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Pop ení úplné zkázy nebo Revizionismus úplné zkázy je odmítnutí n kter ch nebo v ech 
konven ní minulosti Úplné zkázy, whereby Nacistické N mecko a jeho kolegové se dopustili 
genocide proti milión m id  b hem Sv tová válka II, shodovat se na specifickou zakázku Adolf 
Hitler. 
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Terminologie 
 
#rquoteHistorick  revizionismus” je akademick  termín pou it  historiky kter  se odkazuje na 
reexamination a hodnotit p íb h  eknut ch jako historie; toto je hotové s okem k aktualizovat je 
s více nedávno zjistil, nezaujat j í, nebo více p esné informace. Historici hlavního proudu jsou 
otev ení mo nosti ta historie, jak to bylo tradi n  prozradil to, sm t ne b t úpln  p esn  a to tak 
je pod ízen  recenzi. Historick  revizionismus v tomto smyslu je studna-p ijíman  a tradi ní ást 
historie studuje. 
 
Nicmén , termín historick  revizionismus má relativn  nedávno been si p ivlastnil mnoho deniers 
úplné zkázy. Jejich kritici íkají, e deniers úplné zkázy neaplikují ryzí historick  revizionismus. 
Nap íklad, Gordon Mcfee zapí e jeho esej “pro  Revizionismus není” to: 
“Revisionists” odjí d t ze záv ru, e úplná zkáza nenastala a pracovat zpátky p es fakty 
p izp sobit jim k tomu p edur enému záv ru. Dát dal í cestu, oni obrátí po ádnou metodologii 
[...], tak se otá et správn  historická metoda vy et ování a anal zy na jeho hlav .” [1] 
 
Beliefs revisionist úplné zkázy 
 
Deniers úplné zkázy d lají n které nebo v echny sledování nárok  
 
1.   Tam byl ádná specifická objednávka Adolf Hitler nebo jin  vrchol Nacisti tí ú edníci 

vyhubit idé, a koli jejich incarceration v koncentra ních táborech a pou ití jako otrocká 
práce v továrny m ly ten ú inek. 

2.   Nacisti nepou ívali plynové komory k id m hromadné vra dy. 
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3.   Postava esti miliónu idovské smrti je nezodpov dné p ehán ní. 
4.   Filmov  záznam ukazovan  po válce byl v ichni speciáln  vyráb li jako propaganda proti 

nacist m spojeneck mi sílami; 
5.   To po adavky co nacisti pravd podobn  zp sobovali id m byl v ichni zam leli usnadnit 

Spojence v jejich zám ru umo nit vytvo ení idovské vlasti v Palestin ; 
6.   To kde zlo iny byly zavázané, oni nebyli centráln  ízení a tak nacistické vedení neslo ádnou 

zodpov dnost za realizaci takov  politika. 
7.   Historick  d kaz pro Úplnou zkázu je fal ován nebo uvá en  vysv tlil chybn  
8.   Tam je Ameri an, Britové nebo idovsk  spiknutí nutit idy vypadat jako ob ti a 

démonizovat N mce. 
 
Ohromující mno ství akademik  a historici zamítnou nároky e úplná zkáza byla beletrie; oni 
argumentují, e d kaz ohledn  událostí byl p íli  roz í en  a well-documented k byli vytvo eni. 
 
 D kaz úplné zkázy 
 
D kaz existence úplné zkázy byl dob e dokumentován n meckou vládou sám. To bylo dále 
dob e dokumentované Spojenck ma sílami, které zadaly N mecko a jeho sdru il Osové státy ke 
konci sv tové války II. Mezi d kazy produkoval byl film a stills existence koncentra ních tábor , 
stejn  jako sv dectví ti uvolnili, kdy  tábory byly zadány. 
 
Úplná zkáza byla masivní podnikání, které trvalo po celá léta p es n kolik zemí, s jeho vlastním 
p íkazem a infrastrukturou kontroly. A koli nacisti d lali pokusy zni it d kaz úplné zkázy, kdy  
oni mohli vid t to jejich porá ka byla hrozící, oni opustili mnoho tun dokument  vztahovat se k 
úplné zkáze. Nále it  k extrémn  rychlému kolapsu nacistick ch sil u konce války, pokusy zni it 
d kaz v N mecku byly pro nejvíce se rozd lit neúsp n . 
 
Po jejich porá ce, mnoho tun dokument  bylo obnoveno a mnoho tisíc  t l se nalézalo ne p esto 
kompletn  se rozlo il, v hromadn ch hrobech blízko mnoho koncentra ní tábory. Fyzick  d kaz 
a dokumentovan  d kaz zahrnovali záznamy vlakov ch dodávek id  k tábor m, objednávkám 
mo í kyanita a jin ch jed  a zb vajícím koncentra ním táborov m strukturám. Interview s 
survivors dokon ila obraz. 
 
Jak v sledek záznam  produkoval, historici souhlasí, e pop ení úplné zkázy je opa né ke 
znám m fakt m historie. 
 
D kaz pro Hitler spoluvinu v úplné zkáze 
 
Revisionists úplné zkázy citují skute nost, e tam byla nikdy nestydatá, nepochybná objednávka 
psan  nebo podepsal Adolf Hitler to specificky objednávalo smrt idovsk ch populací N mecka 
nebo Polsko. Kritici zvrátí tento argument tím, e poznamená, e velmi nemnoho dokument  
nacisty pou ívalo takové z ejmé termíny jako “vra da” nebo “smrt” kdy  osloví jejich akce. 
Tém  v dy, oni mluvili a psali se podn tn mi frázemi takov  jak “ kone né e ení k idovské 
otázce” pon kud ne  “zni ení idovsk ch osob.” nejvíce asto-citoval citaci z Hitler pozorovat 
odstran ní id  v Evrop  p ijde z 1939 e , kde on je citován jako po ekadlo: 
 
“Dnes já chci b t prorok jednou více: Jestli e mezinárodní finan ní Jewry vnit ek a venku 
Evropa by m la usp t kdysi více v klesajících národech do dal í sv tové války, d sledek nebude 
Bolshevization zem  a proto vít zství Jewry, ale zni ení idovského závodu v Evrop .” 
 
Jako p íklad dolo eného sv dectví pozorovat Hitler znalosti a schválení poprav id  a jin ch 
cílen ch skupin, Wikipedia p edlo í fotografickou podobu zpráva z Himmler k Hitler pozorovat 
popravy v ze  v nacistovi-zabíral Rusko. Odd len  vstup specificky si v imne mno ství 
proveden ch id . 
 
Historici uzav eli, e ohromující nep ímé d kazy v ichni ale garantuje Hitler v d l to, a schválen , 
velkoobchodního vyhlazení milión  lidí. 
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D kaz, e plynové komory byly u ité na zabíjení 
 
Tam byly po adavky revisionists úplné zkázy e plynové komory vyr staly do masakru civilisti 
nikdy existovali a struktury identifikovaly jako plynové komory vlastn  m l jiné ú ely. Nicmén , 
obvyklej í revisionist argument byl k tvrzení, e plyn nebyl zvykl  na idy vra dy a jiné ob ti. 
An asto-uvád né dokumentové p edlo ení této teorie je “Leuchter zpráva” Fred A. Leuchter, 
v decká práce íkat, e ádné stopy kyanita se nalézaly, kdy  on zkoumal vzorky vzaté od 
jednoho z Auschwitz plynov ch komor v 1999. Tento papír je pou íván podporovat oby ejné 
diskutování taktika pou ívaná revisionists, jmenovit  návrh, e proto e ádné stopy kyanita 
nalézaly se v roce 1999, pak ádn  kyanit byl n kdy pou íván v bec v Auschwitz, p es padesát 
rok  d íve. 
 
Kyanit pou ívan  v Auschwitz a jiné tábory vyhlazení byli vytvo eni p es aktivaci herbicide 
Zyklon-B, kter  byl pou íván vyhladit v ze e po tisících. Dal í vy et ování hr z z tábor  smrti 
ukázalo, e nejt í ást operace byla likvidace tisíc  mrtvol poté, co popravy se konaly; toto 
vy adovalo konstrukci obrovsk ch pecí zpopelnit mrtvoly. Revisionists pokou el se zlevnit 
existenci t chto pecí, polo ení otázek v etn  “co se p ihodilo popeli poté, co t la byla 
zpopeln na?” 
 
Ústav pro historickou recenzi ve ejn  nabídl odm nu $50,000 pro ov iteln  “d kaz, e plynové 
komory pro ú el zabíjejících lidsk ch bytostí existovaly u nebo v Auschwitz.” tato odm na byla 
následovn  placena k Auschwitz survivor kdo vzal IHR ke dvoru. 
 
Vn j í spojení: Plynování jako “náprava” pro idy 
 
D kaz pro po et ob tí 
 
Kódovat “ est miliónu” (kter  je vlastn  bli í k jedenáct milión, kdy  po ítá jin  etnick , 
nábo ensk , a skupiny men iny zam ené pro zánik) je asto degradován revisionist po adavky 
na íslo “jedin ” jeden milión smrtí, nebo jen t i sta tisíce “ob ti. ” etné dokumenty 
archivovaly a objevovaly poté, co válka dala úzkostlivé popisy exterminations, kter  se konal u 
“tábor  smrti” (takov  jako Auschwitz a Treblinka). 
 
Nejodhalujícej í d kaz je sv dectví tisíc  survivors úplné zkázy, v etn  sv dectví zajat ch 
nacistick ch d stojník  u Nuremberg soud . Tyto ú ty jsou zlevn ny revisionists úplné zkázy. 
Kdy  ádal, aby vyvrátil etné individuální p íb hy a oficiální sv dectví, revisionist argument byl k 
pojmu rozpracovat teorii o spiknutí zahrnovat masivní “ idovsk  plán” zasadit pad lané 
dokumenty p es kontinent Evropy, podporovan  p edpokládan m mu ením a vynucenou 
zpov dí ka dého jednoho zajatého nacistického d stojníka, vojáka a pracovníka kdo dosv d il u 
tribunálu vále n ch zlo in . 
 
 Revizionismus úplné zkázy zkoumal 
 
Francie a N mecko p ijali zákony d lat to nezákonn  d lat si nároky ekvivalentní k t m 
revizionismu úplné zkázy. Mnoho lidí, kte í nepopírají, e úplná zkáza nastala p esto oponuje 
takov m omezením svobody projevu, v etn  Noam Chomsky. Chomsky d lal povyk, kdy  on 
p isp l p edmluvou ke svazku úplné zkázy eseje pop ení. 
 
Ve st edním v chod , Irá anovi a Sy anovi vláda jak studna jako Autorita Palestince vydávají 
pop ení úplné zkázy. Tyto práce jsou obchodní lágry v n kolika arabsk ch národech. 
 
Mnoho Neo-nacista skupiny a osoby spojené s nimi popírají, e úplná zkáza n kdy nastala. 
 
Mnoho id  protestuje, e revizionismus úplné zkázy trivializuje utrpení zp sobené k ob tím 
úplné zkázy, kdy  to juxtaposes to s popisy milión  (nejvíce populární odhad je 2.4 milión ale 
n které revisionists úplné zkázy dají íslo jak vysoce jako 10 miliónu) N mc , kte í zem eli 
hladem a od Rus pogroms bezprost edn  po WWII. Oni cítí, e toto je pokus nutit N mce cítit, 
e oni nezaslou í plnou vinu pro vále né zlo iny nacist , na základ  e sov ty, Britové a 
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Ameri ané se dopustili podobn ch vále n ch zlo in  bez repercussions. Tato pozice je zalo ená 
na práci James Bacque, Ernst Mayo, a jiní. 
 
Nedávno po adavky Pr mysl úplné zkázy a Shoah obchod p i li do módy mezi úplnou zkázu 
revisionists vyjad ovat jejich vnímání, e idov tí v dcové podporují oficiální p íb h o úplné zkáze 
pro finan ní a politick  zisk. 
 
Zündel soud 
 
Kanadsk  obyvatel Ernst Zündel operuje mal -tiskové nakladatelství volalo Samisdat vydávání, 
kter  vydává a distribuuje úplnou zkázu materiál revizionismu takov  jak est miliónu opravdu 
um elo? aka Richarda Harwooda Richard Verrall (britsk  neo-nacistick  v dce). V roce 1985, 
on byl souzen  a odsuzoval pod “fale nou zprávou” právo a odsouzen  k 15 m síc m 
imprisonment Ontario dvorem pro “roz i ovat a vydávat materiál popírat úplnou zkázu.” Zündel 
získal zna nou proslulost po tomto p esv d ení a íslo voln -aktivisté e i postoupili dop edu 
bránit jeho právo vydávat jeho názor. Jeho p esv d ení bylo p evráceno v roce 1992, kdy  vrchní 
soud Kanady deklaroval “fale nou zprávu” právo neústavní. 
 
Zündel zalo il jeho vlastní internetové místo zve ejnit jeho hledisko revisionist. 
 
Ken Mcvay a alt.revisionism 
 
V 90-t ch letech, nárust Internetu produkoval mnoho teorie o spiknutí místa. Prohla uje, e úplná 
zkáza neexistovala, nebo neexistoval na m ítko prohla ovalo byli iroce vyrobení na n kter ch 
internetov ch stránkách teorie o spiknutí, mnoho ze kterého obvi ovali idovská spiknutí pro 
rozsah zále itostí, v etn  útoku na sv tové obchodní centrum, komunistickou revoluci a AIDS. 
 
V st ední -devadesátá léta, popularita Internetu p inesla nové mezinárodní vystavení mnoha 
okrajov m organizacím, obsahující úplná zkáza revisionists. Mno ství ísel autority íkalo ve ejn  
e internet dovolil skupiny nenávisti uvést jejich zprávy do roz í eného publika, a to bylo se 

obával, e revizionismus úplné zkázy by získal popularitu jako v sledek. Ale toto nebyl p ípad, 
velmi o ekávan  ke snahám Kena Mcvaye a ú astník m v Usenet diskuzní skupin  
alt.revisionism. 
 
Mcvay, kanadsk  obyvatel, byl naru en úsilími organizací jako Simon Wiesenthal centrum 
potla it e  revisionists úplné zkázy. Na alt.revisionism on za al kampa  “pravda, fakt, a 
d kaz,” pracovat s jin mi ú astníky na okruhu zpráv odkr t faktickou informaci o úplné zkáze a 
zvrátit argumenty revisionists tím, e se uká e jako oni b t zalo en  na klamném d kazu, l iv ch 
prohlá eních a úpln ch l ích. On zalo il Nizkor projekt vystavit aktivity revisionists, kdo 
reagoval na Mcvaye s osobními útoky a pomluvou. Mcvay p ijal mno ství vyhr ek smrtí a 
Nizkor projekt brzy se stal íslem-jeden online nep ítel mnoho revisionists, neo-nacisti a bílá 
supremacists. 
 
Irving zále itost 
 
V roce 1998 velmi úsp ní Britové historik David Irving podal alobu proti americkému autorovi 
Deborah Lipstadt a její vydavatelské tu ákové knihy, prohla ovat ten Lipstadt m l libeled jej v 
její knize Popírat úplnou zkázu. sd lení d lala Lipstadt zahrnoval obvin ní, e Irving uvá en  
zkroutil a zkreslil d kaz odpovídat jeho ideologickému hledisku. Pod britsk m právem, kter  
hledá primárn  dbát na pov st jednotlivce, Lipstadt a její vydavatel nesl plné b emeno 
demonstrovat ne jedin  e oni neukazovali “bezohledné poru ování” pro pravdu (jak by byl 
p ípad v Americe), ale e sd lení d lala byl unarguably pravdiv . 
 
Lipstadt a tu ák najal britského právníka Anthony Julius a Cambridge historik Richard J. Evans 
p edlo it její p ípad. Evans strávil dva roky zkoumat Irving je práce a brzy objevené jasné 
sv dectví Irvingov ch p ekroucení, v etn  skute nosti, e Irving v dom  pou íval pad lané 
dokumenty jako zdroj. P edseda soudního senátu, Charles Gray, byl nakonec tak p esv d en 
d kazem p edstavovan  Evans, e on psal dlouho, a rozhodn  verdikt v prosp ch Lipstadt, volat 
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Irvinga “pravicov  pro-nacistick  polemik”, a potvrzovat obvin ní Lipstadt a Evans. 
 
N kte í noviná i naz vali verdikt ránou do svobody projevu, a koli to bylo Irving kdo hledal a 
propadal zabránit vydání Lipstadt práce. 
 
Viz té : 
 •  Historick  revizionismus 
 •  Ústav pro historickou recenzi 
 
Odkazy 
 
Scholarly 
 •  Deborah Lipstadt, Popírat úplnou zkázu: Rostoucí útok na pravdu a pam , pero (skupina 

tu áka), 1994. Odhalovat revizionismus úplné zkázy. 
 •  Richard J. Evans, “se povalovat po Hitler: Historie, úplná zkáza, a soud Davida Irvinga”, 

základní Books, 2002 (ISBN 0465021530). Stejn  jako popis p ípadu Irvinga, toto je 
vynikající p ípadová studie na historickém v zkumu. 

 
Práce deniers úplné zkázy 
 
 •  Arthur R. Butz, Fale ná zpráva dvacátého století, Newport plá : Ústav pro historickou 

recenzi, 1994. Toto je standardní práce revizionismu úplné zkázy, ale ne dobré místo pro 
za áte níky za ít. 

 
Externí odkazy 
 
 •  Úplná zkáza FAQs, n kte í kterého revizionismu doteku 
 •  Spole né prohlá ení na prodávání s revizionismem úplné zkázy synagogovou radou Ameriky 

a národní konference katolick ch biskup  
 •  idovsk  pohled na pop ení úplné zkázy 
 •  Nizkor projekt 
 
Spojení na místa deniers úplné zkázy 
 
 •  Zündelsite je nejvíce iroce ten  revisionist internetové stránky. 
 
 •  Lyle Burkhead, “ est d vod  pro  p íb h plynové komory je le ” tato strana p edstavuje 

základní logiku revizionismu v jeho nejjednodu í form . 
 •  V bor pro otev enou debatu o úplné zkáze, internetové stránky revisionist. 
 •  David Irvingovy internetové stránky 
 
 
Toto je strojov  p eklad lánku z encyklopedie Wikipedia. Cel  text je dostupn  za podmínek 
GNU FDL licence. 
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