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CO TVRDÍ REVIZIONISTICKÁ KOLA HISTORIK?
Plynové komory neexistovaly a vítzové je v Osvtimi instalovali
dodaten; pepadením SSSR Hitler odvrátil chystan Stalinv útok na
tetí íi; Roosevelt a nejvyí amerití pedstavitelé pedem vdli o
zámru Japonc napadnout Pearl Harbor, nebo je k tomu dokonce
vyprovokovali; bombardováním civilist v nmeckch a japonskch
mstech se Spojenci dopustili válench zloin; vyhnání Nmc
znamenalo genocidu a etnocidu; spojenecká okupaní správa nechala po
válce zemít hlady milióny nmeckch zajatc a civilist. To jsou v
kostce hlavní argumenty, s nimi pichází takzvaná revizionistická kola
historik. Kupodivu mezi nimi nepevládají zástupci poraench národ.

NEJVTÍ ZLOIN
Masové vyvraování id nacisty a jejich pisluhovai, známé jako
holocaust, bylo nejvtím zloinem spáchan márijskm Herrenvolkem. V
nkterch zemích, jako napíklad v Nmecku, Rakousku, panlsku a vcarsku,
je jeho popírání trestnm inem, za kter me pachatel skonit za míemi.
Svého asu vyvolal znan rozruch proces s Ern stem Zündelem, nmeckm
rodákem ijícím v Kanad. Toho obvinila pedsedkyn Asociace na památku obtí
holocaustu v Kanad Sabina Citronová ze íení falench zpráv prostednictvím
broury Opravdu zemelo est milión?, je zpochybovala nejastji uvádn
poet obtí holocaustu. Zündelovi sekundoval francouzsk emeritní profesor
Robert Faurisson. Na nedvryhodnost svdk zplynovávání si stoval i
Faurissonv krajan, socialista Paul Rassinier, bval odbojá a buchenwaldsk
vze, ve své knize Drama id v Evrop. U nás je v tomto smru nejlépe znám
britsk historik David Irving, jen zejména dílem Norimberk: Poslední bitva
popudil nemálo lidí a za své názory se dokal nejedné pokuty i zákazu pobytu.
Pi rozmrech holocaustu nemá smysl pít se o nejmení technické detaily
tkající se fungování plynovch komor ani o exaktnost ísel zachycujících
mnoství obtí "koneného eení idovské otázky". Nejnovjí vzkumy
skuten prokázaly, e v osvtimském vyhlazovacím komplexu, nejvtím
zaízení svého druhu za války, zahynulo "jen" 1,1 a 1,5 miliónu lidí, a ne dosud
uvádné tyi milióny. Naopak bádání v nkdejím Sovtském svazu zvyují
odhady potu idovskch obtí na jeho území na dvojnásobek - z jednoho
miliónu na dva. Na celkové hrze a historické jedinenosti holocaustu tyto cifry
nic nemní.
BYLO VECHNO JINAK?
e nacisté pepadením SSSR zhatili Stalinovy úmysly, tvrdila peván
goebbelsovská propaganda. O tom, kdo byl prav agresor, pochyboval málokdo.
Není to vak dávno, co se nai tenái z knih Vechno bylo jinak a Den "M"
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Viktora Suvorova, bvalého sovtského pióna, jen emigroval do Británie,
dozvdli v podstat toté, co tvrdil Hitler s Goebbelsem. Svdectví pebhlík,
zvlá t
vyzvda, jsou vdy sporná a odborná kritika Suvorovovy spisy s píli nm
nad ením nepivítala. Kadopádn ov em splnily svj úel: zasely semínka
pochybností.
I ze
ukovovch nezcenzurovanch pamtí Vzpomínky a úvahy sice
vyplvá, e Rudá armáda zastávala vrazn ofenzívní pojetí boje, nic to ov em
nemní na faktu, e agrese se dopustila tetí í e a Stalin se ji zoufalmi
vstícnmi gesty snail oddálit. Jak nedostaten byl SSSR roku 1941 pipraven
na vedení moderní války, dokázaly jeho zniující poráky ji na zaátku
vchodního taení. Pi ly pesto, e ml v ad ukazatel poetní pevahu. V. P.
Borodin ve své knize Den vítzství, vydané pedloni v Moskv, s etnmi
revizionistickmi závry polemizuje a iní fa isty odpovdnmi za smrt 13 684
000 sovtskch oban. Naproti tomu historik Nikolaj Tolstoj, jen v knize Obti
Jalty nastavil nemilosrdné zrcadlo politice západních Spojenc na konci války,
tvrdí: "Je oividné, e ty pípady úmrtí, které je teba bezprostedn pipsat
Nmcm, iní jednu tetinu, nanejv jednu polovinu celkovch sovtskch ztrát
na lidech v letech 1939 a 1945."
ZAPOMENOUT NA EISENHOWERA?
Snad ádn revizionistick autor nevyvolal na Západ koncem studené
války takov rozruch jako Kanaan James Bacque. Ve své práci Jiné ztráty
(1989) toti obvinil nikoli Sovty, ale Ameriany a Francouze ze smrti více ne
miliónu nmeckch válench zajatc, z toho Amerianm jich pipsal
"bezpochyby 800 000". Podle Bacqua vrchní velitel spojeneckch expediních sil
v Evrop, americk generál Dwight David Eisenhower, úmysln zmnil postavení
nmeckch zajatc z oznaení "válení zajatci" na kategorii "nepátelské
odzbrojené síly", aby se na n nevztahovalo zásobování podle
enevské
konvence, a tím pivodil smrt hladem statisícm bezbrannch lidí. Bacqua vlastní
objev natolik rozhorlil, e v interview prohlásil: "Ameriané by mli zniit
v echny Eisenhowerovy sochy, v echny jeho fotografie a vymazat jeho památku
z djin Ameriky, jak nejlépe mohou, a mli by íci: ,Zde je lovk, jen dlal
zrdnosti, za n se stydíme.`"
Zevrubná analza vojenskch historik Bacquovu statistickou metodu brzo
rozmetala, kdy prokázala, e úhrnn poet Nmc zemelch ze v ech monch
píin v americkém zajetí nepesahoval 56 000. V dsledku obrovskch pesun
obyvatelstva museli pitom proklínaní Ameriané ivit milióny hladovch krk v
osvobozench i okupovanch zemích. Navíc se mezi zajatci ocitlo mnoho
píslu ník polovojenskch formací, tce ranní a nemocní, kteí pochopiteln
umírali rychleji.
Nicmén Bacque v úsilí skandalizovat Spojence nepolevil, a jak dokládá
tabulka (viz níe), ve svém dal ím opusu je obvinil z pováleného úmrtí více
Nmc, ne kolik jich zahynulo na v ech frontách, pi náletech apod. za celou
válku! Vnucuje se otázka: kdy tedy Spojenci zámrn nechali zemít milióny
Nmc a ukradli jim patenty i zaízení továren, jak je moné, e se Spolková
republika Nmecko v relativn krátké dob protlaila mezi hospodásky
nejvysplej í státy svta s vysokou ivotní úrovní?
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CELKOV PO ET MRTVCH N MC
Minimum Maximum
Vyhnanci (1945-1950) 2 100 000 6 000 000
Válení zajatci (1941-1950) 1 500 000 2 000 000
Civilisté peiví druhou
svtovou válku (1946-1950) 5 700 000 5 700 000
Celkem 9 300 000 13 700 000
Podle knihy Jamese Bacqua ZLOINY A SOUCIT- OSUD NMECKCH
CIVILIST ZA SPOJENECKÉ OKUPACE 1944-1950, vydané v roce 1997.
HOLOCAUST N MECKÉHO NÁRODA?
Zejm nejvraznjím pokusem o revizi vsledk druhé svtové války je
manipulace s obmi odsunu, je se vyplhaly z poáteních více ne 600 000
(400 000 pro SSSR a Polsko, 130 000 pro eskoslovensko a 80 000 pro
Jugoslávii) a na ísla uvedená v následující tabulce. O ptadvaceti miliónech
obtí dvanáctileté vlády nmeckch nacionálních socialist se zdroje operující s
tmito a mnohdy jet vyími ciframi nezmiují.
ZTRÁTY N MECKÉHO OBYVATELSTVA V D SLEDKU VYHNÁNÍ
Území V % k nmeckému obyvatelstvu
Vchodní Prusko 299 000 14
Vchodní Pomoany 346 000 20
Vchodní Braniborsko 207 000 35
Slezsko 466 000 10
Gdask 83 000 20
Pobaltí vetn Memelu 51 000 21
eskoslovensko vetn Sudet 272 000* 8
Polsko 185 000 14
Maarsko 57 000 15
Jugoslávie 135 000 25
Rumunsko 101 000 12
Celkem 2 202 000 17,6
*esko-nmecká komise historik stanovila poet obtí odsunu na 25 000
a 40 000.
Z údaj pevzatch z erné knihy vyhnání 1945-1948, vydané v roce 1999
v Mnichov, jako i z ve zmínného Jamese Bacqua erpá Rolf-Josef Eibicht,
jen se nerozpakuje psát o "holocaustu nmeckého národa" jako o "zloinu
tisíciletí". Nacistické zloiny, jejich rozsah a krutost, cílevdom postihující
milióny písluník "nevyhovujících" etnickch a sociálních skupin, okovaly
civilizovan svt, v podání revizionist zcela ustupují do pozadí, stávají se
bezmála okrajovou záleitostí, za ni beztak me nespravedliv versaillesk
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systém, kter nmeck národ poníil víc, ne si zaslouil, a navíc si "nepraví
vítzové", jako echoslováci a Poláci, dovolili vytvoit vlastní státy, je tamní
nmecké meniny nikdy nepijaly za své.
Pitom nejde jen o revizi Postupimské dohody a pováleného uspoádání
Evropy (ostatn, podíváme-li se realisticky na souasn stav starého kontinentu,
nememe nevidt, e k revizi u beztak dolo), ale i o pehodnocení vsledk
první svtové války. Maai se s hranicemi vytyenmi na základ Trianonské
mírové smlouvy nikdy nesmíili. A co vlastn zbylo z versailleského systému?
Nástupnické státy - eskoslovensko a Jugoslávie - se rozpadly a z mapy zmizel i
Sovtsk svaz, mocn ddic Ruské íe.
BUDEME V KVTNU SLAVIT OSVOBOZENÍ?
"Ve Francii a v Belgii poet poválench obtí znan pevyuje mnoství
obtí hitlerovské okupace, dokonce i tehdy, kdy se do obtí války zapotou
deportovaní idé," tvrdí "lonzák" Bruno Nieszporek v lánku Byl 8.-9. kvten
1945 dnem osvobození? a vyísluje, e pi "oist" zahynulo ve Francii nejmén
40 000 a nejpravdpodobnji 100 000 lidí. Italskm komunistickm partyzánm
pipisuje sto a dv st tisíc obtí, v Jugoslávii podle nj po "osvobození"
zahynulo 300 000 "zrádc a kolaborant". "Obecn je teba dodat, e v závislosti
na zpsobu poítání po osvobození Evropy z hitlerovského jama zahynulo osm
a dvanáct milión lidí. K tmto obtem dolo bez pímé souvislosti s válenmi
akcemi. K tomu náleí dalí dva milióny polskch, pobaltskch, rumunskch a
maarskch obtí stalinismu. Pi opatrném odhadu lze pijmout, e celkov poet
obtí ,osvobození` ítá nejmén patnáct milión," zaokrouhluje Nieszporek
smrem nahoru a poznamenává, e z národ stední a jihovchodní Evropy se
mohli cítit osvobozeni pouze ei a Srbové! Hitlerovská okupace se vemi
hrzami se tak v podání Nieszporka a dalích revizionist jeví tém jako idylka v
porovnání s osvobozením.
A tak lze vznést otázku: pestaneme v budoucnu na základ podobnch
falench argument slavit 8. kvten a dáme pednost oslavám zízení
protektorátu echy a Morava?
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"Kazdu má právo na svobodu presvedeení a projevu. Toto právo nepripoustí, aby
nekdo trpel ujmu pro svoje presvedcení a zahrnuje právo vykládat, prijímat a
rozsirovat informace a myslenky jakykoliv prostredky a bez ohledu na hranice."
Clánek 19 o vseobecné deklaraci lidskych práv OSN ze dne 20. prosince
1948.
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