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Abstrakt
Proces s Klausem Barbiem představoval důležitý aspekt ve francouzské paměti režimu
Vichy. Pro odsouzení Barbieho byl změněn výklad zločinu proti lidskosti ve
francouzském právním systému, byla poskytnuta příležitost veřejně svědčit jeho
obětem a došlo k vývoji židovské paměti a paměti odboje. Proces s Klausem Barbiem
ustanovil základní právní a postupový rámec, ze kterého poté soudy vycházely
v procesech se zločinci Vichy. Osobnost Klause Barbieho nalezla v negativním
smyslu odraz ve francouzské paměti, kdy byl často připomínán u příležitosti různých
událostí. Cílem této diplomové práce je dokázat, že na základě kvalitativní obsahové
analýzy článků deníku Le Monde obsahujících pojem „Klaus Barbie“ v časovém
rozmezí 3. července 1988 a 4. července 2017 lze vysledovat další vývoj fáze obsese
syndromu Vichy, společně s určením jeho tematických kategorií a intenzity a že vývoj
paměti nepostupoval konzistentně, ale vracel se v událostech, které měly nejen Klause
Barbieho a jeho proces, ale i další aktéry a události z dob okupace, připomenout. Práce
se tak začleňuje do debaty okolo teoretického modelu tzv. syndromu Vichy
vytvořeného historikem Henrym Roussoem představením případové studie věnující se
osobě Klause Barbieho a jeho procesu a jejich zobrazení v deníku Le Monde využitím
metody kvalitativní obsahové analýzy, čímž ukazuje další aspekty, kategorie a
intenzitu vývoje fáze obsese syndromu Vichy.

Abstract
The trial of Klaus Barbie was an important turning point in the French memory of the
Vichy regime. For a purpose of Barbie’s conviction, the interpretation of the crime
against humanity was changed in the French legal system. Barbie’s victims were, for

the first time, given the opportunity to publicly testify. Furthermore, the trial provided
an opportunity for development of the Jewish memory and the memory of the
resistance. The trial of Klaus Barbie provided the basic legal and procedural
framework later on used by the courts in trials with Vichy's criminals. Moreover, the
personality of Klaus Barbie remained sealed in a negative sense in French memory,
when he was often remembered on the occasion of various events. The aim of this
diploma thesis is to prove that, on the basis of qualitative content analysis of articles
by Le Monde containing the term "Klaus Barbie" in the period from July 3, 1988 to
July 4, 2017, further development of the phase of Obsession of the Vichy Syndrome
can be traced, along with its thematic categories and intensity. This diploma thesis
also argues that the memory development did not proceed consistently, but kept on
returning in the form of various events in order to recall not only Klaus Barbie and his
trial, but also other actors and events of the occupation. In this sense, this diploma
thesis is incorporated into the debate around the concept of the Vichy Syndrome,
created by historian Henry Rousso, by introducing a case study of Klaus Barbie and
his trial and their depiction in Le Monde, using a qualitative content analysis method
to show further aspects, categories and intensity of the development of the phase of
Obsession of the Vichy Syndrome.

Klíčová slova
Klaus Barbie, Le Monde, syndrom Vichy, Francie, paměť, proces, zločin proti
lidskosti, justice, holocaust, odboj

Keywords
Klaus Barbie, Le Monde, the Vichy Syndrome, France, memory, trial, crime against
humanity, judiciary, Holocaust, the resistance
Rozsah práce: 195 884 znaků

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen
uvedené prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.
V Praze dne 8. 5. 2019

Petra Šrédlová

Poděkování
Ráda bych poděkovala vedoucímu práce za jeho trpělivost a odborné vedení při
zpracování této diplomové práce. Zároveň bych ráda poděkovala mé mamince, která
mi pomohla s překladem a pochopením právnických pojmů a jazykově mou práci
kontrolovala.

ZÁVĚREČNÉ TEZE MAGISTERSKÉ PRÁCE
NMTS
Jméno: Petra Šrédlová
E-mail: petra.sredlova@gmail.com
Specializace (uveďte zkratkou)*: ZES
Semestr a školní rok zahájení práce: LS 2017/2018
Semestr a školní rok ukončení práce: LS 2018/2019
Vedoucí diplomového semináře: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Název práce: Vývoj fáze obsese syndromu Vichy: Klaus Barbie v článcích deníku Le Monde
1988-2017
Charakteristika tématu práce (max 10 řádek):
Klaus Barbie byl nacistický zločinec působící během existence režimu Vichy, jehož proces byl
jedním z důsledků fáze obsese syndromu Vichy popsané v teorii historika Henryho Roussoa. Byl
prvním procesem ve Francii, kde byl aplikován institut zločinu proti lidskosti. Proces s Barbiem
zároveň poskytl příležitost ke svědectví přeživších během soudního líčení, ovlivnil ostatní
procesy se zločinci Vichy a podnítil další vývoj francouzské paměti. Diplomová práce se snaží
dokázat, že na základě kvalitativní obsahové analýzy článků deníku Le Monde obsahujících
pojem „Klaus Barbie“ v časovém rozmezí 3. července 1988 až 4. července 2017 lze vysledovat
další vývoj fáze obsese syndromu Vichy, určit jeho tematické kategorie a intenzitu a stanovit, že
vývoj paměti nepostupoval konzistentně, ale reagoval na události, které měly nejen Klause
Barbieho a jeho proces, ale i další aktéry a události z dob okupace, připomenout.
Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Základní téma diplomové práce, tedy analýza článků deníku Le Monde zmiňujících Klause
Barbieho v určeném časovém období, zůstalo od zadání projektu diplomové práce nezměněno.
Vývojem prošlo především teoretické ukotvení práce, kdy výstupy analýzy byly navázány na
výše zmíněnou teorii Henryho Roussoa o vývoji paměti režimu Vichy ve Francii, na její fázi
obsese. Toto teoretické ukotvení práce umožňuje blíže zhodnotit kategorické, kvalitativní a
kvantitativní výstupy této analýzy.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
Diplomová práce v úvodu krátce představuje režim Vichy, osobnost a proces Klause Barbieho a
cíle a strukturu práce. Práce se skládá z teoretické a analytické části. První kapitola se věnuje
teoretickému a metodologickému ukotvení práce, kde je vymezen teoretický rámec, vývoj
definice zločinu proti lidskosti ve Francii, tisk jako historický pramen a vektor paměti, význam
deníku Le Monde a metodologické koncepty kvalitativní obsahové analýzy. Druhá kapitola se
poté věnuje analytickému zpracování článků deníku Le Monde, je rozdělena na dvě hlavní části a
15 kategorií. Závěr poté hodnotí výstupů analýzy a jejich návaznost na stanovenou teorii.
Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek):
Osobnost a proces Klause Barbieho představovaly odpovídající médium pro určení dalšího vývoje
fáze obsese syndromu Vichy. Na článcích deníku Le Monde zmiňujících heslo „Klaus Barbie“
v určeném časovém rozmezí bylo možné identifikovat téměř všechny aspekty fáze obsese syndromu
Vichy popsané v teorii Henryho Roussoa. Výstupy kvalitativní obsahové analýzy navíc poskytly

věcné a tematické rozšíření těchto základních aspektů. Fáze obsese ovšem ve zkoumaném období již
nepostupovala konzistentně, kdy kumulace shodně tematicky zaměřených článků byla zaregistrována
pouze u konkrétních kategorií analýzy v rámci různých afér a událostí. Největší kumulace článků byla
vysledována v první třetině zkoumaného období, kdy články prostřednictvím osobnosti a procesu
Klause Barbieho bezprostředně a aktuálně reagovaly na otázky s pamětí Vichy spojené. Ve
zbývajícím zkoumaném období byla frekvence vydávání článků podstatně snížena.
Prameny a literatura (výběr nejpodstatnějších):
Bylo nastudováno 450 článků deníku Le Monde z časového rozmezí 3. července 1988 až
4. července 2017 obsahujících vyhledávané heslo „Klaus Barbie“.
Beigbeder, Yves. Judging War Crimes and Torture : French Justice and International Criminal
Tribunals and Commissions (1940-2005). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
Rousso, Henry. „L’historien, lieu de mémoire. Hommage à Robert Paxton“. V La France sous Vichy,
editováno Sarah Fishman, Laurou Lee Downs, Ioannisem Sinanoglou, Leonardem V. Smith a
Robertem Zaretsky, 299-315. Brusel: Éditions Complexe, 2004.
Rousso, Henry. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Cambridge:
Harvard University Press, 1994.
Thibau, Jacques. Le Monde 1944-1996: Histoire d’un journal, un journal dans l’histoire. Paříž: Plon,
1996.
Wieviorka, Annette, „France and Trials for Crimes against Humanity“. V Lives in the Law (The
Amherst Series In Law, Jurisprudence, And Social Thought), editováno Austinem Sarat a spol.,
215-231. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006.
Wood, Nancy. „Crimes or misdemeanours? Memory on trial in contemporary France“ French
Cultural Studies 5, č. 13 (1994): 01-21. Zpřístupněno 15. ledna 2019.
https://doi.org/10.1177/095715589400501301.

Jazyk práce: Čeština
Podpis studenta a datum
Schváleno
Vedoucí práce
Vedoucí diplomového semináře
Vedoucí specializace
Garant programu

Datum

Podpis

Obsah
Obsah .......................................................................................................................................................1
Úvod.........................................................................................................................................................4
1. Analýza literatury.................................................................................................................................7
2. Teoretická a metodologická východiska ............................................................................................10
I. Vývoj syndromu Vichy ..................................................................................................................10
II. Fáze obsese jako teoretické východisko .......................................................................................12
III. Jurisdikce a definice zločinu proti lidskosti .................................................................................14
IV. Tisk jako historický pramen/ vektor paměti ................................................................................17
V. Význam deníku Le Monde ...........................................................................................................19
VI. Kvalitativní obsahová analýza .....................................................................................................22
I. Část: Osobnost Klause Barbieho ......................................................................................................23
1. Život Klause Barbieho a jeho podobnost s ostatními unikajícími nacisty a kolaboranty ..................24
1.1. Život Klause Barbieho ................................................................................................................24
1.2. Klaus Barbie a podobné osudy ostatních nacistů na útěku ........................................................25
1.2.1. Zapojení nacistů a kolaborantů do vysoké politiky .............................................................26
1.2.2. Způsob útěku nacistických zločinců....................................................................................27
1.2.3. Pátrání po uprchlých nacistech a kolaborantech .................................................................28
2. Klaus Barbie: symbol nacismu, násilí a zločinu ................................................................................28
2.1. Symbol nacismu .........................................................................................................................29
2.1.1. Klaus Barbie jako symbol nacistického teroru ....................................................................29
2.1.2. Klaus Barbie jako symbol genocidy Židů ve Francii ..........................................................30
2.1.3. Klaus Barbie jako symbol zavržení nacistů a jejich podporovatelů ....................................31
2.1.4. Klaus Barbie a Christian Didier: neúspěšný pokus o atentát ..............................................31
2.2. Symbol násilí, zabíjení a zločinu ................................................................................................32
2.3. Klaus Barbie jako ornament .......................................................................................................33
3. Klaus Barbie a jeho vyobrazení v populární kultuře..........................................................................33
3.1. Marcel Ophüls a jeho filmařský génius ......................................................................................33
3.2. Hôtel Terminus ...........................................................................................................................34
3.3. Klaus Barbie a další souvislosti s populární kulturou.................................................................34
4. Klaus Barbie jako „poznámka pod čarou“ .........................................................................................35
5. Klaus Barbie a paměť odboje.............................................................................................................36
5.1. Paměť odboje ..............................................................................................................................36
5.1.1. Centrum historie odboje a deportace v Lyonu ....................................................................37
5.1.2. Manželé Aubracovi a paměť odboje ...................................................................................37
5.2. Kauza Caluire .............................................................................................................................37
5.2.1. Zatčení Moulina: Neobjasněná událost ...............................................................................38
5.2.2. Nekrology bývalých odbojářů: Nesourodá svědectví..........................................................38
5.2.3. Filmová zpracování událostí v Caluire: různé teorie událostí .............................................39
5.2.4. Místa paměti aféry Caluire ..................................................................................................39
5.2.5. Význam Jeana Moulina .......................................................................................................39

1

5.3. Testament Klause Barbieho: Obvinění Raymonda Aubraca ......................................................40
5.4. Kniha Gérarda Chauvyho: nové nařčení manželů Aubracových ................................................40
6. Klaus Barbie a paměť Vichy ..............................................................................................................41
6.1. Klaus Barbie a paměť Vichy ......................................................................................................41
6.2. Klaus Barbie a muzeum v Izieu ..................................................................................................42
6.2.1. Muzeum v Izieu a jeho význam ..........................................................................................43
6.2.2. Propojení paměti Vichy a muzea v Izieu.............................................................................43
7. Vztah Klause Barbieho a Paula Touviera ..........................................................................................44
7.1. Srovnání případů Paula Touviera a Klause Barbieho .................................................................44
7.2. Intenzita spolupráce mezi Paulem Touvierem a Klausem Barbiem ..........................................46
8. Osobnost Klause Barbieho: Závěr .....................................................................................................47
II. část: Proces s Klausem Barbiem .......................................................................................................51
1. Záznam procesu s Klausem Barbiem a jeho srovnání se záznamy procesů s Paulem Touvierem a
Mauricem Paponem ...............................................................................................................................52
1.1. Záznam procesu s Klausem Barbiem..........................................................................................52
1.1.1. Natáčení záznamu procesu s Klausem Barbiem..................................................................52
1.1.2. Televizní vysílání záznamu procesu s Klausem Barbiem ...................................................52
1.1.3. Promítání procesu s Klausem Barbiem ...............................................................................54
1.2. Záznam procesů s Paulem Touvierem a Mauricem Paponem v kontextu záznamu Barbieho
procesu ...............................................................................................................................................55
1.2.1. Paul Touvier ........................................................................................................................55
1.2.2. Maurice Papon.....................................................................................................................56
2. Novodobý antisemitismus a popírání holocaustu ..............................................................................56
3. Proces s Klausem Barbiem jako katalyzátor židovské paměti ...........................................................57
3.1. Proces Klause Barbieho a židovská paměť .................................................................................58
3.2. Proces s Klausem Barbiem a výročí událostí spojených s židovskou pamětí .............................58
3.3. Klaus Barbie a místa židovské paměti ........................................................................................59
4. Svědectví v procesu s Klausem Barbiem ...........................................................................................59
4.1. Nekrology svědků .......................................................................................................................59
4.2. Další svědectví ............................................................................................................................60
4.3. Projekt Stevena Spielberga shromažďující svědectví o holocaustu............................................60
5. Souvislost procesu Klause Barbieho s procesy ostatních zločinců Vichy .........................................61
5.1. Přístup justičních orgánů k procesům se zločinci Vichy ............................................................61
5.1.1. Období 1989 až 1992 ..........................................................................................................62
5.1.2. Období po roce 1996 ...........................................................................................................63
5.2. Angažování manželů Klarsfeldových v dopadení a potrestání nacistů ......................................63
5.3. Souvislost procesů se zločinci Vichy s Norimberským procesem..............................................64
5.4. Proces Klause Barbieho v souvislosti s procesem Paula Touviera .............................................65
5.4.1. Shodné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Paulem Touvierem ................................65
5.4.2. Rozdílné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Paulem Touvierem..............................68
5.4.3. Pamětní hodnota procesů s Klausem Barbiem a Paulem Touvierem v kontextu jiných
poválečných procesů .....................................................................................................................69
5.5. Proces Klause Barbieho v souvislosti s procesem Maurice Papona ...........................................70

2

5.5.1. Shodné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Mauricem Paponem .............................70
5.5.2. Rozdílné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Mauricem Paponem ............................71
5.5.3. Pamětní hodnota procesů s Klausem Barbiem a Mauricem Paponem ................................74
5.6. Proces Klause Barbieho v souvislosti s případem René Bousqueta ...........................................75
6. Souvislost procesu Klause Barbieho s procesy jiných zločinců ........................................................76
7. Proces s Klausem Barbiem a zločin proti lidskosti ............................................................................77
7.1. Definice zločinu proti lidskosti ...................................................................................................77
7.2. Problematika zločinu proti lidskosti v jiných soudních procesech .............................................79
7.2.1. Případ Georgese Boudarela .................................................................................................80
7.2.2. Proces s Paulem Touvierem ................................................................................................80
7.2.3. Proces s Mauricem Paponem ..............................................................................................81
7.2.4. Další souvislosti se zločinem proti lidskosti .......................................................................81
8. Jiné spojitosti procesu Klause Barbieho s francouzskou justicí.........................................................82
8.1. Osobnosti spojené s procesem Klause Barbieho ........................................................................82
8.2. Články týkající se jiných procesů a afér .....................................................................................83
8.3. Kontroverzní advokát Jacques Vergès .......................................................................................84
9. Proces s Klausem Barbiem: Závěr .....................................................................................................86
Závěr ......................................................................................................................................................91
Summary ................................................................................................................................................96
Použité zdroje.........................................................................................................................................98
Primární zdroje ..................................................................................................................................98
Použitá literatura ................................................................................................................................98
Internetové stránky ........................................................................................................................98
Knihy .............................................................................................................................................99
Novinové články .........................................................................................................................100
Odborné články ...........................................................................................................................101
Akademické práce .......................................................................................................................101
Seznam příloh ......................................................................................................................................102
Přílohy ..................................................................................................................................................103

3

Úvod
„Rozhodnutím postavit před soud Klause Barbieho francouzská vláda nejednala
v duchu pomsty. Měla dva základní zájmy: první, umožnit francouzské justici dělat svou práci,
a druhý, uctít památku těch časů truchlení a boje, kterými si Francie zachovala svou čest.
Francouzi a Francouzsky nesmí zapomenout na tuto historii, která je jejich. Členové mladší
generace musí vědět, co bylo tehdy přečkáno, aby byli stále připraveni bránit důstojnost
jejich otčiny a, ještě více, důstojnost lidí.“1
Dne 5. února 1983 přistálo letadlo s Klausem Barbiem na francouzské letecké
základně v Orange po jeho vydání bolivijskou vládou Francii. Málokdo si byl vědom, jak
navazující události prohloubí vnímání francouzské paměti Vichy a navždy promění
francouzskou jurisdikci.
Vydání Klause Barbieho do Francie v roce 1983 a jeho proces v roce 1987 byly
projevem dlouhého vývoje francouzské paměti Vichy. Vichistická Francie, jinak známá také
jako État Français (v překladu Francouzský stát), bylo státní zřízení pod vedením maršála
Philippa Pétaina, které vzniklo po kapitulaci Francie v červnu 1940 a existovalo až do
osvobození Francie spojenci v srpnu 1944. Vichistická Francie kolaborovala s nacistickým
Německem jak v oblasti ekonomické, hospodářské, vojenské, tak v oblasti lidských zdrojů a
spolupráce na deportaci Židů.2 Právě z tohoto důvodu byl režim Vichy ve francouzské paměti
dlouhodobě zamlčovaným tématem, které bylo dle teorie historika Henryho Roussoa popsané
v jeho knize Le Syndrome de Vichy: de 1944 à nos jours (Paris: Éditions de Seuil, 1990)
opětovně otevřeno v 60. letech a od roku 1974 lze dokonce hovořit o obsesi tímto tématem.
Klaus Barbie, známý jako „lyonský řezník“, působil v Lyonu za německé okupace
francouzské volné zóny od listopadu 1942 do osvobození v roce 1944 jako jeden z velitelů
Gestapa lyonské oblasti. Svou přezdívku si vysloužil kvůli jeho velmi tvrdým technikám
výslechů odbojářů, do jejichž sítě se snažil proniknout, což vedlo mimo jiné i k zatčení a
smrti Jeana Moulina, nejvýznamnější osobnosti francouzského odboje.3 Zároveň byl
zodpovědný za smrt a deportaci Židů, např. židovských dětí z dětského domova v Izieu
v roce 1944. Po válce Barbie za pomoci katolické církve uprchl v roce 1950 do Bolívie, kde
1

Projev bývalého premiéra Francie Pierra Mauroye z 16. února 1983 uveřejněn v Henry Rousso, The Vichy
Syndrome: History and Memory in France since 1944 (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 201.
2
Petra Šrédlová, „Formy a vývoj kolaborace ve Vichy 1940-1944“ (Bakalářská práce, Univerzita Karlova v
Praze, 2016), 2.
3
„Klaus Barbie: The Butcher of Lyon“, Holocaust Education & Archive Research Team, viděno 26. dubna
2019.
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žil jako obchodník pod pseudonymem Klaus Altmann, a spolupracoval se zpravodajskými
službami Velké Británie a později USA.4 Jeho totožnost byla odhalena v roce 1971 manželi
Beate a Sergem Klarsfeldovými.5 Po dlouhých jednáních byl v únoru 1983 deportován do
Francie, kde v roce 1987 započal jeho proces.
Proces s Klausem Barbiem, který se konal mezi 11. květnem a 4. červencem 1987, lze
označit za jeden z projevů fáze obsese syndromu Vichy. Barbie byl odsouzen v pěti bodech
obžaloby, konkrétně za likvidaci lyonského výboru UGIF, L’Union générale des israélites
de France (v překladu Obecní spolek Izraelitů Francie) a související deportaci 84 osob, dále
za deportaci 44 dětí a pěti dospělých zatčených v Izieu, smrtelné mučení profesora Marcela
Gompela, deportaci židovských osob mezi lety 1943 a 1944 a nakonec za deportaci rodiny
Lesèvre.6 Barbie byl odsouzen na doživotí bez polehčujících okolností a zemřel ve vězení na
rakovinu 25. září 1991.7 Proces s Klausem Barbiem přinesl novou definici zločinu proti
lidskosti, stejně tak jako příležitost pro oběti, jak židovské, tak z řad odboje, otevřeně
vypovídat o svém utrpení a osudech před veřejným publikem.8 Zároveň výrazně přispěl nejen
k rozvoji paměti židovské, ale také paměti odboje, která byla židovskou pamětí dlouho
zastiňována. Jak dovozuje úvodní citát bývalého francouzského premiéra Pierra Mauroye,
proces s Klausem Barbiem v neposlední řadě přispěl k uvědomění Francouzů a prohloubení
paměti Vichy.
Záměrem této diplomové práce je rozšířit debatu okolo syndromu Vichy o případovou
studii věnující se kvalitativní obsahové analýze článků deníku Le Monde jako jednoho
z nejčtenějších francouzských periodik, ve kterých jsou zmíněny osoba a proces Klause
Barbieho v časovém rozmezí 3. července 1988 až 4. července 2017. Tato diplomová práce tak
může poukázat na další vývoj fáze obsese syndromu Vichy v období, které již v teorii
Henryho Roussoa není zkoumáno, rozšířit zkoumané aspekty fáze obsese syndromu Vichy a
zmapovat její intenzitu. Diplomová práce se prioritně nevěnuje osobě Klause Barbieho a jeho
procesu, ale zhodnocení jejich vyobrazení v článcích deníku Le Monde společně s frekvencí a
důvody publikace článků. Součástí tohoto výzkumu je i frekvenční analýza, jejíž výstupy jsou
pomocným faktorem k podpoření výstupů kvalitativní analýzy.
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Diplomová práce zkoumá hypotézu, že touto případovou studií na základě kvalitativní
obsahové analýzy článků v deníku Le Monde v určeném časovém období zmiňujících Klause
Barbieho lze vysledovat další vývoj fáze obsese syndromu Vichy a určit její bližší kategorie,
projevy a intenzitu. Další hypotézou, kterou práce zkoumá, je tvrzení, že dle kvalitativní
obsahové analýzy článků Le Monde zmiňujících Klause Barbieho nepostupuje paměť Vichy
konzistentně, ale vrací se v reakcích na konkrétní události, které mají období existence režimu
Vichy, jeho projevy a osobnosti s ním spojené, připomenout.
Časové ukotvení práce bylo zvoleno z důvodu nutnosti dlouhodobějšího zkoumání
daného fenoménu pro určení dalšího vývoje fáze obsese paměti Vichy. Výchozí datum
3. července 1988 je ročním odstupem od vyhlášení rozsudku v procesu s Klausem Barbiem
(vyhlášen 4. července 1987), tedy analyzované články již nebyly bezprostředními reakcemi na
proces. Konečně datum 4. července 2017 je 30. výročím vynesení verdiktu a okamžikem
otevření archivů procesu s Klausem Barbiem.
Články k analýze byly vygenerovány v placeném online archivu deníku Le Monde
zadáním vyhledávaného hesla „Klaus Barbie“ v určeném časovém rozmezí. Archiv vyhledal
504 článků. K analýze bylo využito 450 z důvodu reedice některých shodných článků a
systémových chyb archivu (například články o módním návrháři s křestním jménem Klaus,
který navrhl model šatů panenkám Barbie). Do analýzy byly započítány pouze aktualizované
verze článků. V poznámkovém aparátu a v bibliografii v některých případech nejsou uvedeni
autoři, protože v archivu Le Monde nebyli zaznamenáni.
Diplomová práce se skládá z úvodu, teoretické části, analytické části a závěru. Úvod
přináší obecný úvod do problematiky krátkým představením režimu Vichy, osobnosti Klause
Barbieho a průběhu a významu jeho procesu. Dále informuje o cílech, výzkumných kritériích
a rozvržení diplomové práce.
Teoretická část nejdříve představuje stručnou analýzu použité literatury. Dále tuto
diplomovou práci teoreticky ukotvuje krátkým popisem vývoje syndromu Vichy na základě
knihy Henryho Roussoa Le Syndrome de Vichy a konkrétněji mapuje vývoj fáze obsese a její
základní aspekty, na které navazují závěry práce. Dále se věnuje jurisdikční problematice
zločinu proti lidskosti ve Francii jako zásadnímu tématu nejen zkoumaných článků, ale i
obecně procesů se zločinci Vichy. Součástí teoretické části je i zhodnocení tisku jako
historického pramene a vektoru paměti, jelikož primárním zdrojem analýzy této diplomové
práce jsou novinové články, a zhodnocení významu deníku Le Monde ke zdůvodnění výběru
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právě tohoto deníku k analýze. Naposledy se teoretická část věnuje v práci využité
metodologii kvalitativní obsahové analýzy.
Analytická část práce je rozdělena na dvě části. První zkoumá články, ve kterých je
Klaus Barbie zmíněn jako osobnost, a druhá články, ve kterých je Klaus Barbie uveden
v souvislosti se svým procesem. Hlavními výzkumnými kritérii analýzy jsou společné
tematické motivy článků, rok, důvod a frekvenční zhodnocení jejich publikace. Jednotlivé
kategorie jsou zpracovány individuálně z důvodu jejich rozdílné tematiky, kvantity a povahy
článků za účelem dosažení srozumitelných a věcně korektních výstupů každé kategorie. Na
základě společných tematických linií článků, důvodů zmínění osobnosti Klause Barbieho či
jeho procesu nebo chronologie publikace jsou články rozděleny do 15 kategorií, z nichž
některé mají další podkategorie a konkrétnější body. Součástí některých kategorií jsou i
ilustrativní citace, které autorka sama překládala. V některých kategoriích a podkategoriích
nebyly uvedeny všechny analyzované články, jelikož některé měly shodný obsah.
Závěr diplomové práce hodnotí výstupy analytické části a správnost vytyčené
hypotézy. Zároveň uvádí možnou oblast dalšího výzkumu.

1. Analýza literatury
Pro teoretické a metodologické zařazení diplomové práce byly využity práce
z anglofonního, francouzského, německého a českého akademického prostředí. Tyto práce se
týkají kolaborace režimu Vichy, vývoje paměti Vichy po druhé světové válce, významu
procesu Klause Barbieho, problematiky zločinu proti lidskosti, tisku jako historického
pramene a vektoru paměti, významu a historie deníku Le Monde a metodologie kvalitativní
obsahové analýzy.
Primárními zdroji v metodologicko-teoretickém rámci práce byla znění definice
zločinu proti lidskosti a její aktualizace. Příkladem může být Charta Mezinárodního trestního
tribunálu v Norimberku 1945.9 V práci byly využity rovněž analýzy francouzského tisku
agenturou ACPM (L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) ohledně intenzity
cirkulace deníku Le Monde.10
Centrem debaty o paměti Vichy je kniha Henryho Roussoa Le syndrome de Vichy: de
1944 à nos jours, která se zabývá vývojem vzpomínání na režim Vichy v rámci francouzské
9

„Charta Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku 1945“, Organizace spojených národů, viděno 16.
ledna 2019.
10
Webové stránky společnosti ACPM „Le Monde“, viděno 20. ledna 2019.
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společnosti. Kniha je detailně analyzována v metodologicko-teoretickém rámci práce. Pro
teoretický základ práce ve vztahu k hodnocení režimu Vichy jsou použity především knihy
amerických autorů Vichy France: Old Guard and New Order Roberta O. Paxtona a La
France sous Vichy historičky Sarah Fishman.

Kniha R. Paxtona se zabývá motivy

francouzské kolaborace během okupace, kdy vichistická Francie byla přesvědčena, že
kolaborací s Německem si zajistí uzavření mírové smlouvy a stabilní postavení v Němci
ovládané Evropě.11 Kniha La France sous Vichy převážně mapuje situaci v průběhu existence
režimu Vichy, zabývá se například odbojem či postavením žen. Závěr knihy je věnován
otázce vývoje paměti a posunu francouzského vnímání režimu Vichy po druhé světové
válce.12
Proces s Klausem Barbiem a svědectví v jeho průběhu zkoumá kniha Archives d’un
procès Klaus Barbie, která vznikla pod vedením Bernarda-Henri Lévyho. V první části knihy
se autoři v esejích zabývají problematikou paměti a například i aplikací zločinu proti
lidskosti.13 V dalších částech knihy autoři nabízí rozhovory s důležitými aktéry procesu,
zejména svědky (v této době nebyly archivy procesu otevřeny), což poskytuje jedinečné
prameny zkoumání procesu s Klausem Barbiem a otázek s ním spojených.
Ohledně problematiky zločinu proti lidskosti ve francouzském právním systému se
použité zdroje shodují v argumentaci, že definice zločinu proti lidskosti byla měněna
v závislosti na různých aspektech procesů se zločinci souzenými ve Francii za zločiny proti
lidskosti. Příkladem je článek Crimes or misdemeanours? Memory on trial in contemporary
France od historičky Nancy Wood, která pochází z anglofonní sféry historiků. Wood
argumentuje, že francouzský nejvyšší trestní soud upravoval znění definice zločinu proti
lidskosti, aby uspokojil aktuální potřeby francouzské společnosti v rámci vzpomínání, a stejná
definice nemohla být použita na Němce Barbieho a Francouze Touviera. 14 Dalším příkladem
je kapitola France and Trials for Crimes against Humanity z knihy Lives in the Law (The
Amherst Series In Law, Jurisprudence, And Social Thought) od francouzské historičky
Annette Wieviorky.15 Autor Richard J. Golsan v článku Crimes Against Humanity and Their
11
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Discontents: The French Case označuje zločin proti lidskosti za důsledek promlčitelnosti
válečných zločinů, který měl garantovat odsouzení zločinců v době, kdy válečné zločiny již
byly promlčeny.16
Ohledně významu a role tisku jako historické pramene jsou použity práce autorů
z francouzského, českého, německého a anglofonního prostředí. Vzájemný vliv médií a
společnosti, kdy média šíři informace k rozsáhlému publiku, je analyzován v knize Média a
společnost od autorů Jana Jiráka a Barbory Köpplové.17 Maurice Halbwachs ve své knize
Kolektivní paměť pojmenovává denní tisk jako reprezentanta kolektivního vědomí společnosti
a vnímá jeho význam pro tvoření kolektivní paměti.18 Jan Assmann v knize Kultura a paměť
hodnotí denní tisk jako udržovatele referenčních rámců paměti a jeho cirkulací dochází
k udržení „kulturního smyslu“.19 Historik Pierre Nora v knize Présent, Nation, Mémoire tisk
vnímá jako důležitou součást utváření historie prostřednictvím pojmu bezprostřední historie.20
Historik Pavel Horák ve své eseji Tisk jako historický pramen hodnotí tisk jako odraz
aktuální společenské reality a debaty.21 Stejným způsobem tisk vnímá i lingvistika Gerlinde
Mautner ve svém článku Analyzing Newspapers, Magazines and Other Print Media, kdy
zároveň zdůrazňuje, že tisk je pro badatele ve společenských vědách kvalitním zdrojem
z důvodu intenzity jeho veřejného využívání.22 Sociolog Dieter Prokop v knize Boj o média
denní tisk popisuje jako nositele hodnot a přesvědčení společnosti, čímž přispívají k jejímu
fungování.23
Pro analýzu historie a významu deníku Le Monde byly použity práce autorů
z francouzského a amerického prostředí. Autor Jacques Thibau v knize Le Monde 1944-1996:
Histoire d’un journal, un journal dans l’histoire detailně popisuje historii deníku Le Monde
od jeho vzniku v roce 1944 do roku 1996.24 Lingvista Clyde Thogmartin se v knize The
National Daily Press of France zabývá vývojem francouzského tisku od 17. století do roku
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Richard J. Golsan, „Crimes Against Humanity and Their Discontents: The French Case“, Scowcroft Papers č.
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1997 a jednu samostatnou kapitolu věnuje deníku Le Monde. Thogmartin popisuje nejen
historii deníku, ale i jeho politické zaměření, vliv a význam.25
Metodologický základ práce je postaven na pracích převážně anglofonních autorů.
Charles C. Ragin a Lisa M. Amoroso v knize Constructing Social Research: The Unity and
Diversity of Method popisují kvalitativní obsahovou analýzu jako interpretaci reality za
účelem vytvoření celkového holistického obrazu problematiky.26 Autor John E. Richardson se
sice v knize Analysing Newspapers: An approach from critical discourse analysis primárně
věnuje kritické diskursivní analýze, ale její část je věnována i kvalitativní obsahové analýze,
jejímu metodologickému vývoji a základnímu účelu.27
Alan Bryman ve své práci Social Research Methods (4th Edition) obsáhle a podrobně
mapuje různé metodologie výzkumu v rámci sociálních věd, tedy i kvalitativní obsahovou
analýzu.28 Bryman popisuje způsoby zpracování dat při kvalitativní obsahové analýze a
kritéria rozdělení dat do kategorií. Philipp Mayring v článku Qualitative Content Analysis
představuje základní metodologické přístupy zpracování a hodnocení dat kvalitativní
obsahové analýzy.29

2. Teoretická a metodologická východiska
První kapitola představuje teoretické ukotvení diplomové práce popsáním vývoje
syndromu Vichy se zaměřením na fázi obsese, jurisdikčního vývoje zločinu proti lidskosti,
tisku jako historického pramene a vektoru paměti, významu deníku Le Monde a
metodologických konceptů kvalitativní obsahové analýzy.

I. Vývoj syndromu Vichy
Francouzská společnost do 70. let 20. století obecně chápala spolupráci Francouzů
s Němci během režimu Vichy jako nutnost pro přežití. Tento společenský postoj se odrážel i v
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29
Philipp Mayring, „Qualitative Content Analysis“, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative
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přístupu francouzské vlády k potrestání zločinců Vichy. Příkladem může být udělení milosti
Paulu Touvierovi prezidentem Georgesem Pompidouem v roce 1972.30
Tento koncept byl narušen vydáním knihy Vichy France: Old Guard and New Order
Roberta Paxtona. Ten na režim Vichy nahlížel jako na kolaborantský režim, který
s nacistickým Německem spolupracoval úmyslně.31
Na Paxtonovu práci navázal Henry Rousso knihou Le Syndrome de Vichy: de 1944 à
nos jours. Rousso ve své teorii rozděluje období vzpomínání na Vichy do čtyř částí. První
z nich nazývá „fází truchlení“, probíhající mezi lety 1944 až 1954, ihned po druhé světové
válce, kdy se Francouzi museli vypořádat s akutními následky okupace, existencí Vichy a
občanské války.32
Druhá fáze, která probíhala mezi lety 1954 až 1971, byla autorem nazvána „represe“,
během které francouzská společnost potlačila vzpomínky na existenci vichistického režimu, a
toto téma bylo tabuizováno. Pro druhou fázi je charakteristický tzv. „Gaullistický
symbolismus“, narativ prezidenta Charlese De Gaulla o francouzském sebeosvobození, který
přesvědčoval Francouze o podílu každého z nich na odboji proti nacistickému Německu. Byl
potlačen rozpor mezi Francouzi během druhé světové války ohledně názoru na legitimitu
režimu Vichy a exilové vlády v Londýně a rozpor mezi kolaboranty a odbojem. De Gaulle tak
popíral návrat Francouzů k minulosti (a to i z důvodu války v Alžíru, která byla spornou
událostí kvůli násilnému chování francouzských vojáků).33
Další fází syndromu Vichy bylo dle Roussoa „rozbití zrcadla“ mezi lety 1971 až 1974,
ke kterému došlo díky nástupu mladší generace zajímající se o historii Francie po protestech
v roce 1968, díky nástupu nových ultrapravicových stran (Front National), odstupu generála
De Gaulla z funkce (1969) a uvedení filmu Le Chagrin et la Pitié (1969). Odstoupení De
Gaulla znamenalo uvolnění Gaullistického symbolismu a uvedení filmu Le Chagrin et la Pitié
otevřelo téma kolaborace Francouzů s Němci.
Právě „rozbití zrcadla“ bylo precedentem nové fáze „obsese“, která započala roku
1974, jež je charakterizována obnovením židovské paměti a vzpomínáním na období okupace
ve francouzské politické debatě.34 Jelikož právě poslední fáze „obsese“ je i dějištěm procesu
30
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31
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s Klausem Barbiem a teoretickým východiskem této práce, je nutné se tímto obdobím zabývat
podrobněji, a to v části II. výzkumného rámce.

II. Fáze obsese jako teoretické východisko
Proces s Klausem Barbiem se odehrál v roce 1987, tedy v období, které bylo
historikem Henry Roussoem označeno jako fáze obsese. Tato fáze probíhala od roku 1974 a
v teorii nebyla ukončena. Rousso vývoj své teorie ukončil procesem s Klausem Barbiem a
navazující roky tudíž poskytují základ pro další výzkum. Proces s Barbiem byl prvním
dokončeným soudním řízením se zločincem z období vichistického režimu.
Jak je již uvedeno výše, fáze obsese měla dle teorie Roussoa dva základní aspekty, a to
jednak obnovení židovské paměti, jednak otevření problematiky okupace ve veřejné politické
debatě.
Židovská paměť Šoa (židovský název pro holocaust) se od poloviny 70. let začala
celosvětově znovu vyvíjet kvůli událostem na Středním východě a nově vznikajícím formám
antisemitismu, například antisionismu.35 Francie nebyla výjimkou a bylo jasné, že židovská
paměť bude spojena s odkazem Vichy. Po historizaci Šoa ve Francii již nebyly zločiny
páchané na Židech považovány za průkopnické odhalení, ale za historickou samozřejmost.36
Obnovení židovské paměti ve Francii bylo podpořeno řadou skandálů a odhalení, které
iniciovaly potřebu vzpomínání v židovské obci. Jednalo se například o rozhovor s Louisem
Darquierem (či také Darquier de Pellepoix), který řídil kancelář Vichy pro židovské
záležitosti, publikovaný v L’Express v roce 1978. Darquier, skrývající se ve Španělsku, v něm
demonstroval, že je stále zaníceným antisemitou a nacistou.37 Dalším ze skandálů bylo
například odmítnutí vysílat americký seriál Holocaust většinou francouzských televizí.
V obnovení židovské paměti hrálo významnou roli i popírání holocaustu a existence
„konečného řešení židovské otázky“ v akademické sféře, zejména historikem Robertem
Faurissonem, který sebe a své zastánce označoval za revizionisty. Tito popírači využívali
trhlin v historiografickém vymezení druhé světové války ve Francii, které ještě nebylo
dostatečně definováno, a dezinterpretovali tak události 40. let.38
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Židovskou paměť zásadně ovlivnil i dosavadní problematický průběh stíhání zločinců
Vichy, zejména Jeana Leguaye, Paula Touviera, Louise Darquiera, René Bousqueta či
Maurice Papona. Jean Leguay byl obviněný ze zločinu proti lidskosti, což byl první případ
aplikace nepromlčitelnosti tohoto zločinu implementované do francouzského trestního
zákoníku v roce 1964. Obvinění Leguaye (nebyl odsouzen, neboť zemřel) bylo důležitým
krokem ve stíhání ostatních zločinců, například Paula Touviera či právě Klause Barbieho.39
Zákon z roku 1964 obnovil poválečné procesy, neboť žádný ze zločinců Vichy nebyl
bezprostředně po osvobození Francie v roce 1944 souzen za deportaci Židů a zločiny spojené
s konečným řešením.40
Fáze obsese a vzpomínání na minulost ovlivnily i politickou debatu. Politické
konflikty během období obsese byly poznamenány zamlžováním historických faktů,
kalkulovanými provokacemi mezi antagonistickými politickými spektry a záměrným
odváděním pozornosti, například levicí, od sporné role prezidenta Mitterranda za války.41
Právě volba prezidenta v roce 1981 symbolizovala souboj mezi tradiční levicí a
pravicí, v němž se minulost Francie ukázala jako jedna ze zásadních otázek. Vichy si v tomto
souboji zachovalo pověst „zlé mocnosti“ a politická debata tak dala obsesi minulostí
politickou legitimitu.42 Docházelo k pozměňování a zastírání historických faktů tak, aby
žádná ze zúčastněných stran nemohla být spojována s kolaborací. Hlavním cílem těchto
politických konfliktů bylo ovlivnit veřejné mínění, a to zejména prostřednictvím tisku. Tyto
politické roztržky tak podnítily zájem společnosti o minulost a sloužily jako indikátor silné
přítomnosti vichistické minulosti ve francouzské politické debatě.
Obsese minulostí byla také podnícena oživením extrémně pravicových stran, což
vedlo k obnovení ideologické debaty. Tyto politické strany svým programem výrazně
připomínaly ultrapravicová politická uskupení z doby druhé světové války. Zejména se
jednalo o stranu Front National Jeana-Marie Le Pena.43 Politická veřejná debata tedy
legitimizovala přítomnost vichistické minulosti a ukázala na její stále silnou účast v politické i
společenské sféře.
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III. Jurisdikce a definice zločinu proti lidskosti
Důležitým aspektem diplomové práce je jurisdikce soudních procesů se zločinci
z období existence Vichy, zejména problematika institutu zločinu proti lidskosti, za který byli
Klaus Barbie, Paul Touvier a Maurice Papon odsouzeni.
Bezprostředně po skončení války během období tzv. épuration (očistění) byli zločinci
Vichy stíháni za jiné zločiny než během 80. a 90. let. Pierre Laval, premiér vichistické vlády,
či maršál Philippe Pétain, hlava státu vichistické Francie, byli souzeni za kolaboraci
s nepřítelem a velezradu na základě článku 75 francouzského trestního zákoníku.44
Barbieho proces byl prvním setkáním francouzské justice se skutkovou podstatou
zločinu proti lidskosti a ovlivnil jeho další vývoj v souvislosti s procesy s ostatními zločinci
z období Vichy. Klaus Barbie byl v roce 1987 prvním odsouzeným za tento zločin ve Francii.
Ačkoliv byl Barbie Němec, byl za činy spáchané v oblasti Lyonu během okupace Německem
odsouzen ve Francii dle teritoriálního principu (zločiny jsou projednávány na území státu, kde
byly spáchány).
Základní definici zločinu proti lidskosti přinesl již Norimberský proces s představiteli
nacistického Německa po druhé světové válce. Charta Mezinárodního vojenského tribunálu
ustanovila tři kategorie zločinů souzených před vojenským tribunálem, a to zločiny proti
míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hlavním obviněním během Norimberského
procesu ovšem byl válečný zločin a nikoliv zločin proti lidskosti. Bylo tomu tak zejména
proto, že zločin proti lidskosti na základě Charty musel být spáchán společně s dalšími
zločiny, tedy nemohl představovat samostatné obvinění.45 Definice zločinu proti lidskosti dle
článku 6(c) Charty Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku zní takto:
„Zločin proti lidskosti: konkrétně vražda, vyhlazování, zotročení, deportace a další
nelidské jednání spáchané na jakékoliv civilní populaci před či během války, nebo perzekuce
na základě politických, rasových nebo náboženských důvodů při uskutečňování či ve spojení
s jakýmkoliv zločinem pod pravomocí jurisdikce soudního tribunálu, ať už by perzekuce
znamenala porušení práva země, na jejímž území byly zločiny spáchány, či ne.“46
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Součástí francouzského právního řádu se tento zločin stal až přijetím zákona
v prosinci 1964, kdy jej francouzský parlament identifikoval na základě norimberského znění
a zaručoval i jeho nepromlčitelnost. Zákon byl přijat v období, kdy válečné zločiny (resp.
možnost jejich výkonu), za které byli odsouzeni po válce v nepřítomnosti někteří zločinci
Vichy, již dosahovaly limitu promlčitelnosti. Takto mělo být garantováno potrestání
nacistických zločinců i po období promlčitelnosti jiných zločinů.47 Účel tohoto zákona mělo
také být odsouzení a potrestání zbývajících dosud se skrývajících nacistů bez ohledu na to,
kde jsou či kdy budou nalezeni.48
Francouzská vláda se vyhýbala uplatnění nepromlčitelnosti válečných zločinů
z důvodů násilného jednání francouzských vojáků během války v Alžíru, které by pod
definici válečných zločinů spadalo. Jejich promlčitelnost byla jediným faktorem, který bránil
odsouzení vojáků, a tedy mezinárodnímu skandálu. Francie dokonce neratifikovala
dokumenty OSN a Rady Evropy, které by ji zavazovaly k potrestání válečných zločinů.49
Toto jednání francouzské reprezentace zapříčinilo, že zločinci Vichy mohli být souzeni pouze
za zločiny proti lidskosti.
Barbie byl v nepřítomnosti odsouzen za válečné zločiny již v letech 1952 a 1954,
v době jeho exilu v Jižní Americe. Tyto válečné zločiny už ovšem byly v roce 1983
promlčené a Barbie, poté co byl vydán do Francie, proto musel být odsouzen za zločiny proti
lidskosti.50 Problematičnost přijaté definice zločinu proti lidskosti se projevila při přípravě
jeho procesu mezi lety 1983 až 1985. Zákon z roku 1964 definoval zločin proti lidskosti na
základě norimberské definice podle článku 6(c) Charty, tedy hovořil pouze o civilních
obětech, nevztahoval se na odboj. Proto se zločiny spáchané na členech odboje řadily pod
válečný zločin, který však byl dle francouzských zákonů promlčitelný.51
Kasační soud tak v prosinci 1985 změnil výklad definice zločinu proti lidskosti takto:
Nelidské jednání a perzekuce ve jménu státu vykonávajícího politiku ideologické
hegemonie, které byly vykonávány systematickou formou, a to nejen na osobách s členstvím
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v rasovém či náboženském společenství, ale také na odpůrcích této politiky, nehledě na
podobu jejich opozice.52
Tato změna měla dva zásadní důsledky. Jednak umožňovala zahrnutí členů odboje
mezi oběti do soudního řízení s Barbiem, jednak umožňovala rozšíření definice obviněných
při použití pojmu „politika ideologické hegemonie“, tedy umožňovala obvinění osob
jednajících v zájmu států vykonávajících ideologickou hegemonní politiku, což se ukázalo
jako problematické při dalších procesech s Touvierem a Paponem.
Barbieho jako Němce bylo možné zařadit pod definici ideologické hegemonní
politiky, neboť nebylo pochyb o ideologii nacistického Německa. Mohl být tudíž odsouzen.
Případ Touviera byl problematičtější. Touvier byl regionálním velitelem Milice, polovojenské
organizace podporující nacisty a působící v jižní okupované zóně. Jeho trestní stíhání mělo
být dokonce dle rozhodnutí soudu z roku 1992 zastaveno, jelikož režim Vichy sám o sobě, dle
výkladu z roku 1985, neuplatňoval ideologickou hegemonii.53
Dle kasačního soudu ovšem Touvier prokazatelně jednal dle pokynů Gestapa, tedy
jednal v zájmu evropských zemí Osy, jak je uvedeno v článku 6 Charty mezinárodního
vojenského tribunálu z Norimberku.54 Soud ve Versailles v roce 1993 Touviera obvinil ze
spolupráce s mocností praktikující politiku ideologické hegemonie.55 Obviněn byl z podílu na
vraždách židovských občanů v Rillieux-la-Pape, přičemž si musel být plně vědom, že takto
realizuje plán státu uplatňujícího politiku ideologické hegemonie proti lidem patřícím
k rasové či náboženské skupině.56 Touvier byl v roce 1994 odsouzen na doživotí jako
spolupachatel zločinu proti lidskosti.
Výzvou pro francouzskou justici a pojetí zločinu proti lidskosti byl případ Maurice
Papona. Papon pracoval v administrativě Vichy, tedy na rozdíl od dvou předchozích zločinců
zločiny nepáchal přímo. Byl obviněn z administrativní pomoci nacistům při deportaci Židů
z oblasti Bordeaux, neboť vědomě poskytoval pomoc a asistenci potřebnou k provedení akcí
pachateli zločinu.57
Odvolací soud v Bordeaux ve svém rozhodnutí z ledna 1997 obvinil Papona ze
spoluviny na zločinu proti lidskosti. Definice zločinu proti lidskosti byla v Paponově případě
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upřesněna, kdy soud prohlásil, že Mezinárodní vojenský tribunál nevyžadoval, aby spoluvina
na zločinu proti lidskosti musela být podmíněna pouze politikou ideologické hegemonie či
napomáháním zločinecké organizaci.58 Jedná se o první rozhodnutí, které otevřeně přiznalo
kolaborantskou roli administrativy Vichy.59 Papon byl odsouzen v roce 1998 na 10 let odnětí
svobody. Jeho proces ukázal, že zločinem proti lidskosti nemusí být vinni pouze ti, kdo ho
přímo vykonávali, ale i ti, kteří jeho vykonávání svým jednáním podpořili. Proces tak uzavřel
mezeru v právním systému, který se předtím orientoval jen na potrestání zločinců ve
vedoucích pozicích (Norimberk) či na přímou účast v páchání zločinů (případ Touviera).60
Případ Papona ukázal možnou účast tzv. „bílých límečků“, úředníků, na páchání zločinů.
Definice zločinu proti lidskosti prošla od prvotního znění z Norimberku přes procesy
s Barbiem, Touvierem a Paponem významným vývojem. Tyto procesy uvedly termín zločin
proti lidskosti do právního systému a do veřejného názoru.61 Podstatně ovlivnily jurisdikční
proces, jelikož ukázaly nutnost detailně definovat zločin proti lidskosti, aby mohli být
zločinci Vichy stíháni a potrestáni. V pozdějším znění trestního zákoníku (novela účinná od
roku 1994 nemohla být v procesech aplikována pro zákaz retroaktivity právních předpisů)
byla například vynechána problematická fráze o politice ideologické hegemonie, tudíž zločin
proti lidskosti lze aplikovat i mimo souvislosti s druhou světovou válkou.62

IV. Tisk jako historický pramen/ vektor paměti
Diplomová práce se zabývá analýzou denní tiskoviny. Pro její ukotvení je tedy
nezbytné zmapovat význam tisku, zejména v rovině paměti a rovině historického významu.
Denní tisk je součástí masových médií. Masová média jsou druhem celospolečenské
komunikace, který identifikuje komunikační procesy, jež jsou potencionálně dostupné všem
příslušníkům určité společnosti.63 Komunikační proces masových médií je spojován
s termínem mediální komunikace. Masová média šíří informace z jednoho bodu k velkému
množství bodů cílových, jinými slovy šíři informace od jednoho zdroje k rozsáhlému
publiku.64
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Zkoumání tisku nám pomáhá rekonstruovat minulost. Dle teorie Maurice Halbwachse
má denní tisk vliv na individuální paměť, a to formou vzpomínání na nějakou událost často
v tisku připomínanou. Zároveň má vliv na kolektivní vědomí, kdy pomáhá udržet oficiální
linii hromadného vzpomínání právě tím, že ovlivňuje i paměť individuální. Denní tisk v rámci
kolektivní paměti tedy není pouze vnějším vlivem, ale i vlivem subjektivním.65 Denní tisk tak
v analýze reprezentuje kolektivní vědomí společnosti a má význam pro formování kolektivní
paměti. Toto kolektivní vědomí je ovlivňováno právě oficiálním narativem společnosti, ve
které člověk žije a kterou tisk reprezentuje.
Paměť je uchovávána ve společenské komunikaci a v jejich referenčních rámcích.
Tisk tyto referenční rámce paměti udržuje a pro vytváření paměti tak má velký význam.
Společnost vzpomíná jen na to, o čem komunikuje a co může lokalizovat v referenčních
rámcích paměti, tedy prostor, kde může lokalizovat své vzpomínky.66 Pokud dojde ke změně
referenčních rámců komunikace, může dojít k zapomnění. Tisk reprezentuje také kulturu a
díky jeho existenci dochází k cirkulaci „kulturního smyslu“, který je zásobárnou společných
vzpomínek, zkušeností a hodnot.67 Tímto způsobem se buduje společenská identita a mezi
tiskem a čtenáři tak nastává interakce.
Masová média mohou mít také historickou funkci. Pro tuto diplomovou práci je
podstatný termín bezprostřední historie, který znamená sledování aktivního vytváření historie
na základě aktuální společenské debaty. Bezprostřední historie čerpá z médií a jimi
zpracované podoby konkrétní události.68 Tedy sleduje, jak média interpretují určitou událost.
Denní tisk, jenž je důležitou součástí médií, tedy ovlivňuje skrze bezprostřední historii
utváření historie.
O periodickém tisku jako o historickém pramenu se vyjadřuje historik Pavel Horák ve
své eseji Tisk jako historický pramen. Média čtenáři nabízejí podobu světa v uspořádané
podobě, která je pro čtenáře dobře stravitelná. Čtenář tak média vnímá jako odraz reality.
Média vytvářejí významy a vlivné kategorie myšlení a prosazují aktuální společenská
témata.69 Tento systém funguje i obráceně, kdy obsah médií je vytvářen poptávkou po
aktuálních tématech, kterými se společnost zabývá. Tisk tak nepředstavuje pouze zdroj
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faktografických údajů. Noviny o různých tématech referují různými způsoby, slouží jako
kronika dobových názorů a debat a zároveň reprezentují společnost, ve které vycházejí. 70
Dle lingvistky Gerlinde Mautner jsou tištěná média dobrým zdrojem pro badatele ve
společenských vědách díky jejich všudypřítomnosti spojené s intenzitou užívání, veřejnou
pozorností a politickým vlivem.71 Zároveň jejich jasně daná tištěná forma zabraňuje dalším
změnám v jejich zpracování. Tištěná média také, v případě populárních denně vydávaných
tiskovin, reprezentují hlavní společenský výklad daného zkoumaného období. Společenská
funkce médií spočívá i v tom, že mohou nasměrovat čtenáře v orientaci v aktuálních
debatách.
Obsah masových médií v rámci jeho historické hodnoty tedy lze popsat jako druh
lidské komunikace v sociálně komunikačním procesu, kdy masová média působí jako nositelé
hodnot a přesvědčení společnosti, v níž operují, čímž přispívají k fungování této společnosti.72
Komunikační nabídka se ovšem také řídí podle toho, na co bude publikum pravděpodobně
reagovat.73 Publikum tedy není pouze konzument, ale má i vliv na vytváření novinového
obsahu. Mezi sociálně komunikační funkcí tisku a vlivem publika lze tak sledovat jasnou
provázanost a vzájemnou závislost. Tisk je z tohoto důvodu ideálním prostředkem zkoumání
nejen aktuálních debat společností, ale také společenské poptávky a základních názorů a
hodnot konkrétního společenství ve stanoveném historickém období v rámci konkrétního
zkoumaného problému.
Tisk lze tedy označit za mediátora dobového společenského diskursu, díky kterému
lze vyčíst základní témata a debaty, kterými se společnost zabývá. V rámci konkrétního
tématu pak umožňuje kategoricky sledovat vývoj debaty.

V. Význam deníku Le Monde
Deník Le Monde byl poprvé vydán 19. prosince 1944 jako nástupce deníku Le Temps.
Le Temps sloužil pro informování elity a měl polovládní charakter. Jeho nahrazení bylo nutné
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zejména z důvodu přístupu deníku Le Temps k německé hrozbě a okupaci, o které dostatečně
neinformoval.74
Šéfredaktorem Le Monde byl jmenován Hubert Beuve-Méry, který do funkce
nastoupil na základě iniciativy generála De Gaulla. Dalšími členy redakčního výboru byli
René Courtin a Christian Funck-Brentano. Le Monde se stal deníkem určeným především pro
vzdělané a dobře orientované čtenáře. Beuve-Méry se rozhodl nevydávat deník ve velkých
nákladech pro masové publikum.75
Politická

orientace

deníku

Le

Monde

byla

především

v jeho

začátcích

nejednoznačná.76 Krátce po svém vzniku býval často označován za gaullistický deník,
nicméně toto označení správně nevystihovalo politickou orientaci deníku, jak bude uvedeno
níže. Politická orientace deníku Le Monde byla zpochybňována i v období studené války, kdy
například deník L’Humanité veřejně odsoudil Le Monde za to, že je nástrojem kapitalismu,
který nerespektuje potřeby dělnické třídy.77
V roce 1951 došlo ve vedení deníku ke krizi, která podpořila vytvoření společnosti
redaktorů, takzvaných Sociétes des Rédacteurs, kdy redaktoři rozhodovali o vedení novin a
jejich dalším fungování. Redaktoři také získali velký podíl akcií. Největší změny byly
provedeny v roce 1968. Podíl novinářů na akciích vzrostl, zatímco podíl zakladatelů deníku
byl snížen.
Systém společností redaktorů nevznikl jen v Le Monde (např. i v deníku Le Figaro),
ale v tomto deníku byla společnost redaktorů nejznámější, nejefektivnější a nejvlivnější.78
Zavedení společností redaktorů vedlo ke vzniku Francouzské federace společností redaktorů,
která dokonce po vládě požadovala schválení zákona, který měl zajistit novinářům většinový
podíl akcií, zajistit v každých novinách vznik komisí novinářů, které by rozhodovaly o
nových zaměstnancích a celkovém chodu novin, a zaručovat existenci novin jako téměř
neziskové organizace po vzoru Le Monde.79 Tyto požadavky byly ovšem vládou odmítnuty a
systém společnosti redaktorů fungoval od 70. let efektivně jen v Le Monde.
Po úspěchu vedení šéfredaktora Beuve-Méryho, během jehož funkčního období
vzrostla cirkulace novin o 50 procent, Le Monde zaznamenal úpadek. Pod jeho nástupcem
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Jacquesem Fauvetem, který ve funkci působil od roku 1969 do roku 1982, Le Monde zůstával
v počtu čtenářů pozadu za jinými deníky, například Le Figaro či Libération. Finanční
problémy přetrvávaly i pod dalšími šéfredaktory (například André Fontaine 1985-1991).
Pozitivní obrat nastal s příchodem Jeana-Marie Colombaniho v roce 1994, kdy deník začal
opět profitovat a získal více čtenářů.80 Od poloviny 90. let se deník Le Monde začal věnovat i
investigativní žurnalistice a odhalil řadu skandálů z vysokých politických kruhů. Deník tak
ukázal svou nepostradatelnost ve francouzském informačním systému. Tato nová tvář Le
Monde deníku zvýšila počet čtenářů a vyvolala jejich zájem a věrnost.81
Přestože deník Le Monde od roku 1984 nepřekonal v množství prodaných výtisků
deník Le Figaro, nadále zůstal nejčtenějším francouzským deníkem v zahraničí.82 V
posledních dvou letech byl ve Francii po deníku Le Figaro také nejčtenějším.83 I přes svůj
pokles čtenářů si zachoval pověst odborného deníku, zejména v mezinárodním zpravodajství.
Čtenáři politické zaměření Le Monde charakterizují jako středo-levicové, přičemž
jeho publikum pochází z obou politických spekter.84 Nicméně Le Monde lze nejlépe definovat
jako centristický deník, který nehledí na pravicové či levicové zaměření, ale zaměřuje se na
vlastní způsob zpravodajství a intelektuální specializace.
Le Monde je specifickým francouzským deníkem, kombinuje jak aktuální
zpravodajství, tak komentáře (subjektivní pohled) novinářů. Le Monde měl vliv i v politické a
veřejné sféře, kdy jeho centristická rétorika ovlivnila chod některých událostí, například
zvolení Françoise Mitterranda prezidentem v roce 1981. Deník se nestaví na stranu
politických bloků a je respektován pro svou neutralitu. Zároveň stál za rozšířením společností
redaktorů do dalších novin a jeho funkční model byl pro ostatní noviny vzorem.
I když Le Monde již není nejprodávanějším deníkem ve Francii, je nadále
nejprodávanějším francouzským deníkem v zahraničí. Le Monde byl pro tuto diplomovou
práci zvolen jako vhodné médium z několika důvodů. Především pro svou neutralitu, dále
skutečnost, že není jen zdrojem faktografických údajů, ale svým čtenářům poskytuje i
komentáře novinářů, a pro jeho politický vliv. Zároveň disponuje plně digitalizovaným a
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přístupným archivem článků, které jsou základním materiálem pro zpracování této diplomové
práce.

VI. Kvalitativní obsahová analýza
Diplomová práce využívá metodu kvalitativní obsahové analýzy, jelikož se zabývá
hloubkovou studií fenoménu. Diplomová práce zkoumá význam článků, interpretuje na jejich
základě realitu a snaží se o vytvoření komplexního holistického obrazu, což znamená, že na
téma hledí optikou kontextu zkoumané problematiky.85
Autorem základní definice obsahové analýzy je Bernard Berelson, který ji pojmenoval
jako výzkumnou metodu pro objektivní, systematický a kvantitativní popis jasného obsahu
komunikace.86
Definici kvalitativní obsahové analýzy rozšířil George Gerbnel, kdy do výzkumu
zahrnul také vnímání obsahu jako projevu sociálních vztahů a prostředek sociálních vzorců.
Gerbnel nově uvedl pojem konsekventní význam, kdy je zkoumaný obsah spojen se
specifickou událostí nebo událostmi, které ovlivňují vytváření mediální komunikace.87
Na Gerbnela navázal David Altheide, který využíval tzv. etnografickou obsahovou
analýzu (1996), kdy výzkumník konstruuje význam zkoumaných textů. V rámci této
metodologie nadále dochází ke kategorizaci, ovšem badatel analyzuje i význam a kontext, ve
kterém jsou materiály zkoumány.88 Tato metodologie je často zmiňována právě jako
kvalitativní obsahová analýza.
Kvalitativní obsahová analýza má několik metodologických přístupů. Jedná se o
přístupy induktivní, deduktivní a abduktivní (či doplňkový nebo kombinovaný). Induktivní
přístup může být definován jako hledání vzorců, kdy badatel nejdříve zkoumá data, která
rozděluje do kategorií a témat, na které poté naváže teoretický koncept.89 Deduktivní přístup
představuje testování teorie na zkoumaných datech, kdy se badatel pohybuje od abstraktního
přístupu ke konkrétnímu. Kategorie mohou být definovány jen na základě stanovené teorie.
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Abduktivní přístup u kvalitativní obsahové analýzy představuje přecházení mezi induktivním
a deduktivním přístupem, kdy různé fáze výzkumu využívají různé metodologické přístupy. 90
Kategorie a témata představují důležitou součást kvalitativní obsahové analýzy.
Kategorie mohou být popsány jako soubor podobných dat nashromážděných na jednom
místě.91 Data rozřazená do kategorií mají podobné znaky a badatel tato data může dále
rozřadit do podkategorií. Téma může být definováno jako linie, která prolíná různé kategorie
a dává smysl námětu výzkumné práce. Na rozdíl od kategorií jsou témata značně abstraktní.
Téma lze rozdělit do dvou skupin, a to popisné téma a významové téma. Popisné téma dává
zkoumaným datům směr a konkrétně popisuje téma, které prolíná výzkum. Významové téma
také může nasměrovat data, ovšem požaduje větší míru interpretace a abstrakce, jelikož
popisuje právě význam, který není snadno definovatelný.
Tato diplomová práce používá induktivní metodu kvalitativní obsahové analýzy.
Nejdříve byla předběžně určena výzkumná oblast, a to uvedení jména Klaus Barbie v článcích
Le Monde ve vybraném časovém období a identifikace způsobu, jakým byl zmíněn. Dále
budou určeny kategorie článků na základě jejich společné tematické linie, na které bude poté
navázán teoretický koncept Henryho Roussoa. Teorie v této práci neplní stěžejní funkci, na
jejímž základě byly určeny kategorie článků, ale slouží jako východisko, na které budou
navázány výsledky výzkumu práce.

I. Část: Osobnost Klause Barbieho
První část analýzy zkoumá články, kde byl Klaus Barbie zmíněn jako osobnost
v souvislosti s jeho životem a činy. Analyzuje 235 článků, které byly na základě jejich
tematických motivů a kontextu rozděleny do sedmi kategorií, a to Život Klause Barbieho a
jeho podobnost s ostatními unikajícími nacisty a kolaboranty, Klaus Barbie jako symbol
nacismu, násilí a zločinu, Klaus Barbie a jeho vyobrazení v populární kultuře, Klaus Barbie
jako „poznámka pod čarou“, Klaus Barbie a paměť odboje, Klaus Barbie a paměť Vichy a
Vztah Klause Barbieho a Paula Touviera. Některé kategorie jsou rozděleny na tematické
podkategorie.
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1. Život Klause Barbieho a jeho podobnost s ostatními unikajícími
nacisty a kolaboranty
V této kategorii je analyzováno 24 článků publikovaných v rozmezí let 1989 a 2017.
Je tematicky rozdělena na dvě podkategorie o životě Klause Barbieho a jeho podobnosti
s poválečnými osudy jiných nacistů a kolaborantů.

1.1. Život Klause Barbieho
Podkategorie se zabývá devíti články publikovanými během let 1989 až 2011.
Analyzované články ve svém souhrnu obsahují nejen biografii Klause Barbieho, ale hodnotí i
jeho osobnost zločince bez skrupulí z válečné doby i z období jeho emigrace v Bolívii.
Současně vyzdvihují význam jeho osoby pro zachování paměti Francouzů na dobu okupace.
Články byly publikovány v souvislosti s konkrétní událostí (zhoršení zdravotního
stavu, smrt Barbieho a převoz jeho popela v roce 1991, třinácté výročí Barbieho procesu
v roce 2000) nebo aférou (odhalení deníku Der Spiegel v roce 2011).
Tři články z let 1990 a 1991 krátce informují o zhoršení zdravotního stavu Barbieho,
který trpěl rakovinou, a o převozu jeho popela dcerou do Rakouska. Jde například o články
z 27. listopadu 1991, 20. září 1991 a z 1. října 1991. 92,93
V reakci na smrt Barbieho 25. září 1991 byl zveřejněn článek 27. září 1991.94 Přináší
biografii Barbieho od roku 1937, kdy se přidal k NSDAP, přes jeho působení v Lyonu od
roku 1942, jeho útěk do Bolívie, odkud spolupracoval se CIA během studené války, přes jeho
odsouzení v nepřítomnosti v letech 1952 až 1954 až po jeho odhalení Beate Klarsfeldovou
v roce 1972 a deportaci v roce 1983. Barbieho deportace byla ve Francii velké téma, kterému
se ve velkém měřítku věnovala média. Článek označuje za symbolické jeho uvěznění
v lyonské věznici Montluc, kde sám věznil své oběti. Článek pojmenovává i stěžejní sporné
aspekty procesu s Barbiem, zejména jeho postoj k zatčení a smrti Jeana Moulina a
nedostatečnou definici zločinu proti lidskosti v právním řádu. Článek hodnotí i význam
procesu, který by neměl být zapomenut, stejně jako zanícená ideologická příslušnost Barbieho
k nacismu.
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„V době jeho procesu, na základě průzkumu uskutečněným IPSOS pro Le Monde,
vyšlo najevo, že většina Francouzů se o něj zajímala a zastávala názor, že spravedlnost by
měla zvítězit nad zapomněním. Zbývá jen zapomenout Barbieho, možná už se tak stalo, ale ne
tyto dny, v průběhu kterých vyšel najevo celkový obraz bilance doktríny, které tak zaníceně a
zatvrzele sloužil.“ 95
V souvislosti se smrtí Barbieho byl publikován i článek 28. září 1991, který je reakcí
významných osobností na jeho smrt. Například Beate Klarsfeldová vyzdvihla fakt odsouzení
nacisty Barbieho, ale hovořila i o nespravedlnosti, když Barbie zemřel přirozenou smrtí, což
jeho oběti nemohly.96 Barbieho smrt byla zaznamenána i v článku z 5. ledna 1992, který byl
seznamem zesnulých v roce 1991.97 Krátký biografický článek o životě Barbieho byl
zveřejněn 29. října 2000 při příležitosti třináctiletého výročí jeho procesu.98
S velkým časovým odstupem byl publikován článek ze 17. ledna 2011 související se
zveřejněním informací deníku Der Spiegel, že Barbie byl agentem západoněmecké
zpravodajské služby BND v Bolívii ve spojitosti se státními zakázkami na obchod se
zbraněmi. Článek zároveň zmiňuje, že Barbie pracoval i pro americkou zpravodajskou službu
CIA, tedy profitoval z ochrany tajných služeb.99 Navazující článek z 19. ledna 2011 přidává
analýzu laxního přístupu Německa ke zveřejňování dokumentů, které by jej mohly spojovat
s jeho nacistickou minulostí.100

1.2. Klaus Barbie a podobné osudy ostatních nacistů na útěku
Druhá podkategorie analyzuje 15 článků publikovaných mezi lety 1991 a 2017.
Podobnost poválečného osudu uprchlých nacistů dokládá skutečnost, že Klaus Barbie a jeho
životní příběh byl pravidelně zmiňován i v článcích o jiných nacistech či kolaborantech.
Barbie naplňuje téměř všechny atributy života uprchlého nacisty. Unikl do Jižní Ameriky
s pomocí katolické církve a argentinské vlády na pas vystavený Červeným křížem. Za svého
pobytu v Bolívii spolupracoval se CIA a západoněmeckou zpravodajskou službou BND. Na
rozdíl od mnohých jiných byl ovšem dopaden a odsouzen.
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Společnou tematickou linií článků je vyjádření nespravedlnosti a paradoxu, že mnozí
nacisté či osoby s nacismem spjaté uprchli před spravedlností, a to za pomoci humanitárních
organizací, které měly naopak sloužit ochraně obětí, v emigraci vedli v podstatě normální
život, nadále provozovali svou profesi a leckdy dokonce spolupracovali s tajnými službami
různých zemí.
Články byly opět publikovány ve velkém časovém rozmezí. Vydání článků bylo
iniciováno převážně konkrétními událostmi, např. třicátým výročím Barbieho procesu a
zveřejněním seznamu skrývajících se nacistů Wiesenthalovým centrem (2017).

Některé

události způsobily dlouhodobější tematický zájem Le Monde, např. otevření tématu
kolaborace ve Francii po projevu Jacquese Chiraca v roce 1995 (články z let 1995 až 1997 o
pátrání po nacistech), otevření archivů zpravodajských služeb v souvislosti se 70. výročím
skončení války (články z let 2014 a 2015) nebo zpřístupnění církevních archivů a natočení
dokumentu o nacistech v Jižní Americe (články z let 2003 až 2007 o způsobu emigrace
nacistů).
Články lze tematicky rozčlenit na skupiny věnující se zapojení nacistů do politiky a
činnosti zpravodajských služeb, způsobu jejich útěku a pátrání po nich.
1.2.1. Zapojení nacistů a kolaborantů do vysoké politiky
Článek z 11. října 1992 je věnován francouzskému kolaborantovi Georgesovi
Albertinimu, aktivně působícímu ve vysoké politice, který stejně jako Barbie spolupracoval se
CIA.101
Spoluprácí nacistů se zpravodajskými službami se věnují tři články. Článek ze
4. července 2014 je o problematice zpřístupnění archivů zpravodajských služeb různých zemí.
Kritizuje liknavý přístup Francie v porovnání s německou BND, která v roce 2010 umožnila
studentovi vstup do těchto archivů, a on odhalil, že Barbie s BND spolupracoval.102 Článek z
2. února 2015 opět na příkladu Klause Barbieho a odhalení jeho spolupráce s tajnými
službami Německa a USA dokládá důležitost zpřístupnění archivů.103 Článek ze 7. května
2015 se věnuje nacistům, kteří na Středním východě pomáhali s výcvikem vojsk a s prací
zpravodajských služeb, ač o nich Německo leckdy vědělo a dokonce je využívalo pro
uzavření nových obchodních dohod, jako tomu bylo i v případě Klause Barbieho.104
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1.2.2. Způsob útěku nacistických zločinců
Další problematikou řešenou v článcích je způsob, jakým nacisté uprchli z Evropy, a
to obvykle z Janova za pomoci katolické církve a Červeného kříže. Jejich cílovou oblastí byla
většinou Jižní Amerika, zejména Argentina, kde se mohli skrývat díky přízni generála Juana
Perona. Stejnou cestu zvolil i Klaus Barbie, který je takto v článcích vždy zmíněn. Barbie
poté odjel do Bolívie.
Článek z 20. listopadu 2003 informuje o pomoci katolické církve nacistům, která byla
zdokumentována italským deníkem Il Secolo XIX. na základě informací z církevních
archivů.105 O pomoci Perona při exilu bývalých nacistů píše článek z 19. března 2005
věnovaný dokumentárním filmu Carlose Etcheverria o nacistech v Jižní Americe.106 Článek
z 20. září 2005 popisuje jak Adolf Eichmann, stejně jako Barbie, uprchl do Argentiny pod
statusem uprchlíka, který mu byl udělen katolickou církví, a pomocí falešného pasu
vystaveného Červeným křížem.107
Navazující články z 30. května 2007 a 13. října 2007 vysvětlují, že nacisté získali pasy
od Červeného kříže na falešnou identitu, o které administrativa Červeného kříže v důsledku
nedostatečné databáze nevěděla. Články především poukazují na nespravedlnost, kdy se
unikající nacisté vyhnuli trestnímu stíhání a odsouzení paradoxně s využitím humanitárních
služeb, které měly sloužit obětem války.

108, 109

Naposledy uvedené články ilustruje citát

Yvese Sandoze, ředitele odboru doktríny a práva MVČK (Mezinárodní výbor Červeného
kříže).
„Tito muži (Barbie, Eichmann a Mengele) a ti, kteří je tajně podporovali, nestoudně
profitovali z humanitárních služeb, které pomohly půl milionu lidí, převážně přeživším
z koncentračních táborů a uprchlíkům z východní Evropy.“ 110
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Článek z 23. března 2015 navíc dodává, že do Argentiny měli zákaz vstupu židovští
uprchlíci. Argentina přijala okolo 300 válečných zločinců z Německa, kolaboranty z Francie,
Belgie a Slovenska.111
1.2.3. Pátrání po uprchlých nacistech a kolaborantech
Článek z 20. června 2005 (jeho prvotní verze byla publikována 20. února 1991112) píše
o lékařích, kteří po válce provozovali svou praxi, ač se podíleli např. na nacistickém plánu T4
vyhlazení mentálně postižených. Změna nastala až po zpřístupnění německých archivů, což
vedlo k odhalení některých z nich. Článek rovněž kritizuje postup některých mocností, jež
v období studené války využívaly služeb nacistů.113
„… Navíc pozměnění rysů mezinárodní politiky a začátek studené války paralyzovaly
v Německu tento proces denacifikace. Bývalí funkcionáři tajných služeb Gestapa a SS se stali
vyhledávanými experty pro Američany a Brity kvůli jejich zpravodajské činnosti na východě.
Klaus Barbie je jejich nejznámějším příkladem.“114
Článek z 10. srpna 1995 píše i o pátrání po Josefu Mengele, Martinu Bormannovi či
Adolfu Eichmannovi. Uvádí, že Barbie byl vypátrán Beate Klarsfeldovou v La Pazu v Bolívii,
odkud byl až v roce 1983 po mezinárodním nátlaku vyhoštěn.115 Na tento článek tematicky
navazuje i článek z 30. března 1997 o činnosti manželů Klarsfeldových, kteří svůj život
zasvětili pátrání po nacistech, kdy Barbie byl jeden z jejich nejdůležitějších objevů.116
K 30. výročí procesu s Klausem Barbiem byl vydán článek z 12. května 2017.
Wiesenthalovo centrum zveřejnilo v roce 2016 seznam stále unikajících nacistů. Tito nacisté
však již nemohli být plnohodnotně odsouzeni pro jejich značně pokročilý věk nebo špatný
zdravotní stav. Barbie je jedním z nejvýznamnějších nacistů, který byl dopaden a odsouzen.117

2. Klaus Barbie: symbol nacismu, násilí a zločinu
Klaus Barbie byl v analyzovaných článcích této kategorie uveden jako symbol
nacismu, násilí a zločinu a jako ornament (symbolický prvek) především neonacistických,
111
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antisemitských a teroristických skupin. Kategorie se skládá z 35 článků publikovaných během
let 1988 až 2015. Podkategorie věnující se nacismu a násilí jsou dále rozděleny dle
tematických motivů článků. Podkategorie, kde Barbie figuruje jako ornament, je zpracována
obecněji z důvodu tematické shody článků.

2.1. Symbol nacismu
Podkategorie mapuje články, ve kterých byl Barbie zmíněn v souvislosti s nacistickým
terorem během režimu Vichy, s židovskou pamětí, s dalšími nacisty a podporovateli nacismu
a s atentátem plánovaným Christianem Didierem.
Základním tematickým motivem článků je nutnost vzpomínat na oběti nacistického
teroru, zejména židovské oběti, zdůrazňovat zločiny páchané během druhé světové války a
zabránit tak ohrožení paměti Vichy, a to i v souvislosti s narůstajícím současným
extremismem.
Podkategorie se zabývá 23 články, které byly publikovány v rozmezí let 1988 až 2015.
Články se liší tematicky i důvodem publikace. Tímto důvodem bylo spojení s konkrétní
osobou (např. smrt arcibiskupa Decartraye v roce 1994, smrt odbojáře André Devignyho
v roce 1999, článek Roberta Badintera o jeho otci z roku 2009, odsouzení bolivijského
plukovníka Gomeze v roce 2009) nebo událostí (např. vydání knihy o extrémistech v roce
1996). Dalším důvodem byly události, které mohly znevážit vzpomínky na oběti (např.
uctění památky císaře Hirohita Mitterrandem v roce 1989, zastavení stíhání Touviera v roce
1992 nebo proces s popíračem holocaustu Robertem Faurissonem v roce 2007). Důvodem
publikace článků byla i současná společenská situace ve Francii (např. článek Roberta
Badintera o současném antisemitismu z roku 2015).
Specifickou podkategorií je popis událostí kolem neúspěšného atentátu na Barbieho
Christianem Didierem, na nějž reagoval Le Monde v době atentátu na René Bousqueta v roce
1993, v době Didierova procesu v roce 1995, v době jeho propuštění v roce 2000 a jeho smrti
v roce 2015.
2.1.1. Klaus Barbie jako symbol nacistického teroru
V analyzovaných článcích je Klaus Barbie uveden jako ilustrace násilí nacistického
režimu a utrpení, kterým si postižené rodiny a osoby musely projít. Články rovněž reagují na
události, které by mohly památku obětí ohrozit nebo znevážit.
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Tři články z let 1990, 1990 a 2009 popisují utrpení obětí Klause Barbieho. Příkladem
může být článek z 24. září 2009, který je biografickým článkem advokáta Roberta Badintera.
Barbie je v něm uveden v souvislosti s deportací Badinterova otce do Sobiboru, kde
zemřel.118
Tři články z let 1989, 1992 a 2007 hovoří o ohrožení paměti Vichy, kdy přístup
prezidentů a projevy revizionismu mohly tuto paměť poškodit. Příkladem je článek z
13. března 2007, kdy Robert Badinter (zmíněný výše) byl zažalován za poškození cti
popíračem holocaustu Robertem Faurissonem. Ten tvrdil, že plynové komory a genocida Židů
jsou jen historické lži.119 Badinter zmínil opět deportaci jeho otce na příkaz Klause Barbieho.
2.1.2. Klaus Barbie jako symbol genocidy Židů ve Francii
Společnou tematickou linií tří článků z let 1992, 2002 a 2015 je nutnost a
opodstatněnost vzpomínání na židovské oběti války a uctívání jejich památky už kvůli podílu
francouzského státu na jejich genocidě a kvůli ohrožení současné francouzské společnosti
novodobým antisemitismem.
Jedná se například o článek z 16. února 2015, který byl publikován v souvislosti
s narůstajícím antisemitismem, kde Badinter přirovnává nepřípustné jednání vůči Židům
v současné Francii ke zločinům SS. Klaus Barbie je v článku zmíněn jako reprezentant
genocidy Židů, když deportoval židovské děti z domu v Izieu do Osvětimi.120
„Bylo mi skoro 15 let, když byl můj otec deportován do Lyonu 9. února 1943
německou policií na rozkaz Klause Barbieho. Nikdy jsme o něm už neslyšeli. Toto je moje
dospívání!“121
Badinter hovoří o dětských obětech Klause Barbieho z Izieu: „… Zemřely tedy jako
mučedníci kvůli nenávisti proti Židům, násilný antisemitismus praktikovaný nacisty je
odsoudil. Jsou mrtvé, protože byly Židé, a to je jediným důvodem, proč byly zabity.“122

118

Bertrand Le Gendre, „‘Robert Badinter, un juriste en politique‘, de Paul Cassia: Badinter, l'épris de justice“,
Le Monde, 24. září 2009.
119
Pascale Robert-Diard, „Robert Badinter, poursuivi par le négationniste Robert Faurisson, a fustigé ‚l'une des
pires entreprises de faussaires de l'histoire‘“, Le Monde, 13. března 2007.
120
Robert Badinter, „Robert Badinter: ‚Ne tolérons plus l’antisémitisme, 72 ans après l’occupation‘“, Le Monde,
16. února 2015.
121
Robert-Diard, „Robert Badinter, poursuivi par le négationniste“.
122
Badinter, „Ne tolérons plus l’antisémitisme“.

30

2.1.3. Klaus Barbie jako symbol zavržení nacistů a jejich podporovatelů
Čtyři články zahrnuté do této podkategorie mapují životy různých osob s nacistickou
minulostí, které Klause Barbieho znaly či jej podporovaly. Články byly publikovány v letech
1988, 1990, 1996 a 2009. Publikace článků byla iniciována dopadením či odhalením těchto
osob. Klaus Barbie je zde zmíněn jako přetrvávající symbol nacismu a jako symbol nutného
zavržení těchto osob.
Příkladem je článek z 25. ledna 1996, který informuje o vydání knihy věnované
extrémistům, konkrétně François Genoudovi. Tento zastánce nacismu si korespondoval
s Klausem Barbiem, Martinem Bormannem a dalšími a přispíval na obhajobu Barbieho
během jeho procesu.123
2.1.4. Klaus Barbie a Christian Didier: neúspěšný pokus o atentát
Specifickou podkategorií je případ pokusu o atentát na Klause Barbieho Christianem
Didierem. Podkategorie je zpracována obecně, jelikož obsah článků je totožný (popis
atentátu). Tematickou linií je motivace Christiana Didiera ke spáchání atentátu na Barbieho
ve věznici Montluc v Lyonu v roce 1987. Přestože se tímto činem chtěl psychicky nemocný
Didier stát národním hrdinou a upoutat na sebe především pozornost, k atentátu byl
motivován obdivem k vůdci protinacistického odboje Jeanu Moulinovi, kterého Barbie mučil.
Pro Didiera symbolizoval Barbie nacistické zločiny. Didier byl kvůli své psychické poruše
přesvědčen, že Barbie ve věznici pobýval ve stejné cele jako Jean Moulin.124 Vypovídal, že
chtěl Barbieho jen postřelit.
„Pokusil jste se s revolverem proniknout do věznice, kde byl zadržen Klaus Barbie,“
připomíná předseda soudu, „chtěl jste ho zabít?“ „Ne, chtěl jsem ho postřelit do nohou a říct
mu: Jean Moulin tě zdraví.“ 125
Deset článků bylo publikováno během let 1993, 1995 a 2015, z toho tři v roce 1993
v návaznosti na atentát René Bousqueta, čtyři v roce 1995 v souvislosti s Didierovým
procesem. Články z následujících let se věnují Didierovu propuštění v roce 2000, vydání
knihy o jeho osobě a jeho smrti v roce 2015.
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2.2. Symbol násilí, zabíjení a zločinu
Klaus Barbie nebyl v analyzovaných článcích spojen jen s nacismem, ale také obecně
s násilím či nelegálními aktivitami. Během svého pobytu v Bolívii organizoval kriminální
akce, například obchod s kokainem, nebo pomáhal s výcvikem bolivijských zvláštních
jednotek.
Hlavními tematickými motivy této podkategorie je propojení politiky a násilí, násilí
obecně či otázka paměti v tom smyslu, že násilná jednání jsou zavrženíhodná a měla by být
odsuzována.
Šest článků bylo publikováno během let 1991 až 2012, a to v letech 1991 a 1999
v souvislosti se skandály bolivijských politiků, v letech 1991 a 2012 v návaznosti na násilné
události, kterými byla například okupace Francie a občanská válka ve Rwandě, organizací
vězeňské služby v roce 1997 a nedostupností francouzských archivů v roce 2000.
Ve dvou článcích z let 1991 a 1999 je Klaus Barbie uveden jako spolupracovník
bolivijských státníků v rámci jejich ilegálních aktivit. Příkladem je článek z 24. března 1991,
kde je popsána Barbieho pomoc při formování a trénování bolivijských komand smrti, která
vznikla k odstranění opozice.126
Další dva články byly publikovány v letech 1991 a 2012 a jsou tematicky propojeny
myšlenkou důležitosti připomínání negativních událostí historie, aby se již neopakovaly.
Příkladem je článek z 18. ledna 2012 o popírání zapojení Hututů do atentátu na rwandského
prezidenta ze strany některých Francouzů. Dle článku je hledání pravdy zásadní pro potlačení
popíračů, uctění obětí a přenesení poselství na další generace. 127 Klaus Barbie byl v článku
uveden jako symbol této potřeby vzpomínat.
Navazující dva články uvádějí Klause Barbieho jako symbol fyzického násilí. Jedná se
o články z let 1997 a 2000. Příkladem je článek z 14. prosince 2000, který se zabývá obtížnou
přístupností francouzských archivů ohledně jednání francouzských vojáků během války
v Alžíru. Autor si klade otázku, proč se francouzská vláda tolik zabývala mučením obětí
Klausem Barbiem, ale již neřeší, že francouzští vojáci se chovali stejně v Alžíru k místním
obyvatelům.128
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2.3. Klaus Barbie jako ornament
Klaus Barbie byl díky jeho notoricky známé příslušnosti k nacismu často spojován
s novodobým antisemitismem, neonacismem a terorismem a sloužil jako ornament těchto
hnutí či osob je reprezentujících. Analyzováno bylo šest článků z let 1989 až 2014. Dva
články z roku 1989 a 2001 byly publikovány v souvislosti se shromážděními neonacistů ve
Francii a Belgii a další dva články v roce 1994 a 1996 v souvislosti s teroristickou skupinou
Carlose „Šakala“, která chtěla na osobě Barbieho demonstrovat špatné zacházení s „vězni
svědomí“, jak ilustruje článek z 28. srpna 1994.129 Další dva články byly vydány v roce 2014
v reakci na rétoriku francouzského antisemitského komika Dieudonné, kterým se inspirovali
k protižidovským akcím středoškolští studenti.130

3. Klaus Barbie a jeho vyobrazení v populární kultuře
Třetí kategorie mapuje v 38 článcích vyobrazení Klause Barbieho v populární kultuře,
tedy ve filmech, knižní tvorbě, televizním vysílání, v hudbě, výstavách a divadle.
Články neposkytují pevně stanovený tematický motiv, jejich publikace probíhala
především v návaznosti na uvedení jednotlivých děl, nicméně svědčí o přetrvávajícím zájmu o
osobu Klause Barbieho. Dvě zásadní podkategorie se týkají článků publikovaných o Marcelu
Ophülsovi a jeho filmu Hôtel Terminus, které dokládají pamětní hodnotu režisérova díla a
zmíněného filmu.

3.1. Marcel Ophüls a jeho filmařský génius
Marcel Ophüls natočil dvoudílný dokumentární film Hôtel Terminus: Klaus Barbie, sa
vie et son temps (do češtiny přeloženo jako „Hotel Konečná stanice“) o osobnosti a životě
Klause Barbieho. Společnou tematickou linií článků je význam Ophülsových filmů. Šest
článků této podkategorie bylo publikováno během let 1989 až 2014 jako vzdání úcty tomuto
filmaři při příležitosti premiér jeho filmů nebo jejich uvedení např. na festivalech. Mezi
články jsou velké časové prodlevy (např. mezi lety 1989 až 2002 a mezi lety 2005 až 2014).
Klaus Barbie byl v článcích zmíněn vždy v souvislosti s filmem Hôtel Terminus a jeho
významem.
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Články hodnotí význam Ophülse pro dokumentární kinematografii, kdy vytvořil nový
typ dokumentu založeného na svědectví.131 Ophülsovy filmy prolínají svědectví a režisérův
osobní pohled, což přináší spojení mezi minulostí a přítomností.132 Ophüls režíroval i film Le
Chagrin et la Pitié z roku 1969 o osudu vesnice v jižní Francii během okupace, který přispěl
k oživení vzpomínek na Vichy.133
Význam Ophülsova filmu ilustruje následující citace.
„Pro zkoumání enigmatu Klause Barbieho se Ophüls stává postavou ve svém filmu,
podrobuje ohromující galerii stárnoucích svědků palbě otázek. Jedná se spíše o film založený
na chování lidí tváří v tvář s Klausem Barbiem než film o katovi samotném. Hôtel Terminus je
skvělou reflexí na povahu zla a jeho následky.“134

3.2. Hôtel Terminus
Tato podkategorie analyzuje jako hlavní tematický motiv význam filmu a jeho
pozitivní vliv na francouzskou paměť. Pět článků bylo vydáno v letech 1988 a 1994, a to dva
v roce 1988 v souvislosti s premiérou filmu a tři v roce 1994 v reakci na promítání filmu
v televizi a na proces s Paulem Touvierem.
Články poukazují na význam filmu díky očitým svědectvím aktérů, což prokazuje
pravdivost popisovaných událostí, a na problematiku společenského zapomnění a
lhostejnosti.135 Film zahrnuje důležité události spojené s činy Barbieho (například zatčení
Jeana Moulina), což dokládá jeho značný význam pro francouzskou paměť.136 Hôtel
Terminus přináší přesvědčivé svědectví o životě Klause Barbieho, iniciuje vzpomínání na
činy jím spáchané a demonstruje nutnost jejich potrestání.

3.3. Klaus Barbie a další souvislosti s populární kulturou
Podkategorie analyzuje 27 článků vydaných mezi lety 1988 a 2014. Články byly
publikovány u příležitosti uvedení filmů, vydávání knih, televizního vysílání a různých výstav
a divadelních představení. Kvůli nízké výpovědní hodnotě článků byla kategorie pojata velmi
obecně.
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Klaus Barbie byl zpodobňován ve filmech fiktivních i dokumentárních. Tyto filmy se
v analyzovaných článcích vesměs nesetkaly s pozitivním přijetím. Události v nich popisované
často neodpovídaly historické realitě nebo tato realita byla pozměněna pro zvýšení
dramatičnosti filmů. Dvanáct článků bylo publikováno v letech 1988 až 2014 především
v souvislosti s premiérou filmů v kinech (devět článků) nebo s jejich vysíláním v televizi (tři
články v letech 1996, 1998 a 2007).
Články se věnovaly například filmu Lucie Aubrac z roku 1997, kde se režisérovi
nepodařilo správně zachytit realitu odboje, která byla ve filmu přehnaně dramatická až
patetická, což platí i o scéně mučení Klausem Barbiem.137
Šest článků z let 1989, 1992, 1993, 1999, 2010 a 2014 referuje o vydání
beletristických knih. Klaus Barbie v nich vystupuje jako vedlejší záporná postava z doby
okupace či během svého exilu v Bolívii. Analýza se články o těchto dílech nebude zabývat
konkrétně, jelikož kromě faktu, že Barbie v těchto knihách vystupuje jako jedna z postav,
nepřináší žádné informace vhodné k analýze.
Příkladem je článek z 13. února 2010, který popisuje knihu Guye Walterse La Traque
du mal o uprchlých nacistech.138
Čtyři články publikované během let 1997 až 2014 se věnují zobrazení Klause
Barbieho v televizním vysílání a váží se k procesu s Mauricem Paponem, vysílání
dokumentárního seriálu a činnosti novináře Ladislase de Hoyose, který s Barbiem jako první
novinář udělal rozhovor v jeho bolivijské cele v roce 1972. 139
V pěti článcích z let 1989 až 1999 je Barbie zmíněn jen velmi krátce v souvislosti
s divadelními představeními, výstavami a hudební tvorbou. Příkladem je článek z 21. října
1999 o divadelním představení o velkých mužích historie a zapomenutých událostech, kde
Barbie vystupuje jako jedna z postav druhé světové války.140

4. Klaus Barbie jako „poznámka pod čarou“
Tato kategorie se zabývá specifickým druhem článků, ve kterých je Barbie zmíněn
velice okrajově bez souvislosti s obsahem článků (ve smyslu poznámky pod čarou). Kategorie
137
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zahrnuje 34 článků publikovaných v rozmezí let 1994 až 2017. Články spolu nijak obsahově
nesouvisí. Z těchto důvodů byla tato kategorie pojata velice obecně.
V pěti článcích z let 1994, 2005, 2007, 2015 a 2016 byl Barbie zmíněn v souvislosti
s obecnou kriminalitou. Například článek z 15. října 1994 uvádí, že cela Klause Barbieho byla
vedle cely jednoho z odsouzených.141 Další z článků zase uvádí, že Barbieho proces proběhl
ve stejné budově jako proces vraždy.142
V šesti článcích z let 1995, 2001, 2003, 2004 a 2012 je jméno Klause Barbieho
okrajově uvedeno ve spojitosti s politickými aférami (zločiny bolivijských politiků nebo
dopadení Che Guevary), volbami (např. jeden z kandidátů zastupoval stát v procesu
s Barbiem) nebo jednáním politiků (prezident navštívil oblast Rhône-Alpes a dům v Izieu).
Dvanáct článků bylo publikováno mezi lety 1997 až 2017 v kulturní oblasti. Články se
věnují například činnosti novinářů (novinář píšící i o Barbiem dostal knižní cenu) nebo
například tvorbě videoher, které byly umístěny ve stejných lokacích, kde žil Barbie (článek
z 9. března 2017).143
Jedenáct článků bylo vydáno mezi lety 1997 a 2016 v souvislosti s různými
osobnostmi. Příkladem může být článek ze 7. února 1997 o německém dobrodruhovi Gunteru
Holzmannovi, který se usadil v Jižní Americe a setkal se s Klausem Barbiem.144

5. Klaus Barbie a paměť odboje
Kategorie obsahuje 52 článků publikovaných mezi lety 1989 a 2014. Tvoří ji čtyři
podkategorie na základě tematických souvislostí článků. První analyzuje obecnější články
s tématikou paměti odboje, druhá se věnuje kauze Caluire, třetí se zabývá Barbieho
testamentem a čtvrtá aférou kolem knihy Gérarda Chauvyho. Klaus Barbie byl v článcích
zařazených do této kategorie zmiňován zásadně jako jeden z hlavních aktérů.

5.1. Paměť odboje
Podkategorie se týká obecnějších článků o propojení Barbieho s odbojem. Společnou
tematickou linií těchto osmi článků je nutnost soustavného připomínání teroru, kterého se
141
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nacisté (především Barbie jako velitel Gestapa) dopouštěli během okupace ve Francii, a osob,
které se tomuto teroru vzepřely. Články byly vydány v souvislosti s aktivitami památníku
odboje v Lyonu (dva články) a s manželi Aubracovými (šest článků). Byly publikovány
během let 1992 až 2014 i s několikaletými odstupy.
5.1.1. Centrum historie odboje a deportace v Lyonu
Dva články vydané v letech 1992 a 1997 se věnují aktivitám a významu Centre
d'histoire de la Résistance et de la déportation (CHRD), v překladu Centrum historie odboje a
deportace.
Články informují o otevření tohoto centra jako místa, které poskytuje svědectví o
období okupace přímo z úst bývalých odbojářů a deportovaných.145 Zároveň uvádí, že
promítání fragmentů z procesu s Klausem Barbiem v tomto centru rozšířilo jeho význam i
v rámci zahraničního odboje.146
5.1.2. Manželé Aubracovi a paměť odboje
Manželé Aubracovi byli významnými členy odboje, kteří se angažovali svou
osvětovou a přednáškovou činností až do své smrti. Základním tematickým motivem šesti
článků publikovaných v letech 1996, 1997, 2007, 2009, 2011 a 2014 je jejich velký význam
pro přenos paměti odboje na mladou generaci. Klaus Barbie je v článcích zmíněn jako hlavní
představitel teroru a jako osoba, která zatkla a mučila Raymonda Aubraca.
Základní myšlenku článků vystihuje následující citát Lucie Aubrac.
„Jméno Aubrac v dnešní době znamená odboj,“ řekla Lucie napůl pobaveně a napůl
podrážděně, „v zásadě to pro nás může být prospěšné. Nutí nás to k tomu se angažovat
v dobrém smyslu, jelikož sloveso vzdorovat (ve Francouzštině použito sloveso ‚résister‘, které
je spojeno s odbojem), musí být pořád časováno i v současnosti.“147

5.2. Kauza Caluire
Podkategorie týkající se okolností zatčení Jeana Moulina analyzuje 18 článků
vydaných během let 1989 až 2014. Společným tematickým motivem této podkategorie je
nejasnost okolností zatčení a smrti Jeana Moulina a jeho význam pro paměť odboje. Barbie
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byl v článcích vždy uveden jako osoba odpovědná za zatčení a smrt Moulina, a to zejména
v souvislosti se znovuotevřením kauzy Caluire v návaznosti na Barbieho proces.
5.2.1. Zatčení Moulina: Neobjasněná událost
Tři články vydané v letech 1989 (dva články) a 1993, reagující na opětovné
vyšetřování a výročí zatčení Moulina, se shodují v tvrzení, že dosud není objasněno, kdo
Jeana Moulina v odboji zradil, kdo nařídil jeho převoz do Paříže a kde Moulin zemřel.
Dle článku z 16. prosince 1989 se vyšetřovatelům od června 1987, odkdy probíhalo
opětovné šetření, nepodařilo prokázat, že Barbie nařídil transport zatčených v Caluire a kdo
Moulina v řadách odboje zradil (Barbie tvrdil, že se jednalo o René Hardyho a Raymonda
Aubraca).148
Dle článku ze 17. prosince 1989 byla obvinění ze zrady z řad odboje publikována
především advokátem Barbieho Jacquesem Vergèsem a nebyla výpovědí Barbieho před
soudem v prosinci 1989 nijak prokázána.149 V souvislosti s výročím Moulinova zatčení byl
publikován článek z 20. června 1993, dle kterého se Barbie prokazatelně podílel na zatčení
Moulina a dalších odbojářů, jak dokládají německé dokumenty.150
5.2.2. Nekrology bývalých odbojářů: Nesourodá svědectví
Společným motivem šesti článků je zejména odlišnost svědectví odbojářů o způsobu a
okolnostech zatčení a věznění Jeana Moulina. Články byly publikované v letech 1990, 1995,
1996, 2001, 2004 a 2009 a jsou nekrology členů odboje.
Například dle tvrzení Maurice Chevance-Bertina stál za zradou Jeana Moulina člen
odboje Jean Multon, který po svém zatčení v Marseille spolupracoval s Gestapem a Barbiemu
dal informace potřebné k Moulinovu zatčení.151 Pierre Guillain de Bénouville si byl zase jistý,
že Moulina nezradil René Hardy (jehož za zrádce označoval Barbie).152 Christian Pineau viděl
Jeana Moulina jako poslední po jeho mučení:
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„Našel jsem ho umírajícího na lavičce a oholil jsem ho. Zůstal jsem u něj čtyři
hodiny, rozčílený. Zemřel o několik hodin později ve vlaku, který jej vezl do Mét.“153
Serge Ravanel byl pověřen osvobozením Jeana Moulina z vězení, ovšem nepodařilo se
mu uspět, jelikož Moulin byl už přemístěn do Paříže.154
5.2.3. Filmová zpracování událostí v Caluire: různé teorie událostí
Pět článků této podkategorie publikovaných v letech 2002 (3 články), 2003 a 2012 je
reakcí na vysílání televizních filmů a seriálů, které různými způsoby interpretovaly události
z Caluire. Články poukazují na nesourodost teorií o zatčení Jeana Moulina Klausem Barbiem.
Příkladem je článek z 18. května 2002 o dvou seriálech současně natáčených stanicemi TF1 a
France 2, přičemž každý se věnuje jiné teorii o zradě a zatčení Moulina.155
5.2.4. Místa paměti aféry Caluire
Tato podkategorie se věnuje dvěma článkům publikovaným v letech 2009 a 2013, jež
zdůrazňují pamětní význam těchto míst. První je o otevření lyonské věznice Montluc
veřejnosti. Zde byl vězněn Jean Moulin, děti z Izieu a i Barbie samotný během svého procesu
v roce 1987.156 Druhý pojednává o zahájení výstavy k 70. výročí zatčení Jeana Moulina
v bývalém velitelství Gestapa v Lyonu, kde byli mučeni zajatí odbojáři.157
5.2.5. Význam Jeana Moulina
Dva články z let 1998 a 2014 informují o neobjasněném osudu Moulina a společně
dovozují značný význam Moulina pro paměť odboje. První článek z 18. listopadu 1998
poukazuje na význam Moulinovy osoby zdůrazněný uložením jeho ostatků do Panthéonu
v roce 1964.158
Článek z 20. prosince 2014 zveřejněný k 50. výročí uložení Moulinových ostatků do
Panthéonu navíc dodává, že jelikož není známo přesné místo jeho smrti a zpopelnění, mohly
být v Panthéonu uloženy ostatky jiné osoby.159 Zároveň zmiňuje, že ani Barbie během svého
procesu neobjasnil okolnosti Moulinovy smrti.
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5.3. Testament Klause Barbieho: Obvinění Raymonda Aubraca
Sedm článků z let 1989, 1991 (pět článků) a video z roku 2013 se zabývá aférou
známou jako Testament Klause Barbieho, tedy obviněním Klause Barbieho, že krom René
Hardyho i Raymond Aubrac spolupracoval s Gestapem na zatčení Jeana Moulina. Články
byly publikovány v souvislosti se svědectvím Barbieho před soudem v roce 1989, smrtí
Klause Barbieho a zveřejněním testamentu advokátem Vergèsem v roce 1991. Video z roku
2013 zachycuje reportáž z roku 1991.
Články informují o sepsání testamentu Klause Barbieho za pomoci jeho advokáta
Jacquese Vergèse, ve kterém Barbie popisoval události z Caluire a obvinil Raymonda
Aubraca ze zrady Moulina.160 Raymond Aubrac, za podpory dalších odbojářů, trval na
vytvoření komise historiků, která by dokázala jeho nevinu.161 Aubracovi tvrdili, že Barbie
tímto obviněním chtěl poškodit jejich pověst, když po vynesení odsuzujícího rozsudku již
neměl co ztratit.162

5.4. Kniha Gérarda Chauvyho: nové nařčení manželů Aubracových
Gérard Chauvy ve své knize z roku 1997 Aubrac, Lyon 1943, čerpající především
z Barbieho testamentu, obviňuje manžele Aubracovi, že byli německými agenty a že
Raymond Aubrac zradil Jeana Moulina. Na tuto aféru tematicky reaguje 19 článků z let 1997
a 1998.
Aubrac poukazoval na nevěrohodnost Barbieho tvrzení již z toho důvodu, že ho
Barbie nezmínil ve svých výpovědích až do jeho procesu v roce 1987, a tvrdil, že Chauvy
chtěl svou knihou bez dostatečného výzkumu pouze akreditovat Barbieho testament.163
Deník Le Monde se zastal manželů Aubracových, jak ilustruje následující citace.
„Tento ‚historik‘ Chauvy si tímto podepisuje svou diskvalifikaci. Monumentální
nevěrohodnost dokumentu Barbie-Vergès (jedná se o testament) ho zanechala zcela klidným.
On, který zběsile sledoval i ty nejmenší rozdíly ve svědectvích odbojářů a podroboval je
konstantní hyperkritice, nezasvětil ani řádek komentáři textu Barbie-Vergès, který s aférou
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Antiquaille ztratil veškerou důvěryhodnost, a neodhalil to, čím doopravdy je: podvod. Tento
text připomněl 44x na 268 stránkách této knihy a tvoří její černou linii.“ 164
Historici se na besedě s Aubracovými shodli na nepravdivosti obvinění proti
Aubracovi. Takový systém obhajoby obětí okupace byl Le Monde označen za nepřijatelný,
neboť takto by každá z obětí okupace musela obhajovat své utrpení.165
Články z roku 1998 referují o průběhu soudního procesu mezi manželi Aubracovými a
Gérardem Chauvym za urážku na cti (např. článek z 8. února 1998166). Chauvy byl odsouzen
k zaplacení odškodného. Soud dospěl k závěru, že se jeho kniha opírala především o
testament Klause Barbieho bez jiných relevantních podkladů.167

6. Klaus Barbie a paměť Vichy
Tato kategorie obsahuje 30 článků vydaných mezi lety 1989 a 2017. Byla rozdělena
do dvou podkategorií. První z nich se zabývá pamětí Vichy, resp. vývojem vztahu Francouzů
k tomuto kolaborantskému režimu. Druhá podkategorie se věnuje muzeu v Izieu jako
významnému místu paměti.

6.1. Klaus Barbie a paměť Vichy
Osm článků analyzovaných v této podkategorii popisuje proces vývoje paměti Vichy a
dovozuje ve vztahu k Barbiemu, že postoj Francouzů k tomuto režimu umožnil jeho vydání
z Bolívie v roce 1983 a proces s ním v roce 1987. Barbie je v této souvislosti uváděn ve
všech článcích jako zločinec, jež mohl být díky postoji francouzské společnosti za své zločiny
odsouzen.
Články byly publikovány v souvislosti s 50. výročím zásahu ve Vél d'Hiver (1993),
prodejem opuštěných židovských uměleckých děl (1999), vysíláním dokumentárních pořadů
(2014 až 2016), povolením promítání částí procesu s Klausem Barbiem (2000) a otevřením
archivů procesu s Klausem Barbiem (2017).
Články popisují uvědomění francouzské společnosti, ke kterému došlo v 70. letech
díky práci historiků, kterými byli například Robert Paxton, Henry Rousso, Jean-Pierre Azéma
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a Annette Wieviorka, které vedlo k potrestání zločinců působících během existence Vichy.168
Před začátkem procesu s Klausem Barbiem byli již Francouzi v otázce Vichy uvědomeni a
byli jí otevřeni, jak ukazuje následující citace.
„…Naopak se zdá, že Francouzi zůstávají fascinováni a připraveni obrátit se k časům,
o kterých si myslí, že jim nebylo vše nezbytně řečeno. Z tohoto důvodu byli daleko od
odmítnutí vyšetřování a svědectví z let, kterým by se dalo říkat roky Barbieho a Touviera,
nikoliv však Bousqueta či Papona. Francouzi nadále vytrvávají bez ohledu na to, jaké by byly
objevy, které by jim mohly být odhaleny.“169
Prezidenti Pompidou a Mitterrand nikdy otevřeně nepřiznali podíl Francie na
holocaustu a kolaboraci.170 Tento postoj ilustruje následující citát prezidenta Mitterranda.
„V roce 1940 existoval francouzský stát, byl to režim Vichy, nejednalo se o
francouzskou republiku. A právě od tohoto státu považujeme zodpovědnost. Nepožadujte
zodpovědnost od Republiky, udělala vše, co mohla.“171
Článek z 3. července 2017 informuje o otevření archivů procesu s Klausem Barbiem.
Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubet otevření archivů popsala jako příležitost pro
Francouze prohloubit své znalosti o tomto emblematickém procesu a bojovat proti
revizionismu a zapomnění.172 Kromě krátkého popisu života Klause Barbieho článek také
zmiňuje slavnostní pamětní ceremoniál, který se odehrál u příležitosti otevření těchto archivů.

6.2. Klaus Barbie a muzeum v Izieu
Dvacet dva článků publikovaných mezi lety 1989 a 2017 hodnotí především značný
pamětní význam muzea. Barbie je v nich vždy uváděn jako člověk zodpovědný za deportaci
44 židovských dětí a jejich učitelů v dubnu 1944. Proces s ním byl stěžejní iniciací vytvoření
tohoto muzea na počátku 90. let, když například Sabine Zlatin v jeho procesu i svědčila.
Články v této podkategorii byly publikovány v souvislosti s osobou Sabine Zlatin
(udělení řádu Čestné legie v roce 1989 nebo její smrt v roce 1996), v souvislosti se vznikem
Asociace za založení muzea v Izieu (1990, 1991), s otevřením muzea v Izieu (1994), výročími
168

Emmanuel de Roux, „Henri Hajdenberg, président du Conseil représentatif des institutions juives de France“,
Le Monde, 16. března 1999.
169
Jean-Marc Théolleyre, „Une période qui n'arrive toujours pas à s'écrire définitivement“, Le Monde, 29. října
2000.
170
Christine Rousseau, „Vichy, entre silence, déni et arrangement“, Le Monde, 14. května 2016.
171
Ibid.
172
Le Monde a AFP, „Les archives du procès de Klaus Barbie ouvertes, trente ans après la condamnation du
‚Boucher de Lyon‘“, Le Monde, 3. července 2017.

42

deportace dětí z Izieu (2002, 2003, 2015), vydáváním knih o paměti Vichy (1993, 1994),
konáním výstav či jiných vzdělávacích aktivit (2004, 2005) a v souvislosti s různými aférami
(vyloučení člena Front National z rady muzea v Izieu nebo v roce 2011 aféra člena Front
National, který se lživě vydával za ochránce dětí v Izieu).
Články byly rozděleny do dvou podkategorií, a to na články popisující okolnosti
vzniku muzea a události s ním spojené a na články propojující činnost muzea a paměť Vichy.
6.2.1. Muzeum v Izieu a jeho význam
Dvanáct článků publikovaných mezi lety 1990 a 1999 mapuje vznik muzea v Izieu a
události s ním spojené. Tematicky články informují nejen o samotném vzniku a aktivitách
muzea, ale i o důležité vzdělávací a osvětové funkci muzea, kterou svými aktivitami naplňuje.
Články popisují proces úspěšných veřejných sbírek vedených Asociací za založení
muzea v Izieu, v jejímž čele stála Sabine Zlatin, zakladatelka dětského domova během
okupace. Zlatin, přezdívaná la dame d’Izieu, chtěla založením tohoto muzea uctít památku
deportovaných dětí. Asociace vybrala pět milionů franků a koupila dům bývalého dětského
domova. Vznik Asociace za založení muzea v Izieu byl iniciován procesem s Klausem
Barbiem v roce 1987.173
Muzeum bylo otevřeno prezidentem Mitterrandem 24. dubna 1994. Ten se o dětech
z Izieu vyjádřil jako o symbolu všech Židů vyhlazených pod režimem Vichy. 174
Další články informují o činnosti muzea, kdy i po smrti zakladatelky nadále
pokračovaly výstavy a semináře o zločinech proti lidskosti.175
6.2.2. Propojení paměti Vichy a muzea v Izieu
Tematickým motivem 12 článků publikovaných v letech 1989 až 2017 je úzké
propojení paměti Vichy a muzea v Izieu. Články vyzývají ke vzpomínání na deportaci 44 dětí
z Izieu a kladně hodnotí vzdělávací funkci muzea.
Například článek z 2. května 1991 vyzdvihuje vzdělávací aktivity muzea, které mohou
přimět návštěvníky k obezřetnosti před ultrapravicovými stranami a zároveň inspirovat
k odsouzení všech zločinů proti lidskosti.176
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Serge Klarsfeld vydal knihu o deportovaných židovských dětech z Francie během let
1942 až 1944, ve které poukázal na to, že zásah ve Vél d’Hiver nebyl jen ojedinělou událostí
během války.177
Tři z článků byly vydány v souvislosti s výročím deportace dětí z Izieu v letech 2002,
2003 a 2015. Články podtrhují potřebu na tyto děti vzpomínat, aby se podobné události již
neopakovaly.178 Třetí z článků z 6. dubna 2015 byl publikován u příležitosti 71. výročí
událostí v Izieu. Článek komentuje proslov prezidenta Hollanda, který zdůraznil potřebu
vzpomínat i v současnosti, kdy se znovu objevuje antisemitismus, a ultrapravicové strany
mají podporu občanů.179

7. Vztah Klause Barbieho a Paula Touviera
Tato kategorie se zabývá vzájemným vztahem případů obou zločinců. V kategorii je
analyzováno 20 článků vydaných mezi roky 1989 a 1996, přičemž jejich největší koncentrace
spadá do roku 1994, kdy se konal proces s Paulem Touvierem. Články jsou tematicky
rozděleny do dvou podkategorií. První z nich se týká styčných a rozdílných prvků obou
případů a druhá analyzuje intenzitu spolupráce obou zločinců. Klaus Barbie je v článcích
uveden v souvislosti s Touvierovým případem pro potřebu srovnání obou případů a pro
posouzení pravdivosti tvrzení o jejich spolupráci. Jelikož Klaus Barbie byl v článcích zmíněn
v kontextu jeho života a jednání, není tato kategorie zařazena do druhé části práce o Barbieho
procesu.

7.1. Srovnání případů Paula Touviera a Klause Barbieho
Podkategorie analyzuje osm článků publikovaných mezi lety 1989 a 1994, ve kterých
byl Klaus Barbie zmíněn v kontextu srovnání případů Barbieho a Paula Touviera na pozadí
Touvierova zatčení v roce 1989 a procesu v roce 1994. Tematicky články pojmenovávají
shodné a rozdílné prvky jejich případů.
Podobnosti případů Barbieho a Touviera ilustruje následující citace.
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„Pan (Ugo Iannucci) pozoroval určitý počet podobností mezi Klausem Barbiem a
Paulem Touvierem: zodpovědnost na regionální úrovni, desítky let žití v utajení pod
pseudonymy a pod ochranou mužů církve (‚síť krys‘ v případě Klause Barbieho),
systematická výzva v rámci shromaždování svědectví a důkazů proti oběma. ‚Oba celkově
popírají, ovšem nepopírají nic o své minulosti,‘ poznamenal pan Iannucci, který zdůraznil
doslovně příkladný lyonský ohnivý proces s ‚lyonským řezníkem‘. Tudíž, proč by se proces
nemohl zopakovat s jeho ‚pomocníkem‘?“ 180
Článek z 13. dubna 1994 zdůrazňuje další shodu případů Barbieho a Touviera v tom,
že následovali stejnou ideologii, svou vinu ve svých procesech popírali s poukazem na to, že
jen plnili příkazy, a snažili se vzbudit soucit kvůli svému věku a zdraví.181
Rozdíly obou případů spočívají především v okolnostech jejich dopadení, kdy po
Barbiem, na rozdíl od Touviera, bylo usilovně pátráno a byl deportován do Francie v roce
1983 bez osobních věcí a dokumentů.182
Články také reagují na rozdílný postoj prezidenta Mitterranda k Barbiemu a k
Touvierovi na základě jejich národnosti. Prezident Mitterrand veřejně deklaroval, že
francouzští zločinci Vichy (Paul Touvier, Maurice Papon a René Bousquet) by jako starci
neměli být souzeni. Článek ze 17. března 1994 kritizuje, že Touvierův proces začal až v roce
1994 kvůli předchozímu pomalému rozhodování soudů a zejména neochotě Elysejského
paláce zaujmout k aféře jasné stanovisko.183 Kritiku prezidentského postoj ilustruje
následující citace Alaina Jakubowitcze, zástupce Centrální konzistoře židovských obcí ve
Francii.
„Nemohu přijmout tento návrh a vy jej také nemůžete přijmout. Proč pohrdat v tomto
okamžiku sedmi zastřelenými v Rillieux? Nerozumím tomu! Za několik dnů vystoupí prezident
republiky v Izieu, kde Klaus Barbie deportoval 44 židovských dětí. Bylo by tedy Izieu více
důležité, protože Barbie je Němec, a Rillieux méně, protože Touvier je Francouz?“184
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7.2. Intenzita spolupráce mezi Paulem Touvierem a Klausem Barbiem
Do této podkategorie náleží dvanáct článků z let 1990, 1994 a 1996. Byly publikovány
v souvislosti s výslechem Klause Barbieho u soudu v roce 1990, Touvierovým procesem
v roce 1994 a poslední článek z roku 1996 v souvislosti s výročím Vél d’Hiver a přípravami
procesu s Mauricem Paponem.
Tematickou linií článků je hodnocení spolupráce Touviera a Klause Barbieho, ke které
se Barbie v roce 1991 přiznal, ovšem Touvier ji během svého procesu zásadně popíral,
navzdory usvědčujícím svědectvím. Společný motiv článků ilustruje následující citace
z procesu s Paulem Touvierem.
„Mezi vášní a tenzí, jako kdyby poslední půlstoletí vůbec neuplynulo, předseda soudu
vyvolal stín Klause Barbieho, velitele Gestapa v Lyonu, odsouzeného v roce 1987, který již
zemřel. ‚Jeho jste znal?‘ ‚Ne,‘ odpověděl Touvier. ‚On ale říkal, že Vás znal, v protokolu
z jeho slyšení 27. března 1991 prohlásil, že Vás potkal. Svědčil, že Milice se účastnila jeho
operací proti odbojářům rovným dílem po boku Sipa-SD proti makistům z Glières.‘ Soudce
dodal citát z Barbieho slyšení: ‚Milice nám předávala informace vztahující se hlavně
k odboji. Členové Milice také zatýkali Židy. Co si o tom myslíte?‘ Touvier odpověděl: ‚Vše je
velice nepřesné.‘ 185
Shodně spolupráci Barbieho a Touviera hodnotí článek z 2. dubna 1994 na základě
citace svědectví Pierra Lesage zatčeného Touvierem.
„Klaus Barbie a Paul Touvier se dobře znali. Viděl jsem je spolu diskutovat
mnohokrát na dvoře budovy, kde jsem byl vězněn. Barbie sám přišel, aby si vybral a roztřídil
vězně a některé vzal s sebou.“ Pierre Lesage se poté odmlčel. „Nikdo se nikdy Touviera
nezeptal, jestli tito zadržení nebylo 51 nikdy neidentifikovaných obětí masakru v Bron
provedeným za spolupráce Gestapa a Milice před jejich útěkem do Německa.“186
Touvierovo obvinění ze zločinů proti lidskosti blíže ilustruje článek z 20. dubna 1994.
Státní zástupce navrhl pro Paula Touviera doživotní trest na základě obvinění ze zločinu proti
lidskosti, jelikož jeho jednání (spolupráce s příslušníkem Gestapa Klausem Barbiem) bylo
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motivováno soudržností s německou nacistickou ideologií.187 Barbie přiznal, že mu Milice
předávala odbojáře ve jménu společné ideologie.
Paul Touvier popíral svou vinu na zabití sedmi rukojmí v Rillieux-la-Pape a tvrdil, že
je zabil Victor de Bourmont, velitel Milice v lyonské oblasti, na základě rozkazu Wernera
Knaba, nadřízeného Klause Barbieho. Toto Touvierovo obvinění uvádí článek z 16. dubna
1994.188
Poslední článek z 19. července 1996 hodnotí jako nevěrohodné Touvierovo popírání
spolupráce s Barbiem.189 Článek byl zveřejněn u příležitosti výročí zásahu Vél d’Hiver a
příprav procesu s Mauricem Paponem.

8. Osobnost Klause Barbieho: Závěr
Obecným závěrem této první části práce je tvrzení, že osobnost Klause Barbieho byla
v analyzovaném období vyhledávaným tématem deníku Le Monde, které bylo rozebíráno na
různých tematických úrovních. Tento fakt poukazuje na velký význam Barbieho osoby pro
paměť Vichy.
První kategorie zkoumala život Klause Barbieho a podobnost jeho osudu s ostatními
nacisty na útěku. Klaus Barbie byl v článcích vykreslen jako nacistický zločinec, který se i po
válce během svého exilu podílel na kriminálních aktivitách a dokonce spolupracoval se
zahraničními zpravodajskými službami. Dalším výstupem je vyjádření nespravedlnosti, kdy,
v kontextu osudů jejich obětí, uprchlí nacisté po válce žili v utajení v podstatě normální život
a leckdy dokonce ovlivňovali mezinárodní politiku.
Publikace článků byla iniciována převážně konkrétními událostmi (smrt Barbieho
v roce 1991, třinácté výročí Barbieho procesu v roce 2000, odhalení deníku Der Spiegel
v roce 2011, třicáté výročí jeho procesu v roce 2017). Některé události způsobily
dlouhodobější tematický zájem Le Monde, např. otevření tématu kolaborace ve Francii po
projevu Jacquese Chiraca v roce 1995 (články z let 1995 až 1997 o pátrání po nacistech),
otevření archivů zpravodajských služeb v souvislosti se 70. výročím skončení války (články
z let 2014 a 2015) nebo zpřístupnění církevních archivů a související natočení dokumentu o
nacistech v Jižní Americe (články z let 2003, 2005 a 2007 o způsobu emigrace nacistů). Větší
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počet článků byl zaznamenán v roce 1991 (šest článků o zdravotním stavu a smrti Barbieho),
v roce 2005 (tři články o dokumentu o nacistech v Jižní Americe), v roce 2015 (tři články k
70. výročí konce války o osudu nacistů na útěku). Ve zbylých letech byla publikace ojedinělá.
Tematické výstupy článků druhé kategorie zdůrazňují především potřebu připomínat
si teror a oběti okupace, ale i zavrženíhodnost násilí obecně, a reagovat na negativní projevy
neonacistických a soudobých antisemitských a teroristických hnutí.
Vydávání článků převážně nebylo konzistentní. Reagují na konkrétní osoby (např.
smrt arcibiskupa Decartraye v roce 1994, smrt odbojáře André Devignyho v roce 1999,
biografie Roberta Badintera z roku 2009, odsouzení bolivijského plukovníka Gomeze v roce
2009). Dále jejich vydání iniciovaly vnitřní události Francie (např. uctění památky císaře
Hirohita prezidentem Mitterrandem v roce 1989, zastavení stíhání Touviera v roce 1992,
vydání knihy o extrémistech v roce 1996, proces s popíračem holocaustu Faurissonem v roce
2007 nebo článek Badintera o současném antisemitismu z roku 2015). Vydání článků
podnítily i mezinárodní skandály (např. drogové skandály bolivijských politiků v letech 1991
a 1999, chování francouzských vojáků v Alžíru nebo například atentát na rwandského
prezidenta).
Články byly publikovány i v souvislosti s konkrétními událostmi spojenými s
antisemitismem, neonacismem a terorismem (shromáždění neonacistických skupin v roce
1989 a 2001, vystoupením kontroverzního protižidovského umělce v roce 2014 nebo články o
útocích a dopadení velitele ultralevicové teroristické skupiny Carlos v roce 1994 a 1996).
Dlouhodoběji se články věnovaly i konkrétním aférám, zde atentátu na Barbieho, a to od
procesu s Didierem v roce 1995, přes jeho propuštění v roce 2000 až po jeho smrt v roce
2015. Největší tematicky shodná kumulace článků byla zaznamenána v roce 1995 (čtyři
články) v souvislosti s procesem s Didierem, jinak byly články publikovány převážně
ojediněle či v jednotlivých letech tematicky nesourodě.
Třetí kategorie analyzovala vztah mezi Barbiem a populární kulturou a dokazuje, že
Klaus Barbie hrál z hlediska vztahu společnosti k jeho osobnosti a z hlediska vývoje paměti
Vichy podstatnou roli, byl vždy prezentován jako zavrženíhodná osobnost francouzských
dějin. Z hlediska historické relevance a vzdělávacího vlivu na francouzskou společnost články
pozitivně zmiňují televizní pořady, a to během procesu s Mauricem Paponem v roce 1997,
k 70. výročí osvobození Francie v roce 2014 a v souvislosti s prací moderátora Ladislase
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de Hoyose v roce 2011 a 2012. Nejvíce však vyzdvihují dílo Marcela Ophülse, který o
Barbiem natočil vysoce ceněný a autentický film Hôtel Terminus.
Články týkající se filmu Hôtel Terminus byly vydávány v reakci na premiéru tohoto
filmu v roce 1988 a na jeho uvedení během procesu s Paulem Touvierem v roce 1994. Články
týkající se Marcela Ophülse byly publikovány s několikaletými odstupy v kontextu promítání
jeho filmů (například roky 2004 a 2005) či publikování jeho biografie (2014). Ostatní články
této kategorie byly vydávány napříč celým zkoumaným obdobím v souvislosti s uvedením
konkrétních knih, filmů, divadelních představení a u příležitostí různých výstav. Největší
tematicky shodná kumulace článků byla zaznamenána v roce 1994 (pět článků) v souvislosti s
procesem s Paulem Touvierem.
Čtvrtá kategorie se věnovala článkům, ve kterých byl Klaus Barbie zmíněn velice
okrajově v téměř zanedbatelných souvislostech. Články nemají společnou linii, každý se
věnuje jinému tématu a mezi články není ani časová spojitost. Nicméně i tato kategorie byla
zpracována v rámci uceleného pohledu deníku Le Monde na osobu Klause Barbieho, kdy i
v nesouvisejících tématech byl v analyzovaných článcích zřejmý zájem o jeho osobu, která
hlavní témata článků zatraktivňovala a uváděla do historických souvislostí. Stejně jako byla
nesourodá témata článků, byla nekonzistentní i frekvence jejich publikace v rozmezí let 1994
a 2017, tedy ve velké části zkoumaného období.
Pátá kategorie se zabývala propojením Klause Barbieho jako hlavního představitele
teroru, jež byl přímo odpovědný za deportaci a smrt řady odbojářů, s pamětí odboje.
V analyzovaných článcích byla pozitivně hodnocena činnost odboje v průběhu okupace,
zdůrazňována nutnost obrany proti nepodloženým teoriím tuto činnost znevažujícím (zejména
kauza Barbieho testamentu a knihy Gérarda Chauvyho) a povinnost připomínat si oběti
okupace (např. otevřením Centra odboje v Lyonu či vzdělávací činností manželů
Aubracových). Podstatná část této kategorie je věnována Jeanu Moulinovi jako
nejvýznamnější osobnosti odboje, rozebírá dosud neobjasněné okolnosti jeho zatčení a smrti a
vyzdvihuje jeho význam (uložení jeho ostatků v Panthéonu).
Publikace článků převážně probíhala ve spojitosti s konkrétní událostí či aférou. Osm
článků v první podkategorii bylo zveřejněno v souvislosti s otevřením a programem Centra
historie odboje a deportace v Lyonu (1992 a 1997) a dlouhodobou osvětovou a vzdělávací
činností manželů Aubracových (1996 až 2014). Osmnáct článků druhé podkategorie bylo
publikováno v souvislosti s konkrétní událostí (např. uvedení filmů či nekrology odbojářů
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v době jejich smrti), v souvislosti s výročími (výročí zatčení Jeana Moulina či uložení jeho
ostatků v Panthéonu), zpřístupněním pamětních míst (např. otevření věznice v Montluc) a
v reakci na průběh šetření smrti Jeana Moulina v roce 1989. Větší kumulace článků byla
zaznamenána v letech 1989 (čtyři články o výpovědi Barbieho v kauze Caluire), 1991 (pět
článků o Barbieho testamentu) a v letech 1997 a 1998 (celkem 22 článků o aféře knihy
Chauvyho).
V šesté kategorii bylo analyzováno 32 článků o vztahu Klause Barbieho k paměti
Vichy, jež kladně hodnotily uvědomění společnosti o zločinnosti režimu Vichy, které
umožnilo konání procesů se zločinci, kteří v průběhu jeho existence působili, tedy i
s Barbiem, a dovozují nutnost tuto národní paměť stále posilovat, ať vydáváním knih,
pořádáním vzdělávacích akcí nebo při historických výročích. Klaus Barbie jako osoba
odpovědná za deportaci dětí v Izieu byl tedy i katalyzátorem přenesení poselství potřeby
vzpomínání do současnosti.
Články hodnotící obecně vývoj paměti Vichy (6.1.) byly publikovány v letech 1993 až
2017 v souvislosti s vysíláním dokumentárních pořadů a s různými výročními událostmi,
články o činností muzea v Izieu (6.2.1.) v reakci na pořízení prostředků na jeho otevření
(1990, 1991), jeho otevření (1994) a programovou činnost (1996) a články propojující činnost
muzea v Izieu s otázkou paměti Vichy (6.2.2.) v souvislosti s osobou Sabine Zlatin (1989,
1993, 1996), s vydáním knihy o deportovaných židovských dětech (1994), výročími
deportace dětí z Izieu (2002 až 2015) nebo s kulturní a vzdělávací činností muzea (2004,
2005). Největší kumulace článků byla zaznamenána v letech 1990 a 1994 (v obou letech byly
vydány čtyři články).
Poslední sedmá kategorie analyzovala články o vzájemném vztahu Paula Touviera a
Klause Barbieho. Články v první podkategorii pojmenovávají shodné aspekty jejich případů,
zejména to, že konání jejich procesů iniciovalo uvědomění francouzské společnosti o nutnosti
potrestat osoby spjaté s vichistickým režimem, oba ve Vichy působili na regionální úrovni, po
válce byli odsouzeni v nepřítomnosti, za pomoci katolické církve se skrývali v zahraničí, v
procesech popírali svou vinu a snažili se vzbudit soucit, a rozdílné aspekty, zejména odlišný
přístup prezidenta Mitterranda ke každému z nich z důvodu jejich národnosti, s čímž zásadně
nesouhlasila židovská obec. Společným motivem článků v druhé podkategorii je prokázání
spolupráce Touviera a Klause Barbieho na ideologické úrovni, jež vedlo k odsouzení Paula
Touviera za zločiny proti lidskosti. Největší kumulace článků spadá do roku 1994 (sedmnáct
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článků v době Touvierova procesu). Tři zbylé články se týkaly zatčení Touviera (1989),
výslechu Barbieho (1990) a výročí Vél d’Hiver a procesu Maurice Papona (1996).
Kategorie první části analýzy lze rozdělit na kategorie symbolické a konkrétní. Mezi
konkrétní kategorie lze zařadit kategorii první, pátou, šestou a sedmou o životě Barbieho, jeho
vztahu s odbojem, pamětí Vichy a Paulem Touvierem. V těchto kategoriích lze vysledovat
společné tematické motivy a kompaktní frekvence publikace. V první kategorii bylo nejvíce
článků vydáno v roce 1991 (pět článků), v páté v letech 1989 (čtyři články), 1991 (pět
článků), 1997 (devět článků) a 1998 (třináct článků), v šesté kategorii v letech 1990 a 1994 (v
každém roce čtyři články) a sedmé v roce 1994 (sedmnáct článků).
Symbolické kategorie byly složeny ze vzájemně často nesouvisejících článků, které
byly rovněž nekonzistentně publikovány. Jedná se především o druhou a čtvrtou kategorii
pojednávající o symbolickém významu Barbieho a zmínkách „pod čarou“. Třetí kategorii
analyzující osobnost Klause Barbieho v populární kultuře lze označit za hybridní, kdy
podkategorie věnující se tvorbě Marcela Ophülse a filmu Hôtel Terminus měly konkrétní
výstupy, společnou tematickou linii i konzistentní důvody publikace.
V této první části analýzy bylo nejvíce článků vydáno v letech 1989 (jedenáct z toho
čtyři o svědectví Barbieho o kauze v Caluire), 1991 (čtrnáct z toho šest článků o Barbieho
smrti a zdravotním stavu a pět článků o jeho testamentu), 1994 (sedmnáct článků týkajících se
procesu s Paulem Touvierem), 1997 (devět článků o aféře knihy Chauvyho) a 1998 (dvanáct
článků o této aféře).
Celkově lze tvrdit, že vývoj fáze obsese v rámci zkoumaných článků Le Monde
nepostupuje konzistentně a články byly vydávány v reakci na konkrétní události.
V symbolických kategoriích je tento vývoj zcela nesouvislý. U konkrétních kategorií lze
určité schéma vysledovat, kdy se stabilněji vydávané články podrobněji týkaly konkrétních
afér a kauz úzce spojených s Klausem Barbiem. Nicméně ani toto schéma není bezvýjimečné.

II. část: Proces s Klausem Barbiem
Druhá část analýzy o procesu s Klausem Barbiem zkoumá 215 článků, které byly na
základě svého tématu a kontextu rozděleny do osmi kategorií, a to Záznam procesu s Klausem
Barbiem a jeho srovnání se záznamy procesů s Paulem Touvierem a Mauricem Paponem,
Novodobý antisemitismus a popírání holocaustu, Proces s Klausem Barbiem jako katalyzátor
židovské paměti, Svědectví v procesu s Klausem Barbiem, Souvislost procesu Klause
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Barbieho s procesy ostatních zločinců Vichy, Souvislost procesu Klause Barbieho s procesy
jiných zločinců, Proces s Klausem Barbiem a zločin proti lidskosti a Jiné spojitosti procesu
Klause Barbieho s francouzskou justicí.

1. Záznam procesu s Klausem Barbiem a jeho srovnání se záznamy
procesů s Paulem Touvierem a Mauricem Paponem
Kategorie se věnuje 33 článkům vydaným v rozmezí let 1990 a 2004 a je rozdělena
do dvou podkategorií. První se týká natáčení, televizního vysílání a promítání záznamu
procesu s Klausem Barbiem a druhá srovnání vysílání záznamu procesu s Barbiem se
záznamy procesů s Paulem Touvierem a Mauricem Paponem.

1.1. Záznam procesu s Klausem Barbiem
Bylo analyzováno dvacet článků vydaných v letech 1990 až 2011.
Společnou tematickou linií článků je důležitost procesu s Klausem Barbiem pro
francouzskou paměť, kdy zveřejnění jeho záznamu mělo významnou vzdělávací a osvětovou
hodnotu zejména pro mladé Francouze. Jelikož články se přímo týkají procesu s Klausem
Barbiem, je v článcích zmíněn podrobně, především v kontextu pamětní funkce jeho procesu.
1.1.1. Natáčení záznamu procesu s Klausem Barbiem
Článek ze 17. dubna 2011, publikovaný v souvislosti s vydáním šesti DVD záznamu,
popisuje způsob natáčení. Proces trval 37 dní a televizním kanálem France 3 bylo pořízeno
celkem 145 hodin záznamu, který neměl scénář a autenticky zachycoval průběh přelíčení a
svědectví.190 Klaus Barbie se procesu odmítal často zúčastnit, považoval jej za útok na svou
osobu. Jeho nepřítomnost ovšem nijak neovlivnila průběh a historickou věrohodnost procesu,
naopak svědci byli uvolněnější a jejich svědectví nebyla tolik emočně zabarvená.191
1.1.2. Televizní vysílání záznamu procesu s Klausem Barbiem
Zákonné úpravě umožňující vysílání záznamu z června 1990 se věnují dva tematicky
shodné články z tohoto období. Článek z 30. června 1990 informuje, že dle zákona z roku
1985, navrženého Robertem Badinterem, mohl být záznam pořízen za účelem vytvoření
historických archivů justice o trestních řízeních projednávajících zločiny proti lidskosti,
nicméně zveřejněn mohl být až za dvacet let. Ovšem na základě návrhu socialistické strany
190
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byla v roce 1990 přijata novela zákona, jež z důvodu již pravomocně skončeného řízení
odvysílání povolila s okamžitou platností.192
Tři články se zabývají vysíláním sestřihu záznamu v délce 45 minut v pořadu La
Marche du siècle na televizní stanici France 3 v září 1993. Článek z 5. září 1993 například
hovoří o pamětním významu procesu, kdy se svědci a přeživší během něj shromáždili
v Lyonu, aby svým svědectvím iniciovali vzpomínání, jak ilustruje následující citace autora
tohoto televizního pořadu Jeana-Marie Cavady.
Z rozhovoru s Jeanem-Marie Cavadou. „Za posledních šest let, kdy existuje pořad La
Marche du siècle, jsme každoročně odvysílali jedno až dvě témata spojená se současnou
historií. V průběhu procesu s Barbiem jsem okamžitě vycítil jeho příkladný význam pro
vybudování paměti a historie. Je důležité ukázat historická fakta za života svědků. Proces s
Barbiem není nic jiného než příležitost ukázat, co byl odboj, válka, holocaust… Nicméně bylo
nutné počkat na změnu zákona povolující vysílat tuto velmi impozantní montáž, která byla
uskutečněná Paulem Lefèvre.“…..“La Marche du siècle spoléhá na rodiče, že dešifrují a
dekódují toto vysílání svým dětem.“193
Svědectví z procesu s Klausem Barbiem byla promítána i během procesu s Mauricem
Paponem v roce 1998, jak uvádí článek ze 7. ledna 1998.194
Deset článků bylo publikováno v letech 2000 a 2001 o odvysílání velké části záznamu
na kanálu Histoire na podzim 2000. Články jsou uvedeny jen příkladmo vzhledem k jejich
totožnému obsahu.
Kanál Histoire dostal povolení odvysílat 70 hodin záznamu procesu. Vysílání
probíhalo od 30. října do 2. prosince 2000. Před vysíláním byl uveden dokument o Klausovi
Barbiem a o problematice zločinu proti lidskosti. Každodenní vysílání bylo rozděleno do 35
dílů po dvou hodinách a bylo komentováno historiky a právníky, kteří vysvětlovali divákům
odborné souvislosti.195 Po odvysílání záznamů proběhla debata.
Článek z 29. října 2000 popisuje detailně postup, který předcházel vysílání.
Novelizace zákona z roku 1990 umožnila zveřejnění záznamu jen ohledně problematiky
zločinu proti lidskosti. Ředitel kanálu Historie Philippe Chazal musel získat povolení od
192
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ministra kultury a ministra spravedlnosti a rovněž souhlas od stále žijících účastníků procesu.
Ten získal díky velké vzdělávací hodnotě záznamu. Záměrem vysílání bylo zachovat
autenticitu a záznam uvést bez filmařských úprav.196 Historici a právníci ve svých
komentářích a při debatách nesměli komentovat obsah svědectví, pouze divákům téma
vysvětlit a přiblížit. Velký zájem diváků bylo možné vysledovat na základě požadavků na
opětovné vysílání a zvýšení počtu předplatitelů.197
Článek z 5. listopadu 2000 popisuje chování Klause Barbieho před soudem a jeho
charakter. Barbie byl dle psychologického posudku člověkem s běžnou inteligencí, ovšem
posedlým kontrolou a řádem a análním sadismem.198 Během procesu neprojevil žádnou lítost.
U soudu se choval zcela klidně, jak napovídá název článku (impassible ve francouzštině
znamená citově nepohnutý, chladnokrevný).
Dne 20. listopadu 2000 se uskutečnila debata mezi historikem Henrym Rousso,
Sergem Klarsfeldem, Philippem Chazalem (ředitel kanálu Histoire) a Paulem Lefèvrem (autor
záznamu), která zhodnotila zpracování záznamu pro televizní vysílání a přijetí tohoto vysílání
francouzskou společností.199
Vysílání na kanálu Historie získalo televizní cenu Ithème za výjimečný počin, jak
informuje článek z 24. března 2001.200
Poslední dva články píší o repríze vysílání na kanálu Historie v červnu a červenci
2001.201
1.1.3. Promítání procesu s Klausem Barbiem
Tři analyzované články z let 1992 a 1993 informují o promítání 45 minutového
sestřihu záznamu při pamětních událostech. Článek z 8. října 1992 píše o promítání při
inauguraci Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation v Lyonu.202 Video
z vynesení rozsudku bylo pak v centru promítáno každodenně. Dle dvou článků z dubna 1993
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byl záznam vysílán i během 50. výročí varšavského povstání a dnu paměti židovské genocidy,
které proběhlo v Centre de documentation juive contemporaine v Paříži 18. dubna 1993.203

1.2. Záznam procesů s Paulem Touvierem a Mauricem Paponem v kontextu
záznamu Barbieho procesu
Podkategorie analyzuje 13 článků o vysílání záznamů procesů s Paulem Touvierem a
Mauricem Paponem na kanálu Historie. Články byly publikovány v souvislosti s plánovaným
a realizovaným vysíláním, a to mezi lety 2001 a 2004.
Společný motiv článků je shodný jako v předchozí podkategorii, tedy silná vzdělávací
a pamětní hodnota záznamů. V případě Maurice Papona byly články publikovány i
v souvislosti s problémy s odvysíláním. Proces s Klausem Barbiem je v článcích pravidelně
zmíněn v kontextu shodných a rozdílných aspektů vysílání záznamů.
1.2.1. Paul Touvier
Čtyři články z let 2001 a 2002 popisují vysílání záznamu procesu s Paulem Touvierem
opět na kanálu Histoire (záznam procesu s Barbiem zde byl uveden v roce 2000 a reprízován
v roce 2001). Dva články z roku 2001 pouze krátce píší o připravovaném vysílání. Příkladem
je článek ze 14. října 2001.204
Dva články jsou z roku 2002. Článek z 19. ledna 2002 podrobněji informuje, že, stejně
jako v případě Barbieho, musel kanál Histoire získat povolení k vysílání, přizval historiky a
právníky a nijak do záznamu nezasahoval. Shodně rovněž producenti, například Dominique
Missik, rozeznali v Touvierově procesu jeho velkou roli pro francouzskou paměť, kdy proces
opět vyvolal otázku francouzské kolaborace s Němci.205
Článek z 27. července 2002 informuje o repríze vysílání v srpnu 2002 a reprodukuje i
názor ředitele kanálu Histoire Philippa Chazala, že se chtějí vysíláním záznamů procesů se
zločinci Vichy podílet na posilování paměti ve vztahu k událostem druhé světové války, jak
ukazuje následující citace.
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„…. Philippe Chazal si po odvysílání procesu s Klausem Barbiem a Paulem
Touvierem přeje, aby se kanál Histoire podílel na vytvoření historické databáze druhé světové
války a kolaborace.“206
1.2.2. Maurice Papon
Vysílání procesu s Mauricem Paponem mělo komplikovanější průběh než vysílání
předchozích záznamů. Věnuje se mu devět článků vydaných mezi lety 2001 a 2004.
Článek z 14. prosince 2002 krátce informuje o plánovaném vysílání na začátku roku
2003 v návaznosti na další reprízy vysílání procesů s Barbiem a Touvierem.207 Článek z
19. prosince 2002 píše o ohrožení vysílání kvůli nesouhlasu advokáta Papona Jeana-Marca
Varauta, který podal stížnost k soudu, jelikož případ ještě nebyl uzavřen a případné vysílání
mohlo jeho klienta poškodit. Dle jeho názoru případ Papona a nacisty Barbieho nešlo
srovnávat.208 Vrchní soud v Paříži vysílání 20. prosince 2002 zakázal, jak reprodukuje článek
z 20. prosince 2002.209 Navazující článek z 28. prosince 2002 dodává názor ředitele kanálu
Histoire Philippa Chazala, že zakázání vysílání vypovídá o neochotě ukázat veřejnosti
kolaboraci režimu Vichy, na které se podílel i Papon.210
Dle článku z 19. října 2004 bylo vysílání záznamu procesu s Paponem Vrchním
soudem v Paříži povoleno v roce 2004, jelikož odvolání Papona v jeho trestní věci bylo
zamítnuto.211 Článek z 14. listopadu 2004 uvádí, že záznam procesu s Paponem měl být
vysílán v první polovině roku 2005, a to shodně jako procesy Barbieho a Touviera bez zásahů
a úprav.212

2. Novodobý antisemitismus a popírání holocaustu
Kategorie analyzuje pět článků vydaných v letech 1990 (dva články), 1993, 1997 a
2004. Reagovaly na novou společenskou situaci spjatou s novodobým antisemitismem (1990,
1993), a s výroky představitelů ultrapravicové strany Front National, kteří bagatelizovali
utrpení židovských obětí (1997, 2004).
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Proces

s Klausem

Barbiem

byl

v článcích

zmíněn

jako

iniciace

nové

vlny antisemitismu a revizionismu (popírání holocaustu) od konce 80. let. Antisemité zesílili
své aktivity v souvislosti s tímto procesem (např. vydáváním deníku) a strana Front National
v této rétorice pokračovala, jak dokládají články z následného období let 1997 a 2004.
Společnou tematickou linií článků je nutnost odmítání antisemitismu a popírání
holocaustu a podpora respektu židovských obětí z doby okupace.
Dva články z roku 1990 varují před zvýšením počtu protižidovských útoků ve Francii.
Článek z 28. března 1990 uvádí, že koncem 80. let se zvedla vlna antisemitismu, kterou
vyvolal proces s Klausem Barbiem. Národní poradní komise pro lidská práva proto
prosazovala opatření proti diskriminaci, represi a antisemitismu.213 Navazující článek z
13. května 1990 navíc dodává, že protižidovské útoky byly podníceny i akcemi revizionistů
(popíračů holocaustu).214
Článek z 5. února 1993 v souvislosti s projevy novodobého antisemitismu uvádí, že
proces s Barbiem odhalil utrpení židovských obětí okupace. Umožnil přímé svědectví
přeživších, když většina relevantních dokumentů byla zničena koncem 40. let.215
Popírání holocaustu se vyskytovalo mezi členy ultrapravicové strany Front National a
v revizionistických tiskovinách, jak ukazují dva články z let 1997 a 2004. Například článek
z 19. prosince 1997 informuje o výrocích Jeana-Marie Le Pena, že plynové komory byly jen
detailem druhé světové války. Za tyto výroky byl odsouzen k zaplacení odškodného. Proces
s Klausem Barbiem byl v článku zmíněn v souvislosti s vydáním revizionistického deníku na
začátku procesu v roce 1987. Deník tvrdil, že vyhlazování Židů byl pouze mýtus. 216

3. Proces s Klausem Barbiem jako katalyzátor židovské paměti
Kategorie analyzuje devět článků vydaných během let 1989 až 2015 v souvislosti
s židovskou pamětí obecně, s výročími spojenými se židovskou paměti a významnými místy
židovské paměti. Byla tedy rozdělena na tři podkategorie podle důvodu publikace.
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3.1. Proces Klause Barbieho a židovská paměť
Podkategorie se skládá ze tří článků z let 1989, 2004 a 2015. Důvod publikace prvních
dvou článků není zřejmý, nicméně článek z roku 1989 časově odpovídá dozvukům procesu
z roku 1987 a vzedmutí vlny novodobého antisemitismu. Článek z roku 2015 byl uveden
v souvislosti s připomenutím knihy Roberta Paxtona.
Příkladem je článek z 16. června 1989, který zdůrazňuje, že proces s Klausem
Barbiem reprezentoval pro židovskou obec jak bolest z událostí minulých, tak naději na
spravedlnost.217 Historička Annette Wieviorka, v článku citována, viděla sice velký význam
procesu s Adolfem Eichmannem v Izraeli pro povědomí genocidy Židů, ale proces s Barbiem
byl navíc reakcí národní francouzské paměti, jak ukazuje následující citace.
„Proces s Barbiem byl, o dvacet pět let později (po izraelském procesu s Adolfem
Eichmannem), francouzským rozvinutím, přestože výklad pojmu zločinu proti lidskosti byl
zakalen kasačním soudem. Základní pointa byla v tom, že práce paměti byla neúnavně
reaktivována.“218
Článek z 14. října 2015 připomíná vydání knihy Roberta Paxtona Vichy et les juifs
(Vichy a Židé) v roce 1981, která otevřela kontroverzní téma perzekuce Židů během existence
režimu Vichy.219 Dle článku od vydání knihy došlo k pozitivnímu vývoji paměti, a to díky
procesům s Barbiem, Touvierem a Paponem a v souvislosti s projevem Jacquese Chiraca
z roku 1995, který přiznal vinu Francie na deportaci Židů během okupace.

3.2. Proces s Klausem Barbiem a výročí událostí spojených s židovskou
pamětí
Tři články vydané v letech 1995, 2005 a 2012 byly publikovány v souvislosti se
dvěma výročími osvobození Osvětimi a výročím zásahu ve Vél d’Hiver.
První článek z 15. ledna 1995, vydaný k 50. výročí osvobození koncentračního táboru
v Osvětimi, uvádí, že díky procesu s Barbiem a Touvierem nemohou Francouzi zapomenout
krutosti páchané na židovském obyvatelstvu, ač události války (založení koncentračního
tábora v Osvětimi) upadají v zapomnění.220

217

„Mémoires du genocide“, Le Monde, 16. června 1989.
Ibid.
219
Nicolas Weill, „Vichy et la ‚révolution paxtonienne‘“, Le Monde, 14. října 2015.
220
Jean-Marc Théolleyre, „Les demi-soldes de l'enfer“, Le Monde, 15. ledna 1995.
218

58

K 60. výročí osvobození Osvětimi byl vydán článek z 24. ledna 2005. Dle Jana
Assmanna, který je citován, nastala ve Francii krize paměti, ale díky dokumentu Clauda
Lanzmanna Shoah (1985) a procesu s Barbiem došlo k mobilizaci občanů, historiků, právníků
a asociací obětí deportace.221 Třetí článek k 70. výročí zásahu ve Vél d’Hiver z 23. července
2012 komentuje proslov prezidenta Hollanda, že Francie odsuzuje všechny formy
antisemitismu.222

3.3. Klaus Barbie a místa židovské paměti
Tři články z let 1994, 2005 a 2010 analyzují propojení Barbieho procesu s místy
židovské paměti, a to v souvislosti s inaugurací domu v Izieu, památníkem Šoa v Paříži a
ustanovením Národní komise pro odcizený židovský majetek.
První článek z roku 1994 pojednává o inauguraci muzea v Izieu prezidentem
Mitterrandem. Dle článku se díky práci historiků a díky procesu s Klausem Barbiem projevil
nesouhlas francouzské společnosti s názory prezidenta Mitterranda a francouzská společnost
zločiny proti lidskosti začala asociovat převážně právě s genocidou Židů během války.223
Článek z 25. ledna 2005 dále například píše o znovuotevření památníku Šoa v Paříži
po rekonstrukci, kdy v památníku měla být promítána svědectví a vystavovány dokumenty,
které dopomohly k odsouzení Klause Barbieho.224

4. Svědectví v procesu s Klausem Barbiem
Kategorie obsahuje 19 článků vydaných mezi lety 1990 a 2016. Kategorie byla
rozdělena do tří podkategorií dle důvodu publikace, kdy první analyzuje nekrology svědků,
druhá další jinak publikovaná svědectví a třetí se věnuje audiovizuálnímu projektu Stevena
Spielberga.

4.1. Nekrology svědků
Dvanáct nekrologů svědků v Barbieho procesu bylo zveřejněno mezi lety 1991 a
2016. Proces s Klausem Barbiem je v článcích zmíněn převážně okrajově, jen jako
221
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biografická informace, že zemřelí v procesu svědčili. Jako příklad budou uvedeny jen články
obsahující relevantnější informace.
Článek ze 17. února 1991 vypovídá o životě Alice Vansteenberghe, která jako první
Barbieho identifikovala po jeho zatčení.225 Článek z 21. března 1996 informuje o smrti
Juliena Faveta, který usvědčil Barbieho z deportace dětí v Izieu.226 Favet pracoval v blízkosti
dětského domova a viděl, jak Barbie děti a učitele nakládá do nákladních aut.
Dva z článků byly vydány v souvislosti se smrtí Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
neteře generála De Gaulla, která byla členkou odboje. V procesu s Barbiem svědčila o své
deportaci do koncentračního tábora v Ravensbrücku, jak dokládá například článek z 15. února
2002.227

4.2. Další svědectví
Šest článků vydaných mezi lety 1990 a 2009 popisuje životní osudy svědků
v Barbieho procesu ve třech případech v souvislosti s publikací knihy v roce 1997 a ve dvou
případech v souvislosti s procesem s Mauricem Paponem v roce 1998. Jelikož články jsou
primárně biografické, budou uvedeny opět jen zajímavější příklady.
Dva články z roku 1997 byly publikovány v reakci na vydání knihy Simone Lagrange,
která byla svědkyní v Barbieho procesu, Coupable d'être née (Vinen z narození). Dle článku
z 15. srpna 1997 byla paní Lagrange Klausem Barbiem mučena a deportována do Osvětimi.
Psala o jeho stálém posměšném výrazu jak během jejího mučení, tak během jeho procesu.228

4.3. Projekt Stevena Spielberga shromažďující svědectví o holocaustu
Článek ze 7. dubna 1995 informuje o projektu Stevena Spielberga na vytvoření
audiovizuálního systému, který měl shromažďovat obrazová svědectví pamětníků
holocaustu.229 Článek uvádí, že tímto projektem se Spielberg odvrací od běžné paměti a
vytváří paměť budoucnosti.230 Proces s Klausem Barbiem je v článku spojen se sílou živých
svědectví, jak ukazuje následující citace.
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„Ukázky z procesu s bývalým velitelem SS Klausem Barbiem v roce 1987, vysílané
před dvěma lety v pořadu ‚La Marche du siècle‘, již částečně ukázaly onu spontánnost
svědectví. Síla důkazů proti němu, efekt blízkých záběrů na svědčící, třesoucí se hlasy a
smutek v jejich pohledech měly větší hodnotu než jakýkoliv dokument. Jako kdyby se kontakt
přes čočku kamery přenášel automaticky.“231

5. Souvislost procesu Klause Barbieho s procesy ostatních zločinců
Vichy
Pátá kategorie analyzuje články spojující proces s Klausem Barbiem s dalšími procesy
se zločinci Vichy. Zabývá se 66 články publikovanými mezi lety 1989 a 2016. Kategorie je
rozdělena do šesti podkategorií, které zkoumají přístup justičních orgánů ke stíhání zločinců
Vichy, podíl manželů Klarsfeldových, spojení s Norimberským procesem a nakonec spojitost
mezi procesem s Klausem Barbiem a procesy s Paulem Touvierem, Mauricem Paponem a
René Bousquetem.

5.1. Přístup justičních orgánů k procesům se zločinci Vichy
Podkategorie analyzuje osm článků z let 1989 až 2015. Společnou tematickou linií
článků je kritika nejednotného přístupu francouzské justice k procesům se zločinci Vichy a
kritika neefektivity a zdlouhavosti soudního systému. V období 1989 až 1992 se tato kritika
týkala samotných procesů, zejména obavy z nepotrestání vichistických zločinců. Především
zastavení trestního stíhání vůči Touvierovi v roce 1992 bylo považováno za nebezpečný
precedent, aby nedošlo k zastavení stíhání i jiných, kteří se stejně provinili zejména
genocidou Židů. V období po roce 1996 tato kritika směřovala k aktuálním společenským
problémům (neonacismus, revizionismus a chování francouzských vojáků v Alžíru), kdy
procesy s vichistickými zločinci slouží jako varovné příklady problematické práce justice.
Výjimkou z uvedené tematické linie jsou dva poslední články, kde je proces s Klausem
Barbiem zmíněn jen okrajově v souvislosti se spoluautorkou fejetonu o procesu s maršálem
Pétainem.
Proces s Klausem Barbiem je v analyzovaných článcích vždy uveden v kontextu
ostatních procesů jako demonstrace nekonzistentního přístupu státních orgánů, kdy Barbie byl
v roce 1987 odsouzen, ale proti Bousquetovi ještě v roce 1989 nebylo vzneseno ani obvinění,
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stíhání Touviera bylo v roce 1992 zastaveno a jiným odsouzeným příslušníkům SS byla
dokonce udělena prezidentská milost.
Články v bodu 5.1.1. byly vydány v reakci na jednotlivé případy (analýza případu
René Bousqueta v roce 1989 a Paula Touviera v roce 1992). Články v bodu 5.1.2. byly
publikovány v mezinárodním kontextu (osvobození nacisty v Itálii v roce 1996, obvinění
Jeana-Marie Le Pena, resp. jednání francouzských vojáků v Alžíru v roce 2002), v souvislosti
s vydáním knihy Michela Zaouiho (2009) a s fejetonem o maršálu Pétainovi (2010, 2015).
5.1.1. Období 1989 až 1992
Tři z článků byly publikovány mezi lety 1989 a 1992, tedy krátce po procesu
s Klausem Barbiem a před zabitím René Bousqueta (zabit v roce 1993 Christianem Didierem
před zahájením jeho procesu) a před procesem s Paulem Touvierem (1994).
Článek z 13. září 1989 kladně hodnotí, že Klaus Barbie neměl být jediným souzeným
zločincem z období Vichy, když probíhala vyšetřování Paula Touviera a Maurice Papona.
Nicméně kritizuje, že René Bousquet, ačkoliv byl generálním tajemníkem policie a
spolupracoval s Němci na deportaci Židů, nebyl v roce 1989 stále obviněn, po válce pracoval
ve státní správě a nemusel se skrývat.232 V době vydání článku chtěl Serge Klarsfeld podat
stížnost, jež by vedla k obvinění Bousqueta.
Článek z 5. května 1992 reaguje na zastavení stíhání Paula Touviera v roce 1992
(později bylo obnoveno). Článek vyjadřuje obavu, že pokud by byl Touvier osvobozen, mohlo
by to znamenat nevznesení obvinění proti René Bousquetovi a Maurici Paponovi, kteří byli
sice „bílými límečky“, úředníky, ale provinili se stejně jako velitel Gestapa (Barbie) a velitel
Milice (Touvier).233
Článek z 18. prosince 1992 uvádí obdobné hodnocení jako článek předchozí. Navíc
zdůrazňuje vinu Francie na deportaci Židů během druhé světové války, a to zejména
v kontextu nejednotného postupu státních představitelů, když generál De Gaulle udělil
v 60. letech milost dvěma členům SS odsouzeným po válce k smrti a naproti tomu Klaus
Barbie byl jako Němec za zločiny proti lidskosti odsouzen.234
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5.1.2. Období po roce 1996
Článek ze 4. srpna 1996 informuje o mezinárodní kritice zproštění obvinění nacisty
Ericha Priebkeho v Itálii a uvádí, že i ve Francii byl justiční postup proti zločincům Vichy
(Barbiemu, Touvierovi, Bousquetovi a Paponovi) problematický, a vyzývá Francouze
k obezřetnosti z důvodu stále přítomného revizionismu a neonacismu.235
Článek z 25. června 2002 píše o obvinění Jeana-Marie Le Pena z mučení obyvatel
Alžíru. Obecně vyjadřuje obavu z neefektivního postupu justice v případech násilného
jednání francouzských vojáků v Alžíru, a to v kontextu procesů s Barbiem a vichistickými
zločinci, když trvalo 40 let, než se justice začala jejich trestní činností zabývat. 236
Článek ze 4. července 2009 byl vydán v souvislosti s publikací knihy Mémoires de
justice (Paměti justice) Michela Zaouiho, který zastupoval oběti v procesu s Barbiem,
Touvierem i Paponem. Článek opět kritizuje zdlouhavou přípravu procesů, která předcházela
jejich odsouzení.237
Poslední dva články z roku 2010 a 2015 informují o televizním zpracování procesu
s maršálem Pétainem do podoby fejetonu pro vzdělávací účely, kdy se jedna z autorek
podílela i na televizním zpracování procesu s Klausem Barbiem. Příkladem může být článek
z 18. září 2010.238

5.2. Angažování manželů Klarsfeldových v dopadení a potrestání nacistů
Osm článků vydaných mezi lety 1997 a 2016 se tematicky věnuje manželům Beate a
Sergi Klarsfeldovým a jejich významnému podílu na dopadení a stíhání nacistických
zločinců. Deportace Klause Barbieho z Bolívie a proces s ním jsou v analyzovaných článcích
vždy zmíněny jako jeden z jejich nejvýraznějších úspěchů.
První čtyři články z let 1997 až 2003 byly publikovány v souvislosti s procesem
s Mauricem Paponem a jeho dozvuky a v souvislosti s otevřením archivů různých zemí, které
odhalily, že tyto země znaly místa pobytu nacistů. Zbývající články vydané mezi lety 2012 a
2016 souvisí s kandidaturou Beate na prezidentku Německa, s vydáním jejich společné knihy,
s narůstajícím antisemitismem ve Francii, uvedením dokumentu o jejich životě a se získáním
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izraelského občanství pro Beate. Z důvodu shodné tématiky budou v této podkategorii
uvedeny jen příklady článků.
Beate a Serge Klarsfeldovi byli manželé, kteří svůj život zasvětili pátrání po
unikajících nacistech a snahám o jejich odsouzení za zločiny páchané během druhé světové
války. Beate byla Němka a Serge byl francouzský Žid, jehož otec byl deportován do
Osvětimi, kde zemřel, jak popisuje například článek z 30. března 1997.239
Článek z 11. ledna 2003 hodnotí značný přínos manželů Klarsfeldových, kdy Beate
výrazně přispěla k zatčení a deportaci Klause Barbieho z Bolívie a nátlak Serge vedl
k urychlení justičních procedur a odsouzení zločinců Vichy.240 Serge jako právník působil v
procesech s Barbiem, Touvierem a Paponem a před smrtí Bousqueta vyvíjel tlak na jeho
obvinění.
Článek ze 14. července 2015 je esejí napsanou manželi, kde uvádějí, že bez jejich snah
by patrně prezidenti Jacques Chirac a François Hollande neuznali vinu Francie na
deportacích.241 Stejně tak by pravděpodobně nedošlo k procesu s Barbiem, Touvierem či
Paponem. Vyzývají k boji proti nové vlně antisemitismu a neonacismu. Proces s Klausem
Barbiem slouží jako příklad jejich práce, jak ukazuje následující citace.
„Kdybychom neměli svou tvrdohlavost a odhodlání, které jsme měli v Jižní Americe,
nepokračoval by Klaus Barbie v poskytování placených rozhovorů na terasách kaváren v La
Pazu? Děti z Izieu by neměly ani jejich dům, ani jejich paměť, Lyon by neměl Centrum
historie odboje a deportace a z věznice v Montluc by se nestal památník.242

5.3. Souvislost procesů se zločinci Vichy s Norimberským procesem
Dva články z let 1995 a 2005 vydané u příležitosti 50. a 60. výročí Norimberského
procesu analyzují jeho průběh a zdůrazňují jeho důležitost pro vytvoření právního základu
pro odsouzení dalších zločinců druhé světové války.
Příkladem je článek z 26. září 2005 (aktualizovaná verze byla vydána 29. prosince
2009), který, krom rozboru Norimberského procesu samotného, uvádí, že určil právní základ
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definice zločinu proti lidskosti, za který byli odsouzeni Barbie, Touvier a Papon, kdy ve
Francii jsou nyní tyto zločiny nepromlčitelné.243

5.4. Proces Klause Barbieho v souvislosti s procesem Paula Touviera
Podkategorie analyzuje 26 článků vydaných mezi lety 1989 a 2009. Články byly
publikovány především v souvislosti s Touvierovým zatčením v roce 1989, zastavením
stíhání v roce 1992 a průběhem jeho procesu v letech 1994 a 1995. Výjimku tvoří dva články
z let 2002 a 2009, přičemž první z nich byl publikován v souvislosti s memoáry novináře,
který proces sledoval, a druhý byl aktualizovanou verzí článku z roku 1994.
Články tematicky mapují shodné a rozdílné prvky v procesech s Klausem Barbiem a
Paulem Touvierem a jejich význam pro utváření národní francouzské paměti nejen ve vztahu
k židovské otázce, ale i ve vztahu k uvědomění kolaborace Francie s Německem na
terorizování jejích vlastních občanů.
5.4.1. Shodné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Paulem Touvierem
Tento bod zahrnuje 18 článků publikovaných mezi lety 1989 a 2002. Hlavním
společným tematickým motivem článků je zhodnocení značného významu obou procesů pro
francouzskou paměť a paměť Šoa se zřetelem k shodně aplikované definici zločinu proti
lidskosti, která měla základ v Norimberském procesu a byla založena na podpoře politiky
ideologické hegemonie Německa.
5.4.1.1. Články vydané v období zatčení Paula Touviera a přípravy jeho procesu
Osm článků bylo publikováno mezi lety 1989 a 1992.
Článek z 25. května 1989 informuje o zatčení Paula Touviera v Nice předchozího dne,
kdy se ukrýval v klášteře, popisuje Touvierův život, kdy se během okupace podílel na
zločinech proti Židům a členům odboje, a zmiňuje milost, která mu byla v roce 1971 udělena
prezidentem Georgesem Pompidouem. Kvalifikuje shodnou právní situací obou případů, kdy
Touvier stejně jako Barbie nemohl být znovu obviněn z již promlčených válečných zločinů, a
podstatný význam obou případů pro obnovení paměti.244
Navazující článek z 26. května 1989 uvádí pozitivní reakce bývalých členů odboje na
zatčení Paula Touviera. Po procesu s Klausem Barbiem šlo o další možnost odsoudit zločince
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Vichy a porozumět historii a kolaboraci režimu Vichy s Němci.245 Dle článku z 26. května
1989 byl Paul Touvier „francouzským Barbiem“, jejich proces by měl být s ohledem na jejich
aktivity v době okupace tudíž podobný.246
Přípravy procesu s Paulem Touvierem znamenaly shromaždování důkazních
materiálů, tedy i dokumentů Gestapa, které byly využity i v procesu s Klausem Barbiem, jak
ukazuje článek ze 17. června 1989.247
Francouzská justice se před začátkem procesu s Touvierem musela vypořádat se
stejnými problémy jako během procesu s Barbiem. Paul Touvier se rovněž odvolával na svůj
pokročilý věk a špatný zdravotní stav a jeho právník tvrdil, že soud neměl na proces
s Touvierem dostatečný jurisdikční podklad, jak ukazuje článek z 26. srpna 1989.248
Dva články se věnují místu konání procesu, které dle státních zástupců mělo být
v Lyonu, stejně jako u Klause Barbieho, ne Paříži. Příkladem je článek z 30. listopadu
1989.249
Článek z 9. ledna 1992 se zabývá podílem církve na ukrývání obou zločinců. Touvier
se skrýval v klášteře a Barbie za pomoci církve uprchl do Bolívie, čímž dle vyjádření jednoho
z právníků připravujícího proces s Touvierem došlo k oddálení procesů o desítky let.250
5.4.1.2. Články vydané v období od rozhodnutí soudu o zastavení Touvierova stíhání
do skončení procesu
Devět článků bylo publikováno mezi lety 1992 a 1995.
Články z 15. dubna 1992 a z 16. dubna 1992 informují o zastavení stíhání Paula
Touviera a odvolání generálního prokurátora Pierra Truche (vedl obžalobu i v procesu
s Barbiem). V odvolání apeloval na potřebu dalšího veřejného procesu, který by navázal na
proces s Barbiem a posílil by paměť Šoa.251
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Dle článku z 20. října 1993 obžaloba opětovně vznesla požadavek na konání procesu
v Lyonu, kdy lyonský soud již během Barbieho procesu prokázal svou kompetentnost.252
Navzdory uvedenému požadavku se proces konal ve Versailles.
Následující tři články byly vydány v březnu 1994 v souvislosti s přípravami procesu
s Paulem Touvierem. Informují například o zájmu mezinárodních médií o proces, i když byl
nižší než u procesu s Barbiem.253 Dále píší o bezpečnostních opatřeních podobných jako
v případě Barbieho procesu, aby se předešlo podobným útokům jako na René Bousqueta. 254
Touvier byl na rozdíl od Barbieho za bezpečnostním sklem.255 Naposledy citovaný článek
z 18. března 1994 navíc zdůrazňuje potřebu nezapomenout na tyto zločince a neopomíjet
jejich zločiny.
Článek z 19. dubna 1994, vydaný těsně před vynesením rozsudku nad Touvierem,
rozebírá přístup prezidentů Georgese Pompidoua a Françoise Mitterranda, kteří ignorovali
zločiny spáchané zločinci Vichy ve jménu antisemitismu a byli názoru, že tito starci by již
neměli být souzeni.256 Proces s Klausem Barbiem je v článku uveden jako událost, která
veřejně vyvrátila názor obou prezidentů, kdy právě vývoj paměti dopomohl k jeho odsouzení.
Během procesu s Barbiem byla zaznamenána silná svědectví, která se vryla všem divákům do
paměti, stejně jako tomu bylo u procesu s Paulem Touvierem.
Článek z 21. dubna 1994 informuje o odsouzení Touviera na doživotí a vyjadřuje
spokojenost nad tím, že pohled francouzských soudů na proces s Barbiem i Touvierem byl
stejný.257
Článek z 3. června 1995 píše o zamítnutí odvolání Paula Touviera. Bylo podpořeno
tvrzení obžaloby, že od procesu s Barbiem byly v rozhodování soudů zavedeny nové principy,
dle kterých Touvierovy zločiny spadají pod vymezení zločinu proti lidskosti z Norimberského
procesu, a byla neoprávněná námitka obhajoby o nepřípustné aplikaci retroaktivity zákonů.258
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5.4.1.3. Později vydané články
Jeden článek z 19. ledna 2002 souvisí s publikací memoárů novináře, který psal o
procesu s Touvierem v deníku Le Monde. Článek popisuje Touvierův život a hodnotí, že
Milice, kterou Touvier vedl, byla státem (maršálem Pétainem i Pierrem Lavalem)
podporovanou organizací.259 Touvier byl prokázaný antisemita. Proces s Klausem Barbiem
byl v článku zmíněn jako další kladný příklad odsouzení zločince z období Vichy na doživotí
za zločiny proti lidskosti.
5.4.2. Rozdílné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Paulem Touvierem
Bylo analyzováno šest článků z let 1992 až 1994. Tematicky články poukazují na
počáteční rozdílný přístup francouzské justice k oběma případům. Zatímco Klaus Barbie byl
jako Němec odsouzen za přímou podporu politiky ideologické hegemonie nacistického
Německa, u Francouze Paula Touviera došlo nejprve v roce 1992 k zastavení stíhání, kdy se
dle soudu nedalo prokázat, že tuto ideologii svým jednáním prosazoval.
Článek z 15. dubna 1992 komentoval počínající debatu, zda by měli být stejně
souzeni Němec Barbie a Francouz Touvier. Advokát Barbieho Jacques Vergès dokonce tvrdil,
že zločin proti lidskosti nebyl na Touviera jako francouzského občana vůbec aplikovatelný.260
Navazující článek z 16. dubna 1992 reprodukoval protesty bývalých odbojářů a jejich
potomků proti verdiktu o zastavení stíhání. Dle jednoho z rozhovorů bylo nepřijatelné, aby
obvinění Barbieho vycházelo z následování ideologie Německa, kdežto Paul Touvier by byl
pouze kolaborujícím mučitelem.261
Zastavení stíhání Paula Touviera vyvrcholilo peticí proti tomuto rozhodnutí, jak
ukazuje článek z 9. května 1992. Soudci byli v petici obviněni z popírání historických faktů a
uvedení Francie do skandální situace na poli mezinárodního práva.262 Znění petice a
tematické spojení s procesem s Klausem Barbiem blíže ukazuje následující citace.
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„Tito jsou vinni z vědomého zkreslování historické pravdy, z vypovězení Francie
z mezinárodního právního řádu, uvádějícího ji do skandální situace vůči současnému
demokratickému Německu, když nelze odsoudit pouze Klause Barbieho a zprostit viny Paula
Touviera, a nakonec z ohrožení morální autority celého soudnictví.“263
Dle dalšího kritického článku z 28. listopadu 1992 bylo důvodem zastavení trestního
stíhání tvrzení, že režim Vichy nebyl totalitární a neaplikoval politiku ideologické hegemonie
Německa, což naopak vedlo k odsouzení Barbieho.264 Dle článku francouzské soudy
neuvažovaly tuto problematiku v celé její komplexnosti, když režim Vichy kolaboroval,
podílel se na perzekuci Židů a organizace Milice, kterou Touvier vedl, spolupracovala
s Gestapem.
Článek z 21. dubna 1994 byl vydán těsně po konci Touvierova procesu. Dle článku
Touvier svými činy během okupace souhlasil s ideologií Německa, ač sám tvrdil, že je
křesťanem a ne antisemitou.265 V článku je uvedeno několik rozdílů mezi procesy s Barbiem a
Touvierem. Touvier na rozdíl od Barbieho během svého procesu vypovídal, svědectví v
Touvierově procesu nebyla často tak dramatická a Francie v Touvierově případě nesoudila
nacistu prvního řádu, jak tomu bylo u Barbieho.
5.4.3. Pamětní hodnota procesů s Klausem Barbiem a Paulem Touvierem
v kontextu jiných poválečných procesů
Jeden článek byl publikován v době procesu s Paulem Touvierem v roce 1994 a jeho
rozšířená verze v roce 2009. Tato analýza se bude věnovat jen druhé verzi článku.
Článek hodnotí pamětní význam procesů s Barbiem a Touvierem, a to nejen ve vztahu
k židovské otázce, ale i ve vztahu k připuštění podílu Francie na krutostech vůči jejímu
civilnímu obyvatelstvu během okupace. Hlavním úkolem procesů mělo být vytváření paměti.
Francouzským specifikem je, že tuto paměť vytvářely soudy svými verdikty.
Dle autorky článku z 28. prosince 2009 Annette Wieviorky proběhly po válce
významné procesy. Hlavím cílem Norimberského procesu bylo potrestání nacistů, postavení
války mimo zákon a historické ukotvení událostí druhé světové války. Proces s Adolfem
Eichmannem v Izraeli měl zásadní informační a vzdělávací hodnotu, aby se zejména mladí
lidé dozvěděli o Šoa. Dle Wieviorky by se francouzské pojetí procesů nemělo zaměřovat
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pouze na židovské oběti, ale i na zapojení Francie do kolaborace s Německem, aby došlo
k prohloubení francouzské paměti. Svědectví během procesu s Klausem Barbiem jako se
zástupcem nacistického Německa dokázala podpořit vytváření této historické paměti.266
Proces s Paulem Touvierem dle autorky vyvolával otázku, zdali byly soudy schopné tvořit
historii, která by měla být spíše učena na školách. Proces s Paulem Touvierem by se neměl
považovat pouze za proces o holocaustu, ale i za proces paměti, jelikož francouzská
organizace Milice se výrazně podílela na krutostech páchaných na obyvatelích. Francouzi se
tudíž stejně jako Němci podíleli na terorizování francouzských občanů.

5.5. Proces Klause Barbieho v souvislosti s procesem Maurice Papona
Podkategorie zkoumá 20 článků vydaných mezi lety 1996 a 2009. Podkategorie je
rozdělena do tří bodů dle tematických výstupů.
Články byly vydány především v souvislosti s přípravami, průběhem a výsledkem
Paponova procesu. Výjimku tvoří tři články, které byly publikovány v reakci na zamítnutí
žádosti o milosti (2001), na blížící se Paponovu smrt (2007) nebo jsou retrospektivním
ohlédnutím za procesem (2009).
Specifikem této podkategorie je reedice článků v nezměněné podobě, a to v roce 2002
v souvislosti s propuštěním Papona na svobodu a v roce 2009. U těchto článků je uvedeno
původní datum vydání s poznámkou o reedici. Nová vydání článků nebyla početně
zohledněna. U článků, které byly aktualizovány s několikaletým odstupem, je citována jen
jejich novější verze.
Články tematicky mapují shodné a rozdílné prvky v procesech s Klausem Barbiem a
Mauricem Paponem a jejich pamětní hodnotu.
5.5.1. Shodné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Mauricem Paponem
Podkategorie obsahuje dva články z roku 1997, z období přípravy a začátku Paponova
procesu. Články tematicky zdůrazňují vzdělávací funkci obou procesů a uvádí jako podstatný
shodný znak, že justice umožnila oběma zločincům, aby se neúčastnili jednání, což značně
oslabilo pocit spravedlnosti jejich obětí.
Dle článku z 25. ledna 1997 byl Papon přesvědčen, že proces je proti němu
vykonstruován a považoval ho za zradu Francie na něm. 267 Shodné prvky procesů jsou
266
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vyjádřeny citací významných osobností či organizací. Například Lucie Aubrac vyjádřila
uspokojení, že stejně jako Barbie i Papon bude potrestán, i když dle ní byly Paponovy zločiny
horší, jelikož je Francouz. Conseil représentatif des institutions juives (Reprezentativní rada
židovských institucí) zase kladně zhodnotila shodnou vzdělávací funkci obou procesů.
Článek z 15. října 1997 vnímá kriticky jako výsměch obětem, že Papon by měl být
vyšetřován na svobodě a že byla projednávána jeho žádost, aby kvůli jeho zdravotnímu stavu
nemusel nastoupit do vězení.268 Obdobně v procesu s Klausem Barbiem justice dopustila, že
Barbie nemusel být projednávání věci přítomen.
5.5.2. Rozdílné prvky v procesech s Klausem Barbiem a Mauricem Paponem
Patnáct článků bylo vydáno mezi lety 1996 a 2007. Důvodem publikace článků byly
přípravy a průběh Paponova procesu (odsouzen v roce 1998), zamítnutí jeho žádosti o milost
Jacquesem Chiracem (2001) a jeho smrt v roce 2007 (původní vydání článku z roku 2002 se
týkalo Paponova propuštění na svobodu ze zdravotních důvodů).
Hlavní tematickou linií těchto článků je pojmenování podstatných rozdílů obou
procesů. Především Barbie byl souzen jako Němec, nacista a vrah. Papon byl Francouzem,
který pracoval v administrativě Vichy, tedy jeho proces více vypovídal o podstatě kolaborace
vichistického režimu s Německem. Tento rozdílný postoj prosazovala nejen obhajoba, ale i
někteří členové obžaloby. Vůči Paponovi byly soudy benevolentnější, více zohledňovaly jeho
zdravotní stav (byl souzen na svobodě, proces kvůli jeho zdraví trval déle a ze zdravotních
důvodů byl dokonce před vypršením trestu propuštěn). Paponův obhájce využíval méně
agresivní rétoriku a nepoukazoval na konflikty v odboji (Papon byl souzen především za
činnost při deportacích Židů). Oba procesy byly odlišně sledovány v Německu a ve Francii.
5.5.2.1. Rozdílný přístup justičních složek k oběma případům
Deset článků bylo publikováno mezi lety 1996 a 2007.
Článek z 12. března 1996, z období předběžného projednávání žaloby soudem,
rozebírá problematiku byrokratického zločinu, kdy Papon pomáhal mocnosti Osy (Německu)
v deportaci Židů, nicméně Vichy, jehož byl úředníkem, bylo autonomním státním útvarem.
Z hlediska definice zločinu proti lidskosti, kdy odsouzený by musel prosazovat státní
nacistickou ideologii, viděla obhajoba rozdíl mezi diskriminací Židů praktikovanou Vichy a
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jejich genocidou praktikovanou Německem.269 Z tohoto pohledu byl proces s Klausem
Barbiem jako Němcem snazší.
Článek z 8. října 1997, z období zahájení procesu, nepochybuje o vině Papona, který
si musel být vědom, jaký osud Židy čekal, ale nezasáhl.270 Rozdíl mezi procesy s Barbiem a
Touvierem je v tom, že Papon byl souzen jako příslušník byrokracie a nikoliv jako vrah.
Článek z 12. října 1997 kritizuje nezvykle rychlé rozhodnutí soudu o tom, že Papon
měl být kvůli jeho zdravotnímu stavu souzen na svobodě, ačkoliv například o odvolání
Barbieho soudy rozhodovaly 11 měsíců a bylo zamítnuto.271 (Článek byl opětovně publikován
19. září 2002 v době Paponova propuštění a 25. prosince 2009).
Tři následující články byly vydány v průběhu Paponova procesu. První článek z
10. prosince 1997 analyzuje názor žalobce Michela Zaouiho, který působil již v procesu
s Barbiem, že proces s Paponem měl silný zrcadlový efekt. Papon jako úředník reprezentoval
postoj státu Vichy a takové zločiny mohly být spáchány každým. Naproti tomu proces
s Barbiem se týkal jen Barbieho činů.272 Uvedené demonstruje následující citace.
„Možná toto je důvod, proč jsme nechtěli tento proces. Kvůli zrcadlovému efektu,
který následuje, který jsme nenašli ani u procesu s Barbiem, ani u procesu s Touvierem.
Úřednický zločin by byli schopni spáchat všichni. A až tento proces skončí a až, jak doufám,
bude vynesen tvrdý verdikt, myslím, že budou následky. Tento proces zanechá stopy.“273
O participaci Michela Zaouiho na procesu s Barbiem a jeho přesvědčení o vině
Papona ze zločinu proti lidskosti pojednává i článek vydaný 3. dubna 1998.274
Článek z 10. března 1998 informuje o rozdílných názorech žalobců k potrestání
Papona. Zatímco dle Michela Zaouiho byl byrokratický zločin jen zvláštní formou zločinu
proti lidskosti, dle syna Serge Klarsfelda Arna si Papon nezasloužil, na rozdíl od Barbieho,
maximální trest, protože nikoho přímo nezabil.275
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Článek z 3. dubna 1998 píše o vynesení rozsudku 10 let odnětí svobody za spáchání
zločinu proti lidskosti. Dle advokáta Papona Jeana-Marca Varauta bylo nemyslitelné, aby byl
pouhý služebník státu Papon odsouzen obdobně jako člen Milice Touvier a nacista Barbie.276
Navazující článek z 10. dubna 1998 podporuje Paponovo odsouzení, ač Paponova
obvinění nebyla tak očividná jako obvinění Barbieho.277
Článek z 22. ledna 2001 byl vydán v souvislosti se zamítnutím žádosti o
milost prezidentem Jacquesem Chiracem. Dle článku byla nutná reformní opatření stíhání
zločinců na útěku, aby systém nebyl nucen soudit starce, jak tomu bylo u Barbieho a
Touviera. Článek pojmenovává některé rozdíly procesů, například prezident Mitterrand se
stavěl proti stíhání Touviera, na rozdíl od stíhání Barbieho, a v případě Barbieho si veřejnost
ani žalobci nepřáli jeho propuštění kvůli jeho vysokému věku a zdravotnímu stavu, jako tomu
mnohdy bylo v případě Papona.278
Poslední článek byl původně publikovaný při propuštění Papona ze zdravotních
důvodů 18. září 2002. Aktualizovaná verze z 12. února 2007, vydaná několik dní před
Paponovou smrtí, opětovně reprodukuje názor advokáta Papona Jeana-Marca Varauta, že
Paponovy zločiny nelze porovnávat se zločiny Klause Barbieho a Paula Touviera.279
5.5.2.2. Rozdílná délka procesů
Dva články jsou z let 1997 a 1998, a to článek ze dne 9. října 1997 (začátek procesu) a
článek ze dne 3. dubna 1998 (vynesení rozsudku).280,281 Druhý článek byl v Le Monde
publikován znovu 19. září 2002 v době Paponova propuštění.
Oba články shodně poukazují na rozdílnou délku obou procesů (u prvního článku
předpokládanou) s ohledem na zdravotní stav Papona a smrt jeho manželky. Proces s Barbiem
trval dva měsíce, proces s Paponem šest měsíců a byl nejdelším poválečným procesem.
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5.5.2.3. Rozdílné přístupy obhajoby
Článek z 8. října 1997, ze začátku Paponova procesu, informuje o pojetí obhajoby
Papona advokátem Jeanem-Marcem Varautem (článek byl znovu vydán 19. září 2002
v souvislosti s Paponovým propuštěním). Varaut nesprávně reprodukoval právní principy
zakotvené během Norimberského procesu. Jeho pojetí obhajoby bylo odlišné od obhajoby
Barbieho Jacquesem Vergèsem, nebyla tak agresivní a nevyužívala delegitimace a iniciace
konfliktů v odboji.282
5.5.2.4. Další rozdílné prvky obou procesů
Dle dvou článků z let 1997 a 1998 proces s Barbiem vyvolal ve Francii menší emoce
než proces s Paponem, ovšem v Německu tomu bylo naopak.
V článku z 5. prosince 1997 je pozitivně hodnoceno zlepšení veřejného povědomí o
režimu Vichy a jeho personifikace s Paponem. Pozitivní vliv personifikace ukázal již proces
s Barbiem, který ovšem nevyvolal ve Francii tak silné emoce jako proces s Paponem, jenž byl
služebníkem Vichy.283
Druhý článek z 25. března 1998, z konce Paponova procesu, přináší německou
perspektivu na proces s Paponem, jehož sledovanost byla v Německu nízká. Reakce
německých novin na proces spočívala ve vyhodnocení, že Francie se přiznala ke své
minulosti, kterou přestala popírat.284 Během procesu s Klausem Barbiem byl v Německu
zájem veřejnosti a médií vyšší, neboť Barbie byl jedním z posledních žijících německých
nacistických zločinců.
5.5.3. Pamětní hodnota procesů s Klausem Barbiem a Mauricem Paponem
Tři články byly publikovány v letech 1997 (začátek Paponova procesu), 1999
(vynesení rozsudku) a 2009 (retrospektivní zamyšlení).
Hlavním tematickým motivem článků je shodná role procesů Barbieho, Touviera a
Papona pro vývoj paměti nejen židovské, ale i ve vztahu k režimu Vichy, jehož personifikací
Papon jako jeho úředník byl.
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Článek z 8. října 1997 se zabývá vývojem paměti Vichy, který podnítily již procesy
s Barbiem a Touvierem. Papon byl však ztělesněním režimu Vichy, který reprezentoval.
V této souvislosti článek poukazuje na rozdílný přístup prezidentů Mitterranda, který popíral
podíl režimu Vichy na holocaustu, a Chiraca, který v roce 1995 tuto vinu přiznal.285
Aktualizované verze článku byly vydány 19. září 2002 při Paponově propuštění a 28. prosince
2009 bez uvedení souvislostí.
Další článek ze 7. května 1999 obsahuje informaci o vynesení rozsudku nad Paponem
(rozsudek vynesen v roce 1998), kdy šlo po Barbiem a Touvierovi o dalšího zločince
odsouzeného za zločiny proti lidskosti.286
Poslední článek z 28. prosince 2009 je retrospektivním zamyšlením nad procesem
s Mauricem Paponem, který veřejné mínění přijalo kladně a dle historiků šlo spíše o proces
s režimem než s jednotlivcem.287 Dle Pierra Nory a Henryho Roussoa až procesy s Barbiem,
Touvierem a Paponem představovaly takzvanou „druhou čistku“ po poválečných procesech,
kdy na základě jejich podílu na židovské genocidě byli odsouzeni.

5.6. Proces Klause Barbieho v souvislosti s případem René Bousqueta
Dva články z roku 1990 a 1991 mapují styčné body přípravy obou procesů. Proces
s Bousquetem nebyl zahájen, v roce 1993 byl zastřelen.
Článek z 26. září 1990 kritizuje oslabenou politickou vůli k potrestání Bousqueta,
která byla v případě Klause Barbieho mnohem silnější. René Bousquet navzdory tomu, že se
prokazatelně podílel na zásahu ve Vél d’Hiver, nebyl odsouzen a působil ve vysoké
francouzské politice.288 Serge Klarsfeld podal dokonce ústavní žalobu kvůli nepotrestání
Bousqueta.
Následující článek z 5. dubna 1991 informuje o obvinění René Bousqueta ze zločinů
proti lidskosti v roce 1991, kdy soud odmítl žádost Bousquetovy rodiny o zrušení obvinění.289
Proces s Barbiem je v článku zmíněn v kontextu relevance shodných listinných důkazů o
deportaci dětí z Izieu.
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6. Souvislost procesu Klause Barbieho s procesy jiných zločinců
Kategorie analyzuje šest článků z let 1989, 2010 a 2012. Proces s Klausem Barbiem je
v článcích zmíněn v kontextu shodných znaků jiných procesů. Články byly publikovány
v souvislosti s průběhem konkrétních procesů s atentátníky na ředitele společnosti Renault
Georgese Besse (1989), lyonskou buňkou Action Directe (1989), s velitelem Rudých Khmérů
(2010) a Andersem Breivikem (2012). Výjimkou je článek z 12. ledna 2010, který byl
součástí zvláštního vydání Le Monde o velkých procesech novodobé francouzské justice.
Hlavním tematickým motivem článků jsou shodné znaky procesů (hlavně u procesů
v roce 1989 proti teroristickým skupinám působícím ve Francii), např. zřetelné obviňování
justice z podjatosti, postoj pasivní rezistence obviněných, kteří odmítali vypovídat, či výkon
obhajoby shodným advokátem, který zastupoval i Barbieho. V mezinárodním měřítku má
proces s Klausem Barbiem shodné znaky s procesy se zločinci, kteří se z ideologických
důvodů provinili zločinem proti lidskosti při genocidě obyvatelstva (Kang Kek Ieu) nebo
teroristickými činy ve jménu odporu proti imigrantům a muslimům (Breivik). K odsouzení
takových zločinců mohou dopomoci očitá svědectví. Záznamy procesů pak mají velký
vzdělávací a pamětní význam, napomáhají pochopení historie.
Příkladem je článek z 20. května 1989, který krom popisu průběhu procesu s Action
Directe poukazuje na výrok jednoho z obviněných, který nařkl justici z podjatosti a stranění
židovským obětem během procesu s Barbiem, jak dokládá následující citát.
„Rád bych zdůraznil, že kefíja (tradiční arabská pokrývka hlavy pro muže) je u
francouzských tribunálů zakázána! Židovská jarmulka je ale povolena…“290
Článek z 12. ledna 2010 byl součástí zvláštního vydání Le Monde o významných
procesech francouzské justice. Dle článku tyto soudní procesy (například i s Barbiem a
Pétainem), jejichž průběh, důkazy a svědectví zachycená v protokolech, které mohou být i
následně zkoumány, napomáhají pochopení historie.291
Dva články se zabývají dvěma velkými mezinárodními procesy. Článek z 30. července
2010 je o procesu s velitelem Rudých Khmérů, kteří teorizovali obyvatele Kambodže během
existence Demokratické Kampučie. Kang Kek Ieuem byl obviněn ze zločinů proti lidskosti.
Článek v kontextu s procesem s Klausem Barbiem hodnotí velký význam svědectví obětí,
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které mohly vypovídat o svém utrpení a dopomoci tak odsouzení zločinců, jejichž jednání
ovlivněné ideologií vedlo ke smrti a exodu miliónů lidí.292
O procesu s norským teroristou Andersem Breivikem, který zabil 77 lidí, informuje
článek ze 17. dubna 2012. Dle článku Breivik jednal v souladu s ideologií namířenou proti
imigrantům a muslimům. Norský předseda vlády Jens Stoltenberg, který se zúčastnil procesu
s Barbiem, kladně zhodnotil pořízení záznamu procesu, který má výpovědní hodnotu pro
budoucí generace, a to stejně jako v případě Barbieho.293

7. Proces s Klausem Barbiem a zločin proti lidskosti
Kategorie analyzuje 23 článků vydaných mezi lety 1990 a 2005 a tematicky zkoumá
proces Klause Barbieho v souvislosti s problematikou definice zločinu proti lidskosti. Většina
analyzovaných článků obsahově odpovídá části III. výzkumného rámce této práce, a proto
historický vývoj definice zločinu proti lidskosti nebude v této kategorii detailně popsán.
Články byly tematicky rozděleny do dvou podkategorií. První obsahuje články
mapující problematiku definice zločinu proti lidskosti a druhá články, které spojují otázku
definice zločinu proti lidskosti s konkrétními případy a procesy.

7.1. Definice zločinu proti lidskosti
Devět článků publikovaných mezi lety 1990 a 2005 se zabývá definicí zločinu proti
lidskosti, jejím historickým vývojem a implementací do francouzského právního řádu, která
ovlivnila přijatými výklady práva průběh procesů se zločinci z období Vichy.
Proces s Klausem Barbiem je ve všech analyzovaných článcích uveden jako příklad
procesu, ve kterém byl zločin proti lidskosti poprvé aplikován ve znění výkladu z roku 1985,
od kterého se odvíjela potřeba dalších výkladových změn v souvislosti se specifiky
konkrétních následných procesů. U jednotlivých článků tedy již nebude uveden odkaz
k tomuto procesu.
Články byly publikovány v souvislosti se 45. výročím Norimberského procesu (1990),
zastavením trestního stíhání Paula Touviera (1992), novelizací trestního zákoníku (1994),
přípravou a průběhem procesu s Mauricem Paponem (1996, 1997, 1998) a v souvislosti s
debatou o definování útoku biologickými zbraněmi jako zločinu proti lidskosti (2005).
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Dva články z roku 1990 se obecně zabývají definicí zločinu proti lidskosti. Dle článku
z 18. listopadu 1990 Norimberský proces přinesl základní definici zločinu proti lidskosti,
který byl implementován do právního řádu Francie, včetně jeho nepromlčitelnosti, v roce
1964.294 Článek z 21. října 1990 krom shodných informací navíc uvádí, že již udělení
prezidentské milosti Touvierovi v roce 1973 zahájilo debatu o potřebě upřesnění jeho
definice.295
Dva články z 26. listopadu 1992, reagující na zastavení trestního stíhání Touviera,
informují o výkladové změně definice zločinu proti lidskosti z roku 1985, která byla použita
v procesu s Barbiem. Dle prvního článku první výkladovou změnou bylo užití pojmu
„politika ideologické hegemonie“, díky které mohly být obviněny osoby jednající za
účelem prosazení státní ideologické hegemonní politiky.296 Dle druhého článku byla druhou
výkladovou změnou možnost stíhat obviněné nejen za zločiny spáchané na Židech (dle rasové
a náboženské příslušnosti), ale i na členech odboje (odpůrci politiky ideologické
hegemonie).297
V roce 1992 byla navržena novelizace trestního zákoníku, schválená v roce 1994,
která však nemohla být dle zásady zákazu retroaktivity právních předpisů aplikována ani na
případ Touviera, ani Papona. Článek z 24. dubna 1994 informuje o této novelizaci, a to článku
211-1 o genocidě obyvatel, která nově nehovoří o nutnosti příslušnosti obviněného ke státu
praktikujícímu politiku ideologické hegemonie, a článku 212-1 o nelidském zacházení
(deportace, otroctví, popravy, mučení).298 O této nové definici zločinu proti lidskosti píše i
článek z 19. září 1996.299
Následující dva články byly publikovány v reakci na průběh procesu s Mauricem
Paponem. Článek z 1. října 1997 uvádí, že Touvier ani Papon, na rozdíl od Barbieho, nebyli
Němci, tudíž nemohli být přímými stoupenci německé politiky ideologické hegemonie.
Nemohli být odsouzeni ani podle novelizace účinné od roku 1994. Papon mohl být souzen
díky soudnímu výkladu, že Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku nevyžadoval, aby
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obviněný byl přímým stoupencem politiky ideologické hegemonie či byl aktivním členem
některé z kriminálních organizací.300
Článek z 21. března 1998, publikovaný těsně před koncem Paponova procesu, se
rovněž zabývá problematickou zločinu proti lidskosti na základě spolupráce se zeměmi Osy a
politiky ideologické hegemonie. V případě procesu s Barbiem byly obě podmínky jasně
splněny.301 Odsouzení Touviera umožnila jeho kolaborace s Gestapem a odsouzení Papona
jeho spolupráce se SIPO-SD na deportaci Židů, tedy oba spolupracovali s německou institucí
k prosazení hegemonní ideologie.
Problém s definicí zločinu proti lidskosti v souvislosti s terorismem a útoky
biologickými zbraněmi přetrvává i ve 21. století, jak dokládá článek z 24. ledna 2005. Článek
opětovně rozebírá historii definice zločinu proti lidskosti, který nebyl Mezinárodním
vojenským tribunálem v Norimberku dostatečně definován.302 Dle autorky ve Francii až
novelizace trestního zákoníku z roku 1994 umožnila nespojovat zločin proti lidskosti jen
s druhou světovou válkou. Tato úprava však v praxi v procesech s Barbiem, Touvierem a
Paponem nemohla být použita a všichni byli odsouzeni na základě znění deklarovaného při
Norimberském procesu a implementovaného do francouzského právního řádu, společně
s principem jeho nepromlčitelnosti, v roce 1964.303 Dle autorky je zahanbující, že francouzské
soudy nepřijaly výklad umožňující i odsouzení francouzských vojáků, kteří terorizovali
obyvatele během války v Alžíru.

7.2. Problematika zločinu proti lidskosti v jiných soudních procesech
Podkategorie obsahuje čtrnáct článků publikovaných mezi lety 1991 a 2001.
Tematicky se články týkají především definice zločinu proti lidskosti, která dle výkladu
z roku 1985 použitého v Barbieho procesu, zahrnující následování politiky ideologické
hegemonie, nebyla plně aplikovatelná na další případy.
Články byly publikovány v reakci na konkrétní případy, a to případ Georgese
Boudarela (1991), Paula Touviera (1992 až 1994), Maurice Papona (1996 až 1998), případ
Furiani (1995) a případ Paula Aussaressese (2001).
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7.2.1. Případ Georgese Boudarela
Tři články z roku 1991 se věnují obvinění Georgese Boudarela, komunistického
aktivisty, z mučení francouzských vězňů v zajateckém táboře pro Viet Minh v 50. letech.
Zabývají se definicí zločinu proti lidskosti, spočívající v prosazování politiky ideologické
hegemonie, a vyšší právní silou mezinárodního práva, která byla použita v procesu s Klausem
Barbiem. Ovšem u případu, který se netýkal druhé světové války, byla její aplikace soudem
odmítnuta a Boudarel odsouzen nebyl.
Článek z 22. března 1991 informuje o plánovaném podání žaloby a zmiňuje, že
francouzská justice se poprvé setkala s obviněním ze zločinu proti lidskosti mimo období
druhé světové války a bude problematické dovodit (dle výkladu z roku 1985) politiku
ideologické hegemonie Severního Vietnamu.304
Dle článku ze 17. září 1991 se zástupce obžaloby Jean-Marc Varaut dovolával
nepromlčitelnosti zločinu proti lidskosti a politiky ideologické hegemonie Severního
Vietnamu. Poukázal na procesní postup v případu Klause Barbieho, který byl odsouzen za
prosazování politiky ideologické hegemonie, a soud navíc zamítl jeho odvolání z důvodu
nadřazenosti mezinárodního práva (Norimberský proces) nad právem státním.305 Nicméně
soud použil amnestii z roku 1966 týkající se zločinů spáchaných během konfliktu ve
Vietnamu.
Článek z 14. listopadu 1991 opětovně zdůrazňuje rozhodnutí odvolacího soudu
v případě Barbieho o nadřazenosti mezinárodního práva upravujícího zločin proti lidskosti.306
7.2.2. Proces s Paulem Touvierem
Pět článků bylo vydáno mezi lety 1992 a 1994. Jelikož články jsou tematicky shodné,
nebudou analyzovány všechny. Poukazují v kontextu hodnocení procesu s Klausem Barbiem
na doplnění definice zločinu proti lidskosti o prokázání podílu Touviera na politice
ideologické hegemonie a na nepromlčitelnost jeho zločinů.
Článek z 27. listopadu 1992, z období zastavení trestního stíhání Touviera, kladně
odpovídá na otázku, zda byl Vichy stát podporující politiku ideologické hegemonie. Režim
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Vichy přijal politiku utiskování jako svůj státní program.307 Článek ze 17. března 1994, ze
začátku Touvierova procesu, poukazuje v kontextu procesu s Barbiem na složitou proceduru
vznesení obvinění a na nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti.308
Proces s Paulem Touvierem doplnil definici zločinu proti lidskosti, jak informuje
článek z 22. března 1994.309
7.2.3. Proces s Mauricem Paponem
Čtyři články byly publikovány mezi lety 1996 a 1998 a poukazují na problematické
obvinění Papona, který se, na rozdíl od Barbieho, přímo nepodílel na politice ideologické
hegemonie Německa.
První dva články zmiňují proces s Klausem Barbiem pouze v souvislosti se změnou
definice zločinu proti lidskosti v roce 1985. Dle článku z 20. září 1996 Papon spolupracoval
s Německem, když musel být srozuměn s dalším osudem deportovaných Židů.310 Článek ze
17. ledna 1997 informuje o odvolání Papona proti rozhodnutí soudu o vznesení obvinění za
zločiny proti lidskosti, když popíral ideologickou spolupráci s Německem, jelikož Vichy
nebylo státem tuto politiku praktikujícím.311
Soud zamítl Paponovo odvolání a zahájil proces na základě spolupráce Papona
s organizací SIPO-SD, která politiku ideologické hegemonie praktikovala, jak ukazuje článek
z 25. ledna 1997.312 Proces s Barbiem je v článku zmíněn společně s procesem s Touvierem
jako jeden z předcházejících procesů za spáchání zločinu proti lidskosti.
Poslední článek z 3. dubna 1998 z konce Paponova procesu pouze krátce porovnává
průběh procesu s procesem s Barbiem a Touvierem.313
7.2.4. Další souvislosti se zločinem proti lidskosti
Dva články spadající do této podkategorie byly publikovány v roce 1995 a 2001 a
tematicky se liší. První článek se zabývá obecně principem nestrannosti soudů, který není
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vždy v souladu s požadavkem obětí zločinu na bezpodmínečné potrestání obviněných. Druhý
článek mapuje vztah mezi válečným zločinem a zločinem proti lidskosti, kdy
nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti umožnila potrestání zločinců z období Vichy.
Článek z 2. února 1995 byl publikován v souvislosti s případem Furiani, kdy se zřítila
tribuna s fanoušky v korsickém městě Bastia. Článek pojednává obecně o přístupu justice
k případům hromadných neštěstí (například genocidy či právě zločinu proti lidskosti). Oběti
v takovýchto případech nechtějí slyšet polehčující okolnosti nebo obhajobu obžalovaného,
dožadují se pouze potrestání, ale soudy jsou povinny vyslechnout i druhou stranu. 314 Proces
s Klausem Barbiem je zmíněn jako příklad.
Další článek z 18. června 2001 se věnuje případu generála Paula Aussaressese, který
se ve své knize z roku 2001 přiznal k mučení za války v Alžíru. Článek kritizuje přístup
Francie, která se vyhýbala potrestání francouzských vojáků v Alžíru a neratifikovala úmluvu
OSN o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Zločinci z období Vichy nebyli souzeni za
válečné zločiny jednak kvůli jejich promlčení a také z nutnosti zahrnout příslušníky odboje do
obětí vedle židovských obětí, což umožňoval pouze zločin proti lidskosti. Tento výklad z roku
1985 byl využit v procesu s Klausem Barbiem.315

8. Jiné spojitosti procesu Klause Barbieho s francouzskou justicí
Kategorie analyzuje 54 článků vydaných mezi lety 1988 a 2017, tedy v průběhu
celého zkoumaného období. Články nemají převážně přímou souvislost s podstatnými prvky
Barbieho procesu, proto budou uvedeny jen články obsahující relevantnější informace.
Články byly tematicky rozděleny do tří podkategorií. První se týká osobností
spojených s Barbieho procesem, druhá analyzuje články spjaté s jinými procesy, ve kterých
byl proces s Barbiem krátce zmíněn, a třetí se věnuje advokátovi Klause Barbieho Jacquesovi
Vergèsovi.

8.1. Osobnosti spojené s procesem Klause Barbieho
Čtrnáct článků z let 1988 až 2017 souvisí s kariérou nebo životem osob působících
v Barbieho procesu.
Šest článků se týká Pierra Truche a byly publikovány mezi lety 1988 a 1998. Truche
byl hlavním žalobcem v procesu s Klausem Barbiem, jak informuje článek z 15. července
314
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1988.316 Článek z 11. července 1996 pojednává o jeho úloze v procesu s Paulem Touvierem,
kde ostatním právníkům pomáhal zorientovat se v projednávané problematice.317 Zbylé
články informují o jeho kariérním postupu a proces s Barbiem je v nich uváděn pravidelně
v souvislosti s podílem Truche na jeho odsouzení.
Zbylých osm článků bylo publikováno mezi lety 1993 a 2017. Články informují o
životě a profesním postupu různých aktérů v Barbieho procesu nebo se jedná o jejich
nekrology. Příkladem je článek z 19. dubna 2005, který je profilem právníka zastupujícího
Francouzskou židovskou konzistoř během procesu s Barbiem, Touvierem i Paponem.318
Dalším příkladem je článek z 14. června 2001, který je nekrologem právníka a
redaktora Le Monde Jeana-Marca Théolleyre, který byl poradcem v procesu s Barbiem.319
Osobností Jeana-Marca Théolleyre se zabývá i článek z 22. července 2014 vydaný k
70. výročí deníku Le Monde. Théolleyre byl mučen Barbiem, přežil holocaust a během
procesu s Barbiem pracoval i jako zpravodaj Le Monde.320
Článek z 14. září 1994 glosuje televizní interview s prezidentem Mitterrandem.
Prezident potvrdil svůj podíl na zpomalování některých procesů, například s René
Bousquetem, a dle autora článku lživě tvrdil, že má velký podíl na implementaci
nepromlčitelnosti zločinu proti lidskosti do francouzského práva v roce 1964.321 Proces
s Klausem Barbiem byl v článku zmíněn jako jeden z důsledků zavedené nepromlčitelnosti
zločinu proti lidskosti.

8.2. Články týkající se jiných procesů a afér
Čtyři články z let 1991 (dva články), 2009 a 2015 vypovídají o jiných procesech, u
kterých

byl

proces

s Klausem

Barbiem

krátce

uveden

zejména

v souvislosti

s nepromlčitelností zločinu proti lidskosti či jeho doživotním trestem. Články byly vydané
vždy v souvislosti s konkrétními procesy a aférami.
Příkladem je článek z 27. dubna 1991, který informuje o doživotním trestu čtyř
zločinců za znásilnění a vraždu dvou mladých dívek. Jejich advokát François La Phuong
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prohlašoval za nepřijatelné, aby dostali stejný trest jako německý nacista, jak ilustruje
následující citace.
„Za tyto zločiny proti lidskosti dostal Klaus Barbie doživotí. Pokud se z televize dozví,
že děcko z francouzské armády dostalo stejný trest jako on, bude se smát.“322
Dalším příkladem je článek z 6. října 2009 o případu filmového režiséra Romana
Polanského, který měl být vydán do USA na základě zatykače z roku 1978 za zneužití
nezletilé dívky. Dle článku jednání Polanského nemohlo být promlčené, když se dopustil
sexuálního zneužití nezletilé a unikal spravedlnosti.323 Proces s Klausem Barbiem je v článku
uveden jako ilustrace nepromlčitelnosti zločinu proti lidskosti.

8.3. Kontroverzní advokát Jacques Vergès
Třicet šest článků z let 1988 až 2017 je věnováno obhájci Klause Barbieho Jacquesovi
Vergèsovi.
Jako příklad budou uvedeny podstatnější články o jeho životě, názorech a postojích,
významnějších případech, ve kterých se angažoval, a o způsobu jeho obhajoby. Ve všech
článcích je proces s Barbiem uveden jako významný případ tohoto obhájce. U článků
zabývajících se způsobem obhajoby défense de rupture je Barbieho proces příkladem tohoto
způsobu obhajoby.
Články byly publikovány v různých souvislostech, především ve spojitosti s jeho
případy (například proces s Carlosem v roce 1994), s jeho prohlášeními, s filmovým
dokumentem o jeho osobě (například články z let 2007, 2010 a 2016), s jeho smrtí (2013) či
s technikou jeho obhajoby.
Články hodnotí osobnost Jacquese Vergèse jako kontroverzní se zájmem o obhajobu
neobhajitelných klientů, s velkými sympatiemi ke komunistické ideologii a s kontroverzním
způsobem obhajoby.
Článek z 18. srpna 1994 pojednává o případu venezuelského teroristy Ilicha Ramíreze
Sáncheze s přezdívkou Carlos „Šakal“, kterého Vergès obhajoval.324 Další článek z 14.
prosince 2001 informuje o přípravách Vergèse na obhajobu Slobodana Miloševiće v jeho
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procesu za zločiny proti lidskosti.325 Článek z 27. března 2004 vypovídá o záměru Vergèse
obhajovat Saddáma Husajna, kdy chtěl prokázat, že Husajnovi byly zbraně dodávány
západními mocnostmi.326
O dokumentu o Vergèsovi píše článek z 5. června 2007. Režisérka Barbet
Schroederová Vergèse zobrazuje jako právníka přijímajícího jen ty nejtěžší a neobhajitelné
případy a zastánce komunistů, který se podílel na špionážích.327
Tímto dokumentem se zabývá i článek z 9. října 2010, který informuje o napojení
Vergèse na různé teroristické skupiny, africké diktátory a švýcarského bankéře Françoise
Genouda, který se hlásil k nacismu a finančně podporoval obhajobu Klause Barbieho.328
Článek z 5. června 2007 je rozhovorem s historikem Jeanem-Marcem Dreyfusem. Dle
Dreyfuse si Vergès vybíral případy dle svého přesvědčení. Jedním byl jeho odpor ke
kolonialismu, což ho vedlo k podpoře Palestiny a později Alžíru.329 Dalším byl
antisemitismus a nenávist k Izraeli. Právě tyto faktory ho přivedly k obhajobě Klause
Barbieho. Na procesu s Barbiem chtěl Vergès ukázat, že Francie se během okupace Alžíru
chovala jako nacisté během okupace. Svými obhajobami chtěl šokovat a šířit kontroverzi, aby
na případ upoutal mezinárodní pozornost.
Článek z 16. srpna 2013, vydaný v době smrti Jacquese Vergèse, je jeho biografií.
Narodil se v dřívějším Siamu (dnešní Thajsko), vyrůstal na ostrově Réunion a později odešel
na Madagaskar. Připojil se ke komunistům a bojoval proti kolonialismu.330 Později se začal
věnovat obhajobě kontroverzních klientů, mezi které patřil i Klaus Barbie. Využíval způsob
obhajoby tzv. défense de rupture, kde je obhajoba uskutečňována obviňováním jiných.
Článek z 20. srpna 2013 se věnuje právě výše zmíněnému Vergèsovu způsobu
obhajoby, který měl šokovat a zároveň odvrátit pozornost od procesu k jiné problematice,
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která měla pro advokáta osobní význam.331 U procesu s Barbiem se jednalo o
antikolonialismus. Využívání této obhajovací strategie ilustruje následující citace.
„Jediné zbraně, které Vergès použil, bylo právo a rétorika. Je jisté, že šokovala jeho
prohlášení a argumenty použité během procesu s Klausem Barbiem svými extrémními
paradoxy, které vykonstruoval až do absurdna. Dokonce zklamal některé ze svých
podporovatelů. Nicméně nejednalo se nakonec o jeho svobodu projevu?“332
I článek z 27. ledna 2017 rozebírá taktiku obhajoby défense de rupture, kde
právníkovi jde více o obhajobu jeho politických názorů než klienta.333 Článek zároveň
zmiňuje, že v případě Klause Barbieho byla jakákoliv obhajoba zbytečná, jelikož neexistovala
žádná šance, že by byl uznán nevinným.

9. Proces s Klausem Barbiem: Závěr
Druhá část analýzy se zabývala 215 články, ve kterých byl proces s Klausem Barbiem
zmiňován zejména z hlediska jeho významu a jurisdikční a justiční problematiky. Články
byly rozděleny do jednotlivých kategorií a podkategorií na základě jejich tematických motivů.
V kategoriích byly zkoumány společné tematické linie článků a roky, důvody a frekvence
publikace. Stejně jako u první části lze obecně shrnout, že proces Klause Barbieho byl
v deníku Le Monde významným tématem, které bylo zpracováváno na rozličných
tematických úrovních, což vypovídá o jeho velkém významu pro paměť Vichy i pro
francouzskou justici.
První kategorie zkoumala články související s natáčením a promítáním záznamu
procesu s Klausem Barbiem a jeho televizním vysíláním na kanálu Histoire (včetně procesů
s Touvierem a Paponem). Články se zabývaly legislativní úpravou, jež zveřejnění záznamu
Barbieho procesu umožnila a jež byla i podkladem pro vysílání záznamů procesů s Touvierem
a Paponem. V kontextu procesu s Klausem Barbiem články rozebíraly i společné prvky
televizního vysílání všech procesů na kanále Histoire v letech 2000 až 2005, kdy producenti
museli získat svolení k vysílání příslušných státních orgánů a přeživších účastníků procesu,
záznamy musely být vysílány bez úprav a na vysílání navazovaly odborné debaty historiků a
právníků. I tyto aspekty dle analyzovaných článků podpořily značný vzdělávací a historický
přínos vysílání pro posílení francouzské paměti. Články byly ve zvýšené frekvenci
331

François Saint-Pierre, „Non, Jacques Vergès n'a pas inventé la défense de rupture“, Le Monde, 20. srpna
2013.
332
Ibid.
333
Franck Johannès, „Défendre un terroriste“, Le Monde, 27. ledna 2017.

86

publikovány v souvislosti s vysíláním sestřihu záznamu Barbieho procesu v roce 1993 (pět
článků) a mezi lety 2000 a 2004 v souvislosti s vysíláním všech procesů na kanálu Histoire (v
roce 2000 sedm článků, 2001 šest, 2002 sedm a v roce 2004 tři články).
Druhá kategorie analyzuje články o novodobém antisemitismu a revizionismu
(popírání holocaustu), které inicioval právě proces s Klausem Barbiem. Tematickým
výstupem článků je potřeba odmítat tyto myšlenky a podporovat respekt vůči židovským
obětem okupace. Tři články z let 1990 a 1993 reagují na tuto společenskou situaci obecně,
články z let 1997 a 2004 kritizují revizionistické názory členů ultrapravicové strany Front
National.
Společným tematickým motivem článků ve třetí kategorii je myšlenka, že genocida
Židů za druhé světové války již byla historickou pravdou, kterou ukázal například proces s
Adolfem Eichmannem v Izraeli. Ve francouzské společnosti bylo toto uvědomění, a to včetně
sebeuvědomění

podílu

Francie

na

vraždění

Židů,

podpořeno

prací

historiků

(např. kniha Roberta Paxtona z roku 1981), filmařů (dokument Shoah z roku 1985), díky
aktivní práci židovských organizací, ale především díky procesům se zločinci z období Vichy
Barbiem a Touvierem. Díky těmto aspektům se vyvinula národní paměť Vichy. Proces s
Klausem Barbiem má i pro budoucnost velký pamětní význam, jeho prostřednictvím je nutné
i nadále připomínat osudy Židů za války, a to již kvůli stálé hrozbě antisemitismu. Proces
s Barbiem je tak soustavným katalyzátorem židovské paměti. Články byly vydávány ojediněle
v souvislosti s různými výročími a událostmi, zejména v souvislosti s novodobými projevy
antisemitismu (1989), otevřením domu v Izieu (1994), výročím osvobození Osvětimi (1995,
2005), znovuotevřením památníku Šoa v Paříži (2005), zřízením regionálních poboček komisí
pro odcizený židovský majetek (2010), výročím zásahu ve Vél d’Hiver (2012) a výročím
vydání knihy Roberta Paxtona (2015).
Čtvrtá kategorie analyzovala články týkající se osob svědčících v procesu s Klausem
Barbiem, kde je zmínka o tomto procesu jen biografickou informací ze života svědků, ač pro
většinu z nich setkání s Barbiem jejich život ovlivnilo významně (například jím byli trýzněni
nebo deportováni). Jeden článek se věnuje projektu Stevena Spielberga na vytvoření
audiovizuálního archivu shromažďujícího obrazová svědectví pamětníků holocaustu. Články
byly opět vydávány ojediněle jako nekrology (například běhen roku 1996 tři), jako reakce na
vytvoření Spielbergova projektu (1995), publikaci knih (dva články z roku 1997), proces
s Mauricem Paponem (dva články z roku 1998) či projev ve Francouzské akademii o
zesnulém členovi (2009).
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Pátá kategorie analyzovala články mapující souvislosti procesu Klause Barbieho
s procesy Paula Touviera, Maurice Papona a přípravami procesu René Bousqueta.
Analyzovala faktory ovlivňující průběh těchto procesů a jejich shodné a rozdílné prvky.
Hodnotila značný význam procesů nejen pro židovskou, ale i francouzskou národní paměť,
které nejen konání procesů umožnily, ale procesy i podnítily jejich prohloubení. V mezích
národní paměti si Francouzi mohli uvědomit nejen židovskou genocidu, ale i kolaboraci
Francie s Německem na terorizování francouzských občanů. Specifikem je, že tuto paměť
utvářely soudy svými verdikty.
Články první podkategorie kritizovaly neefektivní a zdlouhavou práci justice (procesy
byly zahájeny více než 40 let po spáchání zločinů), což mohlo být nebezpečím i pro řešení
problému novodobého antisemitismu, revizionismu a neonacismu. Druhá podkategorie
významně hodnotila činnost manželů Klarsfeldových, kteří svůj život zasvětili pátrání po
válečných zločincích a snahám o jejich potrestání. Třetí podkategorie se zabývala vlivem
Norimberského procesu na formulování institutu zločinu proti lidskosti, jež byl i právním
rámcem francouzských procesů se zločinci Vichy.
Čtvrtá podkategorie analyzovala především shodné a rozdílné prvky procesů
s Barbiem a Touvierem. Shodnými prvky byl obsah jejich trestné činnosti (genocida
obyvatel), která mohla být prokázána obdobnými důkazními prostředky (dokumenty Gestapa,
svědecké výpovědi) a která byla podnícena hegemonní nacistickou ideologií, což umožnilo
jejich odsouzení na doživotí za nepromlčitelné zločiny proti lidskosti. Společné byly i jiné
aspekty, např. jejich obrana, že je nelze soudit z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu,
dlouhodobá nemožnost jejich stíhání, protože jim církev umožnila skrývat se a unikat, silná
bezpečnostní opatření v průběhu jejich procesů a zájem mezinárodních médií, ač v případě
Touviera menší. Nejpodstatnějším shodným znakem byl však jejich význam pro utváření
francouzské národní paměti. Rozdílnými prvky byl především rozdílný postoj justice
k Touvierovi do roku 1992, když jej odmítla jako Francouze soudit za podporu nacistické
ideologie, nicméně změna postoje k odsouzení Touviera, ač nebyl „nacistou prvního řádu“,
nakonec vedla. Rozdíly byly i formální, když Touvier na rozdíl od Barbieho v procesu
vypovídal a svědectví v jeho procesu nebyla tak dramatická.
Pátá podkategorie o styčných prvcích procesů s Barbiem a Paponem dovozovala
především jejich společnou vzdělávací a pamětní funkci, kdy si jejich prostřednictvím Francie
uvědomila nejen židovskou otázku, ale personifikací režimu Vichy se státním úředníkem
Paponem i podíl Francie na genocidě Židů. V tomto lze spatřovat výjimečnost procesu s
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Mauricem Paponem, který byl stejně jako Barbie odsouzen za zločiny proti lidskosti, ač byl
Francouz pracující jen v administrativě a přímo se na deportacích a zabíjení nepodílel.
Rozdílný byl rovněž přístup justice k Paponovi, který více zohledňoval jeho špatný zdravotní
stav, kdy Papon byl souzen na svobodě, proces kvůli jeho zdraví trval déle a ze zdravotních
důvodů byl dokonce před vypršením trestu propuštěn. K dalším rozdílům patří i způsob
obhajoby Papona, která byla méně agresivní. Ke shodným prvkům patří i to, že justice
umožnila oběma nezúčastnit se jednání, což oslabilo pocit spravedlnosti a zadostiučiněná pro
jejich oběti.
Šestá podkategorie kritizovala počáteční absenci politické vůle k Bousquetovu
potrestání v kontextu existence této vůle ve vztahu k Barbiemu, jež rezonuje se shovívavým
přístupem vysokých politických kruhů, včetně prezidenta Mitterranda, k Francouzům
působícím v administrativě Vichy. Ovšem v roce 1991 byl i díky iniciativě Serge Klarsfelda
Bousquet obviněn ze stejného zločinu proti lidskosti jako Klaus Barbie.
Z důvodu tematické autonomie článků v jednotlivých podkategoriích jsou důvody
publikace uvedeny v úvodech podkategorií. Články byly vydávány napříč celým zkoumaným
obdobím. Větší frekvence článků souvisí se zatčením Touviera (osm článků v roce 1989),
zastavením jeho stíhání (deset článků v roce 1992), s průběhem jeho procesu (šest článků
v roce 1994) a s procesem Papona (šestnáct článků v letech 1997 a 1998).
Šestá kategorie analyzovala články zmiňující proces s Klausem Barbiem v kontextu
případů již nesouvisejících s druhou světovou válkou. Styčnými body v procesech proti
teroristickým skupinám ve Francii v roce 1989 bylo obviňování justice z podjatosti, odmítání
obviněných vypovídat či působení advokáta Jacquese Vergèse. Analyzované zahraniční
procesy nesly stejné znaky politiky ideologické hegemonie či xenofobie. Uceleně byly
publikovány jen tři články v roce 1989 (proces s Action Directe a s atentátníky na Georgese
Besse).
Sedmá kategorie se věnovala propojení procesu s Klausem Barbiem s definicí zločinu
proti lidskosti. Základní definici položil již Norimberský proces, jehož definice zločinu proti
lidskosti byla soudní praxí v procesech se zločinci Vichy vykládána v závislosti na
specifických prvcích jednotlivých případů. Dle výkladu z roku 1985, před procesem
s Klausem Barbiem, mohli být oběťmi i členové odboje a obvinění z tohoto zločinu jej museli
spáchat jednáním v zájmu státu vykonávajícího politiku ideologické hegemonie. Tento výklad
se ukázal jako problematický v procesech s Touvierem a Paponem, jelikož oba jako
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Francouzi stěží mohli být souzeni za přímé prosazování německé ideologické hegemonní
politiky. Oba tak byli odsouzeni za spolupráci s institucemi či organizacemi tuto německou
ideologickou hegemonní politiku prosazujícími. Problematická aplikovatelnost institutu
zločinu proti lidskosti se ukázala i u jiných procesů již nesouvisejících s druhou světovou
válkou (například případ Georgese Boudarela). Články byly publikovány převážně v 90.
letech, přičemž největší koncentrace článků spadá na rok 1991 (tři články o případu
Boudarela), 1992 (tři články o zastavení stíhání Touviera) a 1994 (pět článků o procesu
s Touvierem).
Osmá kategorie analyzovala články, ve kterých byl proces Klause Barbieho zmíněn
okrajově v kontextu s osobnostmi působícími při procesu nebo v souvislosti s právní
kvalifikací použitou v jiných trestních věcech (otázka nepromlčitelnosti násilných trestných
činů a výjimečného trestu na doživotí). Konkrétnější jsou články ve třetí podkategorii o
advokátovi Jacquesovi Vergèsovi, charakterizující jeho osobnost a profesní postupy. Články
byly vydávány konzistentně jen v třetí podkategorii, a to v roce 1994 (šest článků o
Vergèsově obhajobě teroristy Carlose) a 2013 (osm článků vydaných po Vergèsově smrti).
Proces s Klausem Barbiem lze na základě analýzy článků hodnotit jako jeden z
nejdůležitějších procesů francouzské paměti a justice, který byl základem zejména pro další
procesy se zločinci Vichy. Právě v procesu s Barbiem bylo výkladovou praxí soudů v roce
1985 aktualizováno znění definice zločinu proti lidskosti, které bylo legálním základem a
východiskem pro další procesy, jak dokládaly články zejména v páté a sedmé kategorii.
Články v první, druhé, třetí a páté kategorie zároveň poukazují na velkou vzdělávací a
pamětní hodnotu procesu s Barbiem, který sloužil jako katalyzátor obecného uvědomění
problematiky Vichy a židovské otázky ve francouzské společnosti.
Kategorie druhé části analýzy lze shodně jako v první části rozdělit na konkrétní a
symbolické. Mezi konkrétní kategorie, u kterých je zřejmá ucelená tematická linie, konkrétně
reagující na aspekty procesu s Klausem Barbiem, lze zařadit první, třetí, pátou a sedmou
kategorii. U těchto kategorií byla zaznamenána převážně i konzistentní frekvence vydávání
článků. V první kategorii bylo nejvíce článků vydáno v roce 1993 (pět článků) a v letech 2000
(sedm článků), 2001 (šest článků) a 2002 (sedm článků). V páté kategorii v letech 1989 (osm
článků), 1992 (deset článků), 1994 (šest článků), 1997 (deset článků) a 1998 (šest článků).
V sedmé kategorii bylo poté nejvíce článků publikováno v roce 1994 (pět článků). Ve třetí
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kategorii nebyl sice nezaznamenán větší počet článků v konkrétních letech, nicméně důvody
publikace článků zřetelně souvisely s konkrétními událostmi spjatými s židovskou pamětí.
Mezi symbolické lze zařadit druhou, čtvrtou a šestou kategorii, v nichž má Barbieho
proces spíše symbolickou funkci nebo slouží jako rámec k prezentaci publikované informace.
U těchto kategorií ani nebyla zaznamenána zvýšená kumulace článků v konkrétním období
ani konzistentní důvody publikace.
Osmou kategorii lze označit za hybridní. Její dvě první podkategorie jsou symbolické,
třetí podkategorie o Jacquesovi Vergèsovi je konkrétní. V této kategorii bylo nejvíce článků
publikováno v letech 1992 (šest článků), 1994 (šest článků) a 2013 (osm článků).
Největší kumulace článků druhé části analýzy spadá na roky 1989 (dvanáct článků,
z toho osm souvisí se zatčením Touviera), 1992 (dvacet článků, z toho deset souvisí se
zastavením trestního stíhání Touviera), 1994 (osmnáct článků, z toho jedenáct souvisí
s procesem s Touvierem a šest s procesem Vergèse s teroristou Carlosem), 1997 (sedmnáct
článků, z toho se třináct pojí s procesem s Paponem), 1998 (dvanáct článků, z toho osm
souvisí s Paponem) a na rok 2002 (třináct článků, z toho sedm je spojeno s vysíláním procesu
s Paponem). Tedy největší kumulace článků byla zaznamenána u procesů Paula Touviera a
Maurice Papona, což potvrzuje výše zmíněný závěr o důležitosti Barbieho procesu pro další
procesy se zločinci Vichy.
Vývoj fáze obsese v rámci zkoumaných článků Le Monde tedy nepostupuje souvisle.
Konkrétní kategorie sice převážně nabízejí schéma kumulace publikace článků, jak vyplývá
z předchozího odstavce, nicméně ani toto schéma není bezvýjimečné.

Závěr
Proces s Klausem Barbiem se konal v roce 1987, v období fáze obsese syndromu
Vichy, která probíhala od roku 1974 a v teorii nebyla ukončena. Dle teorie Henryho Roussoa
měla dva základní aspekty, a to obnovení židovské paměti a otevření problematiky okupace
ve francouzské veřejné politické debatě. Rousso se opíral o řadu skandálů a odhalení, které
přispěly k potřebě obnovit židovskou paměť, připomenout události okupace a vzkřísit paměť
Vichy. Rousso jako důležité faktory obnovení paměti pojmenoval také existenci revizionismu
(popírání holocaustu), úspěšnou politickou aktivitu ultrapravicových stran, pomalé a
problematické stíhání bývalých zločinců Vichy, spornou aplikaci zločinu proti lidskosti,
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uvedení politické legitimity obsese minulostí a sporný postoj některých politiků ke zločincům
Vichy (například prezident Mitterrand).
Cílem této diplomové práce bylo na základě kvalitativní obsahové analýzy článků
deníku Le Monde zmiňujících osobu Klause Barbieho a jeho proces v časovém rozmezí
3. července 1988 a 4. července 2017 vysledovat, zdali fáze obsese syndromu Vichy
pokračuje, stanovit a zhodnotit bližší kategorie a projevy tohoto pokračování a zejména
posoudit na základě frekvence publikace článků konzistenci tohoto vývoje.
Osobnost Klause Barbieho byla odpovídajícím médiem pro uvedený výzkum, na jeho
osobě a procesu lze demonstrovat téměř všechna hlediska, na základě kterých Rousso určil
vznik a vývoj fáze obsese syndromu Vichy. Články deníku Le Monde pro tuto analýzu
poskytovaly adekvátní zdroj i z důvodu jejich vzletného až patetického stylu, který burcoval
k posílení paměti (jak je patrné z citací v analytické části práce). Články navíc poměrně
přesně reprodukovaly historická fakta. Čtenář si tak mohl udělat zřetelnou představu o
průběhu popisovaných událostí či konkrétních procesů bez nutnosti odborného právnického či
historického studia.
Společné tematické motivy a důvody publikace článků jsou uvedeny v závěrech první
a druhé analytické části práce.
Tato diplomová práce svými výstupy potvrzuje pokračování fáze obsese syndromu
Vichy tak, jak ji definoval Henry Rousso svou teorií. Všechny výše uvedené teoretické
aspekty a faktory vývoje fáze obsese lze vysledovat v analyzovaných článcích ve zkoumaném
období. Kategorie a podkategorie této analýzy určené na základě induktivní metody
odpovídají sférám zkoumaným Henry Roussoem a tematicky navazují na jeho teorii, kterou
obsahově dále prohlubují.
V první řadě se jedná o různé aféry, například aféra Barbieho testamentu, zastavení
stíhání Paula Touviera, atentát na René Bousqueta spáchaný Christianem Didierem nebo aféra
knihy Gérarda Chauvyho, které měly připomenout události během okupace spojené
s odbojem, problematičnost stíhání zločinců Vichy či ukázat Barbieho jako dalšího zločince,
na kterého chtěl Didier spáchat atentát. Dále se například jedná o problematiku revizionismu,
který vedl k oživení židovské paměti, především publikací článků o novodobém
antisemitismu.
Další z těchto oblastí je problematika jurisdikce, která byla Roussoem naznačena,
ovšem tato analýza poskytla komplexnější náhled na vývoj právního ukotvení zločinu proti
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lidskosti a rozšířila jej nejen na proces s Klausem Barbiem a dalšími zločinci Vichy, ale i na
procesy nesouvisející s druhou světovou válkou. V analýze se objevila ve zkoumaném období
i problematika ultrapravicových stran a ideologická debata s nimi spojená v souvislosti
s popíráním holocaustu či problematikou obvinění ze zločinu proti lidskosti. Rousso se ve své
teorii zabýval také spornou činností některých politiků ve vrcholných funkcích, zejména
prezidenta Mitterranda za druhé světové války, přičemž tato práce uvedenou problematiku
prohloubila o posouzení role prezidenta Mitterranda přímo v procesech s Klausem Barbiem a
dalšími zločinci Vichy.
Vývoj fáze obsese v analyzovaných článcích Le Monde ve zkoumaném období třiceti
let však neprobíhal zcela konzistentně. Ohledně následného rozboru je třeba odkázat na
přílohovou tabulku, v níž jsou zaznamenány všechny publikované články v jednotlivých
letech.
Z analyzovaných 450 článků publikovaných v celém zkoumaném období 30 let bylo
v období od roku 1988 do roku 1998 (jedenáct let) publikováno 253 článků, tedy 56 %. Tato
více než dvojnásobná frekvence vydávání článků, oproti zbývajícímu zkoumanému období
devatenácti let (téměř dvě třetiny zkoumaného období), je dána tím, že v tomto období byla
v deníku Le Monde prezentována témata bezprostředně a zejména aktuálně rezonující
s životem Klause Barbieho a vlivem jeho osobnosti a procesu s ním na probíhající procesy
s dalšími zločinci Vichy, jež (již po ukončení jeho procesu) opětovně otevřely otázku paměti
Vichy, a na jednotlivé aféry nebo kauzy Klausem Barbiem osobně nebo v souvislosti s jeho
procesem otevřené.
Toto schéma platí zejména pro konkrétní kategorie obou analytických částí práce a
částečně pro kategorie hybridní. V první části bylo v první kategorii (Život Klause Barbieho a
jeho podobnost s ostatními unikajícími nacisty a kolaboranty) publikováno nejvíce článků
v roce 1991, kdy Klaus Barbie zemřel a ve třetí kategorii (Klaus Barbie a jeho vyobrazení
v populární kultuře) v roce 1988, kdy byl natočen film Hôtel Terminus, a v roce 1994, kdy
byl promítán v souvislosti s procesem Paula Touviera. V páté kategorii (Klaus Barbie a
paměť odboje) byl publikován větší počet článků v roce 1989 (vyšetřování kauzy Caluire),
v roce 1991 (kauza Testamentu Klause Barbieho) a v letech 1997 a 1998 (aféra kolem knihy
Gérarda Chauvyho a obrany manželů Aubracových). V šesté kategorii první části (Klaus
Barbie a paměť Vichy) byla vysledována větší frekvence článků v letech 1990 a 1994
v souvislosti se vznikem muzea v Izieu a v sedmé kategorii první části (Vztah Klause
Barbieho a Paula Touviera) v roce 1994 v souvislosti s procesem s Paulem Touvierem.
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Obdobné schéma platí i pro konkrétní kategorie druhé části. V první kategorii druhé
části (Záznam procesu s K. Barbiem a jeho srovnání se záznamy procesů s P. Touvierem a M.
Paponem) se deník Le Monde nejvíce věnoval promítání sestřihu záznamu Barbieho procesu
v roce 1993. V páté kategorii (Souvislost procesu K. Barbieho s procesy ostatních zločinců
Vichy) bylo publikováno nejvíce článků v roce 1989 (obvinění P. Touviera), v roce 1992
(zastavení stíhání Touviera), v roce 1994 (odsouzení Touviera), v roce 1997 a 1998 (proces
s M. Paponem). V sedmé kategorii (Proces s K. Barbiem a zločin proti lidskosti) spadá větší
frekvence tematicky ucelených článků do roku 1991 (proces s Georgesem Boudarelem) a do
roku 1994 (proces P. Touviera).
Ve zbývající části zkoumaného období, tedy téměř 20 let od roku 1999 do roku 2017,
bylo vydáno 197 článků, tedy 44 %, což je frekvence méně než poloviční. Vysvětlením je
bezesporu již odstupem doby snížený zájem o problematiku paměti Vichy (prezentovaný
Klausem Barbiem), ač i v tomto období lze vysledovat zjevné snahy o opětovnou iniciaci
otázek s touto pamětí spojených. V konkrétních a hybridních kategoriích jde zejména v druhé
části o první kategorii (Záznam procesu s K. Barbiem a jeho srovnání se záznamy procesů
s P. Touvierem a M. Paponem), kdy v období let 2000 až 2002 bylo publikováno více článků
o vysílání procesů se zločinci Vichy na kanálu Histoire, a osmou kategorii (Jiné spojitosti
procesu K. Barbieho s francouzskou justicí), kdy v roce 2013 bylo vydáno několik článků
tematicky se věnujících advokátovi Jacquesovi Vergèsovi.
V symbolických kategoriích v celém zkoumaném období 1988 až 2017 byl zájem
deníku Le Monde o osobnost Klause Barbieho z hlediska frekvence publikace tematicky
shodných článků již převážně roztříštěný, články byly vydávány ojediněle v reakci na
konkrétní události. Samozřejmě toto schéma není bezvýjimečné.
Fáze obsese ve zkoumaném období pokračovala v tom smyslu, že bylo již neměnné
chápání režimu Vichy jako „zlé mocnosti“, jak jej popsal ve své teorii Henry Rousso. Vývoj
paměti Vichy však nepostupoval konzistentně. Oproti prvním jedenácti letům zkoumaného
období byl v následujících devatenácti letech zájem deníku Le Monde, jako mediátora
společenské poptávky, o osobnost Klause Barbieho, tedy i o otázky, které reprezentoval,
méně než poloviční. Toto období lze tedy hodnotit jako období snižujícího se společenského
zájmu, jako dozvuk fáze obsese syndromu Vichy, kdy otázka paměti Vichy již z důvodu
značného časového odstupu nebyla tématem výrazně společensky rezonujícím.
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Možností pro navazující výzkum může být například analýza dalších francouzských
periodik, například deníku Le Figaro či Libération, a porovnání jejich přístupu k osobnosti a
procesu Klause Barbieho, případně i k dalším zločincům Vichy (Paul Touvier, Maurice
Papon). Vzhledem k předpokládanému obdobnému výstupu o snižujícím se zájmu denního
tisku v 21. století o syndrom Vichy na základě analýz konkrétních osobností by bylo
odůvodnitelné i směřování dalšího výzkumu k věcným aspektům syndromu Vichy, které jsou
ve Francii stále aktuální, například k antisemitismu. Během posledních let dochází ve Francii
ke zvýšenému počtu antisemitských útoků.334 Závažnost situace demonstruje i fakt, že
v únoru 2019 proběhlo v Paříži shromáždění tisíců lidí na protest proti sílícímu antisemitismu
a prezident Emmanuel Macron o této otázce hovořil v památníku Šoa v Paříži.335

334

Le Monde a AFP, „Les actes antisémites en hausse de 69 % en 2018 en France“, Le Monde, 9. listopadu
2018.
335
Manon Rescan, Cédric Pietralunga, Alexandre Lemarié, Lucie Soullier, Abel Mestre a Simon Auffret,
„Contre l’antisémitisme, une journée d’‘union sacrée‘ très politique“, Le Monde, 20. února 2019.
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Summary
The aim of this diploma thesis was to trace whether the Obsession phase of the Vichy
Syndrome continued based on the qualitative content analysis of articles of the Le Monde
journal mentioning Klaus Barbie and his trial in the time frame between July 3, 1988 and July
4, 2017, to establish and evaluate closely categories and manifestations of this continuation
and in particular to assess the consistency of this development based on the frequency of the
publication of these articles.
The personage of Klaus Barbie was a fitting medium for this research since it is
possible to demonstrate all the aspects and standpoints of the theory of the Obsession phase of
the Vichy Syndrome on his case. The Le Monde articles represented an adequate source for
this analysis since they mirrored well the French public debate and reproduced
correspondingly the factual viewpoint of the research.
The outputs of this research confirm the continuation of the Obsession phase of the
Vichy Syndrome in almost all the aspects mentioned in the theory of Henry Rousso. The
categories established based on the inductive method broaden the previously mentioned
theory and show new spheres of the research. Amongst the stated aspects we can mention the
affairs (for example the affair of Barbie’s testament or the affair of the book of Gérard
Chauvy), revisionism, ultra right political parties, or debatable position of certain politicians.
In the area of jurisdiction, this thesis rendered a complex view of the issue, focusing on the
problem of the implementation of crime against humanity.
However, the development of the Obsession phase was not consistent in the
considered time frame of 30 years, as we can observe in the appendix table. Out of the 450
articles, 56% of them were published between 1988 and 1998, which corresponds to a double
publication frequency of the articles compared to the rest of the analyzed time frame. The
reason for this is that Le Monde published articles that resonated directly with the personage
of Klaus Barbie or his trial or with affairs that were related to him. This scheme applies
unambiguously to the concrete and hybrid categories of both parts of the analysis.
In the rest of the analysed time frame, between 1999 and 2017, the publication
frequency was down to less than a half. The explanation for this is an undoubtedly decreased
interest in the memory of the Vichy regime, even though we could observe continuous efforts
of repeated initiation.
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The interest of Le Monde concerning the articles placed in the symbolic categories can
be labelled as fragmented, since the articles were published sporadically in reaction to
concrete events.
In conclusion, we can argue that the Obsession phase continued with a sense of
invariable perception of the Vichy regime as an “evil power”. In the time frame between 1988
and 1998 we could observe a specific continuation of the Obsession phase. Nevertheless, the
examined period between 1999 and 2017 of the analysis can be titled as an echo of the
Obsession phase of the Vichy Syndrome due to lower public interest, when the question of
the memory of the Vichy regime was not a socially resonating topic owing to a substantial
time gap.
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