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Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o projektu Lebensborn, jeho příčinách
a důsledcích. Cílem práce je představit projekt Lebensborn jako součást
koncepce tzv. rasové hygieny v nacistickém Německu, analyzovat příčiny,
které vedly k jeho vzniku, jeho průběh a důsledky. Zároveň se tato práce
pokusí odpovědět na dvě otázky. Proč právě v Německu dosáhl rasistický
režim takových „úspěchů“? Jak mohl ospravedlnit projekty „rasové
hygieny“ a zvláště pak projekt Lebensborn? Proto, aby práce nabídla odpovědi
na tyto otázky, zabývá se analýzou několika společenských rovin na konci 19.
století a na počátku 20. století v Německu i v Evropě, které hrály významnou
roli při jeho vzniku. V závěru práce hodnotí aktuálnost tématu rasismu, jeho
rizika pro dnešní dobu a zabývá se možnými formami jeho prevence v ČR.
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Summary
This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and
consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as
part of the concept of so-called racial hygiene in Nazi Germany, to analyze the
causes that led to its origin, its course and its consequences. At the same time,
this work will try to answer two questions. Why the racist regime achieved
such "successes" exactly in Germany? How could h it justify "racial hygiene"

projects and, in particular, the Lebensborn project? In order to provide answers
to these questions, the work deals with the analysis of several societal levels at
the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century in
Germany and Europe, which played an important role in its creation. At the end
of the thesis it assesses the topic of current racism, its risks for present day and
deals with possible forms of its prevention in the Czech Republic.
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1. ÚVOD
Vzhledem k současné situaci ve světě, v Evropě i v České republice je
otázka rasismu a etnických konfliktů stále aktuální. Z tohoto důvodu je důležité
se rasismem, jeho příčinami a důsledky v historii stále zabývat.
Cílem práce je představit projekt Lebensborn jako součást koncepce tzv.
rasové hygieny v nacistickém Německu; analyzovat příčiny, které vedly k jeho
vzniku, jeho průběh a důsledky.
Zároveň se práce pokusí odpovědět na dvě otázky. Proč právě v Německu
dosáhl rasistický režim takových „úspěchů“? Jak mohl ospravedlnit projekty
„rasové hygieny“ a zvláště pak projekt Lebensborn? Proto, aby mohla být
problematika projektu Lebensborn správně pochopena, je třeba ji zasadit do
širšího kontextu doby, a to v několika společenských rovinách.
První kapitola se tedy věnuje vývoji rasismu a antisemitismu v Evropě,
zejména v Německu v 19. století. S ohledem na skutečnost, že nacionalismus
v podobě národního socialismu v Německu stál u zrodu otevřeně rasistického
režimu a zároveň dal vzniknout projektu Lebensborn, práce se v úvodu krátce
pozastavuje také u tohoto pojmu.
Druhá kapitola se věnuje objasnění pojmu „rasová hygiena“. Vysvětluje
důvody a podmínky jejího vzniku, jednotlivé formy rasové hygieny a její
projekty, včetně tzv. konečného řešení. Kapitola také uvádí čtenáře do kontextu
doby, konkrétně do období po 1. světové válce, a následně pak zachycuje
důsledky světové hospodářské krize, zejména pak v Německu.
Cílem třetí kapitoly je popsat vznik, cíle, průběh a důsledky projektu
Lebensborn. Lebensborn se v této kapitole dostává do zásadní souvislosti
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s cílem Adolfa Hitlera, kterým byl „vznik dědičně kvalitního a hodnotného
kmene Němců nordického typu“.1
Kapitola též analyzuje důsledky pro životy lidí, kteří se nechtěně stali
součástí projektu Lebensborn, ať už jako nešťastníci narozeni, nebo poněmčeni
jako „Himmlerovy děti“, nebo jejich matky, které měly povinnost porodit
rasově čisté dítě pro říši, či matky z okupovaných území, jimž byly jejich děti
násilně odebrány a za účelem germanizace odvezeny do Německa.
Čtvrtá

kapitola

se

zabývá

odkazem

historické

zkušenosti

zvané

„Lebensborn“, konkrétně aktuálností tématu rasismu v dnešní společnosti
a možnými formami jeho prevence v České republice.
Tato práce je deskriptivní případovou studií, která využívá několika metod.
Při studiu primární literatury se jedná především o obsahovou analýzu. Dále
pracuji s přístupem kritické analýzy v části práce, kde reflektuji původní
myšlenky rasové hygieny a její přeměnu v rasovou hygienu rasistickou,
zejména ve 30. letech 20. století v Německu. V práci jsou využity relevantní
zdroje, zpravidla odborné knihy a některé relevantní internetové zdroje.

1

CLAY, Catrine a Michael LEAPMAN. Panská rasa: Nacistické Německo a experiment
Lebensborn. Praha: Columbus, 1996, s. 44. ISBN 80-85928-43-4.
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2. Rasismus
2.1 Rasismus
V případě rasismu jde podle J. Průchy o souhrnné označení takového
jednání, které „překračuje pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se na
nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy, jež se projevují v diskriminaci,
v agresivním chování (verbálním, nebo fyzickém).“2 Podle G. Fredericksona3
se pojem rasismus užívá také k označení nepřátelských projevů, diskriminace
a předsudků jedné etnické skupiny vůči druhé nebo jednoho národa ke
druhému a je otázkou, zda by nebylo vhodnější používat jiných pojmů. K
tomu, abychom mohli označit nějaké jednání, smýšlení, skutky jako rasistické,
je třeba přítomnost dvou prvků, a to odlišnosti a moci. 4 Za rasismus
označujeme postoj, podle kterého „ti druzí“ se od „nás“ liší trvale a nikdy tomu
jinak nebude. Za využití mocenské převahy pak zacházíme s etnicky či rasově
odlišnými tak, jak bychom to považovali za nespravedlivé, kdyby tak někdo
zacházel s námi. Pokud pak dojde ke spojení postoje s činem, můžeme popsat
celou škálu neoficiálních projevů rasismu od společenské diskriminace až po
genocidu. Může jít o formu skrytého rasismu, bez oficiální stání podpory
a zakotvení, až po otevřenou formu rasismu, která vede přes vládou ustanovené
segregační a diskriminační zákony. Příkladem mohou být segregační zákony na
jihu Spojených států Amerických nebo segregační zákony na jihu Afriky
v podobě apartheidu. Všechny podoby rasismu odmítají možnost, že by
skupiny diskriminující a diskriminovaná mohly žít ve stejné společnosti, pokud

2

PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras
a národů]. Praha: Portál, 2004, s. 64. Psychologie (Portál). ISBN 80-7178-885-6.
3
FREDRICKSON, George M. Rasismus: stručná historie. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7341124-5.
4
Ibid., s. 20.
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nebude jedna nadřazena té druhé. Z hlediska logiky rasismu můžeme rozlišit
„rasismus využívající“ a „rasismus vyhlazující“,5 přičemž rasismus využívající
se týká více bělošské nadřazenosti a rasismus vyhlazující více odpovídá
antisemitismu za nacistického Německa.

2.2 Rasismus v Evropě, zejména Německu 19. století
Rasismus nevznikl až v 18. či 19. století a neměl vždy podobu, tak jak ji
známe z dějin 20. století. Jeho kořeny můžeme vysledovat až do 14. – 15.
století, především na pozadí náboženského konfliktu mezi Židy a křesťany.
Středověká Evropa se projevovala netolerantně nejen vůči Židům, ale vůči
jakékoli jinakosti, odlišnosti, především duchovní. Úsilí o uniformitu,
vyplývající hlavně z nároků na homogenní náboženskou víru (křesťanskou)
rozhodně nenahrávala kulturní pluralitě. Postupem času odpor vůči Židům
nevycházel pouze z kruhů křesťanských, ale díky mytologizaci příběhů
o Židech se negativní postoj vůči nim stal záležitostí celé tehdejší společnosti
(Frederickson, 2003)6 a předával se přes generace dále. Židé byli mnohokrát
nařčeni z různých nepravostí. V roce 1096 byly tisíce Židů zmasakrovány
během první křižácké výpravy. Ve 14. století bylo mnoho Židů z evropských
zemí vyhnáno a ti, kteří nebyli vyhnáni, byli zmasakrováni. Důvodem bylo
nařčení, že Židé otrávili studny, které poté údajně byly zdrojem morové
nákazy, jež zasáhla křesťanské země. Když společnost hledala příčiny utrpení
nebo strachu, často si vybírala Židy za obětní beránky a byli to opět Židé, kteří
byli označeni za příčinu nezdaru, utrpení apod. 7 Pokud hledáme kořeny
rasismu v Evropě, musíme o nich hovořit v tomto kontextu. V pozdním

5

Ibid., s. 20.
Ibid., s. 32.
7
Ibid., s. 30.
6
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středověku stáli v čele evropského rasismu zejména Španělé a Portugalci, se
svou diskriminací židovských konvertitů a muslimů. Ranný novověk, tedy 16.
– 18. století charakterizuje kromě jiného také objevování a kolonizace nových
území mimo Evropu. V tomto období se již obchoduje s černošskými otroky a
Evropané se tak zaměřují na zotročování černochů, namísto jiných Evropanů.
U kořene této skutečnosti stál již princip bělošské nadřazenosti, ačkoli zatím
nemůžeme mluvit o promyšlené rasistické ideologii.
Prozatím silnou překážkou rozvoje podložené ideologie a argumentace
rasismu je do této doby neochvějná křesťanská víra v jednotu lidstva, která je
založena na biblickém příběhu Adama a Evy jako předchůdcích všech lidí.
Teorie o několikanásobném původu člověka mohla nabýt síly, až když vliv
tohoto výkladu Bible zeslábl. Napomohl tomu kromě jiného významně Charles
Darwin, který ve druhé polovině 19. století přichází se svojí teorií přírodního
výběru a přežití nejsilnějšího. Představa o jednom původu lidstva na základě
Božího stvoření a jednotě lidstva na základně „jedné krve“ pomalu, ale jistě
ztrácela na síle.8 Sociální darwinisté aplikovali Darwinovy principy na lidskou
společnost. Rozlišování ušlechtilejších a méně ušlechtilejších plemen
jednotlivých druhů zvířat analogicky vedlo dříve či později k myšlence
„biologické klasifikace lidských bytostí lišících se fyzickými znaky“ 9 a též
některé badatele svádělo k myšlence rozlišování ušlechtilejších a méně
ušlechtilých lidských ras. Pojetí ras se v evropských jazycích vztahovalo do
18. století výlučně na označení ras při chovu dobytka nebo k označení
aristokratických rodů. Teprve v 18. století byl použit pojem „rasa“ k označení
základních lidských typů, jež jsou hodnoceny podle fyzických znaků. Tento
širší kontext je důvodem, proč moderní rasismus, který je založen na

8
9

Ibid., s. 49–50.
Ibid., s. 50.
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biologických odlišnostech a na barvě pleti, vznikl až v 19. století.
Důležitými okolnostmi, které nahrály vzniku a etablování moderního
rasismu, byly osvícenství a jeho vědecké myšlení, jež umožnilo vznik rasismu
na základě fyzické typologie. V té době začínáme mluvit o rasismu založeném
spíše na principu etnickém než náboženském, jak tomu bylo ve středověku.
Objevují se první specifikace a popisy či klasifikace odlišností lidských ras
(Carl Linné, J. F. Blumenbach). Antropologové začínají měřit lebky, těla, oči,
rty a podobně.
Jedním z dalších faktů, které hrály roli při vzniku lidového i vědeckého
moderního rasismu 18. století, je, že tehdejší etnologové, jako byli Carl
Linné, J. F. Blumenbach a další, „považovali lidské bytosti za součást zvířecí
říše“.10
Fyzická podoba hrála při vzniku moderního rasismu důležitou roli.
Důvodem může být fakt, že v době osvícenství se kultura vnímání krásy
obrátila znovu směrem k řeckému vzoru. Ten pak byl považován za jakousi
normu. Černoši, asiaté se pak od této normy odlišovali. Můžeme hovořit
o vytvoření stereotypů v nahlížení na „odlišné“ od „normy“.11 Fyzické vnímání
a hodnocení lidských ras se později vyvinulo v rasismus, který byl založen na
etnicitě. Příčin vzniku moderního rasismu, zvláště pak v Německu, bylo ale
určitě více.
Za zmínku stojí další historický fakt. Když Napoleon porazil německá
knížectví, nařídil integraci a emancipaci židovského obyvatelstva. To se
nemohlo odehrát na jiném základě než na principech občanských práv,

10
11

Ibid., s. 52.
Ibid., s. 54–55.
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spojených s univerzálními právy člověka. To byly principy francouzského
občanského universalizmu, který překračoval původ a etnicitu. Tento občanský
ideál německý národ odmítal a identifikoval se spíše na základě etnicity.
Argumentem by mohl být možná fakt, že německá knížectví nebyla dlouhou
dobu schopna vytvořit jasně definovaný stát.
Filosof Johan Gottfried von Herder přišel na přelomu 18. a 19. století
s teorií, že každý národ má svého národního ducha (Volksgeist), který se
zakládá na jazyku, kultuře, tradicích. Aby ochránil svou existenci, musí si
svého národního ducha zachovat. Proto je nutné vyhnout se cizím vlivům. Tato
teorie identifikovala národ s jeho specifiky a odmítla tak osvícenský ideál
universalismu, který výše zmíněná národní specifika překračoval. V praxi se
pak objevily názory, že jsou to Židé, kteří narušují německý Volksgeist. Židé
následně měli v otázce začlenění do německé společnosti jen dvě možnosti.
Buď odejít, anebo se stát dobrým Němcem.
Ve druhé polovině 19. století se objevují další německé osobnosti, které
zastávají takové teorie, že Židé jsou právě těmi narušiteli Volkgeistu, a netají se
svými rasistickými a antisemitskými postoji. Za uvedení stojí Wilhelm Marr,
který

v

roce

1879

protižidovské

postoje

označil

novým

pojmem

„antisemitismus“ a je autorem pamfletu s názvem Vítězství židovství nad
němectvím. Můžeme vyjmenovat několik dalších významných německých
myslitelů, kteří viděli v Židech cizorodý prvek německé společnosti. K nim
patřili např. filosof Friedrich Nietzsche nebo historik Heinrich von
Treitschke.12

12

ŠTOLOVÁ, Sandra. Ideové základy o nadřazenosti árijské rasy. Plzeň, 2012. Bakalářská
práce. Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta. Vedoucí práce Doc. PhDr. Michal
Kubát, Ph.D.
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Abychom doplnili obraz o základech ideologie rasismu a antisemitismu
v Německu ve druhé polovině 19. století, je třeba zmínit francouzského
aristokrata Arthura Gobineaua a jeho dílo O nerovnosti lidských plemen, které
publikoval v roce 1855. Tato kniha přichází s teorií o nadřazenosti árijské
neboli nordické rasy nad rasami ostatními. Vyzdvihuje krásu árijské rasy a její
výjimečné schopnosti.13 „…Národy árijské byly hodné úcty, byli to lidé hodní
pocty…“14
Gobineau také přichází s teorií o zániku vyspělých lidských společností.
K zániku prý dochází díky míšení s jinými rasami. Výsledkem míšení je pak
postupná degenerace rasy.
Ideové základy německého rasismu najdeme i v díle angličana žijícího
v Německu Houstona Stewarda Chamberlaina. Ve své knize Židé, jejich původ
a příčiny vlivu v Evropě poukazuje na to, že Židé jsou vrozeně zlí. Dělá to tak,
že například cituje slova proroka Jeremiáše, který v kontextu biblického
příběhu vystupuje a varuje Židy před jejich vlastním jednáním, když říká:
„Každý klame svého bližního a pravdy nemluví, přivykli jazyk svůj ke
lžím.“ (Jeremiáš 9:5) 15 Chamberlain však text vytrhuje z kontextu celého
příběhu, stejně jako některé další podobné pasáže v kapitole Exodus,
a charakteristiky, jež jsou tam o Židech uvedeny, přijímá jako důkazy
o vrozených mravních charakteristikách Židů. Německý filosof a spisovatel
Johann Gottfried Herder (nar. 1744) napsal, že židovský národ je v Evropě
národem cizím a takovým i zůstane.

13

ČERNÝ, Václav. Rasismus, jeho základy a vývoj: podle vyd. V. Petra v Praze r. 1939.
Olomouc: Votobia, 1995, s. 47–48. Malá díla. ISBN 80-858-8569-7.
14
GOBINEAU, Arthur de. O nerovnosti lidských plemen. Díl 1. Praha: Orbis, 1942.
15
CHAMBERLAIN, Houston Steward. Židé: jejich původ a příčiny jejich vlivu v Evropě.
[Žďár nad Sázavou: Hedvika Nenadálová], c2011, s. 18. ISBN 978-80-904365-8-9.
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V roce 1883 přichází Francis Galton s novým vědním oborem, kterému dává
název eugenika. Bratrance Charlese Darwina zaujala teorie přirozeného
výběru, který vede přirozeně k přežití nejsilnějšího a analogicky vymření
slabších. Začal pracovat s hypotézou, že by se dalo ovlivnit posilování
kvalitního genetického potenciálu lidstva. Na základě výzkumu zjistil, že
existují velké rozdíly v intelektu mezi jednotlivými rasami, ale i v rámci rasy,
stejně jako velké rozdíly v duševních i fyzických vlastnostech. Eugenika se tak
mohla stát cestou zrychleného cíleného šlechtění kvalitních vlastností člověka
a následně tak cestou pozdvižení úrovně lidstva jako celku. Tyto myšlenky se
staly velice populárními nejen v Anglii, ale i ve Spojených státech na počátku
20. století, kde se otázka šlechtění rasy stala součástí státní politiky v podobě
segregačních zákonů a zákona o sterilizaci tzv. „slabých jedinců“ (C. Clay, M.
Leapmann, 1996). Toto je příklad negativní eugeniky, jejímž cílem bylo lidem
„slabým“ znemožnit rozmnožování a snížit tak jejich genetický potenciál ve
společnosti. Příkladem opačným je pak forma tzv. pozitivní eugeniky, jejímž
cílem bylo naopak pracovat s genetickým potenciálem „kvalitních“ jedinců,
přičemž byla snaha jejich „kvalitní“ genetický potenciál ještě zlepšovat.
Součástí této strategie bylo vytváření podmínek pro urychlení jejich množení.
Oba tyto eugenické přístupy našly využití v praxi nacistů v Německu ve 30. –
40. letech 20. století v podobě politického programu „rasové hygieny“, který ve
spojení s otevřeně rasistickým režimem NSDAP vyprodukoval takové projekty,
jako byly zákon o sterilizaci, norimberské zákony, program eutanazie
a v neposlední

řadě projekt

Lebensborn,

jenž

měl zajistit

urychlení

rozmnožování a šlechtění potomků čisté árijské rasy. Přístup pozitivní
eugeniky byl využit v projektu Lebensborn, jenž je hlavním tématem této
práce. Nutno však říci, že eugenika, potažmo rasová hygiena nebyly a priori
rasistické, jak bude ukázáno v následující kapitole.
Svého vrcholu rasismus dosáhl ve 20. století v podobě otevřených
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rasistických režimů na jihu Spojených států a v Německu za vlády Adolfa
Hitlera a Národně socialistické německé dělnické strany a též v oficiálně
ustanoveném otevřeně rasistickém režimu apartheidu v Jižní Africe v roce
1948. Všechny tyto režimy zdůrazňovaly „čistotu krve“ a měly obavy z jejího
míšení s jinými národy, etniky. Jak vidíme, snaha o čistotu rasy se tedy
netýkala jen německého národa.
Tyto rasistické režimy byly příčinou mnohého utrpení „odlišných“, to však
nikde nedosáhlo tak obrovských rozměrů jako v Německu. Nabízí se tedy
otázka, proč právě v Německu dosáhl rasistický režim takových „úspěchů“?
Jak to, že si získal podporu celého německého národa? Byl německý národ
natolik nevzdělaný či

barbarský, že považoval likvidaci

„slabých“,

nevyléčitelně nemocných či geneticky nemocných za tzv. normální
a samozřejmou? Jak mohl ospravedlnit výše zmíněné projekty „rasové
hygieny“ a zvláště pak projekt Lebensborn? Aby práce odpověděla na tyto
otázky, zabývá se v dalších kapitolách vývojem v několika společenských
rovinách, zejména v Německu na konci 19. a na začátku 20. století, které, ať již
vzdáleně (ale nezpochybnitelně), či přímo, přispěly ke vzniku Lebensbornu,
jako jednoho z mnoha projektů rasové hygieny v Německu na počátku
20. století.
Vzhledem k tomu, že za založením projektu Lebensborn stál kromě teorií
o rase a kromě jiného také nacionalismus v pojetí politiky NSDAP, je třeba se
u tohoto pojmu krátce pozastavit.

2.3 Pojem nacionalismus
Nacionalismus není možné definovat jednoduchou definicí především proto,
že v průběhu dějin se jeho význam výrazně změnil. V čase, kdy hovoříme
o vzniku nacionalismu, tedy v době okolo Francouzské revoluce, měl úplně
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jiný význam, než jaký získal na poč. 20. stol. Jde o ideologii vzniklou v 18.
století, která staví na vědomí příslušnosti k jednomu národu. Rozvinul se
nejvíce v 19. století se vznikem mnoha dalších národů. Od počátku svého
vzniku byl hojně politicky využíván i zneužíván. Jeho podoba v historii
souvisela s tím, jak národy zodpovídaly otázku „co je národ“.
Původní nacionalismus spojoval střední třídy v boji proti absolutistické
monarchii. V průběhu 19. stol. si nacionalismus v multinárodních říších
udržoval svůj liberalismus, zatímco v již konstituovaných národních státech
směřoval k politice národního soupeření. Zpočátku se soupeření nezaměřovalo
na evropské státy, nýbrž na kolonie. Ty totiž znamenaly úspěch a sílu
jednotlivých

národů.

Tuto

přehlídku

moci

a jednotlivých „národních“ vítězství v rámci kolonizace schvalovaly
a podporovaly i vědecké teorie, na které později navázali i teoretici moderního
rasismu jako Arthur de Gobineau (1816 – 1882) a Houston Steward
Chamberlain (1855 – 1927). „Boje o kolonie spolu s expanzivním
nacionalismem nakonec vedly k rozpoutání první světové války. Po jejím
skončení agresivní nacionalismus neodezněl, naopak na sebe v kombinaci
s rasismem

a

antisemitismem

nabral

svou

zatím

nejmilitantnější

a nejagresivnější podobu – národní socialismus neboli nacismus, který
rozpoutal v krátké době druhou světovou válku.“16

16

CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007, s. 31.
ISBN 978-80-7367-098-6.

11

3. Rasová hygiena
3.1 Definice pojmu
Rasová hygiena, původně eugenika, byla vědeckým směrem, který razil
hypotézu, že pomocí genetiky je možné zlepšit kvalitu genetického fondu
člověka. Zkoumala také metody, jakými se tohoto cíle dá dosáhnout.
Jak uvádí R. Proctor (2009), eugenické hnutí se objevilo v Anglii,
Spojených státech a v Německu koncem 19. století. Autorem pojmu i oboru
je již výše zmíněný anglický antropolog, matematik, sociolog a bratranec
Darwina v jedné osobě Francis Galton. Původně byl hojně užíván název
eugenika, 17 který, přesně přeložen, znamená „kvalitní pěstění“. 18 Pojem
„rasová hygiena“ zavedl až německý antropolog Alfred Ploetz koncem 90. let
19. století. Definovat cíle „rasové hygieny“ nebylo zcela jednoznačnou
záležitostí. Již od počátku vzniku měla „rasová hygiena“ různé obsahové
pochopení. Například Hugo Ribbert, německý lékař (nar. 1855) považoval za
jeden ze základních cílů rasové hygieny hledání řešení různých společenských
problémů, zejména v podobě možností např. prevence nebo likvidace
některých nemocí, které postihují celé lidstvo a kterými jinak všechny rasy
mohou onemocnět stej.19

3.2 Důvody a podmínky vzniku
Darwinovo dílo „O původu druhů“, které bylo vydáno poprvé v roce 1859,

17

PROCTOR, Robert. Rasová hygiena: lékařství v době nacismu. Praha: Academia, 2009, s. 22.
Stíny. ISBN 978-80-200-1763-5
18
CLAY, Catrine a Michael LEAPMAN. Panská rasa: Nacistické Německo a experiment
Lebensborn. Praha: Columbus, 1996, s. 21. ISBN 80-85928-43-4.
19
PROCTOR, Robert. Rasová hygiena: lékařství v době nacismu. Praha: Academia, 2009, s. 29.
Stíny. ISBN 978-80-200-1763-5

12

přineslo zlomový moment v přístupu k člověku, který do té doby byl po staletí
Božím jedinečným stvořením, jak tvrdila židovsko-křesťanská představa
o jednotě lidstva. Darwin přišel s teorií, že člověk se vyvíjel statisíce, ne-li
miliony let a tak, jako se adaptují různí živočichové na životní podmínky
v různém místním prostředí, tak se adaptoval na různé životní podmínky
i člověk jako jeden z vyvinutých druhů. Člověk tak již nebyl předmětem
jedinečného stvoření, ale jeho existence byla nyní záležitostí biologické
determinace.20 Skupina vědců, které nazýváme sociálními darwinisty, poměrně
záhy začala aplikovat dva stěžejní Darwinovy principy vývoje v přírodní říši na
lidskou společnost: princip přírodního výběru a princip boje o přežití. Slova
Ch. Darwina v kapitole „Boj o přežití“: „…boj o přežití je všudypřítomný, a
není nic tak těžkého …než to mít neustále na zřeteli.“21 Darwinova teorie měla
velký vliv jak v Americe, tak v Evropě. Vědci začali aplikovat princip
přírodního výběru ve společenských vědách a v etice. Každý si ho však vyložil
po svém a ve svém zájmu. Např. v Americe obhájci nastupující třídy
průmyslníků mohli otevřeně ospravedlnit své zájmy. V Německu využili
sociální darwinisté také darwinismu k tomu, aby hájili určitý společenský
systém jako přirozený. Kladli však přitom důraz na jinou prioritu. Touto
prioritou byl princip zachování boje o přežití ve společnosti
Přímé důvody vzniku rasové hygieny v Německu vidí R. Proctor ve
společenské situaci, která tam panovala. Sociální darwinisté v Německu trvali
na potřebě státní intervence, která měla zastavit to, co vnímali jako začátek
domnělé „degenerace“ lidské společnosti. Vzhledem k Darwinově teorii
o přírodním výběru se nyní obávali, že ještě větší degenerace bude způsobena

20

Ibid., s. 21.
DARWIN, Charles. O vzniku druhů přírodním výběrem. Vyd. 3., V nakl. Academia 2., rev.
Praha: Academia, 2007, s. 87. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-1492-4.
21
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zásahy rozvinuté lékařské vědy péčí o nemocné či jinak slabé občany, kteří by
jinak bez lékařské péče zemřeli a zadruhé toho, že se chudí a málo přizpůsobiví
lidé začali množit více než talentovaní a zdraví. V reakci na tyto obavy vzniklo
v Německu hnutí rasové hygieny (či eugeniky).22 Můžeme si tedy analogicky
odvodit, že jedním z cílů rasové hygieny v Německu bylo této degeneraci
zabránit a nedovolit oslabení německého národa. Zastáncům rasové hygieny
v Německu dělal vrásky nejen poměr porodnosti mezi zdravými a nezdravými
občany, ale také klesající porodnost v porovnání s ostatními evropskými
státy.23
Důvody vzniku hnutí rasové hygieny bychom mohli zobecnit na dva
zásadní.

Tehdejší

společnosti,

zejména

ty,

které

zasáhla

výrazně

industrializace, urbanizace a s tím spojená změna životního stylu, čelily novým
sociálním problémům a výzvám, jako byly nárůst chudoby, nárůst nemocí z
povolání, nárůst kriminality atd. Vlády a politici volali po řešení těchto
problémů. Prvním důvodem pro vznik rasové hygieny v jejím původním pojetí
je tedy širší zájem společnosti o řešení sociálních a jiných problémů. Eugenika,
potažmo rasová hygiena nabízela hypoteticky řešení výše uvedených problémů
tím, že vyšlechtí genetický potenciál lidstva jako takového.
V Německu pak mnoho zastánců socialistického myšlení vidělo v rasové
hygieně možnosti státního plánování a myšlenka, že by geneticky mohli
plánovat budoucnost, jim byla sympatická.24
Druhým důvodem, který umožnil, aby vznikl vědecký obor eugenika, byla
změna paradigmatu v pohledu na člověka, totiž přechod od Božího jedinečného

22

PROCTOR, Robert. Rasová hygiena: lékařství v době nacismu. Praha: Academia, 2009, s.
22. Stíny. ISBN 978-80-200-1763-5
23
Ibid., s. 27.
24
Ibid., s. 30.
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stvoření k biologicky determinovanému druhu, a to díky Darwinovi a jeho
teorii.

3.3 Formy rasové hygieny
Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2. této práce, rozlišujeme v zásadě dvě
formy rasové hygieny. Příkladem tzv. negativní eugeniky byly zákony
o sterilizaci nejen v nacistickém Německu, ale také ještě dříve ve Spojených
státech amerických.

Cílem

tzv. negativní

eugeniky bylo

znemožnit

„slabým“ lidem rozmnožování a tak zabránit degeneraci lidské společnosti jako
celku. Dělo se tak metodou negativní selekce postižených rodin. Příkladem
opačným byla pak forma tzv. pozitivní eugeniky, jejímž cílem bylo naopak
pracovat s genetickým potenciálem „kvalitních“ jedinců, přičemž zde byla
snaha jejich „kvalitní“ genetický potenciál ještě zlepšovat. Metodou této formy
eugeniky byla pozitivní selekce. Jako příklad můžeme uvést výběr a kontrolu
rasové vhodnosti snoubenců v nacistickém Německu nebo projekt Lebensborn.
Eugenika tak „slibovala“ cestu zrychleného cíleného šlechtění kvalitních
vlastností člověka, a následně tak cestu pozdvižení úrovně lidstva jako celku.

3.4 Byla rasová hygiena rasistická?
Z pohledu výše uvedeného kontextu můžeme odvodit, že hnutí rasové
hygieny nebylo od svého prvopočátku a priori rasistické. Mohli bychom také
říci, že rasová hygiena slibovala vytvoření zdravější a silnější lidské
společnosti, na základě zlepšení genetické kvality lidského druhu. Potažmo tak
mohla nabídnout řešení sociálních problémů v německé společnosti, stejně jako
v jiných zemích. Rasová hygiena do té doby nebyla spojována s nacionalismem
a nezabývala se srovnáváním ras mezi sebou. Z tohoto pohledu, někteří
představitelé rasové hygieny jako např. již zmíněný Hugo Ribert, Alfred Ploetz
a další měli představu, že by se neměla omezovat na jeden národ. Také
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Shallmayer (německý lékař, nar. 1857) se domníval, že se zabývá lidským
druhem jako celkem, nikoli jednotlivými rasami, nebo snad dokonce
porovnáváním co do hodnoty. Sám Ploetz spolu s dalšími se ještě v prvních
letech 20. století vymezoval vůči skupinám, o kterých bylo známo, že se
nechaly zaslepit vizemi a teorií francouzského cestovatele Arthura De
Gobineaua o nadřazenosti árijské (nordické) rasy nad rasami ostatními. Lékaři
všeobecně chápali rasovou hygienu jako obecně uznávaný předmět lékařství.
Někteří lékaři vyzývali k užívání pojmu „eugenika“, aby se předešlo asociaci
s rasistickými myšlenkami. 25 A. Ploetz vysvětlil ve svém základním spise
z roku 1895, že jeho rasová hygiena rozhodně nemá být namířena proti Židům.
Ploetz a další rasoví hygienici, včetně Shallmayera se, obávali, že „vulgární
rasová propaganda zničí to, co považovali za objektivní cíle rasové vědy, mezi
něž nepatřilo rasy co do jejich hodnoty srovnávat.“26

3.5 Jak se nerasistická rasová hygiena dostala do spojení
s rasismem?
3.5.1 Role lékařů
I přesto, že Ploetz ve svém základním spise v roce 1895, kterým položil
základy rasové hygieny, zřetelně distancuje rasovou hygienu od antisemitismu
a od srovnávání ras co do jejich hodnoty, jeho kroky stále více směřovaly
k rasistické rasové hygieně. Jako důkaz si uveďme několik faktů. Již před 1. sv.
válkou existoval spolek „Nordické hnutí“, který věřil v nadřazenost nordické
rasy. Dle některých německých historiků nebyl nijak spojován s rasovou
hygienou, ale dle jiných se tato dvě hnutí v tu dobu již značně překrývala. Sám

25
26

Ibid., s. 28–31.
Ibid., s. 29.
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A. Ploetz byl členem Nordického spolku a v rámci Spolku pro rasovou hygienu
(zal. 1905) vedl její tajnou sekci. Zároveň ve výše zmíněném spise jasně
vyjadřuje názor, že bílá rasa je nejdokonalejší rasou na zemi, a dovoluje si také
vysvětlit, proč je běloch dokonalejší než černoch. Vztah bělocha a černocha
přirovnává ke vztahu černocha ke gorile. V r. 1907 zakládá s F. Lenzem
„Nordický kruh“, jehož cílem bylo kultivovat německou rasovou povahu
cvičením a sportem. Je známo, že tento nordický spolek udržoval otevřené
vztahy s organizací Gobineau Vereinigung (zal. 1894), jejímž cílem bylo šíření
myšlenek o nadřazenosti árijské rasy A. de Gobineua. Teorie o nadřazenosti
nordické rasy se tak pomalu, ale jistě stala součástí filosofie a programu Spolku
pro rasovou hygienu. Potvrzení výše uvedených slov můžeme vidět také v tom,
že v roce 1914 na sjezdu Spolku pro rasovou hygienu v Mnichově došlo
k vážné diskusi o tom, kdo může být členem spolku. Šlo o to, jestli mohou být
členy příslušníci různých ras, či jen nositelé bílé rasy. Spolek se usnesl na tom,
že členem může být jen příslušník „bílé“, tedy nordické rasy. Toto rozhodnutí
se pak stalo jedním z bodů nových stanov. Velkou část členské základny
Nordického kruhu tvořili němečtí lékaři, politicky pravicově zaměření. 27
Zajímavý je také fakt, že na začátku vzniku Spolku pro rasovou hygienu v něm
byli členové různých politických stran, pravicových i levicových, což odpovídá
tomu, že stále byla rasová hygiena celospolečenským zájmem, resp. zájmen
celého nebo většinového politického spektra. Postupně však převažovali
členové konzervativních nacionalistických stran a nakonec se pravé křídlo
hnutí za rasovou hygienu stalo součástí nacistického lékařského systému.
K největšímu rozmachu rasové hygieny jako vědeckého oboru došlo paradoxně
ještě před tím, než se Hitler dostal k moci. Rasová hygiena (dále RH) byla před
nástupem nacistů běžnou součástí života lékařské obce. Jak také uvidíme dále,

27

Ibid., 32–34.
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již před rokem 1933 existovalo více než 13 odborných časopisů, které
pravidelně vydávaly vědecké články z oblasti rasové hygieny. Již od roku 1910
se RH těšila pozornosti německé vlády. Říšský rasový úřad pod hlavičkou RH
shromažďoval údaje týkající se populační politiky, antropologie, kontroly
porodnosti. O deset let později, tj. v roce 1920, byla pruským ministerstvem
vnitra ustanovena Rada pro rasovou hygienu. Její hlavní téma bylo téma rasové
politiky. Pro ilustraci jejího zaměření v té době stojí za zmínku opatření pro
zvýšení porodnosti a zároveň pro snížení nelegálních potratů. O dva roky
později v roce 1922 založila výše zmíněná Rada pro rasovou hygienu Říšský
institut pro lidskou genetiku a populační politiku. Jeho cílem bylo mimo jiné
získávání poznatků, které by byly užitečné v boji s duševní a tělesnou
degenerací německého národa. Významným krokem pro rasovou hygienu byla
její institucionalizace ve Výmarské republice. Důležitým počinem v tomto
směru se stalo založení Institutu císaře Viléma pro antropologii, lidskou
genetiku a eugeniku (1927). Zejména jeho šéf Eugen Fischer směřoval jeho
činnost do oblastí, které odpovídaly zaměření nacistů. Vidíme, že již v těchto
letech je rasová hygiena součástí politiky německého státu, avšak stále se snaží
oficiálně distancovat od jakýchkoli projevů rasismu a obhajuje své výše
zmíněné objektivní cíle. Vidíme také, že tak jak se oficiálně distancuje od
projevů rasismu a antisemitismu, neoficiálně jsme již svědky průniku různých
rasových teorií mezi rasové hygieniky, kterým se jeví jako zajímavé, nebo se
s nimi dokonce ztotožňují. Zde tedy máme odpověď na otázku, jak se stala
rasová hygiena součástí politiky v Německu. Byla součástí státní politiky ještě
před nástupem Adolfa Hitlera a jeho NSDAP k moci. Ačkoli do oficiálního
spojení s rasismem se pak dostává v roce 1933. Přeměna lékařské rasové
hygieny na nacistickou vědu o rase rozhodně neproběhla bez odporu. Před
nástupem nacistů k moci, tj. v lednu 1933, měli rasoví hygienici různé názory
na otázku nordické nadřazenosti.
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3.5.2 Lenz a neutrální rasismus
Mezi hlavní představitele rasové hygieny v Německu ve 20. letech patřili
Eugen Fischer, Ernst Rüdin, Alfred Ploetz a Fritz Lenz. U všech zmíněných
najdeme spojnici mezi rasovou hygienou a nacionálním socialismem. Přesto by
toto pojednání rádo vyzdvihlo roli Fritze Lenze sehranou při spojení vědy
rasové hygieny s nacionálním socialismem, tedy při přeměně RH v Německu
na rasistickou. Přesněji řečeno na vědu, kterou rasismus v Německu využil
k realizaci svých cílů. V roce 1932 jako součást recenze knihy Eugenika
a světonázor od Güntra Justa zdůraznil Lenz vážnost faktu, že se eugenika stala
důležitou součástí národněsocialistického pohledu na svět. K Lenzovi se pak
přidalo mnoho dalších rasových hygieniků. Skupina těchto rasových hygieniků
následně přivítala Hitlerův slib, že rasa bude v základech politiky nového
německého státu. Odbornou práci, která dodala legitimitu názorům později
propagovaným nacisty, napsal Lenz již v roce 1921, a to ve spolupráci
s Fischerem a Erwinem Baurem. Název spisu zněl Nástin genetiky a rasové
hygieny. Lenz zde spojil pojmy rasa a hodnotový princip. „…Přišel
s myšlenkou, že rasa je ‚nejvyšší hodnotový princip‘.“28 V podpoře nacionálně
socialistických cílů ho utvrdila také weismannovsko-mendelovská teorie
o neměnnosti genetické substance. Byl to Lenz, který spojil rasovou hygienu
s politikou nacistické ideologie, když pronesl následující větu: „Je přáním
našeho vůdce, aby nároky plynoucí z rasové hygieny byly uvedeny v praxi, a to
bez odkladu.“29
Lenz přichází s „důkazy“ o černošské podřazenosti, a to na základě testů
inteligence, které u černochů sám realizoval.

28
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O Židech Lenz mluví jako o duchovní rase. Prý se dají poznat ihned podle
vzhledu, ale ještě více dle duševních charakteristik. Tvrdil také, že Židé byli
přírodním výběrem určeni k tomu, aby ovládali a využívali druhé. V žádném
případě nemluví o Židech jen hanlivě. Vyzdvihuje i jejich přínos společnosti.
V podstatě za silně antisemitské nálady kritizuje národně socialistickou
politiku.
Lenz se také zabýval nordickými charakteristikami a popisoval je. Tvrdil, že
nordický muž převyšuje svými duševními schopnostmi ostatní rasy. I přesto
všechno sám Lenz považoval svou vědu o rasách za objektivní a neutrální
a považoval rasovou rozmanitost za fakt, který zde zkrátka je, a cílem vědy
není rasy co do hodnoty srovnávat. U Lenze proto hovoříme o neutrálním
rasismu.30 Byl to však Lenz, který prohlásil ve své odborné práci v roce 1931,
že národní socialismus lze považovat za aplikovanou biologii. A protože se
názory národního socialismu na rasové otázky opíraly o vědu, která byla v
tehdejší německé společnosti všudypřítomná, bylo možno zastřít politickou
povahu názorů jejích zastánců. Plášť vědy pomohl zastřít rasové předsudky.
Zastánci národně socialistických názorů v otázkách rasových se tak vyhnuli
kritice širší veřejnosti.
Jak vidíme, lékařská věda a biologie sehrály v nacistické ideologii zásadní
roli. Liga národně socialistických lékařů (zal. 1929) prohlásila za jednu ze
svých základních tezí nadřazenost národní biologie nad hospodářstvím. Zjevně
tak byla Hitlerovi oporou. Tři měsíce po nástupu k moci Hitler požádal
německé lékaře, aby se postavili do čela řešení rasové otázky. Jen pro ilustraci
zapojení lékařů do „nacistické věci“. Mezi lety 1931 až 1945 bylo v Německu
registrováno přibližně 90 tisíc lékařů. Členy Ligy se mohlo stát jen přibližně

30

Ibid., s. 66.
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60 % z tohoto množství. Zbytek byli lékaři židovského původu. Z toho
přibližně polovina se stala členy Ligy nacistických lékařů. Podle Hadrichova
výzkumu jich největší počet byl ve věku do 40 let. Procento zapojených lékařů
do Ligy ve vyšším věku, hlavně nad 50 let, zřetelně klesal (Proctor, 2009).
Velký počet lékařů vstoupil také do NSDAP. Otázkou zůstává, proč se tak
dělo. Jednou z odpovědí může být, že mnoho lékařů vidělo možnost, že když se
zbaví Židů, přibudou pracovní příležitosti pro ostatní. Je třeba si uvědomit, že
mluvíme o době těžké finanční krize v Německu a zároveň velké přelidněnosti.
Takže tento motiv byl zřejmě dost důležitý. Proctor (2009) uvádí, že většina
lékařů měla silný pocit národní hrdosti a mnozí z nich bojovali v 1. světové
válce a zemřeli „na poli cti“, jak uvedl v roce 1933 časopis Deutsches
Ärtzeblatt. Národní hrdost v nich zcela určitě probouzel i sám Hitler, který
jejich roli v národně socialistické politice od prvních dnů své vlády neustále
vyzdvihoval. Těžká situace lékařů v době finanční krize vedla mnoho z nich
k přehodnocení politických postojů. Mnozí měli pocit, že národní socialismus
vyřeší jejich problémy. Celá lékařská profese se dostala záhy po nástupu
nacismu k moci pod vliv Ligy národně socialistických lékařů a ta zas byla
podřízena přímo NSDAP.

3.5.3 Rasa a hodnota
Jak bylo zmíněno výše, Lenz připravil Hitlerovi půdu ještě v jedné věci.
Spojil rasu s hodnotou. Kladl si otázku, co je považováno za absolutní hodnotu
národa. Millův utilitarismus a jeho ideál největšího štěstí pro největší množství
lidí nepovažoval za validní, protože prý nebral v úvahu, zda jsou lidé zdraví, či
nemocní, mravně cenní, či méněcenní. Lenz tvrdil, že člověk musí najít místo
ve větším celku a k němu má přispívat. Toto pak popisuje jako absolutní
hodnotu rasy. Od hodnoty rasy se pak odvíjí všechny ostatní hodnoty. Dle
Lenze toto pojetí rasy např. ospravedlňuje umírání vlastních mužů národa na
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bitevním poli. Protože dle Lenze, „pokud zemřeli pro rasu, pak jejich smrt je
službou životu“. 31 Tím, že Lenz dal rasu do přímé souvislosti s hodnotou,
přispěl k vytvoření ideálu rasy. Nic lepšího si Hitler nemohl přát.
Samotného Lenze národní socialismus přitahoval, protože jiné možnosti pro
něj nebyly přijatelné. Kapitalismus odmítal, protože byl dle něho založen na
přílišném individualismu. Přikláněl se na stranu národně socialistických ideálů
a byl přesvědčen, že jediný způsob, jak se tyto ideály dají uvést do praxe, jsou
rasové prostředky, konkrétně výběr podle principů rasové hygieny.
Ve spojení s Gobineaovou teorií o nadřazenosti árijské rasy nad ostatními
pak byla připravena půda pro praktickou aplikaci politického programu
NSDAP ihned po nástupu Hitlera k moci.

3.5.4 Výzkum dědičnosti
Rasovým hygienikům významně posloužil závěr výzkumu německého
biologa Weismanna. Weismann došel k závěru, že klíčem k lidské povaze jsou
vrozené vlohy, a ne vliv prostředí. Tyto závěry utvrdily rasové hygieniky
v přesvědčení, že výchova nebo společenská změna nikoho nezmění.

32

Weismannova teorie byla pak potvrzením toho, že „zlí“ Židé jiní nikdy
nebudou. Další z ospravedlnění pro následující kroky nacistické rasistické
rasové hygieny.

3.5.5 Role médií
Významnou roli v přerodu nerasistické rasové hygieny na rasistickou
sehrála média, která měla vliv jak na odbornou, tak na širokou veřejnost. Nutno
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zmínit, že ještě před nástupem Hitlera k moci existovalo, kromě „Volk und
Rase“, přibližně 13 časopisů, které se věnovaly pravidelné publikační činnosti
na téma rasové hygieny a příbuzným oborům. Po nástupu nacismu jich bylo na
tři sta (Proctor, 2009). Nacistická lékařská obec také vydávala časopisy, které si
kladly za cíl propagovat nový rasový ideál.
Důležitou roli sehrálo Lehmannovo nakladatelství, které vydalo tolik
různých časopisů a knih a tolik literatury týkající se rasové hygieny a rasové
vědy vůbec, kolik nevydali všichni soukromí nakladatelé v Německu
dohromady. (R. Proctor, 2009)

3.5.6 Klima v německé společnosti
Kromě extra výkonného nakladatelství Juliuse Lehmanna zažívá německá
společnost velký rozmach různých novin, spolků a lig, mezi něž patřilo také
hnutí Völkish (Völk přeloženo do češtiny znamená „národ“). Šlo o hnutí, které
opěvovalo připoutání k německé zemi, jednotu německého národa založenou
na původu a krvi. Hnutí vystupovalo proti demokracii, Židům, Slovanům, proti
osvícenství. Uctívalo sílu a usilovalo o moc. Mezi všemi těmito spolky
a hnutími figurovala také NSDAP. Hodnocení ras co do jejich kvality bylo již
také všudypřítomnou a běžnou záležitostí. 33 Na veřejné mínění v otázkách
rasových neměly vliv pouze noviny a časopisy, ale i literární autoři, jako byli
H. S. Chamberlain, Rudyard Kipling aj. Např. Houston S. Chamberlain píše
o Židech jako o zdroji lidské zkaženosti a mluví o nich jako o rase.34 H. S.
Chamberlain mínil, že poslání západní civilizace se naplní v historickém
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střetnutí mezi germánskými a semitskými národy. 35 U Rudyarda Kiplinga
nacházíme více rasismu ve smyslu nadřazenosti bílé rasy nad černou. Známá je
jeho báseň „Břímě bílého muže“ (1899, The White Man’s Burden).36 Nemenší
vliv měly myšlenky H. S. Chamberlaina na mladého Adolfa Hitlera. Hitler
práci Chamberlaina četl a je jisté, že v roce 1920, kdy založil Německou
dělnickou stranu (DAP, Deutsche Arbeitepartei), již věřil v rasistickou
nadřazenost Němců nad ostatními rasami a byl přesvědčen o škodlivosti Židů
a o tom, že Židé jsou hrozbou pro německý národ.37 Vedle Spolku pro rasovou
hygienu (zal. 1905) vzniklo o několik let později v Německu hnutí Thule (zal.
1912). Své jméno odvozovalo od bájné země na konci světa Ultima Thule,
odkud údajně vzešla germánská rasa. Bylo to hnutí podobné jako Společnost
pro rasovou hygienu, ovšem s větším vlivem. Jeho členy se mohly stát osoby,
které naplňovaly přísné podmínky pro přijetí. Kromě jiného museli uchazeči
o členství prokázat, že minimálně ve třech posledních generacích v jejich rodě
koluje čistě árijská krev. Toto kritérium zahrnuli později i nacisté do svých
populačních programů. Organizace byla vydatně podporována vojenskými
kruhy. Pro ilustraci, heslo Thule znělo: „Pamatuj, že jsi Němec, neposkvrňuj
svou krev!“38

35 BUDIL, Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 4. vyd. Praha: Triton, 2003, s. 41. ISBN
80-7254-321-0.
36 In: History matters: „The White Man’s Burden“: Kipling’s Hymn to U. S. Imperialism
[online]. Garden City, New York: Doubleday, 1929 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z:
http://historymatters.gmu.edu/d/5478
37 BREITMAN, Richard. Architekt "konečného řešení": Himmler a vyvražďění evropských
Židů. Praha: Argo, 2004, s. 46. Historické myšlení. ISBN 80-720-3629-7.
38 CLAY, Catrine a Michael LEAPMAN. Panská rasa: Nacistické Německo a experiment
Lebensborn. Praha: Columbus, 1996, s. 23. ISBN 80-85928-43-4.
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3.5.7 Kontext doby a vliv politiky (20. – 30. léta 20.
století)
Ve 20. letech se Německo vzpamatovávalo z výsledků 1. světové války,
platilo vysoké válečné reparace vítězným zemím. Díky Versailské smlouvě
bylo v podstatě „pod kontrolou“ několik významných oblastí německého
života, jako byla armáda, která směla mít jen velmi limitovaný počet mužů,
dále byla omezena také výroba železa a další průmysl atd. Již tak těžké
hospodářské situaci Německa ještě přitížila světová hospodářská krize ve 30.
letech. Téměř polovina práceschopných lidí byla bez práce. Masová
nezaměstnanost psychologicky i materiálně ničila celé rodiny a hluboce
zasáhla ekonomický a kulturní život, myšlení a chování jednotlivců i celých
skupin ve společnosti. Konzervativní demokratické strany nebyly schopny
v této situaci nabídnout řešení. Situace pak vyhovovala a nahrávala extrémním
silám, které nabízely extrémní řešení. Jak uvádí biskup Gorazd Pavlík:
„Hitlerovi velmi prospěla skutečnost, že demokratické strany v důsledku
mravní krize současného (rozuměj tehdejšího – pozn. autora) civilizovaného
světa se ocitly v těžkých nesnázích, čímž byla připravena půda převratu
směrem k absolutismu, to je k režimu, který znamenal opak demokracie. Volání
po vůdcovském systému není nic, než absolutismus a ozývalo se v různých
zemích, zvláště v Itálii a v Německu“.

39

Průvodním jevem krachu na

Newyorské burze a s tím související světové hospodářské krize bylo
prohloubení nedůvěry v demokratické zřízení. Lidé se měli tak špatně, že
toužili, aby někdo přišel a nabídl jim trvalé, ale hlavně okamžité40 řešení nejen
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ekonomické krize, ale především s ní spojené sociální krize. Mladý muž Adolf
Hitler řešení „měl“. Vybaven přesvědčením o škodlivosti a nebezpečnosti
židovské „rasy“, ať již z mytologie předávané po staletí o Židech, či od H. S.
Chamberleina, jsa přesvědčen o dějinné úloze germánské rasy spočívající
v likvidaci židovského nebezpečí nejen pro Němce, ale i pro celou Evropu
a celý svět, 41 měl o řešení krizové situace jasno. Formuluje svůj program
a nacistickou ideologii do 25 bodů a v roce 1920 zakládá Deutsche
Arbeitepartai (Německou dělnickou stranu). V prvních čtyřech bodech má
Hitler také jasno. První bod se týká vytvoření Velkoněmecka, ve druhém bodě
požaduje revizi Versaillské smlouvy, ve třetím bodě volá po právu na půdu a na
teritorium, ve čtvrtém bodě vylučuje Židy ze společnosti a upřednostňuje
Němce. Tyto body se staly alfou a omegou politického programu
Národněsocialistické německé dělnické strany (NSDAP), kterou Hitler založil
v roce 1921, změnou jména u výše jmenované strany. 42 Okamžitě zavedl
vůdcovský systém i proti odporu některých stranických kolegů. Ve stejném
roce Hitler založil jednotky SA, které měly na starosti politický teror. Jednotky
SS se začaly rekrutovat v roce 1922 z lidí v okolí Hitlera. Jednotky SS
vydávaly časopis „Das schwarze Korps“. Časopis se zaměřoval proti církvím,
zejména proti katolicismu, což bylo v souladu s 24. bodem nacistické
ideologie. Po potlačeném „pivním puči“ (8. listopadu 1923) byl Hitler uvězněn
na 5 let a NSDAP byla rozpuštěna. Odseděl si však jen 9 měsíců a sepsal ve
vězení hlavní knihu nacistické ideologie Mein Kampf. Hlavními jeho body se
stala dvě témata: první téma se zaměřovalo na dobývání prostoru a druhým
tématem byla otázka rasová. Zásadním bodem druhého tématu byl
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antisemitismus a tzv. konečné řešení židovské otázky. Hovoříme o novém
začátku NSDAP. Hitler nikdy nezměnil nic z programu, který vydal spolu se
stranickými kolegy v roce 1925. Naopak židovskou otázku upřesnil na
„konečné řešení“.
Mein Kampf se šířil německou společností jako lavina od roku 1930. Do
toho roku se ročně neprodalo více než 10 tis. výtisků. Roku 1933 již vyšel
Mein Kampf v miliónovém nákladu. Dostávali ho novomanželé jako dárek
k svatbě, matky po porodu, četli si ho volně vězni ve věznicích.
Hitler měl od roku 1920 „svoje“ noviny „Völkischer Beobachter“, které se
v roce 1923 staly deníkem. Mimo jiné též vycházelo pravidelně interní médium
nacistického hnutí NS-briefe. Od roku 1926 se Hitlerovi stará o šíření
nacistické propagandy Joseph Goebbels. V roce 1930 ho Hitler jmenuje
ministrem propagandy NSDAP. Goebbels zásobuje mohutně německé občany
letáky, brožurami, tiskem, dokonce i filmy, které byly vytvořeny v duchu
nacistických ideálů.43 Weismannova nauka o neměnnosti genetického materiálu
sloužila jako argument proti sociálním reformám a naopak podpořila novou
populační politiku nacistů, která tak měla v době nástupu Hitlera k moci (leden
1933) nejen dostatek argumentů, ale především důvody k ospravedlnění
z postu nejvyšších kruhů vědeckých, podporu médií a odborné i široké
veřejnosti. S politickým programem Adolfa Hitlera uvedeným v Mein Kampf
se v následujících několika letech seznámilo téměř každé německé novorozeně.
Závěrem celé kapitoly si udělejme malé shrnutí. Rozlišujeme dvě formy
rasové hygieny: RH založenou na principech negativní selekce a RH založenou
na principech pozitivní selekce.

43

Ibid., s. 82–84.

27

Mezi obecné cíle při vzniku RH nepatřilo lidské rasy co do jejich hodnoty
srovnávat. Na svém počátku RH byla tedy a priori nerasistická. Na přerodu
části rasové hygieny na rasistickou se významnou měrou podílela německá
lékařská obec, jejímž silným nástrojem a podporovatelem byla média všeho
druhu. Fritz Lenz označil rasu jako princip hodnoty a vytvořil teorii o tom, co
je považováno za absolutní hodnotu národa. Tou byla dle něho hodnota rasy.
Lenz tak vytvořil rasový ideál. Národně socialistická politika využila rasový
ideál k propagaci rasismu schovaného pod pláštěm rasové hygieny. Došlo
k mylné identifikaci národa a rasy. Hitler pak s využitím rasové hygieny
apeloval na obnovu ztracené národní identity Němců po 1. světové válce. Tak
se rasová hygiena v Německu, ač původně prosta rasismu, stala nakonec jeho
hlavním nástrojem a stala se také jeho ospravedlněním. Zde rovněž dostáváme
odpověď na otázku, proč otevřeně rasistický režim měl takový „úspěch“ mezi
širokou německou veřejností. Rasová hygiena byla respektovaný vědní obor,
který již dlouhé roky zaplavoval celou zemi silnou propagandou, a jak jsme
prokázali, byl všudypřítomnou a běžnou záležitostí v německé společnosti.
Zásadní roli sehrála také těžká ekonomicko-sociální situace v Německu
v době světové hospodářské krize a akutní potřeba ji řešit.
Otázkou je, zda si někdo uvědomoval nebezpečí rasové politiky v rukou
národně socialistické strany. Určitě ano. Hitler však osoby, které poukazovaly
na nebezpečnost nacistické ideologie ve spojení s rasovou hygienou, bez
milosti odstranil z cesty. Již od roku 1933 zakládal koncentrační tábory, jejichž
cílem bylo mimo jiné také věznit lidi, kteří byli nepohodlní nacistickému
režimu.44
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3.6 Projekty rasové hygieny
Skutečné cíle německého moderního rasismu se tak dobře schovaly pod
vlajku rasové hygieny. Výsledkem takto pojaté RH v rukách nacistů byla celá
řada opatření a projektů. Vyjmenujme si alespoň některé.
V roce 1933, v podstatě ihned po nástupu Hitlera k moci, byl vydán zákon
o rekonstrukci státního úřednictva, čímž Hitler zajistil, že každý, kdo
nevyhovuje rasovým či politickým kritériím, byl propuštěn ze státních služeb.
Dalším opatřením bylo vydání zákona o předcházení geneticky postiženým
potomkům z července 1933. Jedná se o tzv. „zákon o sterilizaci“. 45 Jeho cílem
bylo zlepšit kvalitu rasy, zastavit propad porodnosti a zabránit geneticky
zatíženým rodinám v jejich dalším rozmnožování a zbavit tak Německo této
„zátěže“.
Významným krokem rasové politiky Hitlera bylo přijetí tří norimberských
rasových zákonů v roce 1935 na ochranu německé krve a cti.46 Tyto zákony
zásadně ovlivňovaly život nejen Židů až do roku 1945. První ze zákonů
zakazoval sexuální styk mezi Židy a lidmi nežidovského původu pod trestem
vězení a za války pak pod trestem smrti. Druhý ze zákonů přikazoval všem
snoubencům před uzavřením manželství, aby se podrobili lékařskému
vyšetření. Pokud se u jednoho partnera zjistila geneticky podmíněná choroba,
sňatek byl zapovězen. Pokud však pár podstoupil sterilizaci, sňatek byl
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povolen. Hitler tak pojistil, že se nemohly rodit děti, které by poškodily rasu.
Třetí norimberský rasový zákon rozdělil lid německé říše na občany a
obyvatele. Občané byli definováni jako ti, kteří mají německou nebo příbuznou
krev a dávají najevo věrnost a ochotu sloužit německému národu. Za obyvatele
byli označeni Židé a svobodné ženy. Obyvatelé pak ztratili občanské výsady,
včetně volebního práva.47
Vrcholným opatřením nacistické rasové hygieny byly kroky, jejichž cílem
bylo zbavit německý národ, ale i okupovaná území, Židů. Ujednání tzv.
konečného řešení bylo dosaženo na konferenci ve Wansee 20. ledna 1942
(Hamšík, 1994). 48 V letech 1941 až 1942 bylo vybudováno 6 vyhlazovacích
táborů. K vyhlazení Židů docházelo od toho času průmyslovým způsobem
v těchto táborech. Do roku 1945 bylo celkem zavražděno na 6 milionů Židů
nejen německých, ale i polských, sovětských a z dalších okupovaných území.
Dalším významným počinem rasové politiky NSDAP byl program
Eutanazie neboli program zbavení se „životů nehodných žití“. Problematika
eutanázie nebyla v Evropě ničím novým, stejně tak jako problematika
sterilizace osob. V roce 1922 popisuje Ernst Mann např. eutanázii jako
prostředek eliminace chudých vrstev, které jsou jinak břemenem pro
společnost. V říjnu 1939 podepsal Hitler zákon o eutanázii, který dovoloval
vybraným lékařům nedobrovolně usmrtit vybrané osoby. Jednalo se o osoby,
které byly prohlášeny za nevyléčitelně nemocné, nevyléčitelně duševně choré,
či s těžkým tělesným defektem apod. Podle některých zdrojů bylo takto
usmrceno kolem 100 tisíc lidí. Jiné zdroje hovoří až o dvojnásobku tohoto
počtu do r. 1945.
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Nacionálně socialistická politika v Německu stavěla své kroky na čistotě
a nadřazenosti árijské rasy nad ostatními a jejím zdatným nástrojem byl vědní
obor rasové hygieny. Cíle rasové politiky zasáhly jak geneticky postižené
rodiny v Německu, tak Židy, kteří byli považováni za rasu ohrožující árijsou
rasu degenerací, pokud by došlo k míšení s ní. Díky této negativní selekci byly
statisíce lidí odkázány ke sterilizaci, eutanázii či cestě do vyhlazovacího tábora.
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4. Projekt „Lebensborn“
4.1 Základní charakteristika – Lebensborn jako součást
programu rasové hygieny
Projekt Lebensborn založil Heinrich Himmler 12. 12. 1935 jako jednu z cest
k naplnění velkých cílů nacistů, a to zalidnění Německa, potažmo i světa čistou
rasou árijců. Lebensborn je tak jedním z dalších projektů rasové hygieny
v Německu, který sloužil k naplnění cílů nacistické ideologie a je vyjádřením
rasové hygieny založené na principech pozitivní selekce. Pro ilustraci si
uveďme slova Heinricha Himmlera z 14. října roku 1943: „Konec války pro
nás bude znamenat otevřenou cestu na východ, zrod germánské říše v té či oné
podobě, nádherného domova pro třicet miliónů lidí, díky nimž se ještě za naší
generace staneme národem čítajícím sto dvacet miliónů germánských duší…“49
Zalidnit Německo čistou árijskou rasou znamenalo nejprve zbavit se těch,
kteří nejsou árijci (Židé), omezit množení těch, kteří by mohli přivodit
degeneraci árijské rasy, a mohli by tak oslabit německý národ (geneticky
zatížené rodiny). To vše prostřednictvím principu negativní selekce
postižených rodin. Poté následoval logický krok, a to cíleně rozmnožit rasu
čistou – árijskou. V případě projektu Lebensborn (v překl. Pramen života) jde
o snahu zlepšování genetického potenciálu árijské rasy prostřednictvím rasově
kvalitních jedinců a jejich rasově kvalitních dětí. Mohli bychom také říci, že se
jedná o projekt řízeného plození dětí tzv. čisté árijské rasy, prostřednictvím
rasové evidence budoucích snoubenců. Pod pojmem Lebensborn se tedy skrývá
název organizace, jejíž cíle definoval Himmler následovně. Prvním cílem bylo
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podporovat rasově a geneticky hodnotné velké rodiny. Dále díky předchozí
propagandě mohl mezi cíle bez problémů zařadit jasně definovaný druhý cíl:
starat se o nastávající matky (vdané i svobodné) s vhodnými rasovými
a genetickými vlastnostmi, u nichž lze na základě pečlivého zkoumání
Rasového úřadu očekávat narození rasově kvalitního dítěte. Třetím cílem bylo
pečovat o takové děti a čtvrtým cílem bylo pečovat o matky po porodu. 50
Později během války se k těmto cílům přidal další, a to péče o děti
z okupovaných území, u kterých se prokázala převážná většina árijských genů.
Citlivě volené výrazy „pečovat a podporovat“ vyvolávaly představu
mírumilovných cílů. Pokud bychom se nezabývali širším ideologickým
kontextem, pravděpodobně bychom ani neodhalili zrůdnost cílů, pro které tato
organizace vznikla a kterým sloužila.
Jak jsme viděli v předešlé kapitole Rasová hygiena, již několik let před
založením tohoto projektu Hitler spolu s Himmlerem intenzivně a cíleně
pracoval na realizaci výše zmíněných cílů nacionálně socialistické politiky, a to
mnoha způsoby. Později, tedy v roce 1935, se přidal ještě projekt Lebensborn.

4.2 Příprava projektu
V roce 1932, když se stal Himmler říšským vedoucím SS, prohlásil jednotky
SS za dědice krve. Ve stejném roce byl založen Rasový úřad, který od té doby
lustroval rasovou čistotu snoubenců, potenciálních rodičů. Oženit se s rasově
vhodnou životní partnerkou / partnerem byla povinnost k rase a národu. Dle
slov tehdejšího ministra vnitra Wilhelma Fricka (1933) mít dítě již nebylo
záležitostí osobní volby, nýbrž povinností k rase. Jak uvádí bod č. 4 Dekretu
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o zasnoubení a sňatku, sňatek byl povolen nebo zamítnut na základě kritérií
dědičnosti a rasové způsobilosti.51
V té době budoucí snoubenci museli prokázat čistou árijskou krev tím, že
před vstupem do svazku manželského vyplnili dlouhý dotazník, kde kromě
údajů o barvě vlasů, očí, pleti, museli připojit co nejpodrobnější zprávu
o rasové a zdravotní anamnéze sebe samotných a všech předků až dvě stě let
zpátky. 52 Kromě toho bylo nutno dodat své osobní míry a osobní fotografii
v koupacím úboru. Tyto požadavky nalezneme v Dekretu o zasnoubení
a sňatku. Hlavní institucí, která měla na starosti lustraci snoubenců, byl právě
Rasový úřad, který sídlil v Mnichově.
Podle R. Proctora (2009) bylo možno získat dva druhy dokumentů o rasové
způsobilosti. Jednalo se o malé a velké potvrzení. Velké potvrzení museli mít
zájemci o členství v SS jednotkách, které byly Himlerem i Hitlerem
považovány za hlavní nositele čisté krve. Členy SS se tak mohli stát pouze
jedinci naplňující nejvyšší rasová kriteria.
Součástí přípravy na založení projektu Lebensborn byla rozsáhlá mediální
kampaň, kterou Himmler pracoval na veřejném mínění, které by umožnilo, aby
veřejnost vzala realizaci projektu Lebensborn vážně a podporovala ho.

4.2.1 Víra v mateřství coby v instituci oddělenou od
manželství – práce na veřejném mínění
Tehdejší německá společnost byla velmi konzervativní v otázkách
manželství a na svobodné matky a jejich děti hleděla s despektem. Dokonce
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třetí rasový norimberský zákon říkal, že kromě Židů, také svobodné ženy se
stávají pouhými obyvateli říše (na rozdíl od „občanů“). Svobodným matkám
tedy byla přisouzena těžká společenská role. Roli svobodných matek ve
společnosti neovlivňoval pouze třetí rasový zákon, ale především fakt, že
německá společnost v té době byla silně katolická, a tedy velmi konzervativní
v otázkách společenských norem.
Otázkou však zůstává, zda tento stav vyhovoval ideologii rasové hygieny
v rukou nacistické politiky. Jednou z důležitých otázek, kterou si Himmler
musel klást stále dokola, bylo, zda jsou realizovaná opatření dostačující
k uskutečnění základního ideologického cíle, tedy: očištění germánské rasy
a rozmnožení čisté rasy árijské. S ohledem na jeho další kroky, můžeme
usuzovat, že nebyl spokojen. Zahájil další vlnu propagandy, která měla
společnost přesvědčit, že mateřství coby instituce oddělená od manželství je
normální. Prostřednictvím propagandistických letáků začal pracovat na změně
veřejného mínění v této otázce. Odvolával se přitom na to, že žena je povinna
splnit svoji biologickou funkci bez ohledu na citové zapojení. Nacistická
koncepce morálního řádu, stejně jako katolická (každá z jiných pohnutek), se
však neslučovala s takovým volnomyšlenkářstvím, proto bylo nutno tento
přístup ke svobodným matkám a jejich dětem dostatečně obhájit. Dr. Ebner,
první náčelník medicínské služby domovů Lebensborn, proto vyslovil
obhajobu mateřství coby instituce oddělené od manželství tím, že navrhl
zavrhnout měšťácký (myšleno konzervativní, pozn. autora) postoj a nahradit jej
novým hodnotovým žebříčkem, který se vztahuje k neposkvrněné krvi, kterou
německý národ potřebuje.53 V důsledku toho i děti svobodných matek, které
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byly dostatečně rasově na výši, měly pro říši cenu. I tak rozpor mezi
konzervatismem a volnomyšlenkářstvím v tomto ohledu v německé společnosti
tiše přetrvával. Vláda postupně vydala několik výnosů, které upravovaly
postavení svobodných matek. Jednalo se např. o to, že svobodné matky mohly
používat oslovení Frau, což do té doby náleželo jen vdaným ženám, od roku
1939 mohly svobodné matky pracovat ve státní správě a týkaly se jich i další
výhody. Sám Himmler neměl na manželství vyhraněný názor. Se svojí ženou
měl dvě dcery a s mladou milenkou dva syny.
V žádném případě to neznamená, že by si Němci přestali vážit instituce
manželství. Avšak manželství, ze kterého vzešlo jen jedno nebo dvě děti, mělo
pro Himmlera stejnou kvalitu jako bezvýznamná milenecká aférka. (C. Clay,
1996) A tak přitvrzuje a vysvětluje příslušníkům SS, že podmínkou kvalitního
a zdravého manželství jsou minimálně čtyři děti, později mění požadavek na
čtyři syny.

4.3 Průběh projektu
Dle zprávy Dr. Ebnera (do roztržky s Himmlerem byl šéfem domovů) z roku
1939 se dozvídáme, že v Německu v té době fungovalo 6 domovů, které zřídila
organizace Lebensborn pro výše zmíněné cíle. Hochland ve Steinhöringu,
Pommern v Bad Polzinu, Harz ve Vernigerode, Kurmark v Klosterheide,
Hohenhorst u Brém. I přesto, že konzervativní německá společnost s projektem
nesouhlasila, tiše ho trpěla. Konečný cíl v podobě vybudování velkého národa
čisté rasy se tak stal dostatečně silným motivem, že dokázal odsunout do
pozadí pohledy tradiční morálky. I přesto, že domovy Lebensborn se netěšily
nějaké zvláštní oblibě u konzervativnějších kruhů, byly hned od počátku plné.
Domovy Lebensborn byly většinou umísťovány do krásné, klidné přírody.
Himmler osobně dohlížel na jejich fungování. Od jejich zřizování, přes
zásobování, financování, výběr personálu a nezapomínal ani na politickou
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výchovu matek. Necelý rok po založení organizace Lebensborn ji Himmler
podřídil přímému vlivu SS. Himmler s pečlivostí sobě vlastní dbal na to, aby
v domovech Lebensborn byly neustále čerstvé kvalitní potraviny, i ty které
patřily běžně k nedostatkovému zboží, zejména během války. Týkalo se to
masa, ovoce a mléčných výrobků.
V domovech Lebensborn pracoval vysoce odborný personál jak po stránce
zdravotnické péče, tak po stránce politické angažovanosti a věrnosti
nacistickým ideálům.
Děti narozené v domovech Lebensborn dostaly jen osvědčení o rasové
bezúhonnosti, aby v pozdějším životě neměly potíže. Avšak tyto domovy měly
vlastní systém evidence narozených dětí, který obcházel úřední matriky a nebyl
v něm zaznamenán nemanželský původ dítěte. Většina dokumentace pak byla
zničena nebo spálena v době, kdy bylo jasné, že Německo válku prohrálo. To je
také jedním z hlavních důvodů, pro který se většině takto narozených dětí
nikdy nepodařilo dohledat své skutečné rodiče. Z dokumentace, která byla
zachována, však nejsou známa jména otců, někdy jsou uvedena jen jména
matek a adresa jejich tehdejšího pobytu. Bohužel v mnoha záznamech se
opakuje několik stejných adres, které byly doporučeny ženám k uvedení, pokud
nechtěly uvádět skutečnou adresu. Byly to většinou adresy bytů, domů, které
umožňovaly setkávání SSmanů s dívkami, nebo to byly byty, které vlastnily
jednotky SS.
I pod tlakem skutečností, že během války padlo mnoho německých mužů,
stoupal tlak na domovy Lebensborn na vysokou „produkci“ dětí. Ovlivňovalo
to přímo denní chod domovů, které tak začaly v roce 1943 krátit pobyty
rodiček na pouhých 14 dnů oproti dřívějším až 4 měsícům (C. Clay, 1996).
Na počátku války, když německá armáda postupovala celkem hladce, byly
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zakládány domovy i v zahraničí. Dle C. Clay byly na území Polska zřízeny tři
domovy, na území Rakouska dva, na území dnešní Belgie, Nizozemí, Francie,
Lucemburska a Dánska po jednom domovu. Úkolem těchto domovů bylo
především pečovat o děti místních matek a německých vojáků nebo členů SS.
Pokud měla matka vhodný rasový původ, pak podle určených pravidel mohl
být z dítěte vychován dobrý Němec. Další zemí, kde vzniklo dokonce 9
takovýchto domovů, bylo Norsko. Domovy sice nepatřily oficiálně
k Lebensbornu, ale plnily stejný účel. Norské ženy byly totiž považovány za
velmi vhodné partnerky pro německé muže.
C. Clay (1996) uvádí, že se takto německo-norským párům narodilo kolem
6000 dětí. Také však uvádí, že skutečný počet dětí, které zplodili němečtí
vojáci v Norsku, by mohl být desetkrát větší. Z dochovaných záznamů, jež jsou
neúplné, vyplývá, že od roku 1936 do září 1947 porodily matky v domovech
Lebensborn celkem 5047 dětí.
Důležitou součástí celého projektu bylo samozřejmě jeho financování.
Každá rodička si zaplatila určený poplatek ve výši 400 říšských marek
a o zbytek se postaral Himmler se svým systémem financování. Lebensborn
měl své „fandy“, kteří své „fandovství“ projevili členstvím ve Společnosti
Lebensborn. A jako její řádní členové platili měsíční příspěvky společnosti ve
výši minimálně 27 marek měsíčně. Členství pro důstojníky SS bylo povinné,
a pokud se vyhýbali rodičovským povinnostem, tak poplatek rostl přímou
úměrou. Členů Společnosti Lebensborn nebylo málo. Dle zprávy vydané Dr.
Ebnerem v roce 1939 jich mělo být na 13 000 a do konce války počet ještě
stoupl na 17 000 členů. Z toho zhruba dvě třetiny byly tvořeny členy SS. Další
peníze na chod domovů Himmler získával ze státního rozpočtu. Před válkou
ani na počátku války to nebyl problém. Celý systém zdravotnictví a vzdělávání
byl podřízen nacistické myšlence budování čisté árijské rasy, velkého
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německého národa. Projekt Lebensborn byl přeci její důležitou součástí. Dle C.
Clay (1996) to však Himmler s hledáním finančních zdrojů pro domovy neměl
tak jednoduché, protože válka odebírala velkou část finančních zdrojů ze
státního rozpočtu. Na domovy Lebensborn přispívali i otcové dětí v domovech
narozených. Matky zas odevzdávaly své nemocenské a sociální dávky.
Himmlerova posedlost budováním nové árijské rasy byla opravdu příkladná.
Pro ilustraci. Himmler projevoval zájem o nejmenší detaily a maličkosti. Trval
např. na tom, že zelenina v domovech musí být připravována zdravým
způsobem, a to v páře, trval na tom, že brambory se musí jíst ve slupkách, že
chléb by měly matky konzumovat celozrnný apod. Co se týká vybavení
domovů, tak díky osobnímu zájmu Himmlera byly vybaveny tím nejlepším
nábytkem, často paradoxně ukradeným židovským rodinám. Na rozšiřování
domovů a k jejich úpravám využíval Himmler vězňů z tábora v Dachau.
Zásadní součástí fungování celého projektu však nebyla jen její vlastní
struktura, logistika, zaměstnanci, lékaři a sestry, ale všudypřítomná propaganda
„chovu“ čisté rasy. Ženy, které přicházely do domovů, absolvovaly hned
v úvodu kurzy, které z nich dělaly ještě uvědomělejší nacistky, než byly ve
chvíli příchodu do domova. Během kurzu jim byly promítány propagandistické
filmy, musely zpívat nacistické písně apod. Propaganda o velké roli německé
ženy při budování rasově čistého německého národa a její osobní povinnosti
k národu a rase, porodit rasově čisté dítě hrála v celém projektu významnou
roli. Je však paradoxem, že ve výchově dítěte čisté rasy to neměla být a priori
matka, která vychovává z dítěte uvědomělého malého árijce. Děti se totiž staly
po narození majetkem SS.
S pravidelností Němcům vlastní vycházely různé brožury. Na titulní straně
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jedné z nich můžeme číst tuto krásnou větu: „Je posvátným posláním být
matkou z dobré krve…“54
Propaganda vykreslovala domovy, jako by šlo o nějaké elitní školy či ty
nejúžasnější hotely, které matky pohostí, jak nejlépe si mohou představit. Byla
vykreslena jako místa míru a klidu, kde jsou matky zahrnovány nejlepším
jídlem a pohodlím, kterého se jim nedostane jinde než v domově Lebensborn.
Himmler, sám ideolog, si uvědomoval sílu myšlenky a velkých vznešených
cílů, kterých přeci každý, každá žena, chce být součástí.
Velikost myšlenky čistoty rasy a celého programu Lebensborn umocnil
ještě tím, že krátce před založením Lebensbornu založil společnost s názvem
Odkaz předků. Cílem této společnosti bylo poskytovat dostatečně silné
teoretické základy pro chov čisté rasy a pro projekt Lebensborn, který měl být
založen záhy poté. To však Himmlerovi stále nestačilo. Úlohu SS členů (rasové
elity národa) v budování národa čisté árijské rasy umocnil vytvořením celého
systému obřadů, které se v mnoha ohledech podobaly obřadům náboženským,
i přesto, že se skutečným náboženstvím ve smyslu slova samého neměly vůbec
nic společného. 55 Jen pro představu uvádím několik příkladů. Např. noví
členové SS byli přijímáni při zvláštním obřadu za svitu ohňů. Dle Himmlera
SS byl jako rytířský řád, měl také vlastní slib: „Poslušnost až do smrti.“ Stejně
tak vytvořil obřady, kterými prošlo každé narozené „Himmlerovo dítě“. Na
jedné z dochovaných fotografií v knize Panská rasa (C. Clay 1996) je doložen
obřad SS, při kterém je dítěti dáno jméno. Obřad je v režii SS a SSmanů, kdy
důstojník SS dává dítěti jméno a v peřince ho pokládá před hákový kříž.
Všechny děti narozené v domovech Lebensborn se de facto stávaly majetkem

54
55

Ibid., s. 70.
Ibid., 62.
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SS. Pokud matky chtěly, mohly je samy vychovávat, ale většina matek děti
zanechala

k

adopci.

Pro

takové

děti

se

pak

vyhledávaly

rodiny

„skalně“ přesvědčených nacistů, které z nich pak měly vychovat pravé árijce.
Cíle organizace Lebensborn se však rozšiřovaly s postupující válkou.
S úbytkem mužů z vlastních řad bylo třeba „zajistit“ vyšší příjem jedinců
z čisté krve, a tak kromě cíleného plození dětí na okupovaných územích
s rasově vyhovujícími matkami nyní organizace Lebensborn přistupuje
k unášení dětí přímo od matek, od rodin žijících na okupovaných územích.
V roce 1939 vydal Rasový a osidlovací úřad dokument, který určoval
zacházení s obyvatelstvem bývalých polských území podle rasově politických
hledisek. Tato práce se bude věnovat pouze doporučením pro polské děti. Bylo
stanoveno, že polské děti budou vychovávány a vzdělávány jen v přísně
německém duchu. Pokud Poláci prošli rasovými testy, dostali šanci na
germanizaci. Znamenalo to vzdát se vlastního jazyka a kultury. Ti se pak
přestěhovali do oblasti generálního gouvernementu. Někteří to udělali, mnoho
z nich ne. Tak se k Němcům nepřipojilo mnoho rasově „cenného materiálu“,
o který tak Německo přicházelo. Při návštěvě Polska si Himmler všiml mnoha
blonďatých, modrookých dětí, které splňovaly ty nejlepší rasové kvality árijců.
V souladu s principy rasové hygieny a cílem nacistické politiky, zrodil se
v Himmlerově hlavě nový plán. Rasovou selekcí dětí z Polska získá německá
říše plno cenných malých árijců, ze kterých může vychovat pravé Němce.
Z programu přesídlení začali Němci vyčleňovat malé polské děti, které
vyhověly rasovým kritériím. Prakticky to probíhalo tak, že byly různými
způsoby násilně odebrány vlastním matkám a odvezeny na různá místa určená
nacisty. Některé z nich měly být vychovány v pravého Němce v ústavech, kde
se s nimi zacházelo jako s Němci, jiní byli dáni do německých politicky
uvědomělých rodin. Děti, zejména v předškolním věku, byly posílány do
domovů Lebensborn, kde byly pak nabízeny k adopci do německých rodin.
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Byla jim změněna jména a byly jim vytvořeny nové rodné listy, kde nebyl
zaznamenán jejich skutečný původ. Přísný zákaz styku s polskými příbuznými
byl samozřejmostí. Děti musely zapomenout svoji skutečnou identitu a původ.
Tyto unesené děti, které byly v podstatě „zachraňovány“ pro německý národ,
byly

nejprve

odvezeny

do

sběrných

míst,

kde

byly

podrobeny

antropologickému šetření. Byla jim změřena hlava z různých úhlů pohledu,
změřeny boky, hrudníky, nosy, uši atd. Bylo zaznamenáno asi 62 různých
tělesných znaků, které měly prokázat, zda jde, či nejde o árijce. Poté podle
věku, byly odeslány buď do pěstounských rodin v Německu či Rakousku, nebo
do různých ústavů či internátních škol k převýchově. Malé děti ve věku od
dvou do šesti let pak byly posílány do domovů Lebensborn a dále do
německých rodin. Děti, které si vedly v rasové klasifikaci nejhůře, byly často
odesílány do koncentračních táborů nebo do zvláštního dětského tábora
v Lodži. Nacistům tam nijak nezáleželo na tom, jak se jim vede a jestli přežijí,
či ne.
Scénář, jakým byly děti uneseny, probíhal téměř vždy podobně. Rozkaz
k odvezení dětí ke germanizaci byl skrýván pod nabídku, že děti budou
odvezeny na zdravotní pobyt. Po odjezdu na něj však už nikdy nespatřily své
rodiče.
Takovýchto unesených dětí z okupovaných území jsou dle C. Clay tisíce.
Životní osudy několika tisíc „Himmlerových dětí“ a jejich matek jsou další
hrůzou, které přineslo šlechtění čisté rasy árijců.

4.4 Důsledky projektu
Když shrneme problematiku dětí, o které pečovala organizace Lebensborn,
dostaneme zhruba následující obraz. Lebensborn umožnil německým vysoce
„rasově kvalitním“ rodinám v domovech porodit a pečovat o jejich děti i
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matky. Dále pečoval o děti, které porodily svobodné matky, jež je počaly
s kterýmkoli příslušníkem SS jednotek pouze z povinnosti k rase a národu.
Postupem času přibyla péče o děti předškolního věku, které byly uneseny
z okupovaných území. Též se Lebensborn staral o děti SSmanů, které zplodili
s rasově vhodnými matkami z okupovaných území. Všechny tyto děti měly
různé osudy a jen některé z nich byly zmapovány. Jedna věc však tyto děti
spojuje, a to bez výjimky. Až na pár šťastných jedinců, které si matky po
porodu vzaly k sobě na výchovu, dalších několik tisíc nikdy nepoznalo svoje
rodiče, svůj původ. Důvod byl jednoduchý. Děti, které se narodily matkám
s příslušníkem SS (někdy to byly vdané ženy, jindy svobodné matky), neměly
v rodném listě uvedena jména rodičů, pouze rasový původ. A pokud snad
někde bylo uvedeno jméno matky, tak bylo velké štěstí, pokud se dokument
dochoval. Často však nebyla uvedena správná adresa jejího pobytu, tak bylo
znemožněno ženu dohledat. Když Němci pochopili, že válku prohráli, všechny
dokumenty spálili nebo jinak zničili. Jen malé množství se jich zachovalo. U
dětí, které byly uneseny přímo od matek z okupovaných území, bylo změněno
kromě jména a příjmení také datum narození, aby nebylo možno nijak
vystopovat původ. V rodném listě bylo často uvedeno, že matka zemřela při
porodu a otec padl ve válce. Jednotlivé osudy dětí se podařilo zachytit
v různých dokumentech či v literatuře. Tato práce se pokusí vyjmenovat či
zobecnit alespoň některé z nich. Mnoho dětí ani nezjistilo, že mají jiný původ
než ten, který považovaly za svůj skutečný. Některé děti to ale zjistily a snažily
se svoje rodiče dohledat. Jen některým se podařilo najít alespoň jednoho ze
svých rodičů, aby učinily za dost pochopení své vlastní identity a svého života.
Každý se s tím vyrovnával po svém. C. Clay (1996) popisuje několik
strastiplných příběhů hledání, z nichž jen některé byly posléze odměněny
„šťastným“ koncem. Příběhy hledání se netýkaly pouze dětí, ale stejnou měrou
i jejich matek. Tyto příběhy charakterizovaly podobné osudy jako ty dětské.
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Některé matky své dítě dohledaly, většina své děti již nikdy nespatřila. Tyto
příběhy jsou plné opakovaných dotazování matek na různých místních úřadech,
přičemž se jim dlouhé měsíce či celé roky nepodařilo získat žádnou informaci
o tom, kde by mohlo žít jejich dítě, jak se jmenuje apod. Úřady po válce byly
bombardovány tisíci takových dotazů a vzhledem k pečlivosti nacistů při
zahlazení důkazů, bylo opravdu těžké najít jakoukoli spojitost, jakákoliv fakta.
Byly ale i šťastné matky, které díky šťastné okolnosti či náhodě zjistily nové
jméno svého dítěte a zjistily i, kde žije. Avšak reakce dětí na zjištění, že jsou
Poláci, když byly vychovávané jako Němci s veškerou ideologickou výbavou o
nadřazenosti Německé rasy nad ostatními méněcennými, ke kterým Poláci dle
Němců patřili, byly často bouřlivé a děti je nepřijímaly lehce. Tyto reakce se
objevovaly zejména u mladších dětí, které byly odvezeny od své rodiny
v předškolním či mladším školním věku (C. Clay, 1996)56 a na své útlé dětství
úplně zapomněly. Jednodušší návrat k rodině mohly zažít děti, které byly od
své rodiny odvedeny ve věku deseti roků nebo starší. Ty si už většinou
pamatovaly, odkud pocházejí, a byly schopny to říct i úředníkům po válce.
Navrácení těchto dětí k jejich původní rodině proběhlo pak o něco
„jednodušeji“.
U dětí, kterým se matku podařilo dohledat v dospělosti, a které byly počaty
z čistě ideologických důvodů na základě setkání SSmana a rasově vhodné
partnerky, se objevovalo nepochopení pojící se k otázce, jak to je možné, že
jejich matka něco takového podstoupila a dovolila. Zjistit, že člověk nepřišel
na svět z lásky a pro ni, protože ho někdo chtěl, miloval, přál si ho mít a chtěl
se o něj starat víc než o cokoli jiného na světě (jak to bývá u rodičů), ale z čistě
ideologických důvodů, které se hlavně nijak netýkaly jeho života a hlavně byly
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zkompromitovány celou společností po 2. světové válce, bylo pro mnohé
z nich zdrcujícím zjištěním. Stejně tak zjištění, že jejich otec byl např.
odsouzen po válce za válečné zločiny apod. Každý si svůj příběh musel
zpracovat sám a po svém. Příkladem šťastného konce by mohl být příběh
Alojza Twardeckého z polského Rogozna. Patřil mezi děti unesené nacisty,
které se dostaly do německé milující rodiny. Bylo mu šest let. Byl vychováván
k opovrhování Poláky jakožto příslušníky nižší rasy. Slovo Polák bylo
nadávkou nejvyššího kalibru. Běžné bylo spojení slov „líný jako Polák“. Jeho
matka vypátrala po deseti letech hledání jeho novou identitu i místo, kde žil
v Německu. Přiznání faktu, že je Polákem, bylo pro něj dlouhým těžkým
emočním procesem. Nakonec k tomu však říká: „…musel jsem najít způsob,
jak se s tím vyrovnat… Jednou jsem na výstavě v Düsseldorfu viděl
plastiku…představovala člověka, který sedí mezi dvěma židlemi a obou se
křečovitě drží. ‚Tohle jsem já,‘ řekl jsem tenkrát. Nejdůležitější je však jedno:
‚Už vím, že neexistují podlidé ani nadlidé.‘“57
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5. Odkaz

historické

zkušenosti

zvané

Lebensborn, rizika rasismu v dnešní době a
možnosti jeho prevence v ČR
Ve 20. století byly evropské dějiny svědkem dvou totalitních režimů. Jeden
byl nacistický a druhý socialistický. S tragickou historickou zkušeností
v podobě nacismu se Evropa vyrovnává dodnes. Smrt šesti miliónů Židů
průmyslově zavražděných v plynových komorách, okolo 400 tisíc lidí, kteří
byli sterilizováni v zájmu očisty germánského národa od „slabých“ a geneticky
zatížených rodin. Dále na 100 tisíc lidí usmrcených v rámci programu
Eutanázie. Celkem 5047 dětí narozených v domovech Lebensborn a dalších
6000 dětí narozených během okupace německým otcům a norským rasově
vhodným partnerkám. Osudy tisíce dětí, odvezených z okupovaných území do
Německa na germanizaci a tisíce matek, které ztratily své děti bez varování. To
vše ve jménu ideje či ideálu, jímž byla v tomto případě árijská rasa. Jak uvádí
Matochová,58 v tomto případě došlo k porušení snad všech přirozených práv
člověka ve jménu ideologie totalitního režimu.
Norimberský proces v období od listopadu 1945 až do října 1946 byl začátkem
pro německé, ale i evropské zúčtování s minulostí. Jeho význam dosahuje
světového rozsahu už z podstaty předmětu, kterým se zabýval. Holokaust,
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projekty rasové hygieny a jiné válečné zločiny, které soudil, se dotýkaly celého
světa a bylo třeba, aby se k nim celý svět jasně postavil.
Rasistické teorie a otevřený rasismus zdiskreditoval sám sebe. Po druhé
světové válce byl vědecký rasismus odsouzen a státem podporovaná
diskriminace odmítnuta.59 Teorie o nadřazenosti árijské rasy byla prohlášena za
nepravdivou a nevědeckou. Po skončení druhé světové války a po postupném
objevování všech válečných zločinů proti lidskosti vznikala jako reakce na tyto
hrůzy, u jejichž zrodu byl otevřený rasistický režim, celá řada nových
mezinárodních organizací a dokumentů s mezinárodní působností, které si
kladly za cíl redefinovat základní lidská práva a chránit je. Byla znovu oživena
myšlenka univerzality a nezcizitelnosti základních lidských práv.
Vedle Norimberského procesu, který jasně odsoudil zločiny nacistického,
otevřeně rasistického, totalitního režimu, udělalo mezinárodní společenství
kroky k bezpečnější budoucnosti a založilo v říjnu 1945 Organizaci spojených
národů, jež nahradila Společenství národů. OSN převzala také jeho funkci,
totiž být garantem bezpečnosti a mírového řešení konfliktů.
V návaznosti na vznik OSN vznikla celá řada lidskoprávních dokumentů,
které upozorňovaly na zásady lidské důstojnosti, vystupovaly proti všem
formám diskriminace, ať šlo o diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, nebo
pohlaví, náboženského vyznání apod. Uveďme si alespoň některé z nich, které
vznikly krátce po válce. Všeobecná deklarace lidských práv byla vyhlášena
Valným shromážděním OSN v San Franciscu v prosinci 1948. Klade důraz na
právo na život a bezpečnost pro každého člověka bez rozdílu rasy, barvy pleti,
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pohlaví, náboženského vyznání. Obsahuje nejznámější katalog lidských práv.60
O dva roky později vznikla Evropská úmluva o ochraně lidských práv a
základních svobod. Vyhlásila ji v listopadu 1950 Rada Evropy v Římě. 61 V
některých státech se diskriminace menšin, šíření nenávisti na základě rasy staly
trestným činem. Stejně tak v ČR je šíření rasové nenávisti trestním činem na
základě paragrafu 261 trestního zákona.
Historická zkušenost „Lebensborn“ a s ní spojené další projekty rasové
hygieny, včetně všech válečných zločinů spáchaných nacistickým režimem,
jsou varováním všem lidem různé barvy pleti, různého náboženského vyznání,
všech dalších odlišností, kam až může vést nenávist vůči tomu, kdo je jiný než
já. Je také varováním před tím, k jakým účelům věda může být využita a jakou
praxi věda a vědecké teorie mohou ospravedlnit.

5.1 Rizika rasismu v dnešní době
Ve druhé polovině dvacátého století došlo k oslabení rasismu, zejména jako
výsledek celosvětové kampaně proti rasismu po druhé světové válce.
Rasistické teorie byly oficiálně zamítnuty a prohlášeny za nevědecké. Dalo by
se říci, že „lešení“, na kterém se moderní rasismus pevně držel, se „rozpadlo“.
Navzdory tomu však nemůžeme říci, že by rasismus „zemřel“. Fredrickson
(2003) užívá trefné přirovnání, když rasismus přirovnává k viru, který se nám
nepodařilo úplně zničit. Někteří z nás jsou jím nakaženi, ale jen za určitých
okolností se onemocnění projeví a my na něj zatím nemáme spolehlivý lék.
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Dle Fredricksona (2003) rasismus, který je založen na teorii nadřazeného či
bezcenného původu, může volně existovat v tzv. lidové podobě, tzn. i bez
fungujícího státního aparátu, který jej udržuje.
Když Fredrickson (2003) mluví o „novém rasismu“ dvacátého prvního
století, hovoří o rozdílech daných kulturou, kde kultura sehrává stejnou roli
jako rasa.
Za významné spoluhráče v otázce potenciálního rasismu v dnešní době
považuje Fredrickson dva faktory, a to migraci do Evropy a okrajovost ve
společnosti. Pokud mluvíme o migraci, tak v prvé řadě máme na mysli velké
množství přistěhovalců z bývalých anglických, francouzských, kteří se od
svých spoluobčanů, rodilých Angličanů či Francouzů odlišují především
kulturou, jež je spojena s jinou etnickou a náboženskou identitou. Do těchto
evropských zemí se přistěhovali po zrušení koloniální nadvlády po 2. světové
válce. V důsledku soužití přistěhovalců s rodilými občany zemí, do kterých se
přistěhovali, došlo přirozeně k zdůrazňování „kultury“. Jak ve Francii, tak v
Anglii panuje všeobecné přesvědčení, že se většina těchto lidí nemůže či
nechce

přizpůsobit

a

asimilovat.

Různé

pachatele

násilí

na

„odlišných“ charakterizuje právě společenská okrajovost, ať už je násilí
pácháno z důvodu náboženského fanatismu, nebo jiného důvodu. Dle
Fredricksona (2003) je mezi kulturalismem a rasismem velmi tenká hranice.
Další významnou migrační vlnou do Evropy (současnou) je migrace ze
zemí, které zužuje válečný konflikt. Takovými zeměmi jsou Sýrie, Libye
a Afghánistán, země Střední a Severní Afriky. Jsou to převážně muslimské
země. „Přestože většina muslimských přistěhovalců do Evropy není
potenciálními teroristy a nemají v úmyslu vnucovat své vyznání ostatním,
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křesťané a sekularisté z nich dělají terče diskriminace.“ 62 To vše za cílené
mediální masáže. V jednadvacátém století je to právě náboženské vyznání,
které má potenciál stát se hlavním zdrojem konfliktu a násilí mezi různými
skupinami s ohledem na fakt, jak často se stává zástěrkou militantních skupin,
ale i politických zájmů. Většina dnes utlačovaných skupin se liší od svých
utlačovatelů spíše nábožensky a kulturně než geneticky jinou rasou. Jako
příklad si uveďme severoafrické muslimy ve Francii, irské katolíky v Severním
Irsku, budhisty v Tibetu pod Čínou, Palestince v Izraeli atd. Kultura
a náboženství tak mohou být ekvivalentem biologického rasismu v dnešní
době.
Přestože antisemitský rasismus napáchal tolik zla ve 20. století, je stále
aktuální i v jednadvacátém století. V mnoha zemích jsou skupiny, které věří
v hitlerovský mýtus, že svět ohrožuje židovské spiknutí.
I přes silné antirasistické a antinacistické kampaně v Evropě v druhé
polovině 20. století existují v mnoha zemích Evropy poměrně aktivní
neonacistická hnutí, včetně České republiky. Mezi hlavní myšlenky těchto
hnutí stále patří rasová hygiena, agresivita vůči národním menšinám.
Z problémů států viní multikulturalismus a Židy. 63 V Evropě je největší
množství zastánců neonacismu ve skandinávských zemích, zejména ve
Švédsku, kde se vlivem přílivu migrantů výrazně zvýšilo jejich množství. 64
V ČR existuje poměrně široké spektrum organizací, které sympatizují
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s myšlenkami neonacismu. Pro příklad si uveďme Národní odpor a Autonomní
nacionalisty.
V České republice se setkáváme většinou s formou měkkého rasismu
v podobě výtek vůči romskému etniku a v současné době také v podobě
slovních výtek vůči muslimským přistěhovalcům do České republiky. Jak
uvádí biskup Malý, vidí pod nálepkou obrany naší křesťanské civilizace před
muslimskou kulturou a civilizací spíše předsudky a strach, které šíří média,
jelikož většina české populace toho o našich křesťanských kořenech moc
neví.65

5.2 Prevence rasismu v České republice
Prevence rasismu v ČR je velice široká oblast a bylo o ní napsáno již mnoho
bakalářských prací a pojednání. Rozsah, který může tato práce nabídnout, je
velmi omezený. Proto se tato práce zaměří pouze rámcově na legislativu, která
s tématem souvisí, a na jednu z možných forem prevence rasismu, kterou je
vzdělávání mladé generace v oblasti multikulturní výchovy v ČR.
V České republice jsou rasismus, podněcování k rasové nenávisti a její
propagace a diskriminace menšin trestným činem. Existují státem upravená
různá ustanovení, která tuto oblast přesně právně definují. Uveďme si alespoň
některé z nich. Počínaje Listinou základních práv a svobod, pokračuje Ústavou
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České republiky. Dále se problematikou zabývá zákon č. 273/2001 Sb.,
o právech příslušníků národnostních menšin, a trestní zákoník č. 40/2009,
zejména § 352, § 355 a § 365.
Jednou z forem prevence rasismu v ČR je také multikulturní výchova, která
je zařazena do základního vzdělávání ve vzdělávacím systému. Způsob
multikulturní výchovy je vymezen v Rámcovém vzdělávacím plánu (RVP),
který vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jejím cílem je
seznamovat žáky s kulturní a sociální rozmanitostí, se kterou se setkávají při
stále

častějších

mezikulturních

kontaktech

v

globalizovaném

světě

a v integrované Evropě. Multikulturní výchova (MKV) má mezipředmětový
charakter, tzn. že se MKV prolíná různými předměty.66
Dále se na prevenci rasismu v ČR podílejí také neziskové organizace, které
se prostřednictvím různých interaktivních projektových dnů a projektů na
MKV přímo podílejí. Mezi takovými můžeme jmenovat např. Multikulturní
centrum v Praze, Partners Czech, o.p.s., Národní institut dětí a mládeže a další.
Existují také webové stránky, které nabízejí pedagogům i studentům či rodičům
materiály a podklady pro multikulturní výchovu. Velmi známé a využívané
jsou www.czechkid.cz.
Neziskové organizace se významnou měrou podílejí také na tvorbě
a realizaci projektů, které jsou vyjádřením kroků tzv. pozitivní diskriminace
(affirmative action), ať již etnických menšin (např. Romů v ČR), či migrantů,
kteří se snaží o zapojení do života české společnosti. Jde v podstatě o způsob
pozitivní diskriminace neboli vytvoření speciálních podmínek, které nastaví
rovné příležitostí pro menšinové skupiny, jež jsou nějakým způsobem
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znevýhodněné, a to v různých oblastech.

6. Závěr
V závěru se práce pokusí shrnout odpovědi na otázky, které si položila na
samém počátku.
Jaké byly tedy příčiny vzniku projektu Lebensborn? Bezprostředním
důvodem a příčinou vzniku byl program rasové hygieny, který aplikoval do
praxe otevřeně rasistický a totalitní režim za vlády Adolfa Hitlera v Německu.
Práce ukázala, že Lebensborn byl jen jedním z několika opatření a projektů
rasové hygieny. Program rasové hygieny měl posloužit širším politickým
zájmům nacistů, kteří chtěli vybudovat velký germánský národ. Jeho základ by
tvořila čistá rasa árijská, jejíž geny se zachovaly údajně v největším procentu
v kmenech germánských. Z obav, aby nedocházelo k degeneraci čistoty rasy,
jež měla být základem budoucího německého národa, bylo uskutečněno
několik závažných projektů rasové hygieny. Některé využily principů negativní
selekce a některé, zejména Lebensborn, využily metody pozitivní selekce dle
principů rasové hygieny. Avšak obavy z degenerace árijské rasy rozhodně
nebyly jedinou příčinou výše zmíněných projektů. Skutečné cíle Hitlerovy
politiky byly skryty pod „zástěrkou“ rasové hygieny. Národně socialistická
politika využila rasový ideál k propagaci rasismu.
V argumentech vědy, kterou rasová hygiena v tehdejší době byla, našla
práce také odpověď na otázku, jak to, že tvůrce projektů rasové hygieny
dokázal tyto projekty ospravedlnit před celým německým národem, a dokonce
si získal víceméně jeho totální podporu. Rasová hygiena v Německu, ač
původně prosta rasismu, stala se nakonec jeho hlavním nástrojem a také jeho
ospravedlněním. To je také důvod, proč se otevřeně rasistický režim vyhnul
kritice širší veřejnosti. Rasová hygiena byla respektovaný vědní obor, který již
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dlouhé roky „zaplavoval“ celou zemi silnou propagandou, a jak práce ukázala,
byl všudypřítomnou a běžnou záležitostí v německé společnosti v tehdejší
době.
Práce hledala také odpověď na otázku „Proč Německo?“. Vždyť vědní obor
rasová hygiena byl velmi populární nejen v Německu, ale např. v Anglii,
Francii, USA a v severských státech, jako bylo Dánsko, Švédsko a další. Ve
Spojených státech amerických navíc již existoval otevřeně rasistický režim na
jihu Spojených států. Rasismus byl přítomen i v dalších evropských zemích
a také na jihu Afriky, kde pomalu, ale jistě vznikal další otevřeně rasistický
režim v podobě apartheidu. V čem bylo Německo jiné? Proč právě tam si
získal Hitlerův politický program a jeho realizace takovou podporu národa? Co
mělo Německo navíc? V čem se lišilo od ostatních zemí?
Fredrickson (2003)67 si také položil tuto otázku. V podstatě říká, že zásadní
roli sehrála těžká ekonomicko-sociální situace po 1. světové válce v Německu,
dramaticky ztížená ještě světovou hospodářskou krizí, a akutní potřeba ji řešit.
V tomto bodě byla situace Německa výjimečná. Podobně reaguje i papež
František, když popisuje tehdejší stav německé společnosti jako stav, kdy po
kolapsu na světové burze v roce 1930 bylo Německo totálně zlomené
a potřebovalo se zvednout ze dna a najít svoji zlomenou národní identitu, svůj
ztracený národní charakter. Němci zoufale potřebovali najít vůdce, který by je
z této situace vyvedl. V tuto chvíli se objevil mladý muž jménem Adolf Hitler
a tvrdil, že on to dokáže. Papež František poukazuje na to, že Hitler neukradl
moc. Jeho lidé si ho zvolili a to, co následovalo, už víme. František varuje, že
lidé v časech krize postrádají soudnost a nadhled. Proto by tyto historické
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události měly být naším věčným varováním.68
Výše uvedené skutečnosti, přítomnost a popularita rasové hygieny, která
hypoteticky nabízela řešení zatížené německé společnosti prostřednictvím
šlechtění genetického potenciálu člověka (v tomto případě rasy), za současné
popularity existujících rasových teorií, zejména pak teorie o nadřazenosti
árijské rasy, dále přítomnost ideálu rasy (díky Lenzovi) – to vše v jednom čase
na jednom místě, a to v Německu. Když Hitler nastoupil k moci v lednu 1933,
měl vše připraveno. Vybaven přesvědčením o židovském celosvětovém
spiknutí a o poslání árijské rasy zbavit svět tohoto nebezpečí, začal plnit body
svého politického program u Mein Kampf.
Hrůzy nacismu, včetně projektu Lebensborn, nemají na svědomí hlupáci či
nevzdělaní barbaři, jak bychom se snad mohli domnívat. Práce ukázala, že to
byla národní elita Německa, zejména věda a její reprezentanti, kteří umožnili,
aby jejich práce posloužila k naplnění rasisticky motivovaných cílů pod
vlajkou národního socialismu v Německu.
Závěrem mi dovolte vyjádřit svůj názor. Jsem přesvědčena, že v případě
nacistických zločinů, včetně projektu Lebensborn, šlo o zrůdnost, která
v lidských dějinách není obvyklá a svým rozsahem a oběťmi je ojedinělá. Já
jako člověk tyto skutečnosti a rasové teorie osobně odsuzuji. Kéž by tato
zkušenost lidstva byla poslední svého druhu a lidstvo se z ní dokázalo poučit.
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