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Anotace
Tato práce se pokouší na příkladu duchovního dědictví holocaustu ukázat na význam a roli
idejí v demokratických politických systémech. Historická zkušenost holocaustu totiž
výrazným způsobem ovlivnila formování poválečné evropské politiky a přispěla mj. ke
kodifikaci lidských práv, přijetí modelu sociálního státu či vzniku řady mezinárodních
integračních projektů. Metodologicky se práce řadí mezi analytické případové studie,
neboť skrze problematiku holocaustu odhaluje rizika současného fenoménu krize
liberálních hodnot a s tím související strukturální přeměny politiky. Stať je rozdělena do tří
částí, z nichž první teoreticky vymezuje předmět zkoumání, druhá se zabývá holocaustem
ve vztahu k demokracii a třetí vysvětluje důvody snižování ideologického vlivu holocaustu
a na příkladu jeho popírání demonstruje mechanismus aktivního narušování hodnotového
rámce liberální demokracie. Cílem práce je rozklíčovat charakter vztahu mezi holocaustem
a liberální demokracií a nastínit důsledky tohoto vztahu pro politický vývoj v Evropě.

Annotation
This thesis attempts to show the importance and role of ideas in democratic political
systems on the example of the holocaust's spiritual heritage. Indeed, the holocaust's
historical experience has significantly influenced the formation of post-war European
policy and has contributed, inter alia, to the codification of human rights, the adoption of
the welfare state model, and the emergence of a lot of international integration projects.
Methodologically, the work ranks among analytical case studies, as it reveals the risks of
the current phenomenon of the crisis of liberal values and the related structural changes of
politics through the Holocaust issue. The paper is divided into three parts, the first one
theoretically defines the subject of the research, the second one deals with the Holocaust in
relation to democracy, and the third one explains the reasons for reducing the ideological
influence of the Holocaust and demonstrates the mechanism of active disruption of the
value framework of liberal democracy. The aim of the thesis is to describe the character of
the relationship between the Holocaust and liberal democracy and to outline the
consequences of this relationship for political development in Europe.
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Úvod
Tony Judt v poslední kapitole své knihy Poválečná Evropa (2008) označuje holocaust za
formativní prvek evropské paměti, jenž má svůj odraz v politickém vývoji kontinentu.
Dnes, téměř tři čtvrtě století po uzavření nacistických továren na smrt, se zdá, jako by
výstražný hlas historie slábl a tzv. liberální hodnoty jsou v Evropě na ústupu. Například do
nedávna de facto povinné striktní odsouzení zločinů národního socialismu již pro politické
strany není conditio sine qua non široké voličské podpory, o čemž svědčí úspěchy německé
Alternative für Deutschland, francouzského Rassemblement national (dříve Front
national), rakouských Svobodných či Švédských demokratů. Odklon od hodnot a principů
liberální demokracie však nemusí být v politickém diskurzu nutně doslovně spojován s
potenciálním schvalováním holocaustu, jak dokládá dnešní situace v Polsku, Maďarsku či
Itálii. Vystupuje tedy Evropa v současnosti konečně ze stínu svých zločinů a traumat z dob
druhé světové války? Pokud ano, stává se otázka povahy onoho břemena holocaustu
aktuálnější než kdy dřív, neboť při analýze politického vývoje je nutné reflektovat nejen
důsledky objevení se (resp. vzestup) nových trendů, nýbrž i zanikání (resp. útlum) starších
fenoménů. Tato práce se proto zabývá právě dědictvím holocaustu, konkrétně se pokouší
rozklíčovat hlavní ideologické dopady jeho působení na podobu evropské politiky.
Práce je koncipována jako analytická případová studie s důrazem na případ samotný, tedy
case-centrická. Na případu holocaustu je demonstrován politický význam idejí v liberálně
demokratických režimech, což odpovídá metodě tzv. process tracing postupu, který je
využit jako prostředek k pochopení kauzálního řetězce. Pro lepší orientaci je práce
rozdělená do tří částí, z nichž první teoreticky vymezuje předmět zkoumání, druhá se
zabývá holocaustem ve vztahu k demokracii a třetí vysvětluje důvody snižování
ideologického vlivu holocaustu a na příkladu jeho popírání demonstruje mechanismus
aktivního narušování hodnotového rámce liberální demokracie. Jednotlivé oddíly se pak
ještě dále dělí dle tematického klíče na dílčí kapitoly a podkapitoly. Charakterem
zkoumané problematiky se tato práce pohybuje na rozhraní politologie a historiografie,
proto jsou zde využívány nástroje obou těchto vědních disciplín.
Cílem práce je prostřednictvím duchovního dědictví holocaustu poukázat na roli a význam
idejí v liberálně demokratických systémech, zároveň přiblížit riziko jejich marginalizace,
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které vede k ohrožení celého liberálně demokratického konceptu. Výzkumnou otázkou, na
kterou se tato práce pokouší odpovědět, je tedy kvalitativní povaha vztahu mezi
holocaustem a liberální demokracií a jeho důsledků pro politický vývoj v Evropě.
Svým stylem se tato práce řadí ke kompilačním dílům, zcela zásadní je pro ni proto práce
s odbornými literárními prameny. Příslušné politologicko-teoretické zázemí poskytly tituly
„Teorie a praxe nedemokratických režimů“ (Balík; Kubát, 2012), „Lidská práva: jejich
zdůvodnění a závaznost“ (Havlíček; Chotaš, 2016) a ze zahraniční provenience pak
publikace „Fašismus“ (O´Sullivan, 2002). Úvahy o vztahu demokracie a totality v
moderním politickém myšlení se zakládají na pracích „Homo sacer: suverénní moc a
pouhý život“ (Agamben, 2011), „Původ totalitarismu I-III“ (Arendtová, 1996), „Dohlížet
a trestat: kniha o zrodu vězení“ (Foucault, 2000) a „Otevřená společnost a její nepřátelé I:
Platónovo zaříkávání“ (Popper, 2011). Knih zpracovávající fenomén holocaustu je
nepřeberné množství, poznatky a inspirace pro tuto práci byly čerpány ze svazků
„Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla“ (Arendtová, 1995) „Paměť a genocida:
Úvahy o politice holocaustu“ (Barša, 2011), „Rethinking the Holocaust“ (Bauer, 2000),
„Pachatelé, oběti, diváci: židovská katastrofa 1933-1945“ (Hilberg, 2002), „Popírání
holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť“ (Lipstadtová, 2001) „Holocaust a Evropa po
sedmdesáti letech: Sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace“ (Radil, 2016),
„Politika života a smrti“ (Snyder, 2015) a z akademického článku „Wartime Lies and
Other Testimonies : Jewish-Christian Relations in Buczacz 1939-1949“ (Bartov, 2011).
Doplňující reflexe historického kontextu vychází z děl „Poválečná Evropa: Dějiny od roku
1945“ (Judt, 2008) a „Intelektuál ve dvacátém století“ (Snyder, 2013), k dohledání dílčích
informací pak byla využita „Encyklopedie moderní historie“ (Pečenka; Luňák, 1995).
Vedle těchto zdrojů práce odkazuje i na prameny neodborné či primární povahy, jsou to
„Šestimiliónový švindl: vydírání tvrdých marek na německém lidu vymyšlenými mrtvolami“
(App, 1973), „Mein Kampf“ (Hitler, 1925), webový portál Institutu Terezínské iniciativy a
Židovského muzea v Praze www.holocaust.cz, článek „Polský Senát schválil kontroverzní
zákon o holocaustu“ (České noviny, 2018), z právnických textů potom „Zákon č. 405 ze
dne 1. ledna 2009 o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“
(ČR, 2009), „Charta Organizace spojených národů“ (OSN, 1945) a „Všeobecná deklarace
práv a svobod“ (OSN, 1948).
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1 Konceptualizace
Následující řádky se pokouší definovat předmět zkoumání a skrze jeho vlastnosti vymezit
základní limity výzkumu. Oddíl je rozdělen do tří kapitol, z nichž druhá se dle tematického
klíče dále člení na jednotlivé podkapitoly.

1.1 Dvojí tvář holocaustu
Holocaust je obšírným pojmem zahrnujícím řadu různých aspektů a skutečností,
zjednodušeně je lze rozdělit do dvou kategorií – dějinný akt holocaustu a fenomén
holocaustu. Prvním z nich se zabývá převážně historický výzkum a zahrnuje v sobě
zejména otázky soustředící se na reálný průběh a podobu holocaustu, tedy příslušné
faktografické údaje jako časové a lokální ohraničení procesu, použité prostředky a nástroje,
počet obětí apod. Předmětem jeho bádání je tudíž objektivní historická skutečnost, zatímco
výzkum fenoménu holocaustu se přesouvá do spekulativní roviny, kde na sebe naráží různé
interpretace příčin a důsledků jednotlivých aspektů holocaustu, resp. jeho celkového
charakteru a významu. Rozličné formy výkladů jsou navíc ovlivněné vývojem historické
paměti, těžiště zájmu se tak přesouvá z historických faktů na ideové koncepty schovávající
se pod termínem holocaust. Prostředí ideologií a jejich působení na společnost je spíše
doménou politické vědy, resp. politického myšlení než historiografie, proto se tato práce
zabývá právě fenoménem holocaustu, který je i 74 let po pádu Hitlerovy Třetí říše stále
aktuálním tématem evropské společnosti.

1.2 Parametry ideje
Jestliže jsem si výše jako předmět zkoumání vytyčila fenomén holocaustu, jakožto soubor
ideových konceptů, je vhodné blíže načrtnout hlavní rysy tohoto ideového charakteru a
nastavit tak limity výzkumu.
1.2.1 Vztah ke skutečnosti
Klasická dichotomie novověké filosofie materialismus vs. idealismus vede hranici mezi
hmotnou a duchovní stránkou světa, přičemž koncept ideje spadá jednoznačně do druhé
skupiny. V závislosti na názorové orientaci pak materialisté odvozují duchovní svět od
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hmotného, zatímco idealisté naopak ustavují primární sférou duchovno. Jiné pojetí ideje
představuje Platón, u něhož termín idea neznamená pouze duchovní podstatu jsoucna,
avšak zároveň vyjadřuje také jeho ideální podobu resp. vzor. Idea zde tedy nestojí před
nebo za reálnou skutečností jako spíš nad. V případě holocaustu je zcela nemístné uvažovat
o jeho ideální podobě, ideový rozměr holocaustu pojímám tedy mnohem více jako jeho
paměť než filosofickou kategorii.
Budu-li se ovšem držet původního rozdělení na duchovní a hmotnou dimenzi reality, jsou
obě souborem jednotlivých idejí resp. reálií. Komplexní povaha pak umožňuje přikládat
různé významy a odlišný stupeň důležitosti dílčím prvkům, a tak měnit celkovou
interpretaci holocaustu. Typický příkladem je zažitá představa, že k holocaustu docházelo
především

v koncentračních

táborech,

která

ignoruje

rozdíl

mezi

nacistickými

koncentračními a vyhlazovacími tábory, stejně jako zcela opomíjí masové vyhlazování
prováděné jednotkami Einsatzgruppen v týlu fronty. Duchovní dědictví holocaustu je tedy
částečně výsledkem interpretací historické skutečnosti a paralelního výkladu ideologického
podtextu.
1.2.2 Subjektivní povaha
Podléhá-li celková podoba ideje holocaustu změnám v závislosti na interpretacích
významu jejích dílčích aspektů, nutně se v tomto procesu odráží normativní hlediska,
jelikož přisuzování významů se děje především skrze nastavení hodnotových měřítek.
Ideová koncepce holocaustu tak nemůže být nikdy hodnotově neutrální. Původcem tohoto
normativního rámce (ať už vědomě či v mnohem větší míře nevědomě) je interpretační
subjekt, v našem případě tedy nejčastěji většinová společnost. Takto daný subjektivní
charakter ideje v sobě logicky zahrnuje předpoklad změny ideje v souvislosti se změnou
subjektu, ideový rozměr holocaustu tudíž není svou povahou statickým fenoménem, nýbrž
se neustále proměňuje. Dynamika tohoto pohybu navíc nepůsobí jednosměrně, neboť
z ideje holocaustu přímo vychází jeho ideologie zpětně ovlivňující hodnotovou orientaci
subjektu. Tento jev je dobře patrný na příkladu popíračů holocaustu, ti často vychází
z neonacistických názorových pozic, při své interpretaci holocaustu se tak ve shodě se svou
hodnotovou orientací soustředí například na vinu Židů za rozpoutání druhé světové války,
takový výklad pak zpětně potvrzuje a posiluje jejich antisemitistické postoje.
Zmíněný případ ilustruje nebezpečí tzv. efektu sebenaplňujícího se proroctví (self-fulfilling
5

prophecy), což je psychický mechanismus, jehož podstatou je volní přizpůsobení
podmínek, aby se dosáhlo očekávaného výsledku/splnila se výchozí premisa. Lidský
mozek přistupuje k faktům takto selektivně z praktických důvodů, v kontextu sociálních
věd je ale potřebné mít na zřeteli, že podobné sklony k sebepotvrzování vykazují nejen
jednotlivci, ale i celé společnosti.
1.2.3 Pluralitní charakter
Předchozí řádky již naznačily roli subjektu při genezi ideje holocaustu, oním subjektem
poté může být jedinec, skupina či společnost celkově. Zvlášť by se také dala vyčlenit
funkce autora konceptu a jeho příjemce, ovšem součástí procesu přijímání je i přizpůsobení
si informace vlastním měřítkům. Navíc jelikož tato práce pojímá fenomén holocaustu
převážně v celospolečenském kontextu a další rozkládání subjektu na jeho jednotlivé
složky by bylo spíše na obtíž než k užitku, rovinu dělení autor-příjemce nechám
opomenutou. I tak je patrné, že neexistuje pouze jedna univerzální idea holocaustu, nýbrž
takřka neomezená množina interpretačních výstupů1. Takto široce definovaný objekt však
nelze relevantně zkoumat, vypomůžu si proto nástrojem historické vědy, a sice konceptem
kolektivní paměti.
Fenomén paměti v sobě podobně jako idea zahrnuje vícero rovin, přičemž základními
dimenzemi jsou osobní (individuální) a kolektivní paměť, speciální místo potom zaujímá
historická paměť. Paměť je aktuálním stavem psychického procesu vnímání a
interpretování minulosti, je tedy ryze subjektivní. Zásadním způsobem ji ovlivňuje proces
zapomínání, takže výsledný obraz vzpomínky je vzhledem k objektivní historické
skutečnosti vždy nutně neúplný a pokřivený. O co největší potlačení selektivní a
subjektivní deformace, a tedy přiblížení se skutečnosti, se snaží historická paměť, naopak
osobní a kolektivní paměť tuto ambici postrádají, anebo se u nich vyskytuje jen minimálně.
Zatímco individuální paměť se vztahuje k jedinci (v historiografii bývá využívána ve
formě osobního svědectví), kolektivní paměť je interpretovaná představa minulosti sdílená
určitou sociální skupinou či celou společností, která má za úkol posílit kolektivní vědomí
dané skupiny resp. společnosti. (Barša, 2011) Pro účely této práce se hodí z popsaného

1

Přívlastek neomezená není přesný, množina je limitována na jedné straně počtem možných subjektů
(které však mohou svá hlediska měnit a zvyšovat tak počet prvků v množině) a na druhé straně množstvím
kombinací prvků, o něž se opírá interpretace (tyto prvky ale nemusí být nutně pravdivé), výsledné číslo tedy
není nekonečné, ale limitně se nekonečnu blíží.
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konceptu převzít právě onen rys kolektivně sdílené představy a implantovat ho na původní
ideu holocaustu, jakožto množinu jeho různých interpretací. Takto dostaneme koncept
kolektivně (resp. obecně, neboť kolektivem je v tomto případě většinová společnost)
sdílené ideje holocaustu, s nímž lze pracovat snadněji.
1.2.4 Vývoj v čase
Hlavní rozdíl mezi kolektivní pamětí a kolektivně sdílenou ideou spočívá v jejich časovém
zacílení, první z obou konceptů zaměřuje svou pozornost takřka výlučně na minulost,
zatímco druhý si nárokuje nadčasovou platnost. Navzdory této orientaci se jak paměť, tak
konkrétní podoba ideje proměňují v čase, což je dáno jejich aktuálností, o které bylo
pojednáno výše. Příkladně idea univerzálního volebního práva měla jinou podobu v
antickém Řecku, v době osvícenství a dnes.
Vedle ideje samotné je pro tuto práci důležitá i otázka intenzity působení dané ideje (resp.
z ní odvozené ideologie), což je znovu veličina výrazně proměnná v čase. V případě
holocaustu se bezprostředně po druhé světové válce trauma konečného řešení židovské
otázky příliš neřešilo, téma se ve společenské debatě opět otevřelo v 60. letech
v souvislosti s procesem Adolfa Eichmanna a šestidenní válkou. Další vlnu zájmu o
problematiku holocaustu vyvolal pád železné opony, který umožnil pomyslný návrat
středovýchodní Evropy, jakožto hlavního dějiště holocaustu, zpět do evropských dějin.
V posledních letech se zdá, jako by společnost byla již přesycená vzpomínáním na válečné
hrůzy, a zájem o dějiny holocaustu klesá. Blíže je tento proces rozebrán ve čtvrté části
práce, nyní si vystačíme s tvrzením, že ve výzkumu ideje holocaustu a jejího působení
hraje důležitou roli faktor času.

1.3 Idea a ideologie holocaustu
Kromě paměti a ideje zachází tato práce i s pojmem ideologie holocaustu, čímž se zde
nemá na mysli ideologický podtext holocaustu, nýbrž naopak ucelený systém hodnot a
postojů vyplývajících ze zkušenosti holocaustu. Ve vztahu k ideji je ideologie chápána
jako její utilitární úprava pro praktické využití v politické sféře, objektem implementace
dílčích politik je tedy ideologie, nikoli idea samotná.
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2 Politický rozměr holocaustu
Ideologie holocaustu definovaná v předchozí části zásadním způsobem ovlivnila
formování poválečné evropské politiky, tento oddíl popisuje ve dvou kapitolách nejprve
obsahovou náplň ideologie holocaustu a poté její vztah k vývoji liberální demokracie
v Evropě.

2.1 Ideologie holocaustu
Holocaust představuje široký fenomén zahrnující v sobě řadu politicky významných
aspektů, v ideologické dimenzi jsou to jeho dílčí myšlenkové koncepty. Tyto jednotlivé
ideje většinou nemají původ v holocaustu samotném a objevily se v evropském politickém
myšlení dávno před rozpoutáním nacistické vražedné mašinerie, varovná historická
zkušenost holocaustu ale vyzdvihla jejich význam a postavila je do role konstitutivního
prvku budování poválečné evropské politiky2.
2.1.1 Rovnost všech lidí
Spory o rovnosti resp. nerovnosti lidí probíhají kontinuálně celou historií politického
myšlení, nacistická doktrína přísné hierarchizace lidských ras se stala základní
ideologickou zdrojnicí holocaustu. V reakci na toto extrémní pojetí nerovnosti se
v poválečné evropské společnosti prosadil konsensus na rovném přístupu všech lidských
jedinců k občanským a lidským právům. Přijetí konceptu rovnosti se odrazilo mj.
v rozpadu evropského koloniálního panství, když Evropané alespoň formálně přiznali
základní politická práva příslušníkům cizích etnik3. Ve vnitřní politice se rozmach
rovnostářského přístupu projevil jednak ústupem od tradičního elitářství směrem k masové
politice, jejímž odrazem byl například nový model sociálního státu (welfare state). Jednak
začal prudce stoupat význam žen ve společnosti, což však byl spíše důsledek válečných
bojů, než dopad holocaustu. Ovšem aplikace konečného řešení postihující nevyhnutelně i
ženy a děti zřetelně ukázala, že se politika zásadním způsobem dotýká všech segmentů
2

Jelikož se práce zabývá rolí ideové náplně v liberálně demokratických systémech, úmyslně zcela vypouštím
reflexi odkazu holocaustu v zemích komunistického bloku. Odtud vychází i použitý koncept návratu
dřívějších východoevropských komunistických států po převratu zpět do Evropy, jakožto liberálně
demokratického politického prostoru, nikoli geograficky vymezeného celku.
3
V této souvislosti je zajímavý případ Portugalska, které si své kolonie drželo ještě dlouho po kulminaci
poválečné dekolonizační vlny a vzdalo se jich až po svém přechodu k demokracii (Pečenka; Luňák, 1995).
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společnosti.
2.1.2 Lidská práva
Zásada rovnosti všech lidí je právně zakotvena mj. ve Všeobecné deklaraci lidských práv
(1948), vedle rovnosti tento dokument zahrnuje i právo každého jedince na život, svobodu,
osobní bezpečnost, právní subjektivitu, právní ochranu, spravedlivý a veřejný soudní
proces, presumpci neviny, azyl, státní příslušnost, založení rodiny, vlastnictví majetku,
svobodu myšlení, svědomí a vyznání, svobodu přesvědčení a projevu, svobodu pokojného
shromažďování a sdružování, aktivní politickou participaci, sociální zabezpečení,
odpovídající životní úroveň, zajištění hospodářských, sociálních, kulturních a pracovních
práv a konečně vzdělání. Takto definovaný koncept lidských práv je zřetelným důkazem
obratu poválečné politiky k ideálům svobody a humanity, byť praktické uplatňování
jednotlivých bodů bylo (a do jisté míry stále je) i v evropských demokraciích
problematické. V ideologické rovině však přijatý lidskoprávní duch vytyčil směr
politického vývoje, který opět jasně a cíleně oponoval absolutnímu nacistickému popření
práv tzv. podřadných ras4. Dědictvím nacistické éry, odkazujícím tentokrát na její praxi
zneužívání práva, je i klíčový komponent konceptu lidských práv, a to jeho formální
nadčasová lokálně neomezená platnost a neodvolatelnost. Tyto specifické atributy staví
lidskoprávní problematiku mimo běžnou či ústavní právní agendu, což potvrzuje i její
poněkud utopický charakter5, proto bývá často zpochybňována právní podstata lidských
práv. Například samotná Všeobecná deklarace lidských práv právní závaznost postrádá,
ovšem v ní načrtnuté cíle a ideje se staly předobrazem pro řadu obdobných již právně
závazných dokumentů6. Historické kořeny kodifikace a přijímání lidskoprávní legislativy
souvisí znovu s holocaustem a dalšími nacistickými zločiny, byla to totiž právně
retroaktivní povaha norimberského procesu, jež demonstrovala nutnost přijetí příslušných
právních norem a iniciovala tak jejich vznik (Havlíček; Chotaš, 2016).
2.1.3 Ochrana menšin
Holocaust stejně jako jiné genocidní akty je bezesporu vrcholem rasové diskriminace, což
4

Nacistická ideologie esenciálně neobsahovala žádná práva, pouze povinnost podřídit se údajnému zákonu
přírody (Arendtová, 1996).
5
Univerzální naplnění všech článků Všeobecné deklarace lidských práv je doposud snem značně vzdáleným
politické realitě.
6
V evropském kontextu je patrně nejdůležitější Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,
v České republice je pak jejím derivátem Listina základních práv a svobod (Havlíček; Chotaš, 2016).
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se promítá v antidiskriminačním étosu budování poválečné politiky. Lidská práva a
svobody, jež jsou rozebrány výše, se vztahují na všechny „bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka
nebo náboženství“ (Charta OSN, 1945: čl.1). Totožnou či podobnou formuli obsahuje
většina dokumentů věnující se tomuto tématu, přičemž zaručena jsou výhradně
individuální práva, nikoli kolektivní. Tento posun od kolektivně právních standardů
meziválečné doby je zdůvodňován právě negativní zkušeností holocaustu, kdy norimberské
rasové zákony představovaly typ zvláštní legislativy pro danou menšinu. Striktně
antidiskriminační princip tedy v souvislosti s ochranou menšin zamezoval i uplatňování
mechanismu pozitivní diskriminace, renesance kolektivních práv nastala až v 60. letech.
Paradoxně příčina této perspektivní změny spadá do stejné kategorie jako vymezování se
vůči holocaustu, a sice boj s rasismem. Zápas Hnutí za občanská práva ve Spojených
státech amerických už ale měl výrazně jiné historické konotace, holocaustem způsobené
zavržení rasistické ideologie se však projevilo i zde.
2.1.4 Diskreditace násilí
Nacistická ideologie se zakládala na prosazování údajného přirozeného práva silnějšího,
což měla být v nacistické interpretaci nadřazená árijská rasa, potřebující pro svůj rozvoj
tzv. Lebensraum. Přirozený germánský životní prostor situoval Hitler do východní Evropy
obydlené v nacistické rasové teorii podřadnou slovanskou rasou, ovládnutí tohoto území
tedy implicitně předpokládalo boj se zde žijícím obyvatelstvem. Násilí, jakožto používání
síly proti slabšímu7, bylo tudíž konstitutivním prvkem nacistické ideologie jak v kontextu
vnitřní, tak vnější politiky. Zatímco v mezinárodní rovině se násilná orientace projevovala
válkou resp. válečnými sklony, ve vnitrostátní dimenzi nabývala nacisty organizovaná či
podporovaná agrese různých podob, z nichž nejextrémnější byl holocaust. Poválečné
politické uspořádání opět vycházelo z opozice vůči nacistické doktríně a v mezinárodní
politice tak kladlo důraz na mírové soužití a spolupráci (viz zakládání institucí jako OSN
nebo Rada Evropy a jejich hodnotové ukotvení). Odmítnutí násilí na vnitrostátní úrovni
pak představují již zmiňovaná lidská práva, k nimž se později přidala i kodifikace
občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv. Paralelně byla
v morální rovině vzkříšena zásada ochrany slabšího, což se politicky projevilo například
v přijetí modelu welfare state8 a mnohem později v důrazu na dětská práva.
7
8

Výsledek druhé světové války dokázal, že nacistické přesvědčení o silové převaze Třetí říše bylo mylné.
Systém sociálních jistot však paradoxně fungoval i ve Třetí říši.
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2.1.5 Hranice politiky
Holocaust radikálním způsobem prolomil hranici mezi veřejnou a soukromou sférou
života, politika tak pronikla i do nejintimnější části života společnosti. Bezprecedentní
zneužívání státního monopolu na násilí umožnilo politickými nástroji sebrat celým
společenským skupinám de facto vše včetně jejich práva být součástí společnosti. Giorgio
Agamben (2011) označuje tyto vyděděnce a oběti extrémního politického útlaku,
v důsledku jehož působení zbývá takovým jedincům nakonec pouze holý život, termínem
homo sacer. Vystoupením mimo společenskou sféru politika nabyla zrůdného charakteru,
kdy se terčem genocidních čistek mohla stát de facto jakákoli společenská skupina či
jednotlivec v závislosti na momentálním stavu eugenických úvah převládající ideologie.
Situace, kdy společnost organizovaně a vědomě požírá sebe samu, po válce působila jako
varovný signál, politická moc už nikdy neměla dosáhnout tak obludných rozměrů, naopak
byl kladen důraz na mechanismy rozdělení moci a vzájemné kontroly. Toto nalezení hranic
politiky vedlo k přijetí prostředků, jež měly svévolnému zneužívání politické moci
zamezit. Mezi tyto nástroje patří například zakládání mezinárodních organizací s policejní
pravomocí, zřizování soudních dvorů na nadnárodní úrovni, kodifikace mezinárodního
práva či výše zmiňované postulování lidských práv.
2.1.6 Diskreditace éry ideologismu
Podstatným atributem genocidy je její ideologický význam, nacistická doktrína by bez
holocaustu zcela postrádala svůj smysl vyšlechtění nové lidské rasy a vymýcení starého
řádu. V nacistické interpretaci byl tedy holocaust „jen“ nezbytným uváděním
ideologických cílů do praxe. Tento extrémní způsob naplňování ideologie a současně její
monopolní mocenské postavení, které jí umožnilo v jednu dobu takřka neomezené
působení, ukázalo zhoubný charakter ideologicky jednotné a vyhraněné společnosti9.
Poučení, které si Evropané z této historické zkušenosti odnesli, bylo převládnutí
pragmatického přístupu v politice a vystříhání se extrémů. Ideologie již neměla
představovat hnací motor politiky, ale naopak měla sloužit jako podpora pragmatickým
cílům zlepšování životní úrovně obyvatel a dosažení stabilního politického prostředí.
Extremismus (zejména pravicový) se stal společensky zavrhovaným a v řadě zemí byly
dokonce fašistické politické strany zakázány zákonem. Tyto faktory přispěly k vývoji
9

V nacistickém Německu a jeho satelitech samozřejmě existovali i stoupenci jiných politických směrů,
ovšem jejich hlas byl ve společnosti de facto zcela potlačen.
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pluralitní, diverzifikované společnosti a z ní plynoucí dostředivé povaze evropské politiky.
Potlačování radikálních postojů a vyčerpání z válečné politické mobilizace také vedlo
k útlumu politického aktivismu, který se opětovně probudil až v 60. letech. Díky absenci
jednotné myšlenky, jež byla výsledkem opuštění éry ideologismu, ovšem šedesátníci
představovali spíše skupiny složené z individualit než masová ideologicky unitární hnutí
třicátých let (Snyder, 2013). Individualismus je příznačným rysem evropských demokracií
dodnes a holocaust se svými asi šesti milióny zmařených lidských životů má na tom
nepochybně svůj podíl.
2.1.7 Role malého člověka a mlčící většiny
Vedle hrůzných rozměrů, způsobu provádění a záměrnosti šokuje nacistická vražedná
mašinerie ještě jedním aspektem, a sice pasivním přístupem většinové společnosti. Raul
Hilberg (2002) rozděluje nacisty ovládanou společnost v souvislosti s holocaustem na
pachatele, oběti a diváky. Běžně bývá pozornost upírána převážně na pachatele a oběti,
v případě tak rozsáhlého vyvražďování se ale nejde nezeptat: „Jak se to mohlo stát?“ a
hned potom „Jak to mohli Evropané10 dopustit?“ Na podobné otázky nelze jednoduše
odpovědět shozením veškeré odpovědnosti za holocaust na vedoucí nacistické
představitele v čele s Adolfem Hitlerem, skutečnost je mnohem složitější. Problém role
tzv. malého člověka a většinové společnosti ve vztahu k holocaustu se řešil nejen
bezprostředně po válce při označování a trestání viníků, avšak stal se konstantní součástí
veřejné diskuse o holocaustu. Tímto způsobem holocaust přitáhl pozornost na postavení
tzv. obyčejných lidí v politickém systému, důraz na lidský faktor se pak projevil například
v již zmiňovaném přijetí modelu sociálního státu či růstu vzdělanosti. Přijetím těchto
principů se společnost stala více otevřenou a prostupnou, významně se posílila střední
třída, která převzala vedoucí úlohu, a pozůstatky tradiční evropské společenské hierarchie
de facto úplně vymizely.

2.2 Holocaust a demokracie
Shrnou-li se závěry předchozí kapitoly, vykrystalizuje obraz poválečné politiky stavící na
ideálech politické rovnosti, míru, spolupráce, lidských práv, individuální svobody,
10

Záměrně používám slovo „Evropané“ nikoli „Němci“, neboť holocaustu asistovaly přímo i jiné národy a
pasivních přihlížitelů bylo ještě víc.
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solidarity a plurality. Politická moc má v sobě dále zabudované kontrolní mechanismy,
opírá se o silnou střední třídu, soustředí se na pragmatické cíle a ideologicky inklinuje ke
středu. Pro popsaný model se v evropském kontextu zažilo označení liberální
demokracie11, s tímto vymezením bude nadále pracovat i tato kapitola, která se zabývá
vztahem holocaustu a demokracie.
2.2.1 Holocaust jako totalitní fenomén
Nacistický režim ve své vrcholné fázi je typickým příkladem totalitního způsobu vlády, jak
jej definují např. Balík a Kubát (2012), holocaust je pak jeho neodmyslitelnou součástí.
Nezbytným předpokladem pro uskutečnění konečného řešení bylo v teoretické rovině
indoktrinační podmanění společnosti, v praktické dimenzi pak skvěle fungující policejní a
úřednický aparát. Byrokratizace celého procesu výstižně demonstruje charakter totalitního
státu, kde každá složka je pevnou součástí systému, jemuž má sloužit nehledě na vlastní
svědomí a hodnoty12. Zničením jakéhokoli typu svobody a z ní odvíjející se potlačení
individuality pak vede nevyhnutelně i k rozmělnění resp. zániku odpovědnosti. Nacisté
sice nedokázali vybudovat typologicky čistý totalitní režim, v otázce holocaustu se mu
ovšem přiblížili, což připomíná Hannah Arendtová ve své knize „Původ totalitarismu“
(1996), když označuje nacistické koncentrační tábory za laboratoře totalitarismu. Důkazem
totalitní povahy holocaustu je mj. právě nemožnost definitivního vymezení viníků,
nacistům se totiž podařilo rozmělnit odpovědnost dle totalitárního klíče. Systémově zcela
odlišné pojetí totalitární spravedlnosti po válce narazilo na tradiční evropské chápání
spravedlnosti a ukázala se jejich fatální nekompatibilita, což ilustruje případ Adolfa
Eichmanna (Arendtová, 1995). V totalitním režimu je zlo, stejně jako jiné tradiční
hodnotové koncepty banalizované, jedná se tedy o kvalitativně nový typ politického
systému, holocaust jakožto jeho zředěná forma naznačuje, jak by totalitarismus fungoval
v praxi.
2.2.2 Demokracie a totalita
Jestliže holocaust je odlehčenou verzí totalitárního režimu a poválečná podoba politiky, jež
je označována pojmem liberální demokracie, byla vystavěna v opozici k němu, nabízí se
11

Záměrně jsou na tomto místě vynechány politologické definice pojmů „demokracie“ a „liberalismus“.
Právě svědomí a vlastní individualitu má člověk nové rasy dle nacistické doktríny zcela postrádat (Hitler,
1925).
12
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pojetí demokracie jako protipólu totality. Mnozí autoři přesto hovoří o společných
kořenech obou systémů, jakožto moderních fenoménů. Pro Michela Foucaulta (2000) je
ústředním prvkem modernity zaměření politiky na člověka (tzv. biopolitika), Hannah
Arendtová (1996) zase zdůrazňuje roli masové společnosti, kde je jedinec atomizovaný a
postrádá tradiční sociální vazby. Naopak Karl R. Popper (1994) moderní charakter
totalitarismu popírá a hledá jeho kořeny už u Platóna, dualismus demokracie-totalita, pak
nahrazuje binárním konceptem otevřené resp. uzavřené společnosti. Totalitarismus a
demokracie v tomto podání jsou vlastně dvě tváře jedné skutečnosti, přičemž perspektivní
měřítko zde představuje existence svobody. V ideálním totalitním zřízení nefiguruje žádný
druh svobody, zatímco demokracie je závislá na svobodě, jakožto podmínce funkční
plurality, na jejímž principu je konstituována. Z výše popsaného vyplývá, že v sobě
demokracie implicitně zahrnuje rovněž svobodu volby systémové změny, přičemž nemusí
jít nutně o zřízení totalitní. Současná politologie totiž vedle demokratických a totalitních
rozeznává ještě autoritativní režimy13, pro něž je typické omezení svobody. Oproti totalitě
zde tedy svoboda existuje, ovšem ve srovnání s demokracií je výrazně okleštěná.
2.2.3 Zvrácení demokracie
Demokratickým systém se tudíž může transformovat do autoritativního či totalitního
způsobu politického zřízení dle aktuální společenské poptávky, na které je závislý. Před
tímto rizikem ohrožení demokracie prostřednictvím změny většinové politické orientace
varuje například O´Sullivan (2002). Dosavadní společenský konsensus upřednostňující
demokratický politický řád je založen na sdílení hodnot a jimi definovaných
pragmatických výhodách14. Klíčovým nástrojem udržení demokracie je tudíž vzdělávání
společnosti

v demokratickém

duchu

a

utužování

jejího

ideologického

rámce

prostřednictvím kultury, naopak jakékoli zpochybňování liberálně demokratických hodnot
závažně ohrožuje celý politický systém. Holocaust resp. vymezení se vůči němu je pevnou
součástí evropské demokratické tradice, v níž plní roli symbolu a garanta, ztráta
duchovního dědictví holocaustu tedy může znamenat potenciální ohrožení demokratické
uspořádání Evropy.

13

Toto trojí rozdělení je pouze základní, existují samozřejmě mnohem citlivější typologie zahrnující větší
množství kategorií (Balík; Kubát, 2012).
14
Pokud bude společnost hodnotově orientovaná na válku, nebude považovat mírový stav za devízu.
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3 Zanikání paměti holocaustu
Na snižování ideologického působení holocaustu má hlavní podíl kolektivní zapomínání,
což je z větší části pasivní proces. Považuji ovšem za vhodné v této části rozebrat i
principy menšinového faktoru podílejícím se na zmíněném snižování, a sice popírání
holocaustu. Jedná se totiž na rozdíl od zapomínání o aktivní proces, jehož funkční
mechanismus může sloužit jako varování před podobnými dezinterpretačními formáty, jež
mohou aktivně ohrožovat demokratické principy, jak bylo popsáno výše. Tato část je proto
rozdělená do dvou kapitol, z nichž první se věnuje popírání holocaustu a druhá
kolektivnímu zapomínání.

3.1 Popírání holocaustu
Tato kapitola se navzdory celkovému zaměření práce věnuje holocaustu převážně ve
významu dějinného aktu. Jelikož však idea holocaustu vychází z historické zkušenosti jeho
prožití, lze zpochybnění historické skutečnosti klasifikovat nepřímo i jako útok na
samotnou ideu holocaustu.
3.1.1 Formy popírání
Fenomén popírání holocaustu lze dle intenzity odstupňovat do tří forem, přičemž
nejradikálnější je absolutní popírání, jež představuje přesvědčení, že k holocaustu vůbec
nedošlo a jedná se o historickou lež. Střední úrovní je pak zpochybňování holocaustu, které
přiznává jeho existenci, rozporuje ovšem jeho jednotlivé aspekty. Nejmírnější a také
společenský nejrozšířenější formou je zlehčování významu holocaustu, které souhlasí
s historickým výkladem holocaustu, odmítá mu však přiznat příslušnou pozornost a
vážnost, popírá tak de facto historickou hodnotu holocaustu. Běžně se poslední úroveň do
konceptu popírání nezahrnuje, o čemž svědčí například znění příslušného zákona o
popírání holocaustu (Česká republika, 2009), proto mu bude věnován prostor spíše
ve druhé kapitole tohoto oddílu.
3.1.2 Cíle popírání
Popírání holocaustu není samoúčelné, neboť popírači svým jednáním zpravidla sledují
nějaký politický cíl. Generalizují-li se tyto cíle, vykrystalizují tři vzájemně propojené
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množiny záměrů: morální očištění viníků, diskreditace Židů a relativizace historie;
následující řádky se je pokusí osvětlit.
Morální očištění viníků
Holocaust má hlavní zásluhu na diskreditaci nacistické ideologie, myšlenkový postup
popíračů je tedy jednoduchý: odečte-li se od nacismu holocaust, ztratí nacistický režim (a
tudíž i nacistická ideologie) aureolu bestiálnosti a zůstane jen jednou z mnoha variant
politických zřízení, která vedla válku s jinými typy režimů. Zařazením nacismu na stejnou
úroveň s jinými ideologiemi, ospravedlňuje její svobodné vyznávání. Popírači, začasté
sympatizanti nacismu, tak ve snaze odstranit vinu z nacismu a obhájit své politické vyznání
vytrhávají z nacistické ideologie jeden z jejích základních konstitutivních prvků.
Paradoxně tudíž spíše podtrhují obludnost myšlenkového konceptu, který bez existence
holocaustu zcela ztrácí svou podstatu15.
Vedle obhajoby vlastního společenský nepřijatelného politického přesvědčení se k
důvodům popírání holocaustu týkajících se morálky řadí rovněž nejrůznější variace tzv.
vichistického komplexu. Zatímco předchozí motiv popírání holocaustu byl politické
podstaty, zde se jedná spíše o psychologický fenomén, spočívající v popírání vlastní
(spolu)viny. Aktéři sice zpravidla nepopírají samotnou existenci holocaustu, avšak určitým
způsobem deformují historickou realitu, aby zakryli důkazy o vlastním podílu na
holocaustu. Tato psychologicky motivovaná manipulace s fakty je mnohem nebezpečnější,
neboť má na rozdíl od předchozího přístupu mnohem větší potenciál rozšířit se ve
většinové společnosti, o čemž svědčí např. polský případ přijetí zákona o zákazu klást
odpovědnost za holocaust do souvislosti s polským obyvatelstvem v lednu loňského roku
(České noviny, 2018).
Diskreditace obětí
Protipólem očištění viníků holocaustu je pošpinění obětí, tedy zejména Židů, jakožto
původců historické lži. Pokud totiž označují popírači holocaust za podvod (resp. mýtus),
musí existovat také jeho strůjce. Dle popíračské argumentace je jím logicky skupina, která
z faktu holocaustu nejvíce profituje, tudíž Židé. Obviňování obětí z šíření klamu je
z morálního hlediska obzvlášť kruté a (mírně řečeno) nespravedlivé, přesto je jedním ze
15

Na toto úzké propojení holocaustu a nacistické ideologie naráží Yehuda Bauer ve své knize „Rethinking
the Holocaust“ (2000).
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základních kamenů popírání holocaustu, neboť odhaluje antisemitistický původ pohnutek
popíračů. Typicky tito lidé operují s údajným židovským sklonem k vytváření konspirací a
jejich tajným vlivem na rozhodující politické síly. Hlavním důvodem rozšiřování mýtu
holocaustu podle jeho popíračů je touha Židů po vlastním státu, kvůli pocitu „domnělé“
křivdy, jež se za války přihodila židovskému národu, totiž světové velmoci umožnily vznik
Izraele. Vedle tohoto politického vítězství se popírači často zaměřují na další pomyslné
zisky i reálná odškodnění obětem holocaustu například na vysoké finanční kompenzace
proudící ze Spolkové republiky Německo do Izraele. Soustředěním se na problematiku
náhrad škod způsobených holocaustem převrací klasickou perspektivu jeho vnímání
naruby, jelikož budí zdání vyvážení, ne-li dokonce převážení výhod pro Židy. Tento zcela
absurdní pokus o banalizaci zločinů holocaustu na úroveň tržní logiky náklady-zisk snadno
dementuje argument hodnoty lidského života, kterou nelze s čímkoliv srovnávat.
Antisemité kritizující Židy za jejich údajnou posedlost penězi a degradaci lidského života
na ekonomický rozměr se zde tedy paradoxně (nebo možná spíše příznačně) dopouštějí
stejného deformování historické reality skrze ekonomická měřítka.
Relativizace historie
Zatímco morální očištění viníků a diskreditace obětí jsou politickým cílem neonacistů,
antisemitů a dalších podobně názorově orientovaných jedinců, kteří tvoří relativně
menšinovou složku společnosti, relativizace historie představuje mnohem větší nebezpečí,
neboť ohrožuje výrazně širší segment společnosti. V tomto bodě se totiž téma odchyluje od
klasického popírání holocaustu a přechází spíše k vývojově mladšímu zpochybňování,
menší míra demagogie pak má šanci cílit na širší společenské vrstvy. Navíc vyvolávání
otazníků nad historicky doloženými fakty nemá za následek pouze relativizaci událostí
samotných, nýbrž celkové zpochybnění reality. Téma holocaustu zde tedy slouží pouze
jako prostředek pro vyvrácení historických skutečností a znejistění publika. Podrýváním
historie se zpochybňovači snaží vyvolat v obecenstvu dojem, že minulost se mohla odehrát
jinak, než se běžně učí ve školách. A je-li takto zpochybněna historická pravda, pak lze
snadno přenést ztrátu důvěry i na současné dění, což je skutečný cíl relativistů. Jedinec,
jenž ztratil víru v existenci pravdy, rezignuje postupně i na další hodnoty a stává se
jednoduchým terčem pro politickou manipulaci. Na této argumentační rovině tudíž
zpochybňování holocaustu ztrácí svou specifičnost a řadí se na úroveň ostatních
konspiračních teorií podrývajících historickou pravdu, díky tomu opouští prostředí
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pravicového extremismu a přelévá se do dalších sociálních skupin. Relativizace hodnot
představuje obzvlášť silnou hrozbu v dnešním světě internetových médií a sociálních sítí,
svou vazbou na současnost je aktuálně nejpalčivější ze všech tří zmiňovaných cílů popírání
resp. zpochybňování holocaustu.
3.1.3 Metody popírání
Po představení důvodů, proč dochází k popírání holocaustu, vykreslí tato podkapitola jeho
jednotlivé metody, jejichž osvětlení blíže nastíní celkový obraz tohoto fenoménu.
Klasickou taktikou popíračů je soustředění se na symboly holocaustu, které se tak stávají
nejčastějším terčem jejich zpochybňování. Marginalizace významu holocaustu skrze
degradaci jeho symbolů je doplněna zveličováním válečných zločinů druhé strany, tedy
Spojenců. Dále budou blíže vysvětleny dílčí metody popírání holocaustu.
Relativizace holocaustu
Popírači často kladou holocaust do souvislosti s válečnými zločiny, svou obhajobu
nacismu staví na přítomnosti spojeneckých krvavých akcí, jako byly katyňský masakr či
bombardování německých měst na sklonku války. Pouhý argument vyhrocení válečné
situace ale nepostačuje k vysvětlení, proč byl nacistický teror směřován mj. i na domácí
obyvatelstvo a proč se zaměřoval na Židy, a to už před samotným vypuknutím války. Zde
si popírači vypomáhají teorií o dvojím židovském vyhlášení války nacistickému Německu,
se kterou přišel německý historik Ernst Nolte, jenž se proslavil v 80. letech jako oponent
Jürgena Habermase ve sporu o hodnocení nacistické éry v Německu označovaném jako
Historikerstreit. Za první židovské vyhlášení války Německu považuje Nolte plán
angloamerických Židů z března 1933 bojkotovat německé zboží, za druhé vyhlášení pak
označuje dopis prezidenta Světového židovského kongresu Chaima Weizmanna britskému
premiérovi Nevillu Chamberlainovi z 29. srpna 1939, v němž Weizmann hovoří o nutnosti
bojovat proti nacismu (holocaust.cz; ©2001). Irelevance těchto „důkazů“ je zjevná, bojkot
zboží vyhlášený úzkou skupinou obyvatel v žádném případě nelze klasifikovat jako
vyhlášení války, stejně tak jako výzva k boji od zástupce nestátní instituce zaslaná
politickému reprezentantovi třetí strany, navíc napsaná tři dny před vypuknutím samotného
válečného konfliktu. Co ovšem podkopává argument o „prostém provádění běžných a
nezbytných válečných opatření“ definitivně je vlastní povaha holocaustu, jakožto
konečného řešení židovské otázky. Žádný z válečných činů Spojenců neměl za cíl úplně
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vyhladit určité etnikum, chtějí-li tedy popírači srovnávat holocaust s chováním
spojeneckých mocností na dobytém území, musí nejprve popřít absolutní rozsah
holocaustu.
Zpochybňování záměrné povahy holocaustu
Nejzrůdnějším rysem holocaustu není počet jeho obětí, z čistě statistického pohledu se
totiž nacistický teror dá srovnat s některými jinými režimy, ba je jimi dokonce překonán,
avšak získává vlastní podstatu teprve svou strašlivou absolutností. Patrně nejznámější
popis sebevražedného mechanismu, kde koncentrační tábory prezentovaly laboratorní
prostředí továren na smrt, poskytla autorka židovsko-německého původu Hannah
Arendtová ve svém díle „Původ totalitarismu“ (2013). Ve zkratce lze celý systém shrnout
následovně: nacistická ideologie usilovala o totální ovládnutí každé lidské činnosti,
k dosažení totálního podrobení potřebovala eliminovat svobodnou vůli člověka a veškeré
jeho hodnotové ukotvení, holocaust měl být stěžejní nástrojem k přetvoření lidské identity,
ten, kdo neztratil život ve vražedné mašinérii, musel ztratit svou lidskost. Neobhajitelná
nehumánnost tohoto principu je očividná, proto je první starostí popíračů popřít záměrný
charakter holocaustu. Nejčastěji zpochybňují tento rys poukazováním na absenci
písemných důkazů o Hitlerově povědomí o holocaustu nebo konkrétních rozkazů
vybízejících k organizovanému vyhlazení Židů z nejvyšších míst Třetí říše. Jelikož Adolf
Hitler zpravidla vydával své direktivy ústně, současná historiografie skutečně nedisponuje
písemným dokladem, že by Hitler sám rozkázal vyhladit židovský národ, avšak dochovaly
se záznamy o konferenci ve Wannsee, kde nacistické špičky připravovaly plány konečného
řešení, a existuje řada dalších průkazných skutečností o vědomé organizaci holocaustu.
Zpochybňování smyslu výpovědí předních nacistů a další snahy popíračů o zakrytí záměru
vyznívají vedle jasně vytyčených cílů nacistické ideologie16 a precizní organizace
holocaustu navzdory vojenským neúspěchům až groteskně zoufale. Popírači tak jsou
nuceni přistoupit k dementování samotného průběhu holocaustu.
Zpochybňování počtu obětí
Šest miliónů obětí není možné označit za náhodné či nahodilé, chtějí-li tudíž popírači
zapřít záměrný charakter holocaustu, musí nejprve zpochybnit toto hrůzné číslo.
V porovnání s ostatními fakty je tento údaj relativně nejsnazším terčem popíračských
16

Viz Hitlerův spis „Mein Kampf“ z roku 1925.
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útoků, neboť záznamy o přesném počtu obětí se z velké části nedochovaly nebo ani nikdy
nebyly sepsány. Jedná se tedy de facto o kvalifikovaný odhad historiků vytvořený na
základě dostupných pramenů (zachráněné fragmenty nacistické úřední dokumentace, rozdíl
transportovaných a navrátivších z koncentračních táborů, osobní svědectví, statistické
propočty apod.), což popírači pochopitelně odmítají uznat jako důvěryhodný postup. Místo
toho manipulují s dostupnými daty a překrucují jejich výpovědní hodnotu, aby dosáhli
dojmu, že oficiální historiografie počty obětí značně nadsazuje. Typickým příkladem
takovéto „hry s čísly“ je pamflet Austina J. Appa „Šestimiliónový švindl: vydírání tvrdých
marek na německém lidu vymyšlenými mrtvolami“ (1973), jehož obsah rozebírá
Lipstadtová (2001) v 5. kapitole své knihy. Nejvíce obětí holocaustu nalezlo svou smrt ve
vyhlazovacích táborech, navíc se plynové komory staly ve veřejném diskurzu hlavním
symbolem nacistického masového vraždění, není tedy divu, že právě funkce plynových
komor je dalším objektem pozornosti popíračů.
Zpochybňování funkce plynových komor
Existence plynových komor na jedné straně umožňovala masový rozsah nacistické vraždící
mašinérie a na druhé straně tak dokládala (a dokládá) záměrnou povahu holocaustu, pro
argumentaci popíračů tedy představuje zásadní problém. Fyzická přítomnost plynových
komor ve vyhlazovacích táborech je díky dochovaným důkazům nevyvratitelná, proto se
stává cílem popíračských útoků funkce těchto objektů. Úřednické záznamy o vybudování
plynových komor, dodávkách Cyklonu B atd. podléhaly archivaci, a ačkoli nikde v těchto
listinách nebyl explicitně zmíněn účel plynových komor, technické parametry charakter
prostoru jasně vymezovaly. Mezi nejznámější „expertízy“ popíračů vydávající plynové
komory za místo k odvšivování vězňů resp. k dezinfekci mrtvých těl patří Leuchterova
zpráva z roku 1988 a o pět let mladší Rudolfova zpráva. Odborné i logické nesrovnalosti
obou zmíněných dokumentů jasně odhalují slabiny popíračské teorie, osobní svědectví
příslušníků Sonderkommanda17 či jiných táborových pracovníků a vězňů, stejně jako sta
tisíce obětí zplynování pak tvoří bariéru, která spolehlivě odrazí všechny pokusy o
redefinici smyslu plynových komor ve vyhlazovacích táborech.
Je evidentní, že v konfrontaci s prověřenými fakty veškeré argumenty popíračů propadnou,
navzdory tomu si popíračská rétorika stále nachází řadu posluchačů. Důvodem tohoto
zájmu je namísto relevantní historické reflexe společenská atraktivita prostředků, jež
17

Tj. pracovní oddíly určené k práci v plynových komorách a v krematoriích.
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popírači využívají pro prezentaci svých názorů.

3.2 Zapomínání holocaustu
Avšak v kontextu následujících řádků vyplývá na povrch poněkud paradoxní zásluha
popíračů na popularizaci holocaustu, i přes svůj negativní přístup k dané problematice jí
totiž věnují pozornost a největší ohrožení duchovního dědictví holocaustu představuje
právě společenská ignorace tématu. Klasickou novinářskou poučku „o čem se nemluví,
jako by nebylo“ lze přeneseně aplikovat i na případ holocaustu, a to jak ve významu
dějinného aktu, tak jeho ideového rozměru. Tato kapitola proto pracuje zejména
s fenoménem paměti holocaustu, jakožto prostředkem udržujícím (nejen) jeho ideový
odkaz společensky stále aktuální.
3.2.1 Kolektivní zapomínání
Zapomínání je přirozenou součástí paměťového procesu, a to i v celospolečenském
kontextu, má funkci nejen kapacitní (paměť má omezený rozsah a staré podněty nemají
výrazně omezovat schopnost vstřebávat nové), ale také terapeutickou. Tento léčebný
účinek je obzvlášť patrný u vzpomínek týkajících se traumatických záležitostí, jíž
holocaust bezesporu je. Proto zpravidla nelze dosáhnout rekonciliace, což je konečné
narovnání vztahů pokřivených v minulosti prostřednictvím vzájemného usmíření,
bezprostředně po ukončení činnosti poškozující ony vztahy mezi subjekty. Kolektivní
zapomínání je tedy nutnou podmínkou pro zdravý vývoj společenských, a tudíž i
politických vztahů. Avšak vždy záleží na míře uplatnění kolektivního zapomínání, úplné
vymazání historické paměti by totiž bylo nejen takřka nemožné, ale hlavně zcela
kontraproduktivní, neboť se vzpomínkami by zmizely také všechny naučené principy a
dovednosti tvořící kulturní a civilizační rámec společnosti. Zapomínání je z větší části
pasivním a samovolným procesem, o to náročnější jsou pokusy institucí pracující s
kolektivní pamětí korigovat míru společenského zapomínání tak, aby didaktický prvek
zůstal

zachován

v co

největším

rozsahu,

ovšem

traumatické

následky

byly

minimalizovány.
Výše popsaný mechanismus dobře ilustruje právě případ paměti holocaustu, bezprostředně
po válce bylo toto téma ve společenské reflexi válečných událostí často zcela přehlížené,
ba dokonce tabuizované a při utváření diskurzu převládal národně-identitární interpretační
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rámec. Druhá světová válka znamenala především traumatickou zkušenost pro všechny její
aktéry, proto se jednotlivé národy nejprve musely soustředit na vyrovnání se s vlastní
historií, než věnovat pozornost utrpení jiných národů či nenárodních objektů nacistické
zločinecké mašinerie. Samotní Židé se pak po prožitých hrůzách snažili především
odpoutat od minulosti a soustředit se na nový začátek, ať už v nově vzniklém Izraeli či
v diaspoře. V této fázi byla vzpomínka na pošlapání ideálů humanity téměř všude v Evropě
čerstvá, takže odkaz holocaustu nemusel být explicitně připomínán, naopak místo jitření
dosud nezhojených ran potřebovala společnost zejména klid na poválečné zotavení se.
Absence tématu holocaustu ve společenské diskusi ovšem rozhodně neznamenala
ignorování jeho duchovního dědictví, ba právě naopak. O všudypřítomném působení
děsivých zkušeností z války svědčí řada politických kroků v tomto období, jež si kladly za
cíl ustavit na příště ideály humanity, míru a politické spolupráce nedotknutelným základem
lidského společenství (viz přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a svobod OSN v roce
1948 či zakládání rozličných mezinárodních organizací regionálního i univerzálního
charakteru).
Veřejná debata o holocaustu se otevřela až v 60. letech, tedy bezmála dvě desetiletí po
uzavření nacistických továren na smrt, za tu dobu se evropská společnost alespoň částečně
vzpamatovala z prožitých hrůz a hlavně dospěla nová generace, jíž chyběla válečná
zkušenost. Tito mladí lidé sice druhou světovou válku nezažili, cítili však břemeno tíživého
mlčení svých rodičů a prarodičů o vlastní minulosti, jehož podstatu potřebovali pochopit,
aby se mohli orientovat v poválečném světě významně ovlivněném duchovním odkazem
holocaustu. Tlak tzv. šedesátníků tedy spustil druhou fázi vývoje paměti holocaustu, kdy se
do procesu udržování kolektivní paměti zapojují subjekty, které znají danou historickou
událost pouze zprostředkovaně, proto vzrůstá potřeba vést o tomto tématu relevantní
veřejnou diskusi. Tato rozprava je ovšem limitována prostředím studené války, kdy se
obyvatelé východní Evropy, tedy hlavního dějiště holocaustu, nemůžou svobodné debaty
účastnit. Zborcení železné opony v kontextu holocaustu znamená nejen příležitost
k objevení nových zdrojů informací o něm, ale i politickou výzvu vysvětlit
Východoevropanům ideologické základy a hlavní direktivy dosavadního vývoje evropské
společnosti, do níž se znovu pokoušeli začlenit.
Nová vlna zájmu o holocaust z přelomu tisíciletí dnes ve společnosti znatelně upadá, což
souvisí jednak s přílivem nových politicky významných faktorů, jež nejsou takřka nijak
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spojeny s holocaustem nebo jeho dědictvím, jednak s generační výměnou. Na jedné straně
se tedy snižuje potřeba znát historické okolnosti týkající se holocaustu, na druhé vymírají
jeho přímí účastníci, jejichž svědectví má při mediaci zkušeností zásadní váhu. V této fázi
se již význam terapeutického účinku kolektivního zapomínání téměř vytrácí, neboť
nepřímé prostředkování ubírá traumatu na síle a přeživší aktéři holocaustu ze společnosti
mizí, nastává tudíž čas pro akceleraci kolektivní paměti, skrze niž zůstane ve společnosti
zachován ideový odkaz holocaustu.
3.2.2 Živá a neživá paměť
Standardní historiografie označuje výše popsaný jev za přelom mezi tzv. živou a neživou
pamětí, přičemž nositeli živé paměti jsou samotní účastníci historických událostí, zatímco
u neživé jsou to předměty, knihy, archiválie, místa či další prostředky uchování paměti
mimo vlastní lidskou paměť.18 S vymíráním pamětníků dochází tudíž i k zániku živé
paměti19 a má-li být holocaust i jeho didaktický význam zachován v kolektivním vědomí
společnosti, je třeba obrátit se k prostředkům neživé paměti. Klíč k udržení duchovního
dědictví holocaustu tedy spočívá ve společenské osvětě konané skrze příslušná muzea,
archivy, památníky, historiály, místa paměti, historická jubilea, tradice, ale i literaturu a
takřka veškeré mediální či umělecké formy apod. Zkrátka se fenomén holocaustu musí stát
pevnou součástí evropské kultury, jinak bude trvání jeho odkazu vážně ohroženo
kolektivním zapomenutím.

18

Radil ve své knize „Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech“ (2016) používá termíny živá paměť a psaná
paměť, jeho definice obou konceptů se však od standardního pojmosloví výrazně odchylují.
19
O specifické roli svědků při výkladu historie viz Bartov (2011).
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Závěr
Tato práce představila holocaust z hlediska poválečného formování Evropy jakožto její
základní ideologický zdroj, slovy Timothyho Snydera z historické zkušenosti holocaustu
vyvěrá „zakládající mýtus Evropy – legenda o svobodě a solidaritě“ (2015). Mezi hlavní
principy a ideály, jejichž význam v evropském politickém myšlení holocaust podtrhl, patří
politická rovnost, mír, spolupráce, lidská práva, svoboda, solidarita, pluralita, kontrola
moci, individualismus a pragmatismus. V politické praxi se toto ideologické zázemí
demokracie projevuje opíráním o silnou střední třídu a ideologickou inklinací ke středu.
Trvání duchovního dědictví holocaustu tak, jak jej v odpovědi na výzkumnou otázku
definovala tato práce, je ovšem v současné době ohroženo kolektivním zapomínáním i
útoky popíračů. Zatímco kolektivní zapomínání je přirozený, převážně pasivní proces,
jemuž podléhá společnost jako celek, různé varianty popírání holocaustu zasahují zatím
pouze minoritní část společnosti, nebezpečné jsou však svým aktivním charakterem.
Obzvlášť patrný je tento rys v případě, že je dezinterpetování holocaustu cíleně využíváno
k relativizaci společensky uznávaných hodnot, jíž, jak ukazuje tato práce, popírači dosahují
pomocí ohýbání historických faktů.
Podobné narušení ideologického rámce demokracie však fatálním způsobem oslabuje
samotné demokratické politické uspořádání Evropy, jež je založené na podpoře většinové
společnosti. Tato práce na případu holocaustu tak v souladu se svým cílem dokazuje, že
má-li koncept liberální demokracie přetrvat v životaschopném stavu, musí se evropská
společnost aktivně snažit posilovat vědomí svého hodnotového ukotvení a bránit snahám o
rozbourání její ideologické báze. V opačném případě reálně hrozí vyprázdnění
demokratických hodnot a následný rozklad institucí, jejichž rolí je mj. chránit ony hodnoty.
Podstatnou roli při vytváření a zachovávání hodnot ve společnosti plní kultura, její obraz
tak v lecčems vypovídá o politické budoucnosti. Konkrétnější kontury modelu
postdemokratické Evropy ale prozatím zůstávají námětem dalšího politologického
výzkumu.
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Summary
This thesis presented the Holocaust in terms of the post-war formation of Europe as its
basic ideological source, in words. The main principles and ideals that the Holocaust has
highlighted in European political thought include political equality, peace, cooperation,
human rights, freedom, solidarity, pluralism, power control, individualism and
pragmatism. In political practice, this ideological background of democracy is based on a
strong middle class and an ideological inclination to the centre. However, the duration of
the Holocaust's spiritual heritage, as defined by this paper in response to a research
question, is currently threatened by collective forgetting and denial attacks. However, a
similar disruption to the ideological framework of democracy fatally weakens Europe's
very democratic political structure, which is based on the support of the majority society.
This thesis on the Holocaust case thus demonstrates that, if the concept of liberal
democracy is to survive in a viable state, European society must actively seek to strengthen
its awareness of its value anchor and prevent efforts to break down its ideological base.
Otherwise, there is a real risk of emptying democratic values and the subsequent
disintegration of institutions whose role is, among other things, to protect those values.

25

Zdroje
Sekundární literatura
AGAMBEN, Giorgio (2011). Homo sacer: suverénní moc a pouhý život. Praha:
Oikoymenh.
APP, Austin J. (1973). Šestimiliónový švindl: vydírání tvrdých marek na německém lidu
vymyšlenými mrtvolami. Tacoma Park: Boniface Press.
ARENDTOVÁ, Hannah (1995). Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Praha:
Mladá fronta.
ARENDTOVÁ, Hannah (1996). Původ totalitarismu I-III. 1. vyd. Praha: Oikoymenh.
BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal (2012). Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2.,
přeprac. vyd. Praha: Dokořán.
BARŠA, Pavel (2011). Paměť a genocida: Úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo.
BARTOV, Omer (2011). Wartime Lies and Other Testimonies : Jewish-Christian
Relations in Buczacz 1939-1949. East European Politics and Societies. Vol. 25, no. 3, s.
486-511.
BAUER, Yehuda (2000). Rethinking the Holocaust. New Haven and London: Yale
University Press.
FOUCAULT, Michel (2000). Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.
HAVLÍČEK, Aleš; CHOTAŠ, Jiří (2016). Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost.
Ústí nad Labem: Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem.
HILBERG, Raul (2002). Pachatelé, oběti, diváci: židovská katastrofa 1933-1945. Praha:
Argo.
HITLER, Adolf (1925). Mein Kampf. Mnichov: Franz Eher Nachfolger/NSDAP.
JUDT, Tony (2008). Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha: Slovart.
LIPSTADTOVÁ, Deborah (2001). Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť.

26

Praha, Litomyšl: Paseka.
O´SULLIVAN, Noël (2002). Fašismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
PEČENKA, Marek; LUŇÁK, Petr (1995). Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri.
POPPER, Karl Raimund (2011). Otevřená společnost a její nepřátelé I: Platónovo
zaříkávání. Praha: Oikoymenh.
RADIL, Tomáš (2016). Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech: Sociálně-psychologické
mechanismy, dopady a asociace. Praha: Academia.
SNYDER, Timothy (2013). Intelektuál ve dvacátém století. Praha: Prostor.
SNYDER, Timothy (2015). Politika života a smrti. Praha: Nadace Dagmar a Václav
Havlových Vize 97.

Elektronické zdroje
ČESKÉ NOVINY (2018). Polský Senát schválil kontroverzní zákon o holocaustu. Praha:
ČTK, [cit. 2018-05-17]. Dostupný z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-senatschvalil-kontroverzni-zakon-o-holokaustu/1580605.
INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY, ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE (©2001).
Holocaust [online]. Praha: Židovské muzeum v Praze – Institut Terezínské iniciativy, [cit.
2018-05-15]. Dostupný z: https://www.holocaust.cz/.

Právní dokumenty
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 405 ze dne 1. ledna 2009 o popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidia. In: Sbírka zákonů České republiky. 40/2009,
částka 11, s. 447.
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (1945). Charta OSN. San Francisco: OSN.
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (1948). Všeobecná deklarace lidských práv a
svobod. Paříž: OSN.
27

Teze závěrečné diplomové práce
Katedra politologie IPS FSV UK
Příjmení, jméno: Jana Dubská
Název práce: Dědictví holocaustu v evropském politickém myšlení
Vedoucí práce: Hana Kubátová, Ph.D.
Název práce v AJ: The Holocaust Heritage in the European Political Thought
Studijní obor: Politologie a mezinárodní vztahy
Ak. rok podání: 2018/2019

Semestr zadání: letní

Předpokládaný termín dokončení: LS 2019

Typ práce: bakalářská

Zdůvodnění výběru práce (max. 2000 znaků):
Současná evropská společnost čelí krizi liberálních hodnot, která probíhá paralelně s
vytrácením živé paměti holocaustu, tedy události, jež je jako výstražné memento pilířem
humanitních ideálů, na jejichž základech byla přebudována poválečná evropská politika.
Rozbor duchovního dědictví holocaustu může přinést nové perspektivy vnímání zmíněné
krize hodnotového vyprazdňování evropské politiky a nastínit význam ideového ukotvení
pro liberálně demokratické systémy.

Předpokládaný cíl (max. 1500 znaků):
Cílem práce je prostřednictvím duchovního dědictví holocaustu poukázat na roli a význam
idejí v liberálně demokratických systémech, zároveň přiblížit riziko jejich marginalizace,
které vede k ohrožení celého liberálně demokratického konceptu.

28

Metodologie práce: (max. 1500 znaků):
Práce je koncipována jako analytická případová studie s důrazem na případ samotný, tedy
case-centrická. Cílem práce je na případu holocaustu demonstrovat politický význam idejí
v liberálně demokratických režimech, což odpovídá metodě tzv. process tracing postupu,
který je využít jako prostředek k pochopení kauzálního řetězce.

Základní charakteristika (max. 1500 znaků):
Holocaust se stal ve veřejném diskursu synonymem pro absolutní zvrácenost totality,
diskreditace násilí a diktátorského způsobu vlády vedla po druhé světové válce k
přebudování evropské politiky na základě liberálně demokratických principů a
humanitních ideálů. S postupnou erozí kolektivní paměti holocaustu se zdá, jako by
erodovalo i ideové ukotvení evropských liberálně demokratických režimů. Práce se zabývá
právě vztahem holocaustu k hodnotám liberální demokracie a jejich rolí v politickém
systému.

Předpokládaná struktura práce (max. 1400 znaků):
Úvod
1. Teoretické vymezení holocaustu
2. Politický rozměr holocaustu
3. Zanikání paměti holocaustu
Závěr

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):
AGAMBEN, Giorgio (2011). Homo sacer: suverénní moc a pouhý život. Praha:
Oikoymenh.
ARENDTOVÁ, Hannah (1995). Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Praha:
Mladá fronta.
ARENDTOVÁ, Hannah (1996). Původ totalitarismu I-III. 1. vyd. Praha: Oikoymenh.
BARŠA, Pavel (2011). Paměť a genocida: Úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo.

29

BAUER, Yehuda (2000). Rethinking the Holocaust. New Haven and London: Yale
University Press.
HILBERG, Raul (2002). Pachatelé, oběti, diváci: židovská katastrofa 1933-1945. Praha:
Argo.
JUDT, Tony (2008). Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha: Slovart.
LIPSTADTOVÁ, Deborah (2001). Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť.
Praha, Litomyšl: Paseka.
POPPER, Karl Raimund (2011). Otevřená společnost a její nepřátelé I: Platónovo
zaříkávání. Praha: Oikoymenh.
RADIL, Tomáš (2016). Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech: Sociálně-psychologické
mechanismy, dopady a asociace. Praha: Academia.

30

