the United States, and tries to answer the question
whether the Holocaust denial is a serious social problem in this country. This study
considers the First Amendment of the U.S. Constitution's broad interpretation of the
U.S. Supreme Court as the most important factor. The bachelor thesis „Holocaust
Denial in the United States of America“ attempts to prove that the Holocaust denial is
not a serious social problem in the United States.. The analysis is based on the opinion
polls and it therefore contradicts with Deborah Lipstadt’s view.
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