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Holocaust ( oa) - pronásledování a zám rná genocida id , Rom  a dal ích skupin, je  nacisté 
pova ovali za mén cenné - pat í k nejhr zn j ím zku enostem cel ch lidsk ch d jin. Pouze id  
bylo zavra d no mezi 5 - 6 000 000. Ji  od konce II. sv tové války se objevují pokusy tuto 
historickou realitu zpochybnit. Postupn  se vytvo ilo hnutí "popíra  holocaustu“ (holocaust 
deniers), které p sobí v mnoha zemích sv ta. Jedinci a organizace hlásící se k tomuto sm ru 
dezinterpretují, p ekrucují nebo zcela zaml ují historická fakta o genocid  idovského národa. 
Prosazují ideologii ("revisionismus“ i "negationismus“), podle které nacistické vyhlazování 
id  neexistovalo, ale je to m tus, le  nebo smy lenka. 

 
Zpo átku existence bylo hnutí pom rn  izolované, ale v n kolika posledních desetiletích za ívá 
neb val  rozvoj, co  je d sledek zm ny strategick ch prost edk  zejména v propagaci my lenky, 
e "holocaust nebyl“. Podle profesorky Debory Lipstadt (nejznám j í bojovnice proti 

popíra m) popírání holocaustu, které má v západní a st ední Evrop  pevné ko eny, se v 
posledních letech projevilo po celém sv t . Zlom je mo né identifikovat ve chvíli, kdy popíra i 
za ali ozna ovat své argumenty o holocaustu jako "v decky podlo ené a v decky 
zd vodnitelné“. 

Historie hnutí 

Historick  revisionismus existuje ji  od dvacát ch let minulého století. P edvále n  
revisionismus, kter  se soust edil na kritick  v klad role americké vlády za první sv tové války a 
povále né popírání holocaustu jsou spojeny p edev ím pron mecky orientovan m stanoviskem. 
Kritick  postoj se ov em u ady reprezentant  revisionistické koly postupn  zm nil v obranu 
nacistického re imu a jeho apologetiku (pr kazná je tato zm na nap íklad u amerického historika 
Harry Elmera Barnese). 

Evropská v tev revisionismu se za ala konstituovat ihned po druhé sv tové válce. Maurice 
Bardeché vydal v roce 1948 knihu Nuremberg or the Promised Land, ve které tvrdil, e 
dokumenty o holocaustu byly zfal ovány a pod pojmem "kone né e ení“ byl mín n pouze 
transfer evropsk ch id  do ghet na v chod  Evropy. 

Bardaché se sna il mimo jiné dokázat, e idé nejsou ob mi nacionálního socialismu, ale jsou 
naopak vinni za následky druhé sv tové války. Za dal í "otce zakladatele“ popíra ského hnutí v 
Evrop  je mo né pova ovat Paula Rassiniera (p esto e pro el koncentra ním táborem 
Buchenwald), Konstantina Hierla a Petera Kleista. Argumenta ní páte  amerického revisionismu 
po roce 1945 tvo í dílo H. E. Barnese, D. L. Hogana, A. J. P. Tailora a F. P. Jockeyho. Barnes 
jako první prohlásil, e ísla o zavra d n ch idech byla "p ehnaná“. Citace prací t chto autor  
publikovan ch text  se vyskytuje v naprosté v t in  sou asn ch americk ch revisionistick ch 
prací. 
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Druhá generace "revizionist “, která se objevila v 70. letech, se soust edila na úplné 
zpochybn ní samotné existence holocaustu a plynov ch komor v n meck ch nacistick ch 
táborech. P elomov m okam ikem pro toto období, ale i ve v voji celého hnutí, bylo vydání 
knihy Artura Butze: Hoax of XX. Century (Podvod 20. století). "Podvod 20. století“ je více ne  
kni ní zdroj pro revizionisty, pro n  tato kniha tvo í paradigma. Druh m revisionistick m 
"bestsellerem“ se stala kniha Richarda Harwoodse Did Six Million Really Die?(Zem elo 
skute n  est milion ?), její  vydání znamenalo soudní proces s dal í v znamnou figurou celého 
hnutí Ernstem Zündelem. 

V sou asné dob  se p edstavitelé hnutí zam ují na vykreslení obrazu hnutí jako bojovník  za 
prosazení "v decké pravdy“. Za aly se psát v decky se tvá ící publikace, studie a zprávy. U 
soudních proces  s popíra i jsou v dy povoláváni r zní experti, kte í p edkládají "zaru ené a 
v decky ov ené“ d kazy o tom, e holocaust neprob hl. Pravd podobn  nejznám j í je v této 
souvislosti zpráva, kterou vypracoval Fred A. Leuchter. Zpráva m la prokázat, e plynové 
komory v Osv timi-Birkenau neexistovaly. 

Soudy u kter ch Leuchter se svou zprávou vystupoval odmítly uznat Leuchtera jako zp sobilého 
k vypracovávání expertních posudk . V komunit  popíra  je zpráva (Leuchter Report - An 
Engineering Report on the Alleged Execution Chambers at Auschwitz, Birkenau, and Majdanek, 
Poland) p esto pova ována za neot esiteln  d kaz neexistence komor. 

Organizace hnutí 

Zásadními otázkami, které musí e it ka dé existující hnutí jsou: jak í it své vize a ideje, jak 
mobilizovat stávající leny hnutí, jak získávat leny nové a jakou zvolit formu p sobení. Popíra i 
holocaustu zakládají p edev ím tzv. "instituty“ a "v bory“ (Adelaide Institute, Institute for 
Historical Review, Comittee for Open Debate on the Holocaust, Liberty Lobby). 

V echny popíra ské instituty se sna í legitimizovat názor, e holocaust neexistoval. Vytvá ení 
"nezávisl ch“ historick ch institut  je inností, které dávají popíra i nejvy í prioritu. Vn j í 
forma je nesporn  velmi d le itá, ji  samotné názvy organizací mají nazna it, e se jedná o 
seriózní v decké instituce i analytické skupiny prosazující "otev ení“ debaty o holocaustu. 
Organizace propagující "osv timskou le “ se také skr vají za r zné druhy skupin, které dohlí ejí 
na dodr ování lidsk ch práv (americká organizace Liberty Lobby nebo australsk  Victorian 
Council for Civil Liberties). Citlivost otázky lidsk ch práv v sou asném euroatlantickém 
prostoru zp sobila, e mnohé z t chto skupin nemají u ve ejnosti nálepku rasist  i antisemit . 
Podle profesorky Lipstadt jde o sou ást strategie, její  pomocí toto hnutí infiltruje do hlavního 
proudu ob anské spole nosti. 

Hnutí popíra  nemá jednu centrální organiza ní jednotku i jednotnou hierarchickou 
architekturu. Systém tvo í mnoho nezávisl ch bun k, které jsou spojeny jednotícím ideologick m 
konceptem, nikoli uniformní strukturou. V ka dé západoevropské zemi existuje mnoho skupin, 
které se zab vají zpochyb ováním p ípadn  popíráním holocaustu. 

Nejv znamn j í popíra skou institucí je Institut pro historickou revizi (Institute for Historical 
Review - IHR), kter  byl zalo en v roce 1979 ji  zmi ovanou Liberty Lobby. Soust edí se na 
vydávání publikací a organizování revisionistick ch aktivit (konference, seminá e, kampan ). 
Institut tvo í rozsáhlá "pavu ina“ propagandist  z mnoha zemí sv ta. V d ími aktivisty jsou 
Mark Weber, Bradley Smith (zakladatel CODOH) a Fred Leuchter (USA); Ernst Zündel 
(Kanada); David Irving (Anglie); Robert Faurisson (Francie); Carlo Mattogno (Itálie); a Ahmed 
Rami ( védsko), kte í jsou zárove  eln mi p edstaviteli hnutí ve sv ch zemí. V Institute for 
Historical Review se tak propojují pi ky hnutí. 

innost IHR je koncentrována na í ení asopisu Journal of Historical Review, kter  je 
nejd le it j ím popíra sk m periodikem. asopis napodobuje standardní akademické publikace: 
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typem, lánky, referencemi (odkazy), p ebalem. Jedná se o dal í velmi ú innou strategii popíra , 
která je zast ena i tím, e v periodiku jsou otiskovány práce bez jakékoli souvislosti s 
holocaustem. Má toti  ukázat ( i dokázat), e se popíra i soust edí na r zné etapy historie (nikoli 
pouze na holocaust) a jsou vedeni pouze snahou odhalit pravdu. IHR a jeho innost zejména na 
poli "v deckého zd vodn ní neexistence holocaustu“ je tak atraktivní pro neonacisty, antisemity 
a rasisty (materiály IHR jsou citovány organizacemi jako Ku-Klux-Klan, American Nazi Party, 
NSDAP-AO a National Aliance). 

V znamní akté i hnutí 

U popíra  se nesetkáváme s jedním v dcem, ale spí e s v znamn mi aktéry, kte í se podílejí na 
propagaci hnutí r zn mi formami. Komponenty ideologického diskursu popíra  (n meck  
nacionalismus, neonacismus, antikomunismus, antisionismus, antisemitismus) jsou nacházeny v 
r zn ch formách a proporcích, které závisejí na autorovi. Pravd podobn  nejv znamn j í 
postavou celého hnutí je v sou asnosti David Irving. V popíra sk ch kruzích je pova ován za 
elitní historika i p esto, e historii nikdy nevystudoval. Jeho knihy o druhé sv tové válce jsou 
velmi populární a jsou b n  dostupné i v eské kni ní distribuci. Rovn  eské knihovny 
obsahují v tisky Irvingov ch knih. 

Zásadní koncept, kter  David Irving prosazuje ve sv ch knihách, je, e nacistick  v dce Adolf 
Hitler nev d l o "kone ném e ení“ ani o Osv timi. David Irving se sna í dokázat, e "kone né 
e ení“ bylo vytvo eno Himmlerem a dr eno p ed Hitlerem v tajnosti, navzdory formálního 

p íkazu, kter  dal n meck  kanclé  v listopadu 1941, nevyhlazovat idovské obyvatelstvo. V 
knize Hitler's War (v R pod názvem Hitlerova válka a vále ná stezka let 1933-1945) napsal, 
e neexistuje d kaz o tom, e by Hitler dal rozkaz ke zni ení id . Irving byl n kolikrát kv li 

manipulaci s d kazy p ed soudem v r zn ch zemích. N které státy mu dokonce zakázaly vstup 
na svá území. Podle asopisu Skeptic David Irving nem e legáln  vstoupit na p du Kanady, 
Nového Zélandu, Itálie, N mecka a Ji ní Afriky. Zden k Zbo il v doslovu ke knize D. Lipstadt 
Popírání holocaustu (Paseka, 2001) napsal, e "Irvingova politická agitace p esahuje hranice 
b né neonacistické propagandy, je prezentována jako v decká literatura a práv  tato v deckost je 
Irvingov m hlavním argumentem“. 

Zcela odli n m, ale ne mén  v znamn m aktérem je n meck m ob an ijící od roku 1957 v 
Kanad  Ernst Zündel. Popírá holocaust velmi agresivní formou a vede cílenou kampa  
zam enou na ospravedln ní Adolfa Hitlera. Pokou í se podporou l i o holocaustu odstranit z 
nacismu stigma genocidního re imu. K í ení sv ch my lenek vytvo il Ernst Zündel svoji malou 
multimediální í i, do které spadá vydavatelství (Samisdat Publishing), rádiová stanice, televizní 
kanál a etné webové stránky. 

Samisdat Publishing se orientuje na vydávání neonacistick ch, antisemitsk ch a jin ch 
nenávistn ch materiál . Prodává také nahrávky Hitlerov ch projev , kopie nacistick ch film  i 
kazety s pochody SS. Produkci svého vydavatelství Zündel samoz ejm  nabízí i na Internetu. V 
hnutí se Zündel proslavil vydáním n kolika kni ních titul . Zejména kanadsk m vydáním knihy 
R. Harwoodse Did six million really die?. Za vydání knihy byl posléze ob alován a odsouzen. 
Ernst Zündel o sob  asto prohla uje, e je bojovníkem za lidská práva. Dokonce se naz vá 
"bíl m Martinem Lutherem Kingem“. 

Popíra i holocaustu a komunika ní prost edky 

Hlavním cílem popíra  je získat publicitu. Popíra i holocaustu se sna í dostat do médií, která 
jsou v sou asnosti nejd le it j ím informa ním zdrojem, za ka dou cenu a pro dosa ení tohoto 
cíle volí r zné postupy. Jako konven ní je mo né ozna it obesílání redakcí nejr zn j ích tiskovin 
lánky o neexistenci holocaustu. P ední p edstavitelé hnutí ve Spojen ch státech asto volili 

zve ej ování inzerát  s texty zpochyb ujícími holocaust zejména v univerzitních asopisech, aby 
upoutali pozornost. 
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Dal í metodou propagace, kterou p ední reprezentanti hnutí vyu ívají, je zakr vání popírání bojem 
za lidská práva. Popíra i tvrdí, e jsou ve své podstat  bojovníky za svobodu projevu. Svoboda 
projevu tvo í základ západní demokratické tradice a tak pokud n kdo tvrdí, e je mu upírána, 
média mu reflexivn  v nují pozornost. Tak dochází k roz i ování popíra sk ch my lenek do 
ve ejného prostoru. 

Ú innost metody boje za lidská práva se zvy uje v kombinaci s motivem "mu ednictví“, kter  se 
vyskytne v projevu popíra  ve chvíli, kdy v n kter ch zemích dojde k soudnímu procesu s 
n kter m z nich. Aspekt ob tování se ve prosp ch lidsk ch práv nesporn  zasahuje ur itou 
skupinu obyvatel západní Evropy a Severní Ameriky. Popíra i se následn  prezentují jako ob ti, 
které spole nost trestá i p esto, e p iná ejí "pravdu o historii“ a bojují proti "nejv t í l i d jin“. 

D le ité je analyzovat vystupování popíra  p i soudních procesech. P i t chto aktech dochází k 
v razn m pr nik m popíra sk ch konstrukcí do ve ejného prostoru. Popíra i si po ínají velmi 
obratn  v úsilí dostat se do médií a sd lit tam svou "definitivní odhalení m tu o holocaustu“. 
Mezi nejznám j í soudní st ety pat í p ípady Ernsta Zündela proti kanadské vlád  a Davida 
Irvinga proti Deborah Lipstadt (resp. vydavateli jejích publikací Penguin Books - blí e o procesu 
viz. www.holocaustdenialontrial.org). Ernst Zündel cel  soudní proces, kter  byl proti n mu 
veden za vydání knihy R. Harwoodse (Did Six Million Really Die?), vyu il k í ení my lenek 
agresivního popírání holocaustu. Pom rn  úsp n  celé lí ení prezentoval jako vládní (pota mo 
idovsk ) boj proti svobod  projevu. Objevoval se u soudu oble en do nepr st elné vesty s 

nápisem "svoboda projevu“ (freedom of speech). 

Zündel byl celkov  ni ími soudy dvakrát odsouzen, ale Nejvy í soud rozhodl v roce 1992, e 
ást zákona, podle které byl Zündel souzen, je protiústavní. Soudkyn  nejvy ího soudu 

zd vodnila své rozhodnutí tím, e literatura popírající holocaust neobsahuje "násiln  in“ (violent 
act) a Charta lidsk ch práv poskytuje ochranu pro práva na "vyjád ení minoritního názoru, 
jakkoli m e b t nepopulární“. Osvobození nejvy ím soudem bylo celou popíra skou 
komunitou vnímáno jako velké vít zství a Zündel byl naz ván bojovníkem za ob anské svobody a 
práva. 

P ípad Davida Irvinga se li í od Zündelova p ípadu. David Irving toti  vznesl alobu sám. 
Za aloval v roce 1996 Penguin Book a Deborah Lipstadt za to, e ho ozna ili jako "popíra e 
holocaustu“ a po kodili tím jeho pov st historika. Ve své knize (Denying the Holocaust: The 
Growing Assault on Truth and Memory) Lipstadt argumentovala, e Irving byl ideologem 
spojen m s krajn  pravicov mi skupinami. Irving to samoz ejm  odmítal (p esto, e existují 
prokazatelné d kazy o jeho napojení na pravicové extremisty z N mecké lidové unie nebo 
americké National Alliance). 

Soudce Charles Gray alobu odmítl a Irving soudní p i prohrál, stejn  dopadl i s odvoláním proti 
rozhodnutí soudu. P es neúsp ch obou pokus  soudn  dokázat, e nepat í k popíra m, dosáhl 
Irving ádané medializace vlastního p ípadu. Poda ilo se mu ve ve ejném prostoru vyslovit své 
názory. Irving se prezentoval jako "psanec z normální spole nosti“ a nositel "verbální luté 
hv zdy“. B hem procesu demonstroval své názory prost ednictvím televize, deník  a rozhlasu a 
tím ho vyu il ve sv j prosp ch. Konstatoval, e je s v sledkem proces spokojen, nebo  se 
dokázal obhájit proti skupin  historik . 

Internet jako dominantní nástroj komunikace popíra  

David Sitman ze Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Anti-Semitism and 
Racism v publikaci Anti-Semitism Worldwide 1998/9 vymezil ty i hlavní d vody, které vedou 
extremisty k zájmu o Internet: 

1) skupiny roz i ující nenávist mohou operovat jednodu eji a vyhnout se kolizi s právním ádem 
v zemích, kde je roz i ování nenávistn ch materiál  zakázáno, 
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2) velké mno ství materiál  m e b t roz i ováno s relativn  nízk mi náklady – emailová 
propagace (rozesílání spam ), 

3) antisemité a rasisté jsou odvá n j í vzhledem k lhostejnosti ásti provozovatel  server , 

4) klamné (matoucí) a fale né informace jsou dostupné i t m, kte í nejsou schopni rozli it mezi 
fakty a skute nosti. 

Dal ím d le it m d vodem vyu ívání internetu je koordinace jednotliv ch skupin a p enos 
informací mezi t mito skupinami. Skupiny hlásící se ke v em sm r m nenávisti jsou s pomocí 
Internetu schopny sledovat innost podobn ch skupin po celém sv t . Geografická poloha se 
stala irelevantní hodnotou. Internet vytvá í pole pro nové formy organizací, které se za nou 
konstituovat nikoli uvnit  státních hranic, ale mimo n , budou nad-národní. Kvantitativní nár st 
pou ití Internetu extremisty dosáhl kvalitativn  nové dimenze "informa ního sesí ování” 
(information networking). "Sesí ované” skupiny tak tvo í obtí n  monitorovatelnou, ale p itom 
rozsáhlou a efektivn  spolupracující organizaci. 

Jedním z proud , kter  Internet vyu ívá velice aktivn  jsou popíra i holocaustu. Cel  sv t 
popíra ské internetové propagandy je zalo en na tvrzení, e holocaust je le  a je sou ástí 
idovského spiknutí, které má za ú el ovládnutí sv ta. Popíra ské skupiny jsou díky 

komunika ním technologiím vzájemn  propojeny a navzájem se podporují. Na sv ch 
internetov ch stránkách na sebe odkazují a vytvá ejí uzav en  kruh odkaz  tak, aby se náv t vník 
stránek seznámil s celou kálou skupin. Internet je hnutím vyu íván k í ení dezinformací, k 
mobilizaci len , k náboru nov ch aktivist  a k získávání finan ní podpory. V echny hlavní 
popíra ské instituce a v ichni hlavní popíra i mají na sv tové síti své vlastní stránky. "Sí  sítí“ se 
vzhledem ke své nekontrolovatelnosti, stává hlavním médiem pro í ení domn nek o neexistenci 
holocaustu. 

Internet je popíra i vyu íván i p i soudních sporech. Pokud je v n jaké zemi ob alován n kter  z 
v znamn ch len  hnutí je vedena rozsáhlá kampa  za jeho propu t ní. V t ina webov ch 
stránek, které n jak m zp sobem souvisejí s popíra sk m hnutím, pak obsahuje v zvu na 
osvobození "v zn  sv domí“. P ipojeny jsou v dy i adresy kam sm ovat dopisy i emaily 
po adující propu t ní. Po Internetu je realizován rovn  sb r finan ních prost edk  na zaplacení 
právních slu eb. Popíra i tak oslovují prost ednictvím Internetu mnoho skupin po celém sv t  a 
velice obratn  vyu ívají mobiliza ního a násobícího efektu sít . 

Metody manipulace - "v decká hodnota“ 

Pro hnutí popíra  je typick ch n kolik sofistikovan ch metod, kter mi získávají stále nové 
p íznivce a da í se jim pronikat stále hloub ji do spole ensk ch struktur, p i em  kombinace 
t chto taktik s dopadem Internetu je velice efektivní. Principiální d le itost v posledních letech 
popíra i p ikládají tomu, aby ve kerá jejich innost m la znaky v deckého bádání a v zkumu. 
Publikace jsou psány tak, aby navodily dojem autorova zájmu pouze o v decky prokázanou 
pravdu. Pou ití metod p írodních v d má ukázat, e plynové komory ve vyhlazovacích táborech 
nemohly b t nikdy funk ní jako nástroj masov ch vra d. Odkaz na v deckou hodnotu je velmi 
p sobiv  a má u tená e navodit dojem pravdivosti zve ejn né studie. 

Související strategií je pe livé naz vání p edních initel  hnutí za "akademické odborníky“ i 
"historiky“. Pokud je n kdo ozna en jako "specialista“ má velkou nad ji na to b t za n j uznán 
i ir ím okruhem ve ejnosti, pokud se bude jako specialista ozna ovat dostate n  dlouho. Mnozí 
nejvy í p edstavitelé hnutí popíra  nicmén  nemají ádné akademické tituly v oborech ke 
kter m se vyjad ují – Irving k historii, Leuchter k vále n m plynov m komorám (Leuchterova 
zpráva se p es v echny negativní v roky o ní, p es v echny studie dokazující její metodologickou 
chybnost, stala mezinárodním revisionistick m bestsellerem). 
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Stále stejn  – p itom ú inn ji 

Popírání holocaustu se stalo sou ástí ideologické v bavy pravicov ch i levicov ch politick ch 
extremist . Argumenty popíra  se vyskytly v programov ch dokumentech francouzské Národní 
aliance (její p edseda J. M. Le Pen o holocaustu prohlásil, e se jednalo o "historick  detail“), 
n mecké Lidové fronty (DVU je aktivní formací vyhledávající kontakty na popíra e holocaustu) i 
rusk ch Liberálních demokrat . V eské republice se popírání holocaustu objevilo nap íklad v 
projevech len  Sdru ení pro republiky - Republikánské strany eskoslovenska (zejména ve 
stranickém tiskovin  Republika) i Národní aliance. Zemsk  vedoucí NA Vladimír Skoup  byl 
p ed ty mi lety zat en a obvin n z trestného inu podpory a propagace hnutí sm ujících k 
potla ování práv a svobod ob an  podle §260 a §261 trestního zákona poté, co ve ejn  
zpochybnil existenci holocaustu (vy et ování bylo pozd ji zastaveno). V n kter ch zemích (Itálie, 
Francie, Austrálie, védsko) není revisionismus specialitou extrémní pravice, ale i skupin 
hlásících se k extrémní levici. 

Hnutí popíra  holocaustu se vyvíjí ji  n kolik desítek let, ale a  v posledních letech se p etvo ilo 
ve skute n  mezinárodní strukturu, která má své op rné body v mnoha zemích po celém sv t . 
Ukázalo se, e popíra i velmi efektivn  vyu ívají mo ností nov ch komunika ních technologií k 
í ení "osv timské l i“. Témata revisionist  z stávají nicmén  stále stejná: neexistoval holocaust, 

nebyly plynové komory a nacismus nebyl zlo inn  re im. 
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