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Anotace 

Tato práce zkoumá přístup dvou totalitních ideologií 20. století: nacismu a bolševismu, k 

dvěma vybraným neteritoriálním etnickým minoritám: Židům a Romům. Cílem této práce 

je srovnání politiky, kterou oba režimy vůči těmto skupinám aplikovaly v meziválečné 

době. V případě kdy tyto režimy uplatňovaly vůči uvedeným neteritoriálním etnickým 

skupinám teror, analyzuje tato práce pohnutky obou režimů k perzekuci daných skupin. 

Zkoumá, zda byly represe vůči shodným etnickým skupinám prováděny ze stejných 

motivů. Kapitola Historický kontext se zabývá zásadními událostmi, které formovaly život 

dotčených skupin v obou zemích. Kapitola s názvem Ideologické základy pro 

pronásledování neteritoriálních etnických minorit analyzuje stěžejní texty tvůrců ideologie, 

na kterých byla založena budoucí politika aplikovaná vůči těmto skupinám. Kapitola 

Legislativní důsledky ideologických tezí, sleduje politické akty, které významně zasáhly 

do života vybraných skupin. Krátce rozebírá také opatření, která nebyla primárně mířená 

na dané skupiny, ale přesto na jejich životy výrazně dopadala. Závěrečná kapitola 

s názvem Přístupy k vybraným etnickým minoritám zkoumá vždy konkrétní politiku dané 

země vůči každé z obou zkoumaných minorit. 

 

 

Annotation 

This thesis examines the approach of two totalitarian ideologies of the 20th century: 

Nazism and Bolshevism, to two selected non-territorial ethnic minorities: Jews and Roma. 

The aim of this work is to compare the policy that both regimes applied to these groups in 

the interwar period. In the case where these regimes applied terror to the mentioned non-

territorial ethnic groups, this work analyzes the motives of both regimes to persecute these 

groups. It examines whether repressions against the same ethnic groups were carried out 

for the same motives. The chapter Historical Context deals with the fundamental events 

that formed the lives of the groups concerned in both countries. The chapter entitled 

Ideological Foundations for the Persecution of Non-Territorial Ethnic Minorities analyzes 

the key texts of the creators of ideology, on which the future policy applied to these groups 

was based. The chapter Legislative Consequences of ideological theses examines political 

acts that had significantly affected the lives of selected groups. It also briefly discusses 

measures that were not primarily aimed at given groups, but nevertheless had a significant 



 

 

 

impact on their lives. The final chapter entitled Approaches to selected ethnic minorities 

always examines the specific policy of the country towards each of the two examined 

minorities. 
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1 Úvod 

Konec první světové války nepřinesl pouze kýžený mír, ale také definitivní rozpad mnoha 

předválečných socio-ekonomických norem a zvyklostí. Společnosti se na nastalou novou situaci adaptovaly 

rozdílně, a především ve státech, které v první světové válce utrpěly porážku, tíhly k hledání východiska 

v autoritářských systémech. Teoretici totalitarismu zaznamenali růst podpory totalitních ideologií v mnoha 

státech, zejména v souvislosti se světovou hospodářskou krizí na přelomu 3. a 4. dekády 20. století. Tato 

práce se zaměřuje na dva jimi popsané extrémní proudy: bolševismus a nacismus.  

I přes pozdější snahu ideologů obou režimů vzájemně se proti sobě vymezit, zaznamenal 

společenskovědní výzkum některé prvky společné pro oba z nich. Patřilo mezi ně krajní vyostření vztahů 

uvnitř společnosti doprovázené štvavou kampaní shora vedenou proti určitým skupinám obyvatel. Vedení 

sovětského i německého státu, která tyto režimy reprezentovala, cíleně vnucovala veřejnému podvědomí 

představu, že se v obyvatelstvu vyskytují nepřátelské skupiny, usilující o zničení státu, režimu nebo 

společnosti jako celku. Ostrakizované kategorie domnělých nepřátel byly posléze režimní propagandou 

vykreslovány v negativním světle tak, aby byl většinovou společností získán konsensus pro jejich následnou 

perzekuci, a to na základě jejich domnělé protistátní činnosti nebo jen z podstaty své existence.  

 Nacismus a bolševismus – dva totalitní systémy postavené na zcela odlišných základech, které i 

přes určitou fázi spolupráce nakonec skončily na opačných stranách válečné fronty, spojuje jeden důležitý 

prvek. Oba dva režimy přinášely vizi nového světa. Tento nový a ideální svět nebyl určen pro všechny členy 

společnosti. Ti, kteří nebyli schopni nebo ochotni nový systém přijmout, se stali v obou režimech terčem 

represí. Byl to právě teror, kterým se oba režimy ve svých společnostech pokoušely implementovat nový řád. 

Způsob, jak tento teror interpretovat, dodnes rozděluje historiky. Západní historici se během studené války 

často přikláněli k stanovisku, že oba sytému fungovaly na podobných principech, kdy veškerý teror přicházel 

shora od nejvyššího představitele režimu a měl za cíl zničit skutečné nebo domnělé nepřátele. V tomto 

případě se jedná o tradiční totalitarismus. Tito historici se ovšem často zaměřovali pouze na stát a jeho 

politický aparát. Vyhýbali se analýze třídního systému a nenabízeli prakticky žádná kritéria k odlišení obou 

systémů.1 Tradiční totalitarismus předpokládá existenci pasivní a bezmocné společnosti vystavené teroru.2 

Tomuto pohledu oponovali historici zabývající se sociálními, institucionálními a hospodářskými dějinami. Ti 

se často přikláněli k názoru, že hlavní roli v teroru nehrála ideologie, nýbrž společnost, která pod vlivem 

ideologie a v atmosféře napětí vytvářela teror sama. Tato interpretace se nazývá revizionismus a jejím 

hlavním cílem je přenést těžiště pozornosti z vedoucího představitele na obyvatelstvo.3  

Tato práce je komparací, jejímž předmětem jsou skupiny obyvatel, jejichž představitele si oba 

režimy v určitý moment vyhodnotily jako nepřátelské. Práce si neklade za cíl rozebrat všechny společné 

nepřátele obou režimů (např.:„asociály“, politické oponenty atd.), ale pouze ty, u kterých byla určujícím 

faktorem jejich etnicita. Výzkum se zaměřuje na dvě skupiny obyvatel, Židy a Romy. Příslušníci těchto 

skupin byli minoritou v obou sledovaných státech. Cílem této práce je srovnání politiky obou režimů vůči 

                                                        
1 Wendy Z. Goldman, Vytváření nepřítele: udávání a zastrašování ve stalinském Rusku (Praha: Karolinum, 
2014), 18-19. 
2 Sheila Fitzpatrick, „Revisionism in Soviet History“, History and Theory  46, č. 4 (prosinec 2007): 80, 
http://www.jstor.org.  
3 Goldman, Vytváření nepřítele, 18-19. 

http://www.jstor.org/
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těmto menšinám, a v případě kdy se tato politika projevovala terorem, bude práce hledat odpověď na otázku, 

zda probíhal v obou režimech ze stejných motivů. Zastávám pozici mezi oběma krajními tábory. Uznávám 

klíčovou roli vůdců při formování ideologických předpokladů teroru a represí vůči oběma minoritám. Na 

druhou stranu se domnívám, že prosazení klíčových politických rozhodnutí, která posléze ovlivňovala život 

dotčených menšin, by nebylo možné bez přispění široké vrstvy obyvatelstva. 

Během psaní práce jsem narazila na problém, jakým způsobem vybrané skupiny definovat. Anthony 

Giddens popisuje ve své Sociologii pojem „etnická skupina“. Tvrdí, že k odlišení etnických skupin lze použít 

různé charakteristiky, nejčastěji jazyk, společné dějiny, společné předky (reálné či smyšlené), náboženství, 

styl oblékání a zkrášlování atd. Také zde uvádí, že se jedná o skupinu jedinců, kteří sami na sebe nahlížejí 

jako na kulturně odlišné a zpětně jsou společností takto reflektováni. Nejedná se přitom o nic vrozeného, jde 

čistě o sociální jev.4 Tuto definici ale nelze stoprocentně aplikovat na všechny zkoumané skupiny. Například 

Židé v Německu byli často asimilovaní a nevnímali se nijak odlišně od většinové společnosti. Přesto byli 

vystavěni perzekuci na základě své údajné příslušnosti k „židovské rase“. Tímto způsobem byly uměle 

vytvořeny rozdíly mezi židovskou a zbytkovou německou populací. Prostřednictvím protižidovských 

opatření byla cíleně prohlubována pomyslná propast mezi nimi a většinovou společností. Giddens nabízí 

další možné označení pro osoby, které mají zkušenost s předsudečným jednáním ze strany většinové 

společnosti, a to prostý pojem „menšina“.5 Pro účely této práce budu dané skupiny označovat jako 

neteritoriální etnické minority.  

Představitele romského etnika označuji v práci jako „Romy“, přičemž zohledňuji rozhodnutí 

Mezinárodního romského sjezdu z roku 1971, kdy se pro toto označení rozhodli zástupci Romů.6 Práce je 

zasazena do doby, kdy byli Romové běžně označováni slovem „Cikán“. Toto označení v práci používám 

pouze v případech, kdy je to nezbytné, tzn., když parafrázuji konkrétní vyjádření vedoucích představitelů 

obou režimů apod. Označení „Židé“ používám pro všechny osoby, které si daný režim interpretoval jako 

příslušníky židovského národa nebo kterým byla židovská příslušnost určena na základě rasových zákonů 

(viz nacistické Německo). 

Výzkum je teritoriálně vymezen územím obou států, zaměřuje se pouze na teror páchaný na Romech 

a Židech nacházejících se na území nacistického Německa nebo Sovětského svazu. Časově je práce 

ohraničena na působení obou režimů v předválečném období. Horní hranice je pro oba státy totožná, tj. 31. 

srpen 1939 jakožto poslední den před vypuknutím druhé světové války. Ohraničení zdola se však u obou 

režimů liší v závislosti na uchopení a konsolidaci moci. U nacistického Německa je sledováno období od 30. 

ledna 1933, kdy byl Adolf Hitler jmenován kancléřem, zatímco v Sovětském svazu sleduji období od 

vítězství v občanské válce v roce 1921. 

Práce se člení do několika kapitol a podkapitol. Kapitola Historický kontext nastiňuje události, které 

vedly k nastolení obou diktatur a výrazné události, které formovaly život dotčených skupin. Kapitola s 

názvem Ideologické základy pro pronásledování neteritoriálních etnických minorit rozebírá stěžejní texty, na 

                                                        
4Anthony Giddens, Sociologie. Vydání první, Aktualizované a rozšířené (Praha: Argo, 2013), 583-585. 
5 Ibid., 583-585. 
6 „8. duben: Romové na celém světě slaví Mezinárodní den Romů“, Romea, 
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/8-duben-romove-na-celem-svete-slavi-mezinarodni-den-
romu (staženo 18. 5. 2020) 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/8-duben-romove-na-celem-svete-slavi-mezinarodni-den-romu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/8-duben-romove-na-celem-svete-slavi-mezinarodni-den-romu
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jejichž základě se pak odvíjela budoucí perzekuce daných skupin. Tato práce neposkytuje prostor pro 

podrobný rozbor všech textů, soustředím se pouze na ty, které mi připadají stěžejní ve vztahu k vybraným 

neteritoriálním minoritám. Kapitola Legislativní důsledky ideologických tezí se zaměřuje na reálnou politiku 

obou států vedenou vůči daným skupinám. Krátce rozebírá také právní akty, které nebyly vedeny primárně 

proti dotčeným skupinám, ale přesto na ně zvýšenou měrou dolehly. Pro německou perzekuci existoval jasný 

legislativní zdroj – Norimberské zákony. V Sovětském svazu takový jasný soubor nebyl, proto zde čerpám ze 

sekundární literatury. Další kapitola s názvem Přístupy k vybraným neteritoriálním etnickým minoritám 

detailně zkoumá přístupy obou režimů vůči vybraným minoritám, a hledá tak odpověď na hypotézu, zda byla 

perzekuce daných skupin odůvodňována stejným způsobem.  

Během psaní této práce jsem čerpala z velkého množství publikací. Opírala jsem se především o 

zahraniční produkci. Mnoho českých badatelů zkoumá německé dějiny, ale mé téma detailněji neřeší. 

Kateřina Čapková je v současnosti asi nejvýznamější českou historičkou zabývající se dějinami Židů. Její 

výzkum je většinou úzce spjat s českým prostředím, stejně tak jako badatelská činnost Heleny Sadílkové, 

která se soustředí na Romy.  

Ve své práci jsem se opírala o biografii Adolfa Hitlera od Iana Kershawa. Čerpala jsem také z knihy 

od německého historika Martina Broszata Uchopení moci vzestup NSDAP a zničení výmarské republiky. Oba 

dva tito historici se domnívají, že více než postava vůdce, byla pro nacistické Německo důležitější státní 

struktura. Nevnímají nacistické Německo jako totalitní monolit, ale jako systém soupeřících mocenských 

center a frakcí. Tento pohled je mi obecně bližší než klasická teorie totalitarismu. Přesto se domnívám, že 

v některých ohledech bylo nacistické Německo silně formováno osobností nacistického vůdce a jeho 

blízkých spolupracovníků, například ve vztahu nacistické ideologie k Židům. Pro sovětskou část mi byla 

velkou oporou kniha předního ruského historika zabývajícího se stalinismem, Olga Chelvňuka – Stalin: Nový 

životopis. Můj výzkum byl ovlivněn knihou Za obzor totalitarismu: srovnání nacismu a stalinismu od 

kolektivu autorů s přispěním Sheily Fitzpatrick, revizionistické australské historičky věnující se historii 

moderního Ruska. Ve své práci jsem se věnovala národnostní politice Sovětského svazu, v tomto ohledu mi 

nedocenitelně posloužily knihy Zrod velmoci od českého historika Michala Reimana, specializujícího se na 

komunistický totalitarismus, a kniha Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR od předního českého 

etnologa Františka Bahenskéha. Kapitolu o německých Židech jsem zpracovala zejména díky knize 

Nacistické Německo a Židé 1933-1945 od Saula Friedläntera, izralelsko-francouzského historika zabývajícího 

se holocaustem. V kapitole o ruských Židech jsem se opírala o několik publikací. Za klíčovou považuji knihu 

A Century of Ambivalence od Zviho Gitelmana. Ten se ve své práci obecně zaměřuje na židovství ve vztahu 

k politice v postkomunistických zemích. V kapitole o německých Romech jsem čerpala z knihy 

nizozemského historika Wima Willemse soustředícího se na dějiny imigrantů a národnostních menšin – In a 

Search of True Gypsy, která mi poskytla cenný průřez romskou historií. Pro tuto kapitolu jsem čerpala 

z publikací Guentera Lewyho, zejména z knihy The Nazi Persecution of the Gypsies. Tento historik je 

zejména romskými odborníky vnímám kontroverzně. Lewy, bez jakéhokoliv zlehčování nacistické genocidy 

Romů tvrdí, že nebyla položena na stejných základech jako židovská. Poukazuje přitom na zmatečnost 

politiky, kterou nacisté vůči Romům vedli. Spíš než rasově motivovanou ji vnímá jako důsledek 

předsudečného vnímání Romů v německé společnosti. V části věnované ruským Romům jsem čerpala 

především z knihy americké historičky Brigid O’Keeffe - New Soviet Gypsies: Nationality, Performance, and 
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Selfhood in the Early Soviet Union.  

V kapitole ideologická Čerpala jsem ale také z textů psaných tvůrci obou ideologií, ať už se jednalo 

o Mein Kampf, Leninův spis O náboženství aj. Při svém výzkumu jsem také pracovala s Norimberskými 

zákony, jejichž plné znění v českém překladu nabízí Národní knihovna. V průběhu své práce jsem také 

několikrát čerpala z internetových zdrojů, primárně z Marxists Internet Archive. Jedná se o neziskový 

projekt, který obsahuje velké množství prací marxistických autorů včetně Leninových a Stalinových 

sebraných spisů převedených do elektronické podoby. Použila jsem jej z praktických důvodů, ačkoliv jsem si 

vědoma, že se nejedná o kritickou vědeckou edici daných textů.  

  

2 Historický kontext 

2.1 Německo 

Německé císařství se po skončení první světové války ocitlo mezi poraženými mocnostmi. Na jeho 

místě byl ustaven nový stát, tzv. Výmarská republika. Ta však měla pod vlivem svazujících mírových smluv 

jen malou šanci obstát na evropském politickém poli, a stát se tak rovnocenným nástupcem císařského 

Německa. Jedním z nejobtížnějších úkolů, kterému musel nově ustavený stát čelit, bylo uzavření mírové 

smlouvy s vítěznými mocnostmi.7 V červnu 1919 byla německá vláda nucena podepsat smlouvu ve 

Versailles. Německo bylo shledáno hlavním viníkem války a bylo povinno spolu s ostatními poraženými 

státy odškodnit vítězné mocnosti. Německo přišlo ve prospěch vítězných mocností o část území a 

obyvatelstva. Rovněž mu byla významným způsobem zredukována armáda.8  

Toto nekompromisní jednání vítězů s poraženým Německem zvýšilo napětí v německé společnosti. 

Situace se vyostřila v roce 1923, kdy vypukla hyperinflace, která pramenila z neschopnosti německé strany 

splácet přemrštěné pohledávky vůči spojencům.9 Německo se zpozdilo s francouzskými reparacemi ve formě 

dodávek dřeva a uhlí. To vedlo francouzská a belgická vojska k obsazení Porúří, což vyvolalo vlnu 

celonárodního pobouření a ekonomický otřes. Kombinace těchto faktorů poskytla ideální prostředí pro rozvoj 

národního socialismu, zastoupeného Adolfem Hitlerem, který přislíbil revizi stávajících pořádků. Hitlerova 

pozice byla francouzsko-belgickou okupací posílena a stranická základna se postupně rozrůstala.10 

V listopadu roku 1923 se se svými spojenci pokusil o ozbrojený převrat, kterým chtěl převzít moc. Ten však 

skončil pro nacisty fiaskem a Hitler byl zatčen.11  

Po nezdařeném puči z roku 1923 byla strana rozpuštěna, ale Hitler ji po svém předčasném návratu 

z vězení opět zformoval. Nacisté představovali během 20. let vcelku marginální politický subjekt. Situace se 

ovšem zásadně proměnila po roce 1929 a s ním spojenou světovou hospodářskou krizí, která na Německo 

pod tíhou reparací udeřila silněji než na ostatní státy. Nacistická strana zaznamenala v této souvislosti příkrý 

nárůst voličské základny. Před prezidentskými volbami z roku 1932 byla národně socialistická strana natolik 

posílena, že její zástupci vyslali do prezidentského klání proti stávajícímu prezidentovi Paulu von 

                                                        
7 Timothy Snyder, Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (Praha: Litomyšl: Praha: Prostor, 2013), 28-
29. 
8 Ibid., 28-29. 
9 Mary Fulbrook, Dějiny moderního Německa: od roku 1918 po současnost (Praha: Grada, 2010), 44.  
10 Ian Kershaw, Hitler. I. díl, 1889-1936 (Praha: Argo, 2015), 193-194. 
11 Alan Bullock, Hitler a Stalin: Paralelní životopisy (Plzeň: Mustang, 1995), 98-99. 
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Hindenburgovi svého vůdce – Hitlera.12  

Éra Výmarské republiky skončila von Hitlerovým jmenováním do funkce říšského kancléře 

k 30. lednu 1933. Stárnoucí prezident von Hindenburg podlehl naléhání ostatních politických představitelů, 

kteří se mylně domnívali, že jmenováním Hitlera kancléřem a přizváním nacistů do koaliční vlády upokojí 

jejich mocenské ambice. Předpokládali, že jimi budou moci lépe manipulovat. Hitler tím ale naopak výrazně 

posílil.13 Požár Říšského sněmu byl Hitlerem použit jako záminka ke zkrácení občanských práv a konsolidaci 

svého postavení. Rozbitím zbývajících politických subjektů v létě roku 1933 získala NSDAP monopol na 

politickou moc v Německu.14 V roce 1934, krátce po smrti von Hindenburga, spojil Hitler funkci kancléře a 

prezidenta a dal tak vzniknout funkci zcela nové – Vůdce a říšský kancléř. Tím se stal oficiální a 

nezpochybnitelnou hlavou státu.15 Hitler využil příhodných podmínek a začal připravovat Německo na válku, 

prostřednictvím které chtěl dosáhnout vítězství nacistické ideologie a její následné implementaci po celém 

světě.  

Hitler v průběhu své vlády upevňoval svou politickou moc a prostřednictvím nacistické propagandy 

podporoval antisemitské nálady v německé společnosti. Nacistická ideologie, vycházející z vypjatého 

nacionalismu a principů rasové nadřazenosti německého národa nad ostatními národy, se nakonec stala 

všudypřítomnou a vším prostupující doktrínou, která zásadně formovala životy všech členů společnosti. 

Diskriminace na „rasovém základě“ se stala běžnou součástí života dotčených skupin, zejména Židů. 

Nacistická ideologie si nevytvářela nepřátele pouze na základě rasového klíče. Vystupovala též proti lidem, 

jejichž život vykazoval jistou míru nonkonformity, proti lidem které si definovala jako „asociály“.  

 

2.2 Sovětský svaz 

 Situace, ve které se nacházelo bolševické Rusko, později Sovětský svaz, byla diametrálně odlišná. 

Bouřlivé události z let 1917 až 1922 vyvolaly chaos, který vyústil v naprostý rozvrat původního ruského 

státu. Ten byl vystřídán novým politickým a sociálním útvarem formovaným podle komunistických ideálů 

Vladimíra Iljiče Lenina. V prosinci roku 1922 došlo k založení Sovětského svazu.16 Ačkoliv bolševici vyšli 

z občanské války vítězně, představa, že bude okamžitě možné vytvořit socialistickou společnost, se ukázala 

být nerealizovatelnou. Země zpustošená světovou i občanskou válkou potřebovala najít kompromisní řešení. 

V letech 1921 až 1922 byla proto zavedena leninská Nová ekonomická politika (NEP). Opětovné povolení 

některých kapitalistických principů způsobilo, že se země během několika málo let stabilizovala.17 

Vedle Lenina byl další zásadní postavou Josif Visarionovič Stalin. Bolševik gruzínského původu a 

budoucí nástupce Lenina. Po skončení občanské války nevykonával Stalin tak významné funkce jak by si 

představoval. Stál v čele Lidového komisariátu rolnicko-dělnické inspekce a lidového komisariátu pro 

národnostní otázky. Stalin toužil po postu, kde by mohl více uplatňovat svůj vliv. Během sporu o vedoucí 

                                                        
12 Helmut M. Müller, Dějiny Německa (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1995), 259. 
13 Fulbrook, Dějiny moderního Německa, 56-57. 
14 Müller, Dějiny Německa, 262. 
15 Michael Geyer a Sheila Fitzpatrick, eds., Za Obzor Totalitarismu: Srovnání Stalinismu a Nacismu (Praha: 
Academia, 2012), 12. 
16 Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia Volume III.: 1914 to 2008 (Oxford; Portland, Oregon: 
Littman Library of Jewish Civilization, 2012), 247. 
17 Oleg Chlevňuk, Stalin: Nový životopis (Praha: Paseka, 2015), 85-86. 
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postavení, vedeného mezi Leninem a Lvem Trockým, se přiklonil na stranu Lenina. Jeho loajalita byla 

odměněna větší mírou vlivu na politické dění. V roce 1922 byl jmenován tajemníkem ústředního výboru 

Ruské komunistické strany, díky čemuž se vyšvihl mezi nejvlivnější komunistické funkcionáře a získal 

zásadní vliv na formování sovětské politiky.18   

Stalin se stal neformální hlavou státu v roce 1929, poté, co definitivně zvítězil v mocenském boji, 

který se rozhořel po Leninově smrti v roce 1924. Na rozdíl od Hitlera se mu nikdy nedostalo oficiálního 

stvrzení funkce hlavy státu. Přesto byla jeho vůdčí pozice zcela nezpochybnitelná.19 Významným milníkem 

vývoje Sovětského svazu se stala „druhá revoluce“ na přelomu 20. a 30. let. Toto období charakterizovaly 

socialistická industrializace financovaná násilnou kolektivizací, dále kulturní zvrat a konečné upevnění 

stalinské diktatury.20  

Vražda předsedy leninské stranické organizace Sergeje Kirova z roku 1934,21 byla Stalinem využita 

jako záminka pro zahájení masových čistek ve straně a pro spuštění kampaně za „odstranění buržoazních 

reliktů kapitalistické minulosti“ v sovětské společnosti. Odhaduje se, že mezi lety 1937 až 1938, kdy 

vrcholilo období tzv. Velkého teroru, došlo k zatčení nejméně 1,3 milionu lidí, kteří pak byli obviněni 

z protistátní činnosti a odesláni do sítě nápravných táborů gulagu nebo popraveni.22 Stalin se neobával zrady 

pouze od jednotlivců, ale také od celých skupin obyvatel. Mezi lety 1935 až 1938 proto zahájil masivní 

operace proti neteritoriálním etnikům na území Sovětského svazu v obavě z jejich potenciální neloajality a 

kolaborace se zahraničními nepřáteli.23  

 

3 Ideologické základy pro pronásledování neteritoriálních 

etnických minorit 

3.1 Německo 

Tato kapitola rozebírá dva texty, které tvořily základ nacistické ideologie. Jedná se o 25 bodový 

program NSDAP a Hitlerovo autorské dílo Mein Kampf. Ačkoliv Hitlerovo dílo nepodává ucelený obraz 

nacistické ideologie a je považováno spíše za tok Hitlerových myšlenek, lze jej považovat za jeden 

z výchozích bodů nacistické ideologie, neboť ta sama byla odrazem názorů nacistického vůdce.24 

 

3.1.1 25 bodů NSDAP 

V roce 1920, krátce po vzniku NSDAP, byl uveřejněn list 25 nacionálně-socialistických požadavků 

z pera Gottfrieda Federa, Antona Drexlera, zakladatelů NSDAP a Adolfa Hitlera. Tyto požadavky poté plnily 

funkci stranického programu.25 Vzhledem k tomu, že byly zveřejněny krátce po podepsání mírových smluv, 

                                                        
18 Ibid., 86 
19 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 12. 
20 Ibid., 231. 
21 Chlevňuk, Nový životopis, 151. 
22 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 249-250. 
23 Ibid., 252. 
24 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 88. 
25 Martin Broszat, Uchopení moci vzestup NSDAP a zničení Výmarské republiky (Praha: NLN, Nakladatelství 
Lidové noviny, 2002), 208.  
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byla v nich tato skutečnost náležitě reflektována. První tři body požadovaly sjednocení všech Němců do 

„Velkého Německa“. Následně byl vznesen požadavek na zrovnoprávnění Němců s ostatními národy, což 

měl být doprovázeno anulováním smluv z Versailles a Saint-Germain. Rovněž měly být uspokojeny německé 

teritoriální a koloniální ambice.26 

Bod č. 4 jasně definoval německého občana. Měl jím být pouze „soukmenovec německé krve“. 

Autoři za ně nepožadovali Židy. Z tohoto důvodu požadovali, aby bylo všem Židům odepřeno německé 

občanství. V dalším bodě deklarovali, že lidé bez německého občanství musí podléhat cizineckým zákonům. 

Bod č. 6 volal po tom, aby právo volit vládu a ovlivňovat zákony připadlo pouze německým občanům. Bod č. 

7 požadoval, aby jednou z povinností státu bylo zajištění kvalitní úrovně života pro německé občany. Pakliže 

by toto stát nebyl schopen svým občanům zajistit, měl se stát podle autorů postarat o to, aby ze země byly 

vyhoštěny osoby bez německé státní příslušnosti, tzn. i ti, kterým bylo občanství odebráno. Dále mělo být 

zabráněno další imigraci neněmeckého obyvatelstva. Stejně tak měli být všichni ne-Němci, kteří se do 

Německa přestěhovali po roce 1914 přinuceni k okamžitému opuštění země.27 Z výše uvedených informací 

lze vyvodit, že autoři tohoto programu byli hnáni silným antisemitismem a nacionalismem a jejich cílem bylo 

vyhoštění všech lidí židovského původu z Německa.   

Dalšími, proti kterým se text vymezoval, byli zrádci, lichváři, prospěcháři a jim podobní. Ti měli být 

podle autorů odsouzeni k trestu smrti bez ohledu na víru a rasu. Tento bod nejasně vymezoval skupiny lidí, 

které měly následně čelit trestu smrti. Následující body podtrhávaly, že povinností občana je práce ve 

prospěch společnosti, a to buď fyzická či mentální. Stejně tak mělo být zapovězeno, aby jedinci jakýmkoliv 

způsobem poškozovali zájmy společnosti jako celku. Žádný bod ovšem nijak nespecifikoval, jakým 

způsobem se mělo zacházet s německými občany, kteří nebyli mentální či fyzické práce ve prospěch státu 

schopni.28 

Další pravidla se vztahovala k tisku, který měl být významným způsobem regulován. Jediný, kdo se 

měl i nadále podílet na čemkoliv spojeném s tiskem, měl být německý občan. Jiná než německá periodika 

mohla vycházet pouze po výslovném souhlasu státu a nesměla být tištěna v německém jazyce. Jeden 

z posledních bodů vyzýval k náboženské svobodě, ovšem za předpokladu, že by dané náboženství 

neohrožovalo „germánskou rasu“ a neuráželo její smysl pro morálku a etiku. Body nikterak nespecifikovaly, 

jakým způsobem by mělo k urážení „germánské rasy“ docházet.29 

3.1.2 Mein Kampf  

Stěžejním spisem nacismu se stalo Hitlerovo autorské dílo Mein Kampf (Můj Boj), které Hitler 

nadiktoval svým spolupracovníkům v době, kdy si ve vězení odpykával svůj trest za nezdařený puč z roku 

1923. Kniha se poprvé objevila v prodeji v roce 1925 a již tehdy se mohli čtenáři seznámit s Hitlerovým 

antisemitismem a jeho megalomanskými ambicemi na ovládnutí světa.30 Hitler se v díle zaobíral mnoha 

prvky nacistické ideologie, ať už se jednalo o rasovou hygienu, nadřazenosti árijské rasy, ale především 

animositu vůči Židům.   

                                                        
26 Martin Collier a Philip Pedley, Hitler and the Nazi State (Oxford: Heinemann Educational Publisher, 2005), 
175-176.   
27 Ibid.   
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Antoine Vitkine, Mein Kampf příběh jedné knihy (Litomyšl: Paseka, 2010), 10. 
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V kapitole věnované židovské otázce hledal inspiraci v přírodě. Srovnával lidstvo s živočichy a 

argumentoval tím, že každé zvíře se páří pouze s příslušníkem svého druhu a pouze za mimořádných 

okolností (např.: zajetí) se tato situace může změnit. Hitler považoval mísení zvířecích druhů za nepřirozené 

a vztahoval tuto myšlenku i na lidský druh.31 Rozvíjel zde zvulgarizovanou Darwinovu teorii o tom, že pouze 

nejsilnější a nejzdravější jedinci mají v přírodě šanci na přežití.32  Hitler dále rozvíjel teorii, že lidstvo se dělí 

na tři skupiny, a to na: zakladatele kultury (árijce), nositele kultury („nižší rasy) a ničitele kultury (Židé). Ve 

své knize se pokoušel rádoby vědeckými argumenty dokázat, že Židé jsou „podřadnou rasou“, která usiluje o 

naprosté ovládnutí světa.33 Hitler zhodnotil, že interpretace židovství jako náboženství, a nikoliv jako rasy, je 

jedním z největších omylů, kterého se společnost dopouští.34 Židé byli nacistickou ideologií považováni za 

nositele podvratných idejí, kteří parazitovali na německém národě, a „znečišťovali“ tak „německou krev“. 

Představitelé nacismu tvrdili, že právě „čistá krev“ je klíčem k vytvoření funkčního národního společenství, 

které bylo po celou dobu ohrožováno údajnými „židovskými spiknutí“. Židé představovali úhlavního 

nepřítele, který svým údajným „zhoubným“ působením nabádal lidstvo, aby jednalo proti své přirozenosti. A 

z tohoto důvodu měli být Židé do jednoho vyhlazeni.35  

Další klíčovou myšlenkou, kterou Hitler v knize rozvíjel, je důležitost prostoru pro existenci národa 

a získání „životního prostoru“ pro německé obyvatelstvo.36  Hitler se zde ostře vymezoval proti hranicím 

východní Evropy z roku 1919. Spatřoval v rozsáhlém východoevropském území potenciál pro naplnění své 

teze o „životním prostoru“ pro „rasově čisté“ německé obyvatelstvo. Němci se tak měli utkat v „etnickém 

boji o přežití“, porazit „méněcenné rasy“,37 tzn. románskou (zejména obyvatele Francie), židovskou a 

slovanskou (především Rusy).38 Vítězství v tomto boji mělo zajistit dostatek „životního prostoru“ neboli 

lebensraum pro představitele árijské rasy,39 která v nacistické ideologii představovala nejvyšší vývojový 

stupeň lidstva.40 Pokud měli Němci jako národ přežít, jedinou jejich šancí měla být expanze na východ.41  

 

3.2 Sovětský svaz  

Vztah bolševiků k vybraným etnickým minoritám byl formován několika klíčovými faktory, 

zejména odlišnými názory obou hlavních stranických představitelů na národnostní politiku, ale také 

náboženstvím, se kterým se bolševismus jakožto ideologie vycházející z marxistického ateismu neslučovala. 

Následující kapitola krátce nastiňuje Leninovy i Stalinovy postoje k národnostní otázce a Leninův postoj k 

                                                        
31 Adolf Hitler, Hitlerův Mein Kampf z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka 
(Liberec: Dialog, 2000), 128. Jedná se o pouhou Hitlerovu zvulgarizovanou aplikaci biologických zákonů na 
lidský druh, která nebyla založena na vědeckých základech a měla pouze dokázat domnělou podřadnost 
některých lidských „ras“.  
32 Ibid., 129.  
33 Ibid., 132-145. 
34 Ibid., 241. 
35 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 330-331. 
36 Adolf Hitler, Mein Kampf, 49-50. 
37 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 207-208. 
38 Jane Caplan, Nazi Germany (Oxford: Oxford University Press, 2008), 45. 
39 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 207-208. 
40 Caplan, Nazi Germany, 45 
41 John Connelly, „Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice“, Central European History 32, č. 1 
(1999): 21, http://www.jstor.org. 

http://www.jstor.org/
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náboženství. 

 

3.2.1 Lenin k národnostní otázce 

Lenin spatřoval v nacionalismu důsledek vítězství kapitalismu nad feudalismem a interpretoval jej 

jako skrytou snahu buržoazie zcela ovládnout spotřební trh na konkrétním území. Proto podle Lenina 

usilovala buržoazie o prosazení svého dominantního vlivu nad regionem mluvícím jedním jazykem a 

podporovala jeho přetvoření ve stát, aby si ho následně podrobila. V národních státech tedy viděl prostředí 

zcela vyhovující potřebám tehdejšího kapitalismu.42 Lenin byl svým myšlením internacionalistou, 

navazujícím na Karla Marxe a Friedricha Engelse, kteří ve svém Komunistickém manifestu z roku 1848 

vyzvali k tomu, aby se proletáři všech zemí spojili.43 Lenin se domníval, že marxismus je zcela neslučitelný 

s jakoukoliv podobou nacionalismu,44 spatřoval v něm „buržoasní“ snahu o rozvrácení jednoty světového 

proletariátu pod záminkou ochrany domnělých národních zájmů.45 Jeho vizí bylo nahradit nacionalismus 

internacionalismem.46 

Ve svých Tezích k národnostní otázce z roku 1913 podotkl, že v carském Rusku docházelo k  

utlačování neruských národů ze strany panovníka. Lenin konstatoval, že v zemích sousedících s Ruskem 

vedla buržoazně demokratická forma státu v různé míře k vytvoření nezávislých národních států. Hájil zde 

práva národů, které se chtěly odtrhnout, a zdůrazňoval, že všechny národy a jejich příslušníci jsou si rovni. 

Ostře se vymezoval proti jakémukoliv utlačování menších národů dominujícím národem. Zároveň důrazně 

varoval před šovinismem. Domníval se, že „buržoazie“ by mohla chtít líbivými nacionalistickými hesly 

narušit jednotu světového proletariátu. Dále prohlašoval, že by všem národům měla být poskytnuta 

autonomie a právo na samosprávu.47  

Stať Kritické poznámky k národnostní otázce a právu národů na sebeurčení, napsal Lenin v průběhu 

října až prosince roku 1913. Jejímu uveřejnění předcházela série přednášek v různých švýcarských městech 

na tutéž problematiku. Lenin vyjádřil ve své stati mimo jiné znepokojení nad národní kulturou, neboť ji 

považoval za způsob, kterým se „buržoazie“ snažila narušit provázanost proletariátu. Vysvětloval, že světový 

proletariát se nemá poddávat národní kultuře, nýbrž má usilovat o vytvoření celosvětové internacionální 

kultury, která by sjednotila světový proletariát.48  

 

                                                        
42 Vladimír Il’jič Lenin, O proletářském internacionalismu a národnostní otázce (Praha: Svoboda, 1976), 166-
167. 
43 „V. I. Lenin: Thesis on the National Question“, Marxists Internet Archive,  
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jun/30.htm#fwV19E085 (staženo 12. 4. 2020) 
44 Snehamoy Chakladar, „Proletarian Internationalism and National Sovereignty“, The Indian Journal of 
Political Science 25, č. ¾ (Červenec-Prosinec, 1964): 54, http://www.jstor.org. 
45 „V. I. Lenin: Corrupting the Workers with Refined Nationalism“, Marxists Internet Archive,  
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/may/10.htm (staženo 15. 4. 2020)   
46 Chakladar, „Proletarian Internationalism“, 54. 
47 „V. I. Lenin: Thesis on the National Question“, Marxists Internet Archive, 
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jun/30.htm#fwV19E085 (staženo 15. 4. 2020)  
48 Vladimír Il’jič Lenin, Kritické poznámky k národnostní otázce; O právu národů na sebeurčení (Praha: Státní 
nakladatelství politické literatury, 1954), 21-22.  

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jun/30.htm#fwV19E085
http://www.jstor.org/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/may/10.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jun/30.htm#fwV19E085
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3.2.2 Stalin k národnostní otázce 

Stalin vykonával do roku 1923 funkci lidového komisaře pro národnosti.49 K národnostní 

problematice vyjadřoval ještě před říjnovou revolucí. Již v roce 1913 ve svém díle Marxismus a národnostní 

otázka zhodnotil, že národ není založen na rasovém ani kmenovém základě, ale že se jedná o stabilní 

komunitu jednotlivců vybudovanou na historickém soužití, která má společné teritoriální území, jazyk a 

ekonomický vývoj. Zároveň se také odlišuje od ostatních etnik národní kulturou a způsobem života. Stalin 

v témže díle napsal, že jedním z určujících prvků národa je sdílené teritoriální území. Zároveň tvrdil, že 

k vytvoření národa je třeba splnit všechny výše zmiňované předpoklady. Z tohoto důvodu nepovažoval 

například Židy za národ, nýbrž za skupinu lidí, kteří sdílí jistou „národní povahu“.50  

V témže díle Stalin vysvětlil své vnímání národního hnutí, jakožto výsledku historické etapy 

rozvíjejícího se kapitalismu. Zánik feudalismu mělo podle Stalina za následek vznik národních států. Stalin 

zdůrazňoval, že boj mezi národy nebyl bojem mezi nimi samotnými, nýbrž mezi představiteli „buržoazie 

utiskovaného národa“, jejímž jediným cílem mělo být ovládnutí domácího trhu a vítězství nad „buržoazií 

panujícího národa“. „Buržoazie panujícího národa“ byla v tomto ohledu zvýhodněna a mohla začít ještě více 

utiskovat daný národ a jeho „buržoazii“, což ve výsledku vedlo k rozšíření vzdoru „utlačovaného národa“ 

vůči „utlačujícímu národu“, což mělo za následek vznik národních hnutí. Stalin varoval před nacionalismem. 

Podobně jako Lenin spatřoval nacionalismu riziko, které mělo ohrozit spojitost proletariátu. Zdůrazňoval 

internacionalismus a s ním spojenou jednotu a nedělitelnost třídního boje.51  

 

3.2.3 Náboženství 

Specifickým faktorem, který ovlivňoval vztah bolševiků k etnickým skupinám, bylo náboženství. 

Lenin se ve svém spise O náboženství hovoří o tom, že náboženství je opium lidstva. Lenin ve svém díle dále 

rozebíral, že náboženství je jen zoufalou reakcí „vykořisťovaných tříd“ na chování „vykořisťovatelů“, které 

je nutí upínat se na posmrtný život. Zároveň vinil „vykořisťovatele“ z toho, že tlačili lidi k náboženské 

pokoře a potom zneužívali výsledků jejich práce k vlastnímu obohacení. Lenin náboženství chápal jako jednu 

z forem sociálního útlaku a boj proti náboženství vnímal jako boj proti útlaku.52 Z tohoto důvodu nebylo 

náboženství pro nového sovětského člověka žádoucí. 

 

3.3 Shrnutí 

Oba dva režimy se vyznačovaly zcela odlišnou ideologickou základnou, která posléze zásadně 

determinovala politiku aplikovanou na dotčených minoritách. Nacistické Německo bylo státem založeným na 

vypjatém nacionalismu a rasismu. Již od samého počátku zrodu nacistické ideologie se přední teoretici 

nacismu vymezovali vůči velké části populace a prosazovali myšlenku nadřazenosti „árijské rasy“ nad všemi 

ostatními, zejména pak nad Židy. Nacistická ideologie již od samého počátku přinášela vizi nového světa, ve 

kterém bude mít dominantní postavení jen předem vybraná skupina lidí, jejímž zájmům měli sloužit všichni 

ostatní. Nacistická ideologie stála v ostrém kontrastu ke komunistické ideologii, která si kladla za cíl spojit 

                                                        
49 Chlevňuk, Nový životopis, 86.  
50 Josif Vissarionovič Stalin, Marxismus a národnostní otázka (Praha: Svoboda, 1952), 8-13.  
51 Ibid., 6-17.  
52 Vladimír Il'jič Lenin, O náboženství (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954), 6-10.  
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veškerý světový proletariát a nastolit světovou socialistickou revoluci. Komunismus se sice neslučoval 

s nacionalismem, ale Lenin spatřoval v národním uvědomění prostředníka, pomocí něhož by se uspíšil 

přechod k socialistické společnosti. Komunismus měl ve své ideologické podstatě mnohem širší rámec než 

národní socialismus, protože měl sloužit zájmům světového proletariátu. Nepřátele komunismus nespatřoval 

v národnostních menšinách nýbrž v zástupcích „buržoazie“. Absence rasového hlediska v Stalinově definici 

národa je elementárním rozdílem mezi marxistickým a nacistickým pojetím národa. Stalin ve svém díle 

Otázky leninismu konstatoval, že to byl právě leninismus, který postavil lidi všech ras a národů na stejnou 

úroveň, a zbavil je tak nadvlády „imperialistických utlačovatelů“.53  

 

4 Legislativní důsledky ideologických tezí 

4.1 Německo 

Menšiny, kterými se v práci zabývám, byly v Německu stíhány zejména na rasovém základě. 

V případě Romů se jednalo nejdříve o perzekuci na základě jejich příslušnosti ke skupině „asociálů“. Od 

roku 1938 byla romská otázka řešena jako otázka rasy, stejně jako již dříve otázka židovská. Z tohoto důvodu 

rozebírám jak nejdůležitější rasové zákony Německa, tak zákony mířící na „asociály“.  

 

4.1.1 Politika aplikovaná na rasovém základě 

Jedním z prvních a nejvýznamnějších zákonů, který zasáhl mnoho neárijců, byl zákon o 

rekonstrukci profesionální státní správy z roku 1933. Jeho cílem byly změny v pozicích ve státní správě, 

které měly být nyní obsazeny lidmi loajálními režimu. Nemířil pouze na Židy, ale na „politicky nespolehlivé“ 

(zejména komunisty).  Poprvé definoval neárijce, kterým měl být každý, jehož rodiče nebo prarodiče nebyli 

árijského původu a stačil přitom pouze jediný z nich. Toto široké spektrum dávalo velký prostor 

zaměstnavatelům, kteří se mohli jednoduše zbavovat 54  

Nejvýznamnějšími zákony, které se dotkly života vybraných skupin, byly norimberské zákony ze 

září roku 1935. Ty implementovaly rasistickou teorii o nadřazenosti ras do běžného života lidí v Německu. 

Tyto zákony oficiálně zlegalizovaly diskriminaci lidí na rasovém základě a postavily Židy na úroveň  

druhořadých obyvatel. Skládaly se ze tří částí. Prvním zákonem byl zákon o říšských vlajkách. Ten řešil 

náležitosti týkající se svastiky a černo-červeno-bílé barvy jako říšských barev a nadále rozebíral záležitosti 

spojené s vlajkou a její prezentací. I tento zákon zasáhl Židy, neboť jim bylo znemožněno vystavovat 

nacistickou vlajku nebo její symboly.55 Druhým zákonem byl zákon o říšském občanství. Občanství již 

nebylo automatickou záležitostí, ale výsadou. Německým občanem mohl být pouze člověk, kterému v žilách 

kolovala „německá nebo druhově příbuzná krev“. Dále musel daný člověk prokázat, že je svým chováním 

německého státního občanství hoden.56 Podle nového zákona byli Židé a osoby „neárijské krve“ zbaveni 

státního občanství a stali se pouhými „státními příslušníky“ bez jakýchkoliv politických práv. Dále zde byla 

rozebírána a jasně definována příslušnost k židovství. Za Žida byl považován každý, jehož rodiče či 

                                                        
53 Josif Vissarionovič Stalin, Otázky leninismu (Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954), 76. 
54 Friedländer, Nacistické Německo a Židé, 25. 
55 Norimberské zákony: z 15. září 1935, (Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, 2014), 6. 
56 Ibid., 27-28. 
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prarodiče vyznávali židovskou víru.57 Tím došlo k reálné aplikaci bodu č. 4 z 25 bodů NSDAP z roku 1920.58  

 

4.1.2 Politika aplikovaná vůči „asociálům“ 

Ještě před válkou, v roce 1938, vstupovali do nacistických koncentračních táborů lidé s našitým 

černým trojúhelníkem. Ten značil, že jeho nositelem byla osoba, kterou nacisté kategorizovali jako 

„asociální“. Diskriminace lidí na základě nonkonformního životního stylu nebyla v Německu ničím novým. 

Zákon, který kriminalizoval některé aspekty asociálního života, existoval v Německu již od roku 1871. 

Nacisté ale přišli s myšlenkou, že deviantní a asociální chování je geneticky podmíněno a že některé skupiny 

obyvatel k němu inklinují častěji než jiné.59  

V roce 1933 došlo k vydání dekretu, který měl bojovat „proti nebezpečným kriminálním živlům“. 

Tento dekret umožňoval uvalení neomezené preventivní vazby na každého, kdo byl minimálně dvakrát 

odsouzen. V prosinci 1937 byl tento dekret ještě rozšířen na „boj proti asociálům“. Kdo tedy byl podle 

oficiální doktríny asociálem? Byly to osoby, které „svým chováním, které nemusí nutně vycházet z 

kriminální podstaty, ukazují, že jim chybí vůle přizpůsobit se potřebám společenství“. Tato skupina tedy 

dokázala pokrýt ohromné množství lidí – žebráky, tuláky, alkoholiky, přenašeče sexuálních chorob a osoby 

„práce se štítící“, čili lidi, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní apod.60 Dalšími, kdo byli řazeni do skupiny 

„asociál“ byli Romové. Díky široké definici pojmu „asociál“ dokázal tento pojem pokrýt obrovskou a 

heterogenní skupinu lidí.61  

4.2 Sovětský svaz 

Vztah ke zkoumaným menšinám se v první řadě odvíjel od sovětské národnostní politiky a jejích 

zvratů. Do počátku 30. let mohli příslušníci národnostních menšin těžit z národnostní politiky státu, ale pak 

museli čelit vzrůstající rusifikaci související s politickou centralizací. Dále v kapitole rozebírám systém pasů, 

který dopadal na všechny občany Sovětského svazu, ale ve zvýšené míře na Romy, protože ti na základě 

svého způsobu života často spadali do kategorie občanů, kterým byla omezována svoboda pohybu.  

 

4.2.1 Politika aplikovaná podle národnostního klíče 

V roce 1917 byl Leninem vydán Dekret o právech národů Ruska. Ten hovořil o rovnosti a 

svrchovanosti všech národů uvnitř Ruska, které měly mít právo na sebeurčení, a to i v případě, že by mělo 

vést k odtržení. Dekret samotný se jevil jako nejvhodnější způsob, jak co nejvíce zachovat původní 

teritoriální rozlehlost carského impéria. Sovětský stát tak sice navenek respektoval právo na sebeurčení 

národů, ovšem pouze tam, kde tomu nemohlo být zabráněno.62 Obecný styl, kterým byl dekret napsán, 

přenechal bolševikům široké pole působnosti a možnost vlastní interpretace textu. V době převzetí moci totiž 

                                                        
57 Guenter Lewy, “Himmler and the 'Racially Pure Gypsies',“ Journal of Contemporary History 34, č. 2 
(Duben, 1999): 202, http://www.jstor.org.  
58 “The 25 Points.“ 
59 Wolfgang Ayass, ‘Asocial’Social Outsiders as Enemies of the People in Nazi Germany, (Kassel: Creatspace, 
2018), 4-5. 
60 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 344. 
61 Ayass, ‘Asocial’, 1-3. 
62 Michal Reiman a kol., Zrod Velmoci. Dějiny Sovětského svazu 1917 – 1945 (Praha: Karolinum, 2013), 208. 

http://www.jstor.org/
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neměl nikdo, včetně bolševiků, reálnou představu, jakým směrem se bude národnostní politika země ubírat.63 

Právo na sebeurčení tak sice existovalo, ale v podstatě pouze na papíře.64  

Nabízely se dva významné výklady dekretu. První interpretace, která byla široce zastávána vlivnými 

bolševiky, mj. Kameněvem, Zinověvem a Stalinem, se klonila ke kulturní autonomii daných regionů. Tzn., 

měly být vyslyšeny ambice jednotlivých národů, ale pouze v případě, že by jejich ambice pokrývaly 

kulturně-jazykovou oblast. Velice zjednodušeně by se dalo říci, že se mělo jednat o autonomii bez vnitřních 

hranic. Další výklad se odlišoval v tom, že předpokládal národně-teritoriální autonomii, a to na základě 

etnicko-jazykového principu. Tím mělo dojít k utvoření národnostních autonomií. Tento přístup byl 

v bolševickém vedení spíše marginální, ale byl zastáván samotným Leninem. Ten tvrdil, že je nutné vyhovět 

národnostním tužbám, aby bylo dosaženo rovnoprávnosti a zabráněno potenciálním nepokojům, které by 

mohly ohrozit zdárný průběh očekávané světové komunistické revoluce. Lenin věřil, že poskytnutím 

autonomie neoslabí pozici Sovětského svazu, nýbrž ji posílí. Oběma koncepcím šlo o totéž, prostřednictvím 

autonomie vytvořit silný centralizovaný stát.65  

Ve 20. letech převážil v sovětské národnostní politice Leninův přístup. Lenin věřil, že podpora 

národnostního cítění v mnohonárodnostní říši nevyhnutelně povede k vybudování socialistické společnosti. 

Proto bylo podporováno lokální vedení v jednotlivých sovětských republikách, čímž se stalo nebývalé 

množství příslušníků neruských etnik součástí sovětského státního aparátu.66 Tento proces, schválený 

bolševiky na XII. sjezdu strany na jaře roku 1923 se nazýval korenizacija (zakořenění),67 znamenal 

„postupné zapouštění kořenů“ bolševické ideologie do sovětské společnosti.68 Spočíval v tom, že všechny 

národnostní menšiny na území Sovětského svazu získaly autonomii. Vzdělávání probíhalo v národních 

jazycích menšin a docházelo k celkové podpoře národních kultur. Cílem bylo představit komunistickou 

ideologii co nejširším masám obyvatelstva.69   

Sjezdy bolševické strany se v letech 1921 a 1923 pokoušely řešit otázku národnostních minorit 

v praktické rovině. Došlo k vydání stanoviska, že Židé musí být podpořeni ve snaze vybudovat si svou 

národnostní identitu. Sjezdy konané mezi lety 1924 až 1930 nepřinášely nic nového do oblasti práv 

národnostních minorit, ale sjezdy, které se uskutečnily po roce 1930, se vyznačovaly chladným postojem 

vůči právům národnostních menšin a spatřovaly hrozbu v lokálním nacionalismu.70  

Změna této politiky souvisela se změnou vedení a z toho vycházející změny přístupu k národnostní 

otázce. Stalin změnil dosavadní vstřícnou politiku vůči národnostním minoritám a začal prosazovat 

rusifikační politiku, která měla za cíl rusifikovat a unifikovat obyvatelstvo Sovětského svazu. Projevy 

národního cítění byly potlačovány jako nebezpečný nacionalismus.71 Na konci 30. let už bylo vítězství 

                                                        
63 František Bahenský, Národnostní politika na území bývalého SSSR (Praha: Etnologický ústav Akademie věd 
České republiky, 2010), 7. 
64 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 247. 
65 Bahenský, Národnostní politika, 8-9. 
66 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 247-248. 
67 Jörg Baberowski, Rudý teror dějiny stalinismu (Praha: Brána, 2004), 57. 
68 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 247-248. 
69 Baberowski, Rudý teror, 57. 
70 Benjamin Pinkus, The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988), 53. 
71 Reiman, Zrod velmoci, 401-403. 
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Stalinova přístupu zcela zřejmé. Příslušníkům etnik, kterým chyběl jeden z parametrů Stalinovy definice 

národa, byla odepřena národnost.72 Přestaly být podporovány neruské jazyky, novým cílem bylo co nejvíce 

sjednotit a rusifikovat obyvatelstvo Sovětského svazu.73 Židy a Romy stihl podobný osud jako představitele 

jiných národnostních menšin na území Sovětského svazu. 

 

4.2.2 Politika aplikovaná na základě omezení svobody pohybu 

V roce 1932 byl zaveden systém vnitrostátních pasů.74 Ten měl zabránit neřízenému přílivu 

venkovského obyvatelstva do měst.75 Šlo o reakci na krizi, která byla důsledkem kolektivizace a procesu 

„dekulakizace“ venkova, zkombinovanými s nadhodnocenými požadavky sovětského vedení na zemědělskou 

produkci. Ta proti sobě ve svém důsledku postavila stát a hladovějící rolníky. Ti poté hromadně opouštěli 

venkov a stěhovali se do měst.76 V roce 1933 byl vydán tajný výnos, který zamezoval vydávání pasů lidem, 

které režim vyhodnotil jako „nespolehlivé“. Především se mělo jednat o lidi, kteří se nepodíleli na rozvoji 

společnosti, dále kulaky či dekulizované rolníky, kteří prchali z venkova, osoby s trestním záznamem, 

„ulejváky“ a „sabotéry“ atd., stejně tak jako jejich rodinné příslušníky.77 S ohledem na svůj tradiční způsob 

života jsme byli často řazeni Romové.78 Tím bylo těmto lidem znemožněno obývat města a stát získal 

kontrolu nad obyvateli země.79 Se systémem pasů rovněž souvisela tzv. propiska. Jednalo se v podstatě o 

doplnění vnitrostátního pasu o razítko, které určovalo místo legálního pobytu jeho držitele. Bez razítka, které 

schvalovalo jejich pobyt v dané lokalitě, nemohli sovětští občané na daném místě pobývat v delším časovém 

horizontu.80  

 

4.3 Shrnutí 

Politika obou dvou režimů k vybraným minoritám fungovala na zcela odlišných základech. 

V nacistickém Německu byly uplatňovány rasové zákony, které z části obyvatelstva učinily občany druhé 

kategorie. V Sovětském svazu naopak probíhala politika, která se snažila, aby i příslušníci etnických minorit 

byli rovnoprávnými občany se stejným množstvím příležitostí. Tato situace se ale přeměnila ve 30. letech,  

kdy přestala být v Sovětském svazu aplikována velkorysá národnostní politika. Zatímco nacistický stát 

pokládal svoji existenci nacionalismu, sovětský stát proti němu na začátku 30. let intenzivně bojoval. V obou 

režimech totožně docházelo k diskriminaci lidí na okraji společnosti. 

 

                                                        
72 Pinkus, The History of a National Minority, 52 
73 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 247-248. 
74 Gijs Kessler, “The Passport System and State Control over Population Flows“, Cahiers du Monde Russe 42, 
č. 2/4, (Duben-Prosinec 2001), 478, http://www.jstor.org.  
75 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 61-62.  
76 Kessler, “The Passport System,“ 479-482. 
77 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 191-192. 
78 In Search of Happy Gypsies, Country Reports Series  č. 14, (Budapest: European Roma Rights Centre, 
2005), 49. 
79 Kessler, „The Passport System,“ 484. 
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5 Přístupy k vybraným neteritoriálním etnickým minoritám 

Tato kapitola se zaobírá konkrétní politikou, kterou oba režimy aplikovaly ve vztahu k daným 

menšinám. 

 

5.1 Židé  

5.1.1 Německo 

V roce 1933 se v Německu nacházelo zhruba 525 000 lidí hlásících se k židovské víře.81 K 67 

milionům obyvatel tvořili necelé procento populace.82 V důsledku nacistických represí část Židů z Německa 

emigrovala, takže v roce 1938 se v Německu nacházelo ani ne půl procento židovské populace.83 Podle 

nacistické rasové definice židovství se v Německu nacházelo Židů mnohem více. Většina z nich byla 

naprosto asimilovaná. Výjimku tvořily skupiny východních Židů, které do Německa přišly po skončení první 

světové války z východu Evropy. Ti se ještě nestihli asimilovat.84 Zločiny, kterých se nacisté dopouštěli vůči 

Židům, se dnes vysvětlují jako vyvrcholení antisemitských tendencí, které byly hluboce zakořeněné 

v německé společnosti. Samotné slovo antisemitismus, jenž značí animozitu k „rase“ Semitů, se začalo 

používat teprve v 19. století.85 Za jeho autora je považován německý spisovatel Wilhelm Marr. Ten tvrdil, že 

německé tradice byly podkopány moderní industrializací a rozvíjením finančního sektoru. Z toho obviňoval 

právě židovské obyvatelstvo. Bylo to právě 19. století, ve kterém se začala rozvíjet myšlenka, že otázka 

židovství není otázkou náboženskou, nýbrž rasovou. Konverze ke křesťanství proto nemohla podstatu 

židovství změnit.86 V německé společnosti se vyskytoval antisemitismus, ale jeho projevy se výrazně 

zhoršily s nástupem nacismu.87  

Po volbách do Říšského sněmu z března 1933 se začalo stupňovat násilí na Židech. Byly nuceně 

uzavírány některé židovské obchody a probíhaly fyzické útoky na židovské obyvatelstvo. Dne 1. dubna 1933 

vyhlásili nacisté bojkot židovských obchodů. Německé obyvatelstvo však bylo vůči tomuto spíše lhostejné a 

někteří Němci naopak o to více v židovských obchodech nakupovali. V této době došlo také k prvním 

internacím Židů do koncentračních táborů. Dále byli postiženi Židé vykonávající lékařskou nebo advokátní 

praxi, židovští novináři a byl zaveden numerus clausus. Ten si kladl za cíl zamezit židovským studentům 

získávat vyšší vzdělání a uvolnit místo na školách pro árijské studenty.88 

Ačkoliv bylo židovské obyvatelstvo již v této době šikanováno, nedocházelo zatím k jeho cílenému 

vyvražďování. Pokud byli někteří Židé při útocích zavražděni, nacisté šířili dezinformace o „komunistických 

agitátorech převlečených do uniforem SA“, kteří měli mít tyto útoky na svědomí. Již v této době ovšem 

vyvstaly otázky – například jakým způsobem měl být definován židovský podnik. Zdali podle jména, nebo 

                                                        
81 Friedländer, Nacistické Německo a Židé 1933-1945, 35 
82 „Germany: Jewish Population in 1933“, United States Holocaust Memorial Museum, 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/germany-jewish-population-in-1933 (staženo 2. 5. 
2020).   
83 Snyder, Krvavé země, 121. 
84 Laurence Rees, Nacisté dějiny varují (Praha: Mladá fronta, 2008), 21. 
85 George M. Kren, “Race and Ideology,“ Phylon 17, č. 1 (Leden, 1962): 167, http://www.jstor.org.  
86 Caplan, Nazi Germany, 33. 
87 Rees, Nacisté dějiny varují, 21. 
88 Friedländer, Nacistické Německo a Židé 1933-1945, 37. 
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podle toho, že ředitelem společnosti byl Žid, anebo podle toho, kdo společnost financoval atd. Lidé se 

k těmto útokům stavěli spíše zdrženlivě, protože nacisté v zápalu propagandy nezodpovídali na jejich 

nejdůležitější otázku: jakým způsobem ovlivní nacistické útoky na židovské obchody jejich „árijské“ 

zaměstnance a jaký bude celkový dopad na německou ekonomiku. Protižidovská rétorika ještě neměla 

podobu státní doktríny a ve společnosti dosud nebyl získán konsenzus k perzekuci Židů. Navíc chyběla 

obecná definice židovství, skrz niž by mohla být uplatňována represivní opatření.89 

Otázkou zůstávalo, jakým způsobem určit příslušnost k židovské rase. Židé často zastávali 

významné pozice v německé společnosti a svým stylem života byli zpravidla k nerozeznání od nežidovského 

obyvatelstva.90 Právě v tomto „latentním židovství“ spatřoval nacismus největší nebezpečí, neboť takto 

mohlo nekontrolovatelně pokračovat údajné „znečišťování německé krve“.91 Vzhledem k chybějícím 

biologickým faktorům, které by jasně určovaly příslušnost k „židovské rase“, byli nacisté nuceni hledat 

definici židovství jinde.92  

Norimberské zákony se k této problematice vyjadřovaly a definovaly židovství na základě 

náboženského vyznání rodičů a prarodičů. Každý, jehož rodiče či prarodiče vyznávali židovskou víru, byl 

nacistickými měřítky hodnocen jako ne-árijec. Pokud byli tři a více z jeho prarodičů židovského vyznání, byl 

jedinec považován za Žida. Pokud měl dva nebo jednoho židovského prarodiče, jednalo se o tzv. Mischlinge. 

Poloviční Mischlinge se mohl ocitnout v kategorii Žid, když si vybrali židovského manželského partnera 

nebo vstoupili do židovského náboženského společenství. Tímto mnohonásobně vzrostl počet Židů 

v německé společnosti podle nacistické definice.93  

Norimberskými zákony byl zakázán pohlavní styk mezi Židy a árijci, který byl nyní definován jako 

trestný čin hanobení rasy. Nacistický stát se zamezením těchto svazků snažil předejít narození rasově 

„nežádoucích jedinců“, kteří by z těchto spojení vzešli. Naopak, všemi možnými prostředky usiloval o 

zvýšení porodnosti u „rasově čistého“ obyvatelstva.94  

Židé byli postupně vyřazováni z běžného života. Bylo jim zakazováno chodit do restaurací, bazénů 

apod.95 Zákaz chození do bazénů byl propagandisticky zdůvodňován tím, že Židé by bazén „znečistili svou 

přítomností“, anebo by mohli údajně šířit choroby. Židé se často stávali terčem nevybíravých novinářských 

útoků. Cílem útoků bylo vyvolat v německé společnosti dojem „celosvětového židovského spiknutí“, které 

ohrožuje „árijskou rasu“. Častým propagandistickým námětem se stávaly domnělé židovské rituály, kvůli 

kterým měli Židé údajně páchat rituální vraždy. Nacistická propaganda se snažila v lidech vyvolat naprostý 

odpor vůči Židům a neváhala k tomu využít jakýchkoliv prostředků, kterými by v německé společnosti 

podpořila zažité kulturní stereotypy týkající se Židů.96 

Represe vůči židovskému obyvatelstvu začaly nabírat na intenzitě v roce 1938.97 Diskriminace Židů 

se nezastavila pouze na rasovém základě. V rámci boje proti „asociálům“ bylo Reinhardem Heydreichem 

                                                        
89 Ibid., 22-27. 
90 Lewy, „Racially Pure Gypsies“, 202. 
91 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 330. 
92 Friedländer, Nacistické Německo a Židé 1933-1945, 41. 
93 Ibid., 49-50. 
94 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 331 
95 Caplan, Nazi Germany, 139. 
96 Friedländer, Nacistické Německo a Židé, 42-59. 
97 Ibid., 91. 
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v roce 1938 nařízeno, aby byli zatčeni všichni židovští muži, kteří byli v minulosti souzeni za kriminální 

delikt. Poté měli být vzati minimálně na měsíc do vazby.98 V roce 1938 také začala intenzivní arizace 

židovského majetku, totiž znárodnění a prodej židovského vlastnictví Němcům.99 Nacistická protižidovská 

propaganda vedená ve 30. letech si totiž kladla mimo jiné za úkol přimět velké množství Židů k emigraci, tak 

aby v Německu zanechali svůj majetek. Není tedy náhodou, že ke konci 30. let odešlo do emigrace na 

100 000 německých Židů.100 Nejčastěji odcházeli do Palestiny. V tomto ohledu působilo jednání nacistů 

poněkud rozporuplně, protože na jednu stranu podporovali emigraci Židů kvůli majetku, ale zároveň se 

obávali vzniku centra „židovského světového spiknutí“ v Palestině.101 

Za vyvrcholení antisemitských tendencí v Německu v předválečné době lze považovat události 

z noci na 10. listopadu 1938, kdy proběhl státem posvěcený pogrom proti židovskému obyvatelstvu. Říšský 

ministr propagandy Joseph Goebbels si do svého deníku poznamenal, že „Hitler rozhodl, že Židé mají 

tentokrát pocítit lidový hněv.“ Během tzv. křišťálové noci102 došlo ke zničení 267 synagog a cca 7 500 

židovských obchodů. Izraelsko-francouzský historik Saul Friedländer uvádí, že současně došlo k zavraždění 

asi 91 Židů a stovky dalších spáchaly sebevraždu nebo byly odvlečeny do koncentračních táborů. Útočníci 

vnikali do židovských bytů, terorizovali židovské obyvatelstvo a rabovali židovské obchody. Nacisté několik 

dní po útoku schválili, že veškerou odpovědnost za škodu spáchanou na židovském majetku nesou Židé. 

V následujících dnech došlo k dalším represivním opatřením, které měly Židy zcela vyřadit z běžného života 

a postupně připravit volné pole pro největší genocidu v dějinách lidstva.103 

 

5.1.2 Sovětský svaz 

V Rusku existovala dlouhá tradice antisemitismu. Po trojím dělení Polska v druhé polovině 18. 

století se zvýšil počet židovského obyvatelstva na území carského Ruska. Židé byli posléze nuceni obývat 

tzv. pásmo osídlení, které se nacházelo na západním okraji impéria. Z tohoto důvodu se v Rusku samotném 

nenacházelo velké množství židovského obyvatelstva. Ti se soustředili v příhraničních oblastech. Díky této 

izolaci si dokázali Židé zachovat mnoho ze svého tradičního způsobu života.104 Většina Židů nacházejících se 

na území ruského impéria uvítala pád carského režimu, který je po léta utlačoval, a věřila, že jim nový režim 

pomůže zlepšit jejich dosavadní postavení ve společnosti.105 V průběhu občanské války byla Rudá armáda 

jedinou bojovou složkou, která se systematicky nedopouštěla protižidovských pogromů.106     

Podle sčítání obyvatelstva z roku 1926 se na sovětském území nacházelo přibližně 2 700 000 Židů. 

                                                        
98 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 346. 
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Alexander Solženicyn, který byl mnohými kritizován za antisemitismus,107 k tomu uvádí, že zhruba dalších 

300 000 Židů se ke své příslušnosti nehlásilo.108 Podle oficiálního sčítání obyvatelstva z roku 1926 tvořili 

Židé 1,8 % sovětské populace.109 Zhruba 59 % veškerého sovětského židovstva se nacházelo na území 

Ukrajiny.110 Avšak s nástupem bolševismu a s ním spojenou protináboženskou propagandou, byla podstatná 

část sovětských Židů nucena potlačit svou náboženskou identitu. Ta ovšem u velké části Židů splývala s 

identitou národní. Proto nelze zcela přesně určit počet Židů na území Sovětského svazu, neboť velice často 

přecházeli z jedné národní identity na druhou.111  

Bolševici zpočátku podporovali etnickou různorodost Sovětského svazu a také židovské identitě se 

dostávalo velké podpory.112 Dlouhodobý plán s židovskou minoritou předpokládal jejich postupnou integraci 

do sovětské společnosti. Ta měla být urychlena podporou jejich etnicity.113 Židovská kultura zažívala v této 

době nebývalý rozkvět. Svědčí o tom rozvoj židovské literatury psané v jidiš. Totéž se ale nedalo říci o 

judaismu, jehož praktikování bylo různě omezováno. Stát například zřizoval židovské školy,114 kde byla pro 

svůj náboženský charakter zakázána hebrejština115 a výuka probíhala výhradně v jidiš. Praktikující židovští 

rodiče proto raději posílali své děti do běžných škol, protože v nich, na rozdíl od židovských škol, 

neprobíhala cílená protináboženská kampaň.116  

Ve 20. letech proběhla migrační vlna sovětského židovstva, které se stěhovalo do dříve zakázaných 

vnitřních gubernií Sovětského svazu.117 Mnozí z nich věřili, že jim nový systém poskytne možnost vymanit 

se ze své původní identity a získat identitu novou, sovětskou.118 Velké množství Židů se v průběhu 20. let 

dokázalo získat funkce ve vedoucích sovětských orgánech. Podíl zastoupení Židů v těchto funkcích 

šestapůlkrát převyšoval jejich počet v sovětské populaci.119 Mezi vlivnými bolševiky se nacházelo velké 

množství Židů, jmenovitě L. Trocký, L. Kameněv, G. Zinověv, G. Sokolnikov, J. Sverdlov a další.120 Tito 

prominenti se ovšem od židovské identity distancovali. Stali se ale terčem pozornosti, už jen z toho důvodu, 

že v Rusku nebylo zvykem, aby se Židé podíleli na fungování státní správy.121 Tím byl vzbuzen dojem 

asimilace Židů. Pravdou ovšem bylo, že většina Židů asimilovaných nebyla. V roce 1926 byl třemi čtvrtinami 
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židovského obyvatelstva uváděn jako mateřský jazyk jidiš.122    

Mnozí bolševici zaujímali nekompromisní postoj vůči antisemitismu. Zejména Lenin jej ostře 

kritizoval a označoval jej za „mor“, který má rozeštvat jednotu proletariátu. Avšak kriminální zákoník 

vydaný roku 1922 nepostavil projevy antisemitismu mimo zákon. Podobně Stalin měl v předválečné době na 

antisemitismus jasně vyhraněný názor. Mezi lety 1927 až 1930 zahájil státem řízenou kampaň proti 

antisemitismu. Na XVI. sjezdu strany v roce 1930 označil antisemitismus za „mor“ proti kterému je třeba 

bojovat.123 V roce 1931 při rozhovoru s Jewish Telegraph Agency označil antisemitismus za „extrémní formu 

rasového šovinismu“ a zdůraznil, že komunisté jakožto internacionalisté, nemohou být antisemité.124  

Záminka pro budoucí šikanování Židů se ovšem vytvořila již v době carského Ruska, kdy byli Židé 

oprávněni vykonávat pouze některá povolání. Často se jednalo o tzv. „petit bourgeois“ profese. Tím byli 

předem předurčeni k budoucí perzekuci ze strany bolševiků.125 Vzhledem k tomu, že Židé byli v minulosti 

tlačeni do těchto povolání, disponovali často většími finančními prostředky než většina populace. 

V následujícím procesu znárodňování průmyslu tak výrazně utrpěli židovští podnikatelé a obchodníci, 

kterým byl odebrán majetek.126 Vzhledem ke své sociální struktuře byli Židé často klasifikovaní jako 

příslušníci „buržoazie“.127 S nástupem NEP se situace proměnila. Byl znovu povolen maloobchod a drobné 

podnikání. Mnoho Židů této situace využilo a opětovně zbohatlo. To se opět obrátilo proti nim na konci 20. 

let, kdy Stalin zahájil kolektivizaci a urychlenou industrializaci. Soukromé vlastnictví bylo zakázáno a velké 

množství Židů bylo označeno za „nepřátele“, a jako takovým jim byla odepřena některé privilegia, jako 

nárok na lékařskou péči, přídělové lístky na potraviny, právo volit, získávat vyšší vzdělání apod.128  

Situace židovské minority se zhoršila s upevněním  Stalinovy pozice a změnami ve vztahu ke 

korenizaciji. Židé byli spolu s ostatními etniky, dosud se vyznačujícími poměrně vysokou míru autonomie 

(Němci, Poláci), vyhodnoceni jako potenciální riziko a na základě toho podléhali různým represivním 

opatřením. Represivní opatření proti Židům nebyla vedena takovým brutálním způsobem, jako vůči některým 

jiným minoritám.129      

Mezi Stalinovými spolustraníky se nacházelo velké množství Židů. Čistky, které ve straně proběhly, 

pak na ně zákonitě dopadly. Například politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Ruska v první 

polovině 20. let tvořilo 23 – 37 % osob židovského původu. Po procesech proti „sjednocené opozici“ v roce 

1926, která byla z velké části tvořena právě židovskými bolševiky, nezůstal v politbyru jediný Žid.130 Další 

kola čistek v nejvyšší vrstvě stranického aparátu bylo zahájeno v roce 1936, kdy vystřídal Genricha Jagodu 

na postu lidového komisaře vnitřních záležitosti fanatičtější Nikolaj Ježov. Následně byla odhalena síť 
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„špionů“ a „teroristů“ organizovanou Trockým a Zinověvem.131  

V lidovém komisariátu vnitřních záležitostí (NKVD) zaujímali Židé množství vedoucích funkcí. 

Historik Antony Polonsky se domnívá, že Stalin úmyslně obsazoval tyto nepopulární posty Židy, aby tak 

odváděl negativní pozornost od sebe a sovětského státu. Podíl Židů v NKVD začal mezi roky 1938 až 1939 

v důsledku čistek v NKVD klesat. Polonsky tento pokles zdůvodňuje Stalinovým stoupajícím zájmem o 

spolupráci s Hitlerem.132  

Ačkoliv Židé neměli svůj vlastní stát a Stalin je nepovažoval za národ,133 existovaly v sovětském 

Rusku dlouhodobě snahy o zřízení autonomní židovské oblasti. Poprvé byly tyto ideje zrealizovány v roce 

1924, kdy došlo k zřízení dvou židovských národních okresů na území Krymského poloostrova, navzdory 

protestům krymských Tatarů a Ukrajinců.134 Sovětské vedení se nakonec v roce 1928 rozhodlo pro přesun 

židovské oblasti na Dálný východ Ruska. Toto rozhodnutí bylo podpořeno argumentem, že Židé se daleko 

lépe asimilují v novém a neznámém prostředí. V roce 1934 proto došlo ke zformování autonomní židovské 

oblasti v Birobidžanu.135 Čistky z let 1936 až 1938 však postihly také Birobidžan. Dva lídři regionu  

J. Libersberg a M. Chavkin byli obviněni z trockismu, nacionalismu a z příslušnosti k nepřátelským 

organizacím. Mnoho dalších vedoucích úředníků Birobidžanu bylo odstraněno z pozic a následně podléhalo 

dalším represím.136  

5.1.3 Shrnutí 

V obou režimech docházelo k perzekuci židovského obyvatelstva. Nacistická ideologie byla 

založena na hlubokém antisemitismu jejího vůdce a osob kolem něj. Tento antisemitismus byl následně 

implantován do německé společnosti prostřednictvím propagandistických protižidovských kampaní ze strany 

státu, který se snažil v lidech vzbudit dojem, že Židé jsou lidmi „podřadné rasy“. Nacistická ideologie útočila 

na Židy z etnických důvodů, přičemž se tyto útoky snažila odůvodnit principy rasové hygieny. Komunismus 

jakožto internacionalistická ideologie se neslučovala s ideou antisemitismu. Lenin i Stalin proti němu ostře 

vystupovali. Nelze však tvrdit, že by v Sovětském svazu k perzekuci židovského obyvatelstva nedocházelo. 

Na Židy nebyly vedeny útoky z důvodu jejich etnicity, ale docházelo k nim z jiných příčin. Jednou z nich 

bylo náboženství, proti kterému komunismus, jakožto ideologie založená na marxistickém ateismu, ostře 

vystupoval. Dalším faktorem bylo ekonomické postavení Židů, kteří byli původním režimem nuceni 

vykonávat určité profese, díky čemuž byli často příslušníci buržoazie, proti které se bolševici vymezovali.  

V bolševickém Rusku dostali Židé poprvé příležitost vyšvihnout se do vyšších příček společnosti (za 

předpokladu, že se vzdali židovského vyznání) a z tohoto důvodu byli mnozí bolševici lidé židovského 

původu. Ačkoliv se Stalin v meziválečné době neprezentoval jako antisemita, jeho čistky semlely mnoho 

z jeho židovských spolustraníků. V roce 1926 byla Stalinem potlačena sjednocená opozice, která se sestávala 

z drtivé části z Židů. V období velkého teroru postihly stalinské represe jak obyvatelstvo, tak stranické 

funkcionáře. Utrpěla drtivá většina bolševiků staré generace, včetně těch židovského původu. Stalin při svých 

čistkách mířil na každého, Židy nevyjímaje. Na rozdíl od ruských Židů byli němečtí Židé asimilováni a často 

                                                        
131 Polonsky, The Jews in Poland and Russia, 251-252. 
132 Ibid., 262. 
133 Stalin, Marxismus a národnostní otázka, 8. 
134 Allan Kagedan, „Birobidzhan“, Central Asian Survey 12, č. 1 (1993): 89. 
135 Haumann, A History of Eastern European Jews, 209. 
136 Pinkus, The History of a National Minority, 76 



 

 

22 

zastávali významné pozice ve společnosti. Od nástupu nacismu byli Židé postupně vytlačováni z veřejného 

života. S hlasitou podporou nacistického režimu. Byli zbavováni významných postů a také práva na vzdělání, 

aby podle rasistického učení národního socialismu uvolnili prostor údajně hodnotnějšímu árijskému 

obyvatelstvu. Shodu u obou dvou režimů lze vypozorovat v tom, že oba profitovaly za zabavování 

židovského majetku, ať už se jednalo o arizaci v Německu nebo zabavování majetku v rámci kolektivizace 

maloobchodu. V tomto ohledu je však nutné zdůraznit, že kolektivizace nebyla, rozdíl od arizace, mířená 

výlučně proti Židům.  

 

5.2 Romové 

5.2.1 Německo 

Romové se začali poprvé objevovat v Evropě ve 13. až 14. století.137 Pro svůj specifický způsob 

života čelili opovržení domácího obyvatelstva a již tehdy bylo možné sledovat první zárodky budoucího 

konfliktu mezi Romy a starousedlíky.138 Vrcholu konflikt dosáhl na přelomu 30. a 40. let minulého století, 

kdy byli Romové a Sintové v Německum, nacistickým režimem souhrnně označovaných jako Zigeuner 

(Cikáni), vystaveni nacistické genocidě. Na území nacistického Německa se nacházelo přibližně 35 000 

Romů, přičemž 11 000 z nich v Rakousku a Sudetech.139 V Německu, kde žilo těsně před válkou přibližně 80 

milionů lidí, představovali zanedbatelnou menšinu.140 Samotná problematika romského etnika nebyla pro 

představitele nacismu natolik palčivá jako například problematika židovská.  Klíčovou skutečností byl fakt, 

že ne všichni Romové byli určeni k vyvraždění. Někteří Romové byli ušetřeni jakožto „árijci“.141 V knize 

Mein Kampf se neobjevuje jediná zmínka o Romech a Hitler je za celou dobu své dvanáctileté vlády zmínil 

pouze dvakrát, a to ve spojitosti s Romy sloužícími v armádě. Přesto se stali terčem rasově motivovaných 

represí.142  

Romové byli zpočátku řazeni do kategorie „asociál“. To byla nacisty vykonstruovaná kategorie lidí, 

kteří se vykazovali jistou mírou nonkonformního chování. Do této skupiny tak mohl být zařazen prakticky 

kdokoliv, neboť samotná definice tohoto pojmu byla značně vágní. Často do této kategorie spadaly osoby, 

které se dopustily kriminálního deliktu nebo jen žily stranou společnosti.143 Neúměrně ke svému zastoupení 

ve společnosti se pak v této kategorii nacházeli právě Romové. Nacisté lidi na okraji společnosti 

kriminalizovali a tím současně utvrzovali společnost ve stereotypním vnímání Romů.144 Tímto postupem 

mělo být dosaženo toho, aby většinová společnost začala vnímat Romy jako „společensky škodlivé jedince“, 

jejichž diskriminace je nejenom ospravedlnitelná, ale přímo žádoucí.145 Jednou z kategorií deviantního 

chování, tak jak si jej definovali nacisté, byl například „cikánský způsob života“. Člověk označený touto 
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nálepkou nemusel přitom mít s romským etnikem vůbec nic společného.146 V roce 1934 sestavil 

Rassenpolitisches Amt (Úřad rasové politiky) „katalog asociálů“. Jednalo se o obsáhlý list lidí, které si režim 

vyhodnotil jako společensky nežádoucí. Romové zde byli popsáni jako „rasově nižší asociálové a zločinci 

asijského původu“.147  

Norimberské zákony se k romské problematice nevyjadřovaly, ale v témže roce byl říšským 

ministrem vnitra Wilhelmem Frickem uveřejněn dodatek, který se romské otázky týkal. Konstatoval, že 

kromě Židů jsou dalšími „znečišťovateli německé krve“ právě Romové, černoši a jejích míšenci.148 Toto 

tvrzení zopakoval v článku pro Deutsche Juristenzeitung v prosinci 1935. Romům bylo v roce 1936, stejně 

jako Židům, upřeno právo volit do Říšského sněmu a v roce 1938 v plebiscitu o připojení Rakouska.149 

V roce 1938 vydal říšský vůdce SS Heinrich Himmler dekret, který pohlížel na Romy rasovou optikou. Tento 

dekret požadoval, aby Romové a osoby s „cikánskou krví“ byly podrobeny lékařské prohlídce, která by 

stanovila jejich rasovou příslušnost.150 V témže roce vydal Frick neoficiální prohlášení, že kromě Židů jsou 

v Německu ještě další příslušníci „cizí rasy“ – Romové. Frick zde zdůraznil, že Romové představují oproti 

Židům marginální skupinu obyvatelstva a z tohoto důvodu nepokládal za nutné věnovat „romské otázce“ 

tolik pozornosti jako „otázce židovské“.151   

V nacistickém Německu neexistovala shoda na tom, jaké fyziologické prvky lze pokládat za 

charakteristické pro „romskou rasu“.152 Při určování Židů se dalo částečně odrazit od náboženského faktoru, 

kdy byla příslušnost k „židovské rase“ určována na základě židovského vyznání prarodičů. Romové byli 

z drtivé většiny křesťané. Navíc se často ženili s Němci a žili běžným způsobem života. Tím se jejich 

identifikace ještě více ztížila.153 K vyřešení otázky identifikace romské „rasy“ mělo přispět založení 

Rassenhygienische und bevölkerugsbiologische Forschungstelle v Berlíně v roce 1936, v jejímž čele stanul 

Dr. Robert Ritter.154  

Romové představovali pro Rittera prototyp lidí, kteří žili kočovným životem. Ve výčtu vlastností 

jim přisoudil primitivnost a roztěkanost, což považoval za stěžejní atributy determinující jejich kočovný 

způsob života. Jejich údajnou primitivnost spojoval s dalšími prvky, které měly být příznačné pro jejich 

život, jako víra v mysticismus a nadpřirozené síly. Ritter se snažil vysvětlit údajné kriminální sklony Romů 

tím, že nejsou schopni rozeznat reálný svět od světa fantazie, čímž mělo docházet k neschopnosti porozumět 

většinové společnosti. To mělo mít za následek jejich domnělé deviantní chování.155  

Ritter se především snažil dokázat, že Romové jsou genetickými nositeli nežádoucích vlastností.156 

Vzhledem k jejich častému mísení s německým obyvatelstvem, zůstalo podle Rittera ve společnosti jen 
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nepatrné procento „čistých“ Romů. Ti měli být ponechání, aby žili svůj kočovný život stranou německé 

společnosti.157 Skutečnost byla taková, že „tradiční Romové“, tak jak je vykreslil Ritter, se v Německu de 

facto nenacházeli.158 Odlišná situace nastala v případě tzv. Zigeunsermischlinge159 neboli částečných Romů, 

kteří měli dva až tři prarodiče romského původu.160 Ti ani zdaleka neodpovídali Ritterově popisu „tradičních 

Romů“, většinou vedli zcela běžný život.161 Ritter v nich ale spatřoval „kriminální živly“, kteří mají být 

uzavřeni v koloniích a sterilizováni.162 Ritter se rovněž domníval, že Romové jsou plně vědomi své rasové 

sounáležitosti, neboť si po léta budovali svou společnost stranou většinové populace.163 

 

5.2.2 Sovětský svaz 

První skupiny Romů se v Rusku usadily na přelomu 17. a 18. století, některé již o něco dříve.164 

Zastoupení romského etnika v Sovětském svazu bylo velice nízké. V roce 1926 se k romskému etniku hlásilo 

přibližně 61 000 lidí. Vzhledem k opatřením vedeným proti Romům se v roce 1937 k romské národnosti 

přihlásilo pouhých 2211 lidí.165 Podle údajů z všeruského romského svazu se na sovětském území ve 20. 

letech nacházelo přibližně 200 000 Romů.166 Zohledníme-li údaje z 20. let, zjistíme, že vzhledem 

k celkovému počtu obyvatel se jednalo o extrémně zanedbatelnou skupinu tvořící zhruba 0,05 % až 0,13 % 

celkové sovětské populace, čímž představovali sovětští Romové ještě marginálnější skupinu než Romové 

němečtí.167 Tito Romové netvořili celistvou komunitu uvnitř Sovětského svazu, ale několik výrazných 

skupin, které hovořily nejméně deseti dialekty. Historicky největší skupinu reprezentovali Romové ze 

skupiny Ruska Roma. Ti většinou představovali imigranty z území dnešního Německa a Polska a usazovali se 

spíše v severních a středních regionech evropské části Ruska. V 15. století přišli na území dnešní Ukrajiny 

Romové z Balkánu a Valašska, známí jako Servi. Dalšími byli Vlašští Romové. Ti přišli do Ruska až na konci 

19. a začátku 20. století z území Rakouska-Uherska. V Sovětském svazu také existovaly domácí skupiny 

Romů, ať už se jednalo o krymské Romy nebo Romy nacházející se na území Uzbekistánu a Tádžikistánu. Ti 

daná území obývali ještě před jejich připojením k Rusku.168 

Servi a Ruska Roma byli již dlouhou dobu součástí ruské kultury. V době carského Ruska se 

některým z nich podařilo vydobýt si prostřednictvím svého umění lepší postavení ve společnosti. Působili 

v romských uměleckých souborech apod. Vlašští Romové, kteří přišli do carského Ruska výrazně později, se 

nedokázali plně začlenit do většinové společnosti. Více než umění se věnovali obrábění kovů a obchodu. Byli  

též častěji spojováni s tradičními negativními stereotypy spjatými s romským etnikem – kriminalita, 

patriarchálnost, negramotnost atd. Tito Romové a další, kteří nebyli schopni přizpůsobení se většinové 
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společnosti, byli bolševiky i samotnými asimilovanými Romy vnímáni jako kulturně zaostalí.169  

Bolševici ovšem vnímali Romy, i přes jejich domnělou kulturní nevyspělost, primárně jako občany 

Sovětského svazu. Jako takoví se měli stejně jako všichni ostatní podílet na vybudování nového 

socialistického společenství. Bolševici se proto pustili do náročného úkolu, kterým chtěli docílit začlenění 

lidí, kteří byli pro svůj způsob života vždy stranou běžné společnosti. Bolševici se domnívali, že některé 

tradiční aspekty spojované s romským životem, jako například žebrání, hádání budoucnosti z rukou, tuláctví 

apod. byly jen důsledky diskriminační politiky vůči Romům. Věřili, že pokud jim bude umožněno, aby se 

začlenili a usadili, tak většina Romů této šance využije. V roce 1925 došlo ke zřízení Všeruského cikánského 

svazu (VCS), který se skládal z uvědomělých pro-socialisticky orientovaných Romů. Paradoxním na tom je 

skutečnost, že se jednalo z velké části o potomky Romů z uměleckých souborů, tj. těch Romů, kteří se i 

v carském Rusku těšili výsadnímu postavení. Ti si dali za cíl motivovat „zaostalé“ Romy a přesvědčit je ke 

změně jejich tradičního životního stylu.170 

Ačkoliv byly po říjnové revoluci rozpuštěny romské umělecké spolky (jejich činnost byla krátce 

obnovena v době NEP),171 zažívali Romové po říjnové revoluci nebývalou renesanci své etnicity. Vedení 

Sovětského svazu se intenzivně snažilo o vymýcení negramotnosti v romské populaci. Začaly být otvírány 

školy, kde byla vyučovacím jazykem romština. Dále byl aktivně podporován kulturní rozvoj romského 

etnika. Vydávaly se též knihy v romštině.172 Mezi lety 1927 až 1938 bylo publikováno zhruba 300 titulů 

v romském jazyce. Romové si tak v Rusku mohli poprvé ve svém jazyce přečíst klasická díla ruské literatury 

jako například romány Tolstého a Dostojevského.173 Bolševikům šlo primárně o to, aby se každý Rom 

v Sovětském svazu mohl seznámit s ideály komunismu prostřednictvím literatury.174  

V ostrém kontrastu k nebývalému rozkvětu romské kultury však stála perzekuce mnohých Romů.175 

Ta byla založena na mnoha faktorech, které pramenily zejména z jejich kočovného života, který se 

neslučoval s bolševiky proklamovanou ideou moderního člověka, který měl být gramotný, kulturně na výši a 

v neposlední řadě naprosto oddaný budování socialismu. Ne všichni Romové toužili po usedlém způsobu 

života. Bolševici rozdělili Romy na dvě skupiny, na „ruské Romy“ a na „cizí Romy“. „Ruští Romové“ podle 

nich představovali pokrokové Romy, kteří chtějí budovat socialismus, zatímco v „cizích Romech“ spatřovali 

nenapravitelný a cizorodý element.176  

První výraznější represe byly uskutečněny v roce 1932, kdy na Romy dopadla pasportizace.177 Obě 

tyto akce znevýhodňovaly určitou skupinu obyvatel, které si režim definoval jako „nespolehlivé“.178 Mnoho 

Romů bylo například obviněno z trestného činu spekulace. Dělo se tomu tak proto, že se se Romové odmítali 

vzdát rodinného zlata. Romové se totiž velice často nedokázali ztotožnit s bolševiky proklamovanou ideou 

„rovnosti“ a svůj společenský status měřili právě reálným vlastnictvím určité komodity, jako například 

                                                        
169 Ibid., 20-34. 
170 Ibid., 26-49. 
171 Ibid., 33-34. 
172 In Search of Happy Gypsies, 47. 
173 Abramenko a Kulaeva, Istoria i Kul’tura Cygan, 38. 
174 O’Keeffe, New Soviet Gypsies, 84. 
175 Abramenko a Kulaeva, Istoria i Kul’tura Cygan, 60. 
176 O’Keeffe , New Soviet Gypsies, 5-21. 
177 In Search of Happy Gypsies, 48-50. 
178 Kessler, „The Passport System,“ 483. 
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zlata.179 Na základě toho byli často obviněni ze spekulace a následně popraveni nebo odesláni do gulagu. 

Lidem usvědčeným ze spekulace bylo rovněž odpíráno právo na vnitrostátní pas.180   

Krátce po zavedení systému pasů a propisky byly zahájeny razie na „společensky škodlivé 

elementy“ ve velkých městech jako Moskva, Leningrad, Kyjev, Oděsa a Minsk.181 V roce 1933 proběhly 

zátahy na Romy v Moskvě, během kterých bylo zatčeno více než 5000 Romů a odesláno do „zvláštních 

kolonií na Sibiř.182 Ti, kdo transport přežili, čelili tvrdému zacházení, zimě a nedostatku jídla. Tito „cizí“ 

Romové byli deportovaní, aniž by na ně nějakým způsobem dolehla politika snažící se o začlenění Romů do 

běžné společnosti. Naopak, v důsledku bolševické hospodářské politiky často nezbývalo těmto Romům nic 

jiného než si vydělávat žebráním, na základě čehož potom byli deportovaní.183 Romská situace se v 30 letech 

postupně dále zhoršovala. Stalinské operace zasáhly mnohé z národů obývajících Sovětský svaz. V případě 

Romů se tak zastavil rozvoj romské kultury. Začaly být uzavírány romské školy, které údajně znemožňovaly 

Romům řádné začlenění do sovětské společnosti, a romštinu v literatuře znovu nahradila ruština.184 Tyto 

změny souvisely s celkovou změnou národnostní politiky a neměly za cíl diskriminovat výlučně Romy. 

 

5.2.3 Shrnutí 

Ačkoliv v obou dvou režimech probíhaly represe vůči představitelům romského etnika, nedělo se 

tomu tak ze stejných příčin. Zatímco v Německu byli Romové vyčleňováni ze společnosti ze své podstaty, 

totiž kvůli jejich údajné příslušnosti k „romské rase“, v Sovětském svazu existovala (alespoň formálně) idea 

rovnosti, na základě které se mohl každý teoreticky stát rovnocenným komponentem sovětské společnosti. 

Teprve v momentě, kdy bolševici selhávali se začleňováním Romů do společnosti, přicházeli s podobným 

nálepkováním, kdy Romy rozdělili na dvě skupiny: na domácí a tím pádem „dobré“ Romy a na cizí Romy, 

kteří ztělesňovali cizorodý a „společensky škodlivý element“. 

Oba dva režimy se shodně vymezovaly proti tradičnímu způsobu života romské menšiny, zatímco 

nacisté se snažili o vytvoření pseudovědecké teorie, která měla vysvětlit údajné deviantní chování Romů 

podle pravidel sociálního darwinismu, bolševici viděli v tradičním romském životě důsledek diskriminační 

politiky. Bolševici věřili, že lze Romy změnit a i když je nechali převézt do kolonií, nebylo to s cílem 

vyvraždit je, ale změnit jejich chování. Nacisté se svými rádoby výzkumy utvrzovali v tom, že Romové jsou 

predisponovaní k deviantnímu chování, aby tím mohli snáze ospravedlnit jejich budoucí perzekuci. 

Romové v Sovětském svazu podléhali spíše sekundární perzekuci, která nemířila cíleně na ně, ale přesto se 

jich dotkla, protože jejich život se často vyznačoval prvky, se kterými bolševici nesouhlasili, ať už se jednalo 

o držení zlata, žebrání apod. I přes určitá specifika byla politika vůči Romům určována celkovým vývojem 

národnostní politiky Sovětského svazu a tudíž prodělávala obdobné zvraty. Romové byli v nacistickém 

Německu zpočátku kategorizováni jako „asociálové“ a později se jejich situace ještě zhoršila jejich 

umístěním do stejné kategorie obyvatel jako Židé.  

 

                                                        
179 In Search of Happy Gypsies, 49-50.  
180 Kessler, „The Passport System,“ 485 
181 In Search of Happy Gypsies, 49. 
182 Geyer a Fitzpatrick, Za Obzor Totalitarismu, 194 
183 O’Keeffe , New Soviet Gypsies, 133-135. 
184 In Search of Happy Gypsies, 48-50. 
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6 Závěr 

Nacismus a bolševismus. Dvě ideologie, prostřednictvím kterých se jejich vrcholní představitelé 

snažili přinést nový a „lepší svět“ pro své občany. Těm, kteří se myšlenkám ideologie nechtěli nebo nemohli 

přizpůsobit, nabízeli její představitelé pouze teror. Tato práce si dala za cíl srovnat přístup těchto dvou 

ideologií, k dvěma vybraným neteritoriálním etnickým skupinám – Židům a Romům. Postupovala jsem 

metodou komparace, kdy jsem srovnávala obě skupiny v obou systémech. Oba režimy volily ve vztahu 

k dotčeným minoritám zcela odlišné přístupy.  

Nacistické Německo bylo státem, který byl od samého počátku založen na rasistické ideologii. Na 

základě této ideologie byli Židé a Romové systematicky vytlačováni na okraj společnosti. Zatímco židovská 

diskriminace probíhala po celou dobu nacistické vlády na „rasových základech“, k diskriminaci Romů 

docházelo zpočátku prostřednictvím zákonů proti asociálům. Později začalo být na romskou otázku 

pohlíženo stejnou optikou jako na otázku židovskou. 

Politika, kterou vůči těmto neteritoriálním skupinám zastával Sovětský svaz, byla mnohem 

rozporuplnější. Základním a neměnným cílem bolševické ideologie bylo vytvoření nadnárodního proletariátu 

a vybudování socialistické společnosti. Lenin věřil, že toho může být dosaženo vstřícnou národnostní 

politikou. Ve 20. letech proto došlo v Sovětském svazu k nebývalému rozkvětu národních kultur, včetně 

romské a židovské. Tato situace se ovšem zásadně proměnila ve 30. letech, kdy Stalin, ve snaze dosáhnout 

stejného cíle, zvolil přesně opačnou strategii – rusifikační politiku a kampaň proti nacionalismu.  

Jedním z dílčích cílů této práce bylo ověření hypotézy, zda byl teror obou režimů vůči těmto 

minoritám vykonávaný ze stejných důvodů. Perzekuce Židů byla v nacistickém Německu založena na 

rasových základech a antisemitismu, které tvořily základnu ideologie. V Sovětském svazu nedocházelo 

k diskriminaci Židů na základě antisemitismu, nýbrž na jejich třídní příslušnosti nebo náboženského vyznání. 

Nejednalo se o plošný teror, ale o represe, kterým museli někteří sovětští Židé ve větší míře čelit, s ohledem 

na jejich postavení v rámci třídního systému. Hypotéza se v tomto případě nepotvrdila. V práci jsem nalezla 

pouze jediný průnik obou dvou ideologií ve vztahu k Židům – oba režimy shodně profitovaly ze zabavování 

židovského majetku.  

Další sledovanou skupinou byli Romové. Ani u Romů se tato hypotéza nepotvrdila. Nacismus již od 

počátku jednal vůči Romům přezíravě a snažil se rádoby vědeckými metodami dokázat jejich údajnou 

předurčenost k deviantnímu chování, zatímco bolševismus spatřoval v Romech oběti diskriminační politiky a 

pokoušel se je zapojit do společnosti. Reálně se mu ale všechny Romy začlenit nepodařilo. Někteří z nich 

byli v důsledku sovětské hospodářské politiky přinuceni k životu na ulici a žebrání. A na základě toho se pak 

stali terčem represí. Oba dva režimy se shodně vymezovaly proti některým prvkům stereotypně spojeným 

s romským etnikem, protože ty se neslučovaly ani s jednou z uvedených ideologií.  V Sovětském svazu 

ovšem nebyla vedená plošná restriktivní politika vůči Romům. Represe zasáhly část romské minority, neboť 

se často jednalo o lidi, které si režim vyhodnotil jako nespolehlivé.  

 Mám-li interpretovat teror, který zasáhl výše uvedené skupiny, zastávám stanovisko mezi 

totalitarismem a revizionismem. Domnívám se, že nacistická perzekuce Židů vycházela primárně 

z antisemitismu nacistického vůdce a jeho nejbližších spolupracovníků. Před nástupem nacismu nebyl 

antisemitismus v německé společnosti tolik rozšířený. Domnívám se, že systematickou, shora vedenou 
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protižidovskou propagandou, bylo docíleno změny ve vnímání Židů německou společností. Mezi sovětskými 

občany byl antisemitismus rozšířen více, protože sovětští Židé většinou nebyli asimilovaní. Jejich 

diskriminace probíhala především na faktorech, které se neslučovaly s bolševickou ideologií („buržoazní 

původ“ apod.). Teror, který páchal Stalin na spolustranících židovského původu v průběhu čistek, si 

vysvětluji jako Stalinovu snahu zbavit se politických konkurentů, nikoliv jako cílený antisemitismus.  

 Na nacistickou perzekuci Romů sdílím pohled Guentera Lewyho. Nedomnívám se, že byla stavěná 

na stejných základech jako nacistická perzekuce Židů. Interpretuji ji jako důsledek předsudečného vnímání 

romského etnika, v důsledku kterého byli Romové automaticky řazeni do kategorie asociál. Teprve na 

základě toho si začala nacistická ideologie vytvářet teorii o biologické předurčenosti některých jedinců 

k deviantnímu chování. Represe vůči sovětským Romům nebyly rasového původu, ale měly spíše socio-

ekonomické pozadí. Považuji je za důsledek selhání bolševického režimu ve snaze začlenit tyto jedince do 

sovětské společnosti. 

 Obě zkoumané etnické minority byly terčem represí mnoha režimů a dodnes představují nesmírně 

zranitelnou skupinu. Proto bychom se měli snažit o větší porozumění vůči těmto skupinám, abychom předešli 

opakování chyb minulosti. 
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Summary 

This thesis deals with the position of the Jewish and Roma minority in the territory of Nazi Germany and 

Bolshevik Russia in the interwar period. In the case where both regimes applied terror to them, this thesis 

examined whether it was identically ideologically justified in both regimes. This hypothesis was refuted by a 

comparative method. The Nazi and Bolshevik regimes differed in their approach to the Jewish minority, as 

well as in terror. In Nazi Germany, widespread terror was applied against these groups, but not in the Soviet 

Union. In Nazi Germany, based on the racist theory of race supremacy, Jews were classified as racially 

inferior. As such, they faced systematic and escalating persecution by the state. In the Soviet Union, a 

generous national policy was initially pursued, which aimed to unite all the inhabitants of the Soviet Union in 

the Bolshevik effort to build a socialist state. In the Soviet Union, there was no widespread terror against the 

Jewish minority, yet some of its members were repressed on socio-economic grounds. Both regimes equally 

benefited from the confiscation of Jewish property. In Nazi Germany, the Roma faced prejudice, based on the 

negative stereotypes associated with this minority. As a result, the Nazis were classified as "antisocial" by the 

Nazis. This policy gradually changed, and the persecution of the Roma was later carried out on racial 

grounds, as was the persecution of the Jews. In the Soviet Union, the Roma were perceived as an equal part 

of Soviet society, and there was a strong support for their ethnicity. As a result of the economic policy of the 

Soviet Union, some of them were pushed to life on the margins of society, for which they subsequently faced 

repression or were assessed as "unreliable.” 

Tato práce se zabývá postavením židovské a romské minority na území nacistického Německa a 

bolševického Ruska v meziválečné době. V případě, kdy oba režimy volily vůči těmto skupinám teror, 

zjišťovala tato práce, zda byl v obou režimech totožně ideologicky zdůvodňován. Komparativní metodou 

byla tato hypotéza vyvrácena. Nacistický a bolševický režim se lišily v přístupu k židovské menšině, i 

v teroru. V nacistickém Německu byl vůči těmto skupinám uplatňován plošný teror, v Sovětském svazu 

nikoliv. V nacistickém Německu založeném na rasistické teorii o nadřazenosti ras byli Židé klasifikováni 

jako rasově méněcenní. Jako takoví čelili systematické a stupňující se perzekuci ze strany státu. V Sovětském 

svazu byla zpočátku uplatňovaná velkorysá národnostní politika, která měla za cíl sjednotit všechny 

obyvatele Sovětského svazu v bolševické snaze o vybudování socialistického státu. V Sovětském svazu 

nedocházelo k plošnému teroru páchaného na židovské minoritě, přesto na některé jejich příslušníky 

dopadaly represe na socio-ekonomickém základě. Oba dva režimy shodně profitovaly ze zabavování 

židovského majetku. V nacistickém Německu čelili Romové předsudečnému jednání, na základě zažitých 

negativních stereotypů spjatých s touto minoritou. V důsledku toho byli Romové nacisty řazeni do kategorie 

„asociál“. Tato politika se postupně proměnila a perzekuce Romů byla posléze vykonávána na rasových 

základech, stejně jako perzekuce židovská. V Sovětském svazu byli Romové vnímáni jako rovnocenná 

součást sovětské společnosti a zpočátku docházelo k silné podpoře jejich etnicity. V důsledku hospodářské 

politiky Sovětského svazu byli někteří z nich dotlačeni k životu na okraji společnosti, za což následně čelili 

represím nebo byli vyhodnoceni jako „nespolehliví“. 
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