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Abstrakt 
Bakalářská práce Aféra Oradour sur Glane pojednává o sporu dvou francouzských regionů, 

který vyvolal proces v Bordeaux v roce 1953. Během druhé světové války byla limousinská 

obec Oradour sur Glane srovnána se zemì jednotkami SS. Na masakru se podìleli i alsaštì 

vojáci násilně inkorporovanì do německé armády, tzv. „malgré-nous“. V průběhu soudnìho 

procesu s vojáky podìlejìcìmi se na masakru vznikla aféra Oradour, tedy spor mezi regiony 

Alsaskem a Limousinem. Alsasko se během aféry postavilo na stranu „malgré-nous“ proti 

oradourský pozůstalým reprezentovaným Limousinem. Kaţdá strana bojovala o svou 

spravedlnost pomocì manifestacì a nátlaku na politické představitele. V čele mobilizace proti 

soudnìmu procesu a následné amnestii udělené „malgré-nous“ francouzskou vládou stály na 

obou stranách asociace chránìcì práva alsaských vojáků odsouzených v Bordeaux a 

oradourských pozůstalých. Spor obou stran pokračoval aţ do roku 2004, kdy proběhlo 60. 

výročì masakru v Oradouru. Výročnì ceremonie se konala v duchu usmìřenì obou stran, o 

kterém hovořili jak přìtomnì politici, tak novináři. Cìlem bakalářské práce je zmapovat průběh 

aféry Oradour a ověřit, zda lze povaţovat 60. výročì masakru za konec sporu mezi „malgré-

nous“ a oradourskými pozůstalými. 

 

 

Abstract 
Bachelor thesis „Affair of Oradour-sur-Glane“ describes the conflict between two French 

regions since the process in 1953, in Bordeaux. During the Word War II the village Oradour-

sur-Glane in Limousin region was destroyed by the military force SS. In massacre also 

participated Alsatians soldiers forcibly conscripted to the German army, called “malgré-

nous”. During the judicial process against the soldiers participating in the massacre of 

Oradour was started the conflict between Alsace and Limousin, called “Oradour Affair”. 

Alsace took role of the defender of “malgré-nous” against Limousine, which represented the 

survivors. Each side of the conflict fought for its own justice with manifestations and pressure 

on political leaders. In each side of the conflict stood one leading associations mobilizating 

against judicial process (on one side) and against general amnesty (on the other side) given by 

French government to “malgré-nous”. Confrontation of both sides of conflict continued until 



 

 

the year 2004, the time of the 60
th

 anniversary of massacre in Oradour. One of the goals of the 

jubilee ceremony was reconciliation with the both sides of the conflict, represented by two 

regions of Alsace and Limousine. In those days both political leaders and journalists speaks 

mostly about this reconciliation. Primal goal of this Bachelor thesis is to describe the Oradour 

affair. The second goal is to verify if the 60
th

 anniversary of massacre could be the end of the 

conflict between “malgré-nous” soldiers and survivors of the Oradour massacre.  
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1 Úvod 

 

Během druhé světové války byla část Francie okupovaná nacistickou Třetì řìšì. 

Region Alsasko a departement Mosela v severnìm Lotrinsku byly v roce 1940 anektovány a 

jako Alsasko-Lotrinsko začleněny do Třetì řìše. Nacistická vláda mobilizovala i na tomto 

územì, do německé armády a do sloţek SS tak byli násilně inkorporováni (incorporé de force) 

vojáci francouzské národnosti, kteřì byli nuceni bojovat proti svému lidu. Pro tyto vojáky se 

vţil pojem „malgré-nous“
1
 čili „nám navzdory“, který pocházì jiţ z obdobì po prvnì světové 

válce, kdy byli alsaštì a moselštì vojáci rovněţ nuceni bojovat na straně nepřìtele. 

Několik vojáků násilně inkorporovaných do jednotek SS se podìlelo také na vypálenì 

a masakru obyvatel francouzské obce Oradour sur Glane v regionu Limousin ve střednì 

Francii v červnu roku 1944. Jejich podìl na tomto masakru, který se stal symbolem 

francouzského utrpenì během druhé světové války, vyvolal během soudnìho procesu s vinìky 

této tragédie v Bordeaux roku 1953 národnì krizi, pro kterou se vţil pojem „aféra Oradour“.
2
 

Jde o politickou a právnì aféru pokračujìcì ve sporu dvou stran obhajujìcìch vlastnì pojetì 

spravedlnosti.  

Aféra Oradour je autory, zabývajìcìmi se masakrem v Oradour sur Glane a procesem 

v Bordeaux, nejčastěji označována jako spor dvou regionů, nebo spor dvou provinciì.
3
 Této 

definice se bude práce drţet, pracovat bude tedy s regiony jako s jednotkami obhajujìcìmi 

zájmy svých obyvatel. Proti sobě se postavilo Alsasko, bránìcì „malgré-nous“ pocházejìcì 

z jeho departementů, a Limousin, hájìcì zájmy obětì oradourského masakru. Zejména kvůli 

této aféře se obyvatelé Alsaska cìtili osamoceni a nepochopeni ve svém utrpenì proţitém 

během druhé světové války. Vzrostly zde rovněţ separatistické tendence. Problém zasáhl 

národnì soudrţnost Francie a politická reprezentace na něj byla nucena reagovat a zabránit 

moţnému zhroucenì národnì jednoty. V analýze aféry Oradour se sice práce zaměřì na postoj 

dvou zainteresovaných regionů a jejich lokálnìch aktérů, ovšem postoje a zásadnì rozhodnutì 

francouzského prezidenta či vlády budou vţdy zmìněny uvnitř jednotlivých kapitol týkajìcìch 

se regionů. 

                                                 
1
 Souslovì „malgré-nous“ je různými autory psáno různým způsobem. V práci bude pouţit způsob Sarah Farmer 

s malými pìsmeny a v uvozovkách. Za „malgré-nous“ jsou označováni alsaštì a moselštì vojáci násilně 

inkorporovanì do německých vojenských sil během prvnì či druhé světové války. Celkem se jedná přibliţně o 

160 000 muţů. 
2
 L´affaire d´Oradour. Pojem převzatý od Jeana-Laurenta Vonaua či Sarah Farmer označuje aféru, která vznikla 

během procesu v Bordeaux, tedy spor mezi dvěma regiony počìnajìcì rokem 1953. 
3
 Sarah Farmer, Guillaume Javerliat či Jean-Laurent Vonau. 
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Po krizi během procesu v Bordeaux v roce 1953 aféra Oradour pokračovala, i kdyţ 

se v nì nadále neangaţovaly celé regiony. Za událost, během které došlo k usmìřenì obou 

znepřátelených stran, je ve francouzském tisku povaţováno 60. výročì masakru v Oradour sur 

Glane v roce 2004. 

 

K tématu masakru v Oradour sur Glane a procesu v Bordeaux existuje mnoţstvì 

převáţně francouzsky psané literatury. Práce se bude opìrat hlavně o dvě dìla autorů ze 

znepřátelených regionů – Alsaska a Limousinu a o knihu americké historičky, jejìţ pohled lze 

povaţovat za nezaujatý. 

Sarah Farmerová je autorkou několika analýz týkajìcìch se Oradour sur Glane a je 

ostatnìmi historiky, zabývajìcìmi se masakrem, povaţována za jednu z největšìch odbornic na 

daný problém. Americká historička mimo jiné vedla na toto téma v devadesátých letech 

rozhovory s pozůstalými a s poslednìmi pamětnìky masakru. V knize Oradour, 10 juin 1944: 

arrêt sur mémoire popisuje samotný masakr v Oradouru, události několika následujìcìch dnì, 

mapuje proces v Bordeaux a aféru jìm vyvolanou a poslednì kapitolu věnuje obyvatelům 

Oradouru a politickému ţivotu ve městě po masakru.
4
 Studie se zaměřuje na to, jaké mìsto má 

tato událost v paměti francouzského národa, a snaţì se odpovědět na otázku, proč si politici 

vybrali město Oradour jako národnì symbol. Práce z této knihy čerpá nejvìce. 

Dalšì z výchozìch publikacì je kniha alsaského historika, právnìka a profesora Jeana-

Laurenta Vonaua Le procès de Bordeaux: les Malgré-Nous et le drame d'Oradour.
5
 

Vonauova práce se snaţì zmapovat celý proces v Bordeaux s důrazem na jeho právnì stránku. 

Tato kniha je vyuţita hlavně k vylìčenì procesu v Bordeaux a následné krize roku 1953, 

obsahuje několik kapitol týkajìcìch se alsasko-limousinských rozporů, limousinského postoje 

k dramatu násilně inkorporovaných vojáků a alsaského utrpenì během druhé světové války. 

Vzhledem ke své angaţovanosti v aféře se Vonau ve své práci přiklánì spìš na stranu Alsaska. 

Podrobným rozborem procesu v Bordeaux je rovněţ práce Limogeského 

univerzitnìho profesora Guillauma Javerliata Bordeaux 1953: le deuxième drame d'Oradour: 

entre histoire, mémoire et politique.
6
 Jejìm hlavnìm výzkumným zájmem je názor společnosti 

v Limousinu a v Alsasku na tento proces, popisuje události v těchto regionech během konánì 

procesu a po něm. Javerliat pro svou práci čerpal převáţně z celostátnìho, alsaského a 

                                                 
4
 Sarah Farmer, Oradour: 10 juin 1944, arrêt sur mémoire (Paris: Perrin, 2004). 

5
 Jean-Laurent Vonau, Le procès de Bordeaux: les Malgré-Nous et le drame d'Oradour (Strasbourg: Ed. du 

Rhin, 2003). 
6
 Guillaume Javerliat, Bordeaux 1953: le deuxième drame d'Oradour: entre histoire, mémoire et politique 

(Limoges: Pulim, 2009). 
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bordeauxského tisku z roku 1953. Hlavnì přìnos jeho knihy spočìvá v analýze mediálnìho 

pokrytì aféry. Je patrné, ţe autor sympatizuje s oradourskými pozůstalými. 

Mezi dalšì zdroje práce patřì např. Petite histoire d´Oradour sur Glane, de la 

préhistoire à nos jours, la tragédie 10 juin 1944, le procès de Bordeaux, le procès de Berlin 

lokálnìho historika a profesora Alberta Hivernauda, který se v 70. letech zabýval mimo jiné 

dějinami departementu Haut-Vienne.
7
 Hlavnì část této knihy je rozdělena na tři kapitoly – 

Tragédie 10. června 1944, Proces v Bordeaux a Proces v Berlìně. Autor v popisu daného 

problému postupuje chronologicky a podrobně lìčì události bez toho, aby se pouštěl do jejich 

hodnocenì nebo kritiky.  

Dalšì knihou, která je v práci pouţita, je dìlo historika a novináře Henriho Demaye a 

jeho spoluautorů Oradour, soixante ans après: La mémoire face à l´outrage, zabývajìcì se 

oradourskou pamětì.
8
 Kniha byla vydána k 60. výročì masakru. Obsahuje výpovědi o 

oradourském masakru od pozůstalých, ţurnalistů a od lidì, kteřì tragédii přeţili, a přinášì tak 

pohled na událost s odstupem šedesáti let. Vyuţity jsou také dalšì knihy zabývajìcì se 

problematikou Oradouru a procesu v Bordeaux, jako napřìklad Oradour: l'extermination 

Bernarda Fichbacha a Oradour, la politique et la justice Jeana-Jacquese Fouchého.
9
  

Dále práce vycházì např. z bulletinu Asociace utečenců a násilně inkorporovaných z 

Haut-Rhin (Bulletin de liaison), z kterého čerpá pohled na aféru Oradour od organizace 

zastupujìcì „malgré-nous“. Článek Jeana-Jacquese Fouchého Le Centre de la Mémoire 

d´Oradour je důleţitým zdrojem zejména pro kapitolu, pojednávajìcì o Oradourském 

pamětnìm centru.
10

 Práce čerpá také z článků dostupných na internetových stránkách vojáků 

násilně inkorporovaných do německé armády www.malgre-nous.eu a z oficiálnìch stránek 

oradourského pamětnìho centra www.oradour.org.
11

 Poslednì kapitola zabývajìcì se 60. 

výročìm oradourského masakru se opìrá převáţně o francouzský tisk, zejména pak o zprávy 

Agence France Presse (AFP) z června roku 2004. 

 

                                                 
7
 Albert Hivernaud, Petite histoire d'Oradour-sur-Glane, de la préhistoire à nos jours la tragédie 10 juin 1944, 

le procès de Bordeaux le procès de Berlin (Limoges: A. Bontemps,1983). 
8
 Henri Demay, Pierre Louty a Albert Valade, Oradour, soixante ans après: La mémoire face à l´outrage 

(Neuvic-Entier: Editions de la Veytizou, 2004). 
9
 Bernard Fischbach, Oradour: l'extermination (Strasbourg: Hirlé, 2005); Jean-Jacques Fouché, Oradour, la 

politique et la justice (Saint-Paul: Lucien Souny, 2004). 
10

 Jean-Jacques Fouché, „Le Centre de la Mémoire d´Oradour“, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, č. 73 

(leden/březen 2002): 128, www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2002-1-page-125.htm 

(staţeno 10. 2. 2011). 
11

 L´incorporation de force dans l´armée allemande, www.malgre-nous.eu (staţeno 21. 3. 2011); Oficiálnì 

stránky Le Centre de la Mémoire d´Oradour sur Glane, www.oradour.org (staţeno 26. 4. 2011). 
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Struktura práce je rozdělena do třì částì. Prvnì kapitola se věnuje úvodu do 

problematiky aféry Oradour, která vycházì z vyvraţděnì francouzské obce Oradour sur Glane 

během druhé světové války. Jejì prvnì část popisuje události, které se odehrály v Oradour sur 

Glane 10. června 1944. Toho dne byla obec srovnána se zemì jednotkami divize SS Das 

Reich a zavraţděno zde bylo 642 lidì. Členy divize bylo i 13 násilně inkorporovaných vojáků 

z Alsaska, „malgré-nous“. S nimi a s dalšìmi německými členy divize byl posléze veden 

v Bordeaux v roce 1953 soudnì proces, kterému se věnuje druhá část prvnì kapitoly. Popisuje 

okolnosti procesu v Bordeaux a následnou amnestii udělenou „malgré-nous“ francouzskou 

vládou. 

Druhá kapitola se zabývá vznikem sporu mezi dvěma regiony, tedy samotnou aférou 

Oradour. Jejì prvnì část je rozdělena na dvě podkapitoly, z nichţ kaţdá je věnována postoji 

jednoho regionu. Podkapitoly se věnujì jednotlivým aktérům sporu, tedy asociacìm bránìcìm 

zájmy „malgré-nous“ a oradourských obětì, jejich reakcìm na rozsudek procesu v Bordeaux a 

následnou amnestii a mobilizacìm obyvatel obou regionů vyjadřujìcìch nespokojenost 

s průběhem událostì. Na závěr jsou poznatky z obou podkapitol porovnány. Druhá část druhé 

kapitoly rozebìrá prvnì milnìk ve sporu mezi regiony, a sice otevřenì pamětnìho centra 

v Oradour sur Glane v roce 1999, jehoţ inauguraci provázely nesouhlasné reakce ze strany 

asociace sdruţujìcì přátele „malgré-nous“. 

Třetì a poslednì kapitola se zabývá 60. výročìm masakru v Oradour sur Glane. 

Analyzuje pamětnì ceremonii v Oradouru 10. června 2004 se zaměřenìm na účast státnìch a 

hlavně alsaských politických a cìrkevnìch představitelů. Pamětnì ceremonie probìhala 

v duchu smìřenì obou stran sporu. Tato kapitola se pokoušì potvrdit, či vyvrátit, zdali se obě 

strany skutečně usmìřily, a to s ohledem na reakce obyvatel Limousinu na průběh pamětnì 

ceremonie a na prohlášenì oficiálnìch představitelů obou regionů během události. V poslednì 

části kapitoly jsou předchozì závěry potvrzeny dalšìmi důkazy. 

 

Prvnì část práce analyzuje na základě sekundárnì literatury masakr v Oradour sur 

Glane, proces v Bordeaux a průběh aféry v roce 1953. Srovnává informace o daných 

problémech z různých zdrojů, aby byl vytvořen co nejpřesnějšì přehled událostì, v přìpadě 

průběhu aféry oproštěný od osobnì zainteresovanosti jednotlivých autorů pouţìvané literatury. 

Na závěr daného úseku srovnává jednotlivé údaje o průběhu aféry v roce 1953 v obou 

regionech a snaţì se o jejich co nejvýstiţnějšì komparaci. Dalšì část analyzuje nejdůleţitějšì 

milnìky aféry na přelomu stoletì a následně pracuje s články v dobovém francouzském tisku, 

na jejichţ základě se pokoušì o analýzu mediálnì roviny průběhu 60. výročì masakru. Pomocì 
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novinových článků a dalšìch zdrojů se snaţì o kritický pohled na dané výročì a zároveň o 

analýzu konce sporu mezi lokálnìmi aktéry z obou regionů. Jako pomocná kritéria ukončenì 

aféry si stanovuje emocionálnì reakce obyvatel Alsaska a Limousinu a prohlášenì lidì 

zainteresovaných do sporu na obou stranách. 

Práce si klade za cìl analyzovat vznik a průběh aféry Oradour, nastìnit jejì 

nejdůleţitějšì milnìky a porovnat postoje, reakce a mìru mobilizace proti „bezprávì“ v obou 

regionech. Snaţì se stanovit hlavnì aktéry působìcì na obou stranách sporu a určit jejich podìl 

na průběhu aféry. Zároveň se pokoušì odpovědět na otázku, zdali je opravdu moţné 

povaţovat rok 2004 za konec aféry Oradour, či jestli bylo „definitivnì usmìřenì“ obou stran, o 

kterém hovořì někteřì historici a novináři, pouze politickým gestem. Dìlčì hypotézou studie je 

tvrzenì, ţe i přes snahu politických představitelů během 60. výročì spor pokračoval na 

občanské a asociativnì úrovni, mezi oradourskými pozůstalými a obyvateli města a obhájci 

alsaských „malgré-nous“. 
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2 Masakr v Oradour sur Glane a proces v Bordeaux 

2.1 Masakr v Oradour sur Glane 

 
2.1.1 Obec během druhé světové války 

 

Oradour sur Glane
12

 se nacházì ve francouzském regionu Limousin, přibliţně dvacet 

kilometrů na severozápad od města Limoges. V červnu 1944 byl Oradour prosperujìcìm 

zemědělským městysem. Ţilo zde přibliţně 330 obyvatel, hlavně řemeslnìků a obchodnìků, a 

na samotách v okolì dalšìch přibliţně 1 500 lidì.
13

  

Během druhé světové války nebyl Oradour, stejně jako celý limousinský region, přìliš 

postiţený německou okupacì. Uniformovanì vojáci se v ulicìch téměř nenacházeli. Jediným 

kontaktem téměř izolovaného regionu s válečným děnìm byl přìchod ţen a dětì z nejvìce 

postiţených regionů na severovýchodě Francie. Do Oradouru tak během války přišlo přibliţně 

400 lidì ze Schiltigheimu, předměstì Štrasburku. Souţitì Alsasanů a Limousanů bylo podle 

zpráv Červeného křìţe v mnoha přìpadech komplikované. Hlavnìm důvodem tohoto 

neporozuměnì byl odlišný dialekt Alsasanů a jejich jiné náboţenstvì. Katoličtì Alsasané totiţ 

přišli do převáţně sekularizovaného regionu.
14

 Vytvořil se tak nepřìznivý pohled obyvatel 

Limousinu na Alsasany, který přispěl k nepřátelskému postoji k celému regionu po 

oradourském masakru.  

 

2.1.2 Masakr v Oradouru v sobotu 10. června 1944  

 

Sobota 10. června 1944, kdy došlo k vyvraţděnì obyvatel města a jeho srovnánì se 

zemì, začala pro lidi v Oradouru jako běţný den. Zcela nečekaně byla obec v odpolednìch 

hodinách obklìčena přibliţně 120 vojáky z divize SS Das Reich, která byla do regionu 

poslána několik dnì předtìm, aby bojovala proti odboji.
15

 

Tři skupiny vojáků začaly po přìjezdu do Oradouru násilně shromaţďovat obyvatele 

z okrajů města a z okolnìch polì a farem do jeho středu. Většina obyvatel jejich přìchod 

                                                 
12

 V následujìcìm textu bude pouţìván pouze zkrácený název Oradour na mìsto celého názvu obce Oradour sur 

Glane. 
13

 Podle informace z roku 1936. Farmer, „Oradour“, 22. 
14

 Ibid., 23-25. 
15

 Masakr obyvatel Oradouru a jeho následné vypálenì provedli němečtì vojáci z jednotky SS, ze 3. roty prvnìho 

praporu pluku Der Führer divize Das Reich generála Lammerdinga. Velitelem 3. roty byl kapitán Kahn. V divizi 

bylo 40 „malgré-nous“, z nichţ 13 bylo přìmo zapojeno do masakru. Tato divize vznikla v roce 1941 v regionu 

Wissenbourg. V únoru 1944 byla jejì většì část převelena do Francie do oblasti Bordeaux. S vyloděnìm v 

Normandii se divize začala přesouvat na nově vzniklou frontu, kde utrpěla velké ztráty, s frontou se přesouvala 

směrem na východ a při kapitulaci Německa se nacházela v Rakousku, Maďarsku a Československu. Hivernaud, 

„Petite histoire“, 52; Farmer, „Oradour“, 28. 
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povaţovala za rutinnì kontrolnì akci, jen několik mladých muţů, kteřì měli být posláni 

do Německa na povinnou práci, byli uprchlými válečnými vězni nebo komunistickými 

aktivisty, se poschovávalo nebo uprchlo. Všichni obyvatelé Oradouru byli shromáţděni na 

největšì otevřený prostor v obci ke kontrole identity. Na trţiště jednotky odvedly rovněţ 

všechny děti, které byly zrovna ve školách.
16

 Poté němečtì vojáci oddělili od muţů ţeny a 

děti, které odvedli do kostela, kde je zavřeli.  

Německý důstojnìk se posléze obrátil ke shromáţděným 250 muţům, aby jim oznámil, 

ţe se německá armáda doslechla o tom, ţe jsou v Oradouru schovány zbraně a munice. Na 

signál velitele vojáci rozdělili muţe do šesti skupinek po 30 aţ 70 a odvedli je na okraj 

vesnice do stodol a garáţì, nejrozlehlejšìch, které našli. Podle výpovědì přeţivšìch muţi 

nebyli nervóznì, věděli, ţe nařčenì, která proti nim vojáci vyslovili, nejsou pravdivá. Věřili, ţe 

je to jen otázka času, neţ je propustì.
17 

 

Do jedné ze stodol bylo zahnáno 62 muţů, z nichţ 6 mladìků ve věku 18 aţ 22 let 

střelbu přeţilo.
18

 Proto se dochovaly podrobnosti o tom, co se na tomto mìstě odehrálo. Jeden 

z nich vypověděl, ţe muţi ve stodole znervózněli, kdyţ vojáci dopravili dovnitř kulomet. Po 

krátkém čekánì se ozval výstřel kapitána Otto Kahna z hlavnì ulice jako signál pro zahájenì 

střelby proti muţům seřazeným ve stodolách. Poté vojáci pokryli jejich těla slámou a stodolu 

zapálili. Šest mladých muţů zůstalo ukrytých pod mrtvými těly ostatnìch, neţ uprchli a 

podařilo se jim skrýt se v polìch. Ve skrýši zůstali aţ do večera, kdy celé město Oradour 

zachvátily plameny. Poţár zaloţily jednotky SS pozdě odpoledne v celé obci, systematicky 

zapalovaly dům za domem a pomáhaly si hořlavými materiály. Nezapálily ovšem všechno, 

z obchodů vynášely maso, alkohol, kola atd. V půl osmé večer jiţ hořelo celé město.
19

 

Během masakru muţů byly ţeny a děti zavřeny v kostele. Poté vešli dovnitř dva vojáci 

a poloţili na oltář bednu, která po zavřenì dveřì kostela explodovala. Exploze vyvolala 

paniku, během které byly dveře znovu otevřeny a vojáci dovnitř začali střìlet kulometem. Poté 

kostel zapálili.
20

 

Jednotka opustila Oradour ještě ten den večer. Do vyhořelého města se vrátila 

v pondělì 12. června ráno skupina vojáků z Limoges a začala pohřbìvat mrtvé do hromadných 

                                                 
16

 Celkem 191 dětì z širokého okolì bylo ten den odpoledne ve škole kvůli ohlášené lékařské prohlìdce. 

Hivernaud, „Petite histoire“, 42. 
17

 Ibid., 42-45. 
18

 Marcel Darthout, Yves Roby, Robert Hébras, Robert Borie, Clément Broussadier a Pierre-Henri Poutaraud, 

který byl zastřelen během útěku do úkrytu. Farmer, „Oradour", 200.  
19

 Hivernaud, „Petite histoire“, 49. 
20

 Farmer, „Oradour“, 31. 
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hrobů poblìţ kostela. Dalšì těla navršila do sklepů a zakryla troskami. Po několika hodinách 

město opustila.
21

  

Během masakru v Oradouru bylo zabito 642 lidì,
22

 z toho 393 obyvatel Oradouru a 57 

uprchlìků z Alsaska a Mosely.
23

 Zemřelo 190 muţů, 245 ţen a 207 dětì.
24

  

Existuje několik teoriì, které se snaţì osvětlit důvod, proč si jednotka SS vybrala za cìl 

svého útoku právě Oradour sur Glane, napřìklad záměna s Oradour sur Vayres, nedalekým 

centrem francouzských partyzánů. Během následujìcìho procesu v Bordeaux hledali 

vyšetřujìcì na tuto otázku odpověď, ale obţalovanì vojáci ji poskytnout nedokázali. 

Odpovědnì velitelé byli buď mrtvì, nebo nepřìtomnì. Podle většiny zdrojů jednotky SS ţádný 

zvláštnì důvod vybrat si právě toto mìsto neměly, jejich hlavnìm cìlem bylo zasadit ránu 

francouzskému odboji, a právě Oradour jim stál v cestě z východu směrem na frontu 

v Normandii. Bylo to malé město, které se dalo snadno obklìčit, a jeho obyvatelé měli 

k německým jednotkám důvěru, protoţe se ničìm neprovinili (obec nebyla na seznamech 

Gestapa jako podezřelá ani nespolupracovala s odbojem), nedal se tu tedy očekávat ţádný 

odpor. Protoţe masakr v Oradouru pravděpodobně nebyl přìmým zásahem proti 

partyzánskému odboji a jeho jediným cìlem bylo zastrašovánì, stal se symbolem nacistického 

vojenského barbarstvì.
25

 

 

2.1.3 Reakce režimu ve Vichy a francouzského odboje 

 

Drama, které se v Oradouru odehrálo, vyvolalo téměř jednotnou reakci: pohoršenì, 

nevoli, protesty a manifestace a cìrkevnì i civilnì ceremonie na památku zabitých, kterým se 

okupačnì sìly bez úspěchu pokoušely zabránit. 

Prefekt regionu Limoges Marc-Paul Freund-Valade čtyři dny po masakru poslal 

zprávu vládě ve Vichy, ve které ji informoval o událostech v Oradouru a kterou protestoval 

proti jednánì okupačnì moci. Dne 21. června byla v limogeské katedrále za přìtomnosti 

regionálnìho prefekta odslouţena katolická mše za mrtvé, v Limoges byl vyhlášen den 

smutku a proběhla manifestace na protest proti německému barbarstvì.
26

 

                                                 
21

 Ibid., 33. 
22

 Čìslo uvedené jako oficiálnì civilnìm soudem v Rochechouartu dne 28. května 1946. Fouché, „Oradour, la 

politique et la justice“, 22-23. 
23

 Jean Koenig, „La tragédie d´Oradour-sur-Glane“, Bulletin de liaison, č. 216 (2005): 31. 
24

 Hivernaud, „Petite histoire“, 48; Demay, „Oradour“, 48. Počty obětì se v různých zdrojìch lišì, napřìklad podle 

Fouché, „Oradour“ zemřelo v Oradouru 161 muţů, 221 ţen od 21 let a 260 dětì do 14 let. 
25

 Hivernaud, „Petite histoire“, 60; Demay, „Oradour“, 132-33. 
26

 Farmer, „Oradour“, 36–37. 
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Německé autority a představitelé reţimu ve Vichy se snaţili omezit dostupnost 

informacì o masakru, který označili za legitimnì obranu proti sìdlu partyzánů.
27

 Pouze maršál 

Philippe Pétain se pokusil protestovat proti represáliìm v dopise Adolfu Hitlerovi a zároveň 

prostřednictvìm svého zástupce vyjádřil soustrast s krutým jednánìm proti obyvatelům 

Oradouru. Francouzské odbojové hnutì (Résistance) přirozeně pouţilo Oradourský masakr 

jako záminku k útokům na reţim, v červenci o události informovaly všechny odbojáři 

vydávané noviny.
28

 

Aţ 14. června se do Oradouru dostaly prvnì záchranné sìly z Regionálnì sluţby pasivnì 

obrany (Services départementaux de la défense passive), Červeného křìţe a Národnì obrany, 

které začaly s exhumovánìm těl narychlo pohřbených Němci.
29

 Těla byla transportována na 

hřbitov, kde byla znovu pohřbena. Z Limoges byla dalšì den vypravena speciálnì tramvaj (ze 

správnìho města regionu vedla aţ do Oradouru pravidelná tramvajová linka) s lékaři, 

záchranáři a členy Červeného křìţe.
30

 

2.2 Proces v Bordeaux 

 

Veřejnost poţadovala ihned po události, aby byli vojáci odpovědnì za masakr 

v Oradouru nalezeni a postaveni před soud. Ţádný proces ovšem nemohl být zahájen za 

přìtomnosti německých vojsk na francouzském územì. I po skončenì války šlo vyšetřovánì 

pomalu a identifikace vinìků byla pracná. Úřady, zabývajìcì se válečnými zločiny, měly 

spoustu práce a vojáci, podìlejìcì se na masakru, byli také obţalováváni z dalšìch válečných 

zločinů. 

Od roku 1946 proběhlo několik soudnìch lìčenì a projednánì, neţ byl v lednu 1953, 

téměř 9 let po masakru, otevřen v Bordeaux proces „Aféra Kahn a ostatnì, obţalovanì za 

masakr v Oradouru“ (L´Affaire Kahn et autres, accusés du massacre d´Oradour), ţurnalisty 

označován jako „proces Oradour“. Konal se od 12. ledna do 13. února 1953 a vojenský 

tribunál byl sloţen ze šesti představitelů Résistance. Předsedal mu soudce Nussy Saint-

Saëns.
31

 

 

                                                 
27

 Demay, „Oradour“, 105. 
28

 Libération, Résistance, La Marseillaise, Les Lettres françaises – édition spéciale atd. Farmer, „Oradour“, 37-

40. 
29

 Vonau, „Le procès de Bordeaux“, 23. 
30

 Farmer, „Oradour“, 35. 
31

 Proces v Bordeaux se odehrával před vojenským tribunálem, coţ přikazoval zákon o kolektivnì odpovědnosti 

z roku 1948, viz dále. Ibid., 134-40. 



11 

 

 

 

2.2.1 Okolnosti procesu v Bordeaux 

 

Na seznamu obţalovaných bylo 65 členů divize Das Reich, z nichţ 44 bylo na útěku, 

odpykávalo si tresty vězenì za jiné válečné zločiny, či bylo od procesu osvobozeno ze 

zdravotnìch důvodů.
32

 Z obţalovaných se tedy dostavilo k soudu pouze 21 lidì, 7 Němců a 14 

Alsasanů. Jeden z obţalovaných Alsasanů vstoupil do SS jako dobrovolnìk a 13 z nich mělo 

status „malgré-nous“. „Malgré-nous“ obţalovanì v procesu v Bordeaux byli naverbováni do 

německých jednotek na konci roku 1943 a na začátku roku 1944 a většina z nich byla v roce 

1944 mladšì 18 let. Jejich mladý věk se stal jednìm z argumentů obhajoby.
33

 

Obţalovanì byli před soud postaveni dìky „zákonu Oradour“ (loi Oradour).
34

 Jedná se 

o retroaktivnì zákon z 15. zářì 1948 o kolektivnì odpovědnosti (responsabilité collective) za 

válečné zločiny pro všechny, kteřì byli součástì vojenské skupiny, jeţ spáchala válečný 

zločin, tedy i pro francouzské občany nemajìcì status zahraničnìch agentů nebo válečných 

nepřátel.
35

 Zákon vzešel z pera komunistické strany na ţádost politických zástupců Limousinu 

a zasadili se o něj hlavně prezident Vincent Auriol s ministrem pověřeným válečnými 

veterány Françoisem Mitterandem. Oba muţe o „spravedlnost“ poţádali představitelé města 

během výročnì ceremonie v Oradouru v roce 1947.
36

 Do té doby totiţ nebylo moţné soudit za 

válečné zločiny Francouze a aţ tento zákon umoţnil postavit před soud i Alsasany. Jejich 

jedinou nadějì, aby na ně nemohl být tento zákon uplatněn, bylo prokázat, ţe byli naverbováni 

do SS násilìm. V daném zákoně totiţ stojì: „jsou odpovědnì, pokud nedokáţou, ţe byli 

naverbováni proti své vůli, nebo ţe nespolupracovali“,
37

 coţ ovšem obviněnì „malgré-nous“ 

dokázat nemohli. Zákon o kolektivnì odpovědnosti se těšil přìzni veřejného mìněnì ve Francii, 

o čemţ svědčì i jeho jednomyslné schválenì Národnìm shromáţděnìm.
38

 

Ţádný z vojáků postavených před vojenský tribunál v Bordeaux neměl v průběhu 

masakru rozhodovacì pravomoc, zatìmco vojáci, označenì za opravdové vinìky, byli 

nepřìtomnì, mrtvì či nezvěstnì.
39

 Před tribunálem tak stanulo vìc Francouzů neţ Němců a 

                                                 
32

 Fouché, „Oradour“, 133. 
33

 Farmer, „Oradour“, 131 
34 

Nicolas Mengus, „Le 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane et les Malgré-Nous. 65e anniversaire 1944-2009“, 

L´incorporation de force dans l´armée allemande, http://www.malgre-

nous.eu/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1212 (staţeno 21. 3. 2011); Vonau, „Le procès de 

Bordeaux“, 198. 
35

 Farmer, „Oradour“, 133-4. 
36

 Ibid., 132-3. 
37

 Vonau, „Le procès de Bordeaux“, 133. 
38

 Farmer, „Oradour“, 133. 
39

 Podle nalezených dokumentů a zpráv vše nasvědčovalo tomu, ţe za rozkaz ke zničenì Oradouru byl 

odpovědný generál Von Brodowski. Ten byl ovšem při útěku z válečného vězenì zastřelen. Dále vina spadala na 

generála Lammerdinga, ţijìcìho v Dusseldorfu v britské zóně, jehoţ autority odmìtly vydat, a kapitána Kahna, 

který zmizel i se svou rodinou. Major Otto Dickman a mnozì dalšì odpovědnì velitelé divize Das Reich zahynuli 
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většina z obviněných Alsasanů měla status „malgré-nous“, čìmţ podle svých tvrzenì nebyli 

vinìky, ale sami oběťmi válečného zločinu. Podle vlastnìch výpovědì nemohli neuposlechnout 

rozkazu, protoţe by tìm ohrozili svůj ţivot a ţivoty svých rodin. Dokonce někteřì z nich 

dezertovali během bojů v Normandii ke Kanaďanům a jeden z nich obdrţel vyznamenánì 

Válečný křìţ (La Croix de guerre) v květnu 1940, coţ lze povaţovat za důkazy jejich 

francouzského patriotismu.
40

 

Proces v Bordeaux byl tedy podle svých kritiků veden proti neodpovědným a 

v převáţné většině násilně inkorporovaným vojákům, coţ lze povaţovat za jeden z jeho 

největšìch rozporů. Dalšì jeho kritika se týkala obviněnì „malgré-nous“, protoţe podle 

Francouzského vojenského zákona (Code militaire francais) nemůţe být podřìzený souzen za 

provedenì rozkazu, který mu dal jeho nadřìzený.
41

 Většinu politických stran ve Francii tedy 

tento proces na základě výše zmìněných rozporů rozdělil v názoru na spravedlnost odsouzenì 

Alsasanů. Proces byl značně sledovaný francouzským tiskem, jak národnìm, tak předevšìm 

limousinským a alsaským.  

Za hlavnì důsledek procesu lze povaţovat vzrůst konfliktu mezi dvěma stranami, 

obhájci „malgré-nous“ a zastánci práv oradourských obětì. Vznikl tak spor mezi regiony 

reprezentujìcìmi obě strany, Alsaskem a Limousinem. 

 

2.2.2 Verdikt a politická reakce na něj: udělení amnestie 

 

Verdikt nad německými a alsaskými vojáky byl vynesen v Bordeaux 13. února 1953 

brzy ráno. Obţalovanì „malgré-nous“ měli podle soudu na své straně polehčujìcì okolnosti: 

násilnou inkorporaci a jejich mladý věk. Ale naopak jako Francouzi zabìjeli své spoluobčany, 

coţ bylo povaţováno za pohoršujìcì okolnost, na rozdìl od německých vojáků, kteřì bili své 

nepřátele.
42

 

Jediný Alsasan, který nastoupil do jednotek SS jako dobrovolnìk, Georges-René Boss, 

byl odsouzen k trestu smrti, devět dalšìch Alsasanů k nuceným pracìm a tři k trestu odnětì 

svobody v maximálnì délce osmi let. Ze sedmi přìtomných Němců byl jediný poddůstojnìk, 

serţant Lenz, odsouzen k smrti, čtyři byli odsouzeni k trestům nucených pracì od deseti do 

dvanácti let, jeden na deset let vězenì a jeden byl osvobozen, protoţe se nepodařilo prokázat 

                                                                                                                                                         
na frontě v Normandii. Ibid., 127. V roce 1983 byl v Západnìm Berlìně veden soudnì proces proti podporučìkovi 

Heinzi Barthovi, který se podìlel na masakru v Oradouru jako jeden z hlavnìch popravčìch. Barth byl odsouzen 

k doţivotnìmu vězenì za válečný zločin. Hivernaud, „Petite histoire“, 76. 
40

 Farmer, „Oradour“, 140–1. 
41

 Hivernaud, „Petite histoire“, 62. 
42

 Douglas Hawes, Oradour, Le verdict final (Paris: Le Seuil, 2009), 261-70. 
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jeho přìtomnost v Oradouru v inkriminovaný den. Dalšìch 42 Němců, mezi nimi i kapitán 

Kahn, bylo v nepřìtomnosti odsouzeno k smrti, kromě jednoho omilostněného.
43

 

Oba přìtomnì odsouzenì na smrt, Němec Lenz a Alsasan Boos, byli v letech 1957 a 

1959 z iniciativy prezidenta Auriola propuštěni.
44

 

Rozsudek vyvolal na všech zainteresovaných stranách protesty, kterým se tato práce 

bude věnovat v dalšìch kapitolách. Manifestace po rozsudku byly převáţně demonstracì 

rozdìlných postojů dvou provinciì. Limousané a s nimi velká většina země povaţovala 

udělené tresty za nedostatečné a ani Alsasané nesouhlasili s verdiktem. Celý region se začal 

bouřit na obranu svých obyvatel, „nespravedlivě odsouzených“ v Bordeaux.  

Vláda proto hned 17. února akceptovala návrh na udělenì milosti pro odsouzené 

„malgré-nous“, který podal předseda vlády René Mayer na popud alsaských 

nekomunistických poslanců. Francouzská vláda se tak postavila na stranu Alsaska, regionu 

ekonomicky mnohem důleţitějšìho (hrubý domácì produkt Alsaska na osobu je jeden 

z nejvyššìch ve Francii, kdeţto Limousin se v ţebřìčku pohybuje okolo 20. mìsta)
45

 a 

populačně početnějšìho neţ Limousin, a udělenì amnestie brala jako způsob, jak uklidnit 

alsaské nepokoje. Zároveň se zákonem o amnestii snaţila utlumit autonomistické tendence, 

které v Alsasku během procesu vzrostly.
46

 Naopak v očìch Limousanů byla amnestie ve 

jménu národnì soudrţnosti odhlasovaná v jejich neprospěch.
47

 

Národnì shromáţděnì schválilo milost 19. února 324 hlasy proti 216 hlasům (proti 

zákonu hlasovali hlavně poslanci komunistické strany, většina socialistů a třetina radikálů).
48

 

Následujìcìho dne tak byl vydán zákon č. 51-112, udìlejìcì milost Francouzům násilně 

inkorporovaným do nepřátelských vojenských sil.
49

 Vzápětì 13 odsouzených „malgré-nous“ 

diskrétně opustilo vězenì v Bordeaux.  

 

3 Střet dvou provincií v roce 1953: počátek aféry Oradour 

 

Jak jiţ bylo nastìněno v předchozìch kapitolách, nepochopenì mezi některými 

obyvateli Limousinu a Alsaska má počátek v obdobì druhé světové války. Novì obyvatelé 
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44
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45
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27. 4. 2011). 
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49
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Limousinu, pocházejìcì z Alsaska, mluvili německy a jejich kultura byla velmi odlišná. Tato 

odlišnost se zapsala do paměti obyvatel a zvětšila tak nepochopenì přecházejìcì po válce do 

sporu obou regionů.
50

 Jazyková odlišnost Alsasanů se projevila také během soudnìho procesu, 

kde obţalovanì „malgré-nous“ nemluvili spisovnou francouzštinou, ale špatně srozumitelným 

dialektem. To svědci pocházejìcì z Oradouru nedokázali pochopit, protoţe pro ně byly 

germanizace a situace v Alsasku během druhé světové války neznámé.
51 

Proces v Bordeaux ještě „přidal oleje do ohně“ nedorozuměnì mezi regiony a vyvolal 

tak mezi nimi konflikt. Oradour se stal hned po válce symbolem válečného utrpenì a 

symbolem francouzské soudrţnosti proti nacistům a na Alsasany hleděli jeho obyvatelé jako 

na „kolaboranty s nacisty“. Naopak Alsasko bylo podle svého názoru obětì druhé světové 

války a zároveň tribunálu v Bordeaux, který ho odsoudil za válečný zločin. Přitom válečný 

zločin byl podle Alsasanů spáchán právě na nich formou násilných inkorporacì.
52

  

Oba regiony nedokázaly vzájemně pochopit svou minulost a rozsah újmy, které se jim 

během druhé světové války dostalo a která byla ještě umocněna během soudnìho procesu. 

Vznikla tak aféra Oradour, která je střetem dvou rozdìlných představ, dvou výkladů druhé 

světové války a dvou názorů na spravedlnost. Do tohoto sporu se zapojilo také francouzské 

veřejné mìněnì a reagovali na něj i francouzštì státnì představitelé. 

3.1 Limousin a Oradour sur Glane 

 
Hlavnì snahou obyvatel Oradouru a lokálnìch politických zástupců bylo docìlit takové 

spravedlnosti, kterou oni sami za spravedlivou povaţovali. Té se pozůstalým po masakru 

mělo dostat během procesu v Bordeaux. Političtì představitelé v Oradouru a v celém 

Limousinu byli solidárnì s poţadavky pozůstalých a jejich rodin a podpora vycházela i od 

obyvatel celého regionu. Je tedy moţné uvaţovat o Limousinu jako o jednotném celku 

stojìcìm za zájmy oradourských pozůstalých a prosazujìcìm jejich názory a poţadavky. O 

masové podpoře lze ovšem hovořit pouze v departementu Haut-Vienne a v Oradouru.
53

 

Limousin je regionem tradičně podporujìcìm levici. Specifickou roli měla v aféře 

komunistická strana, která byla od druhé světové války v Oradouru u moci. Komunistická 

strana sice podporovala zájmy oradourských pozůstalých a snaţila se za ně bojovat svými 

prostředky, ale také se pokusila vyuţìt národnì symbol Oradouru pro své politické cìle, coţ ji 

dostávalo do sporu s pozůstalými, kteřì odmìtali jakékoliv politizovánì svého utrpenì. 
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Preferovali spìš tiché vzpomìnkové akce. Komunisté organizovali vlastnì pamětnì ceremonie, 

které často přerostly v politickou manifestaci (napřìklad proti znovuvyzbrojenì Západnìho 

Německa v roce 1950 s účastì aţ 3 000 lidì),
54

 docházelo i ke sráţkám s ostatnìmi obyvateli 

města. Komunistická strana měla v Oradouru velký vliv, coţ lze vyvodit z jejìho volebnìho 

úspěchu i z hojné účasti na demonstracìch, které pořádala. Zároveň komunistická strana v celé 

Francii, tedy i v Alsasku, nabádala k protestům proti amnestii.
55

  

 

3.1.1 Vznik organizací pro uchování památky na Oradourský masakr 

 

Záměrem obyvatel Limousinu hned po masakru bylo uchovat vzpomìnku na událost, 

zachovat ruiny vypáleného města a pomoci pozůstalým. K tomuto účelu bylo zaloţeno 

několik komisì a asociacì. Dne 2. řìjna 1944 byla zformována Provizornì komise pro 

zachovánì ruin a vytvořenì svatyně v Oradour sur Glane (Comité provisoire pour le sauvetage 

des ruines et la création d´un sanctuaire à Oradour-sur-Glane), jìţ předsedal starosta 

Oradouru. Vznikla rovněţ Oficiálnì upomìnková komise (Comité officiel du souvenir)
56

 či 

Asociace poškozených a přeţivšìch z Oradour sur Glane (L´Association des sinistrés et 

rescapés d´Oradour-sur-Glane). Komise a asociace si navzájem konkurovaly, zvláště poté, 

kdyţ nad jednou z nich převzala ochrannou ruku komunistická strana.
57

 Také v Limoges bylo 

vytvořeno několik dalšìch organizacì na pomoc přeţivšìm, které zakládaly fondy, šìřily 

informace atd.
58

  

Dne 11. března 1945 byly prvnì dvě jmenované komise sjednoceny v Národnì asociaci 

rodin obětì z Oradour sur Glane (L´Association nationale des familles des martyrs d´Oradour-

sur-Glane, všeobecně pouţìvanou zkratkou je ANFM) s předsedou Jeanem Brouillaudem. 

ANFM je dodnes jedinou organizacì reprezentujìcì oběti tragédie a jejich rodiny. Jejìm 

úkolem je uchovat vzpomìnku na masakr a drţet ochrannou ruku nad oradourskou komunitou 

a historickou památkou ruin města, kterou spravuje stát.
59

 

Po procesu v Bordeaux ANFM, někteřì gaullisté a socialisté vytvořili unii nestranìků, 

kterou postavili do opozice proti komunistické straně a vyhráli volby do městské rady v 
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Oradouru. Nová městská rada zakázala jakékoliv politické projevy v ruinách obce.
60

 Starostou 

se stal předseda ANFM a obhájce reprezentujìcì organizaci v Bordeaux, Jean Brouillaud, čìmţ 

se reprezentace města i pozůstalých po masakru sjednotila. Také všechny politické strany 

v regionu podporovaly pozici ANFM ve smyslu obrany práv a památky oradourských 

mrtvých proti Alsasku.
61

  

 

3.1.2 Reakce ANFM a oradourské městské komunity na proces v Bordeaux 

 

Proces v Bordeaux měl potrestat vinìky oradourského masakru a dát zadostiučiněnì 

jeho obětem, čehoţ se jejich jménem snaţila docìlit ANFM. Asociace si byla jista 

spravedlivým potrestánìm vinìků a mìrné tresty se u nì neshledaly s pochopenìm. Následná 

amnestie odsouzeným vyvolala v Oradouru několik protistátnìch aktivit. Oradour se cìtil být 

obětován „pro státnì zájem“. ANFM nesouhlasila s postojem, ţe „malgré-nous“ jsou také 

oběťmi války, negovala pohled na Alsasko jako na trpitele a upozorňovala, ţe nebyl 

poskytnut dostatečný důkaz o tom, ţe obţalovanì byli do SS inkorporováni násilìm.
62

  

Na protest proti udělenì amnestie ANFM společně s městskou radou v únoru roku 

1953 vrátila Válečný křìţ, který Oradour obdrţel v roce 1947, a Řád čestné legie (La Croix de 

la Légion d'honneur) z roku 1949. Na ruinách města byly vyvěšeny tabule upozorňujìcì na 

„bezprávì“ spáchané tribunálem. Vzkazy na nich byly určeny poslancům a senátorům, kteřì 

hlasovali pro zákon o kolektivnì odpovědnosti z roku 1948 a pro amnestii v únoru 1953. 

Obsahovaly seznamy jejich jmen.
63

 

Oradour nadále odmìtl přijìmat státnì funkcionáře při výročnìch ceremoniìch, proti 

čemuţ by bylo moţné očekávat protest ze strany francouzské vlády. V dostupné literatuře 

ovšem ţádná taková zmìnka nenì. Lze tedy předpokládat, ţe francouzský stát tuto situaci 

přešel bez zřetelné reakce. Situace se srovnala aţ v 70. letech, kdyţ reprezentanti města a 

ANFM pozvali vrchnì politické představitele na pietnì slavnost.
64

  

Ve vstupu do ruin Oradouru byla také vyvěšena tabule se jmény odsouzených 

„malgré-nous“. Nefigurovalo na nì ovšem ţádné německé jméno, ani jméno Boose, 

dobrovolnìka v SS.
65
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Obyvatelé Oradouru také skryli mramorovou desku darovanou vypálenému městu 

prezidentem Charlesem de Gaullem a základnì kámen nové obce poloţený prezidentem 

Vincentem Auriolem. Odmìtli také pochovávánì mrtvých v kostnici zkonstruované vládou. 

K tomuto účelu nechali postavit novou kostnici.
66

 

Oradourský šok a zklamánì trvaly dlouho. Konec manifestacì a útlum protestnìch akcì 

ANFM přišel hlavně z důvodu znechucenì oradourských pozůstalých z vývoje událostì. Nešlo 

o ústup, odmìtnutì přijìmánì státnìch představitelů pokračovalo.
67

 Tabule se jmény poslanců 

byly vyvěšeny na tichý protest ve vstupu do vypáleného města aţ do roku 1965. Odstraněny 

byly teprve během prezidentské kampaně, protoţe na nich byla jména prezidentských 

kandidátů Françoise Mitteranda a Jeana Lecanueta.
68

 

 

3.1.3 Protesty obyvatel regionu Limousin v roce 1953 

 

Oradour s ANFM a regionem Limousin začaly mobilizovat k protestům proti procesu 

v Bordeaux jiţ v jeho průběhu. Limousin se snaţil běh událostì ovlivnit ve prospěch svých 

obětì pomocì dvou nástrojů, a sice manifestacemi na podporu oradourských obětì a snahou 

vytvářet tlak na tribunál, aby rozhodl podle jejich spravedlnosti.  

Po odhlasovánì zákona o amnestii byla v Limoges vytvořena nepolitická 

Departementálnì akčnì komise (Comité départemental de l´action), ve které se shromáţdily 

desìtky lidì, včetně ANFM. Dalšì skupina, reagujìcì na amnestii, byla vytvořena 

v komunistické straně, se kterou Departementálnì akčnì komise odmìtla spolupracovat a 

z výše zmìněných důvodů se ani nechtěla účastnit komunisty organizovaných protestnìch 

akcì.
69

 

Starostové limousinských měst zahájili 28. února dvoutýdennì administrativnì stávku 

na protest proti amnestii. Stávka pokračovala do 9. března a byla organizovaná ANFM. 

Vlajky v regionu byly vyvěšeny na půl ţerdi a Limoges vyhlásilo den smutku.
70

  

Největšì manifestace na vyjádřenì solidarity s rodinami obětì proběhla 3. února 1953 

v Limoges a zúčastnilo se jì 40 000 lidì.
71

 Nejintenzivnějšì protesty přišly po 20. únoru 1953, 

kdy byl vydán zákon o amnestii. Manifestace v Oradouru a v Limoges byly organizovány jak 

ANFM, tak komunistickou stranou. Stávky a demonstrace probìhaly následujìcì dva vìkendy 

na územì celé Francie, z čehoţ je patrný přìklon francouzské veřejnosti na stranu 
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oradourských obětì. Napřìklad 20. února manifestovaly v Pařìţi 4 000 lidì nad hrobem 

neznámého vojáka.
72

 

3.2 Alsasko a „malgré-nous“ 

 

V Alsasku
73

 se proces v Bordeaux dotýkal mnoha lidì, protoţe násilně 

inkorporovaných vojáků „malgré-nous“ zde bylo přes 100 000. S připočtenìm jejich rodin a 

blìzkých se jedná o většinu rodin v regionu.
74

 Mobilizace tedy byla rozsáhlá. Alsasané 

obhajovali neobvyklou situaci Alsaska jako regionu během války a doţadovali se v této 

otázce i zvláštnìho zacházenì s „malgré-nous“. Alsaská populace je velmi odlišná od ostatnìch 

francouzských regionů, coţ vyvolávalo nepochopenì ve zbytku Francie (viz např. manifestace 

20. února v Pařìţi) a ještě vìce sdruţovalo Alsasany. Obhájci „malgré-nous“ (tedy asociace 

sdruţujìcì válečné veterány, novináři, političtì a cìrkevnì představitelé, kteřì byli solidárnì 

s veřejným mìněnìm, a s nimi široká veřejnost) brali proces v Bordeaux jako proces vedený 

„proti celému regionu“.  

Alsasané byli v aféře Oradour, aţ na jednu výjimku, jednotnì.
75

 Pouze komunistická 

strana k věci zaujìmala zvláštnì postoj a k protestům a manifestacìm se nepřipojila, naopak 

obhajovala zájmy oradourských pozůstalých a jiţ od skončenì války poţadovala trest pro 

vojáky, kteřì se podìleli na masakru.
76

 Jednìm z elementů alsaské bouře po procesu 

v Bordeaux byly tedy také protikomunistické manifestace. Podpora komunistické strany 

v Alsasku je ovšem tradičně malá.
77

 

 

3.2.1 L'Association des Évadés et Incorporés de Force du Haut-Rhin  

 

Hlavnìm reprezentantem „malgré-nous“ je Asociace utečenců a násilně 

inkorporovaných z Haut-Rhin (l'Association des Évadés et Incorporés de Force du Haut-

Rhin, všeobecně pouţìvanou zkratkou je ADEIF). Tato asociace vznikla v roce 1945. 

Sdruţuje „malgré-nous“, jejich rodiny, přátele a válečné veterány a snaţì se bránit postavenì 

násilně inkorporovaných vojáků. Jednou z jejìch hlavnìch iniciativ je hledánì vojáků násilně 

inkorporovaných do německých vojsk, kteřì byli posláni během druhé světové války hlavně 
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na východnì frontu, kde zmizeli. ADEIF vydává čtvrtletnìk Bulletin de liaison, jehoţ prvnì 

čìslo vyšlo v roce 1956. V roce 1953, kdy probìhal proces v Bordeaux a ADEIF se angaţovala 

v aféře Oradour, byl jejìm prezidentem Georges Bourgeois, poslanec politické strany 

Sdruţenì francouzského lidu (Rassemblement du peuple français) za Haut-Rhin. Během 

procesu ADEIF plně podporovala Národnì unie vojáků z Haut-Rhin (l´Union nationale des 

combattants du Haut-Rhin).
78

 

 

3.2.2 Snaha o zrušení procesu 

 

Jiţ po vyhlášenì zákona o kolektivnì odpovědnosti se začali obyvatelé Alsaska 

mobilizovat proti otevřenì procesu proti „malgré-nous. V roce 1952, před zahájenìm procesu, 

se proti němu několikrát snaţili bojovat alsaštì poslanci, ovšem neúspěšně. Upozorňovali na 

to, ţe proces bude pravděpodobně nespravedlivý a očernì Alsasko. Zároveň se snaţili přimět 

všechny regionálnì politické představitele k protestům.  

Ředitel ADEIF Bourgeois se nejprve pokoušel docìlit toho, aby se proces vůbec 

nekonal. Kdyţ se mu to nepodařilo, stalo se cìlem ADEIF, aby „malgré-nous“ nebyli 

postaveni před tribunál společně s Němci. Alsaská veřejnost tento názor podporovala a 

poţadovala v prvé řadě oddělenì „vinìků“ od „nevinných“. Také v tisku byl proces často 

probìrán a jeho otázka diskutována ještě před samotným zahájenìm vojenského tribunálu. 

Dokonce i štrasburský arcibiskup o Vánocìch 1952 apeloval na prezidenta republiky ve jménu 

„malgré-nous“.
79

 

Stejně intenzìvně se snaţil své spravedlnosti docìlit Limousin, takţe se spory mezi 

oběma regiony rozhořely ještě před procesem. Alsasko protestovalo vìc, protoţe konánì 

procesu jiţ nebylo moţné zvrátit. Limousin dosáhl svého a záleţelo mu jiţ pouze na tom, jak 

tribunál v Bordeaux rozhodne.
80

 

Během procesu alsaštì poslanci rozpoutali v Národnìm shromáţděnì debatu o zákonu o 

kolektivnì odpovědnosti a ţádali jeho změnu. Alsasany hájili tìm, ţe „s německými 

obţalovanými neměli nic společného a ţe jsou stejnými oběťmi jako oradourštì mrtvì“. 

Nakonec jim bylo dáno za pravdu a 27. ledna 1953 Národnì shromáţděnì odhlasovalo zákon, 

který Francouze zprostil ustanovenì o kolektivnì odpovědnosti. Následně byl zákon z roku 

1948 zrušen. Prezident Auriol vyslovil nesouhlas s touto změnou, ale pro Alsasko to 
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přirozeně znamenalo obrovské zadostiučiněnì a úlevu. Pro Oradour s ANFM naopak 

zklamánì. Proces dále pokračoval, opìral se ovšem pouze o trestnì zákonìk.
81

 

 

3.2.3 Alsaská reakce na rozsudek 

 

Verdikt tribunálu v Bordeaux vyvolal v Alsasku nespokojenost, která by, nebýt zásahu 

Národnìho shromáţděnì, vyvolala politickou krizi. O verdiktu se Alsasko dozvědělo v pátek 

13. února z rannìch rozhlasových zpráv a novin. Alsasané ho odmìtli uznat a vyšli 

nesouhlasně do ulic. Odpoledne byly vyvěšeny prvnì protestnì plakáty a večer ve Štrasburku 

na protest vyzváněly zvony.
82

 

Na obranu „malgré-nous“ se postavili všichni alsaštì političtì představitelé, kromě jiţ 

zmiňovaných komunistů. Poslanci z obou alsaských departementů poslali 14. února na protest 

dopis ministru obrany Renému Plevenovi, ve kterém psali, ţe se „verdikt dotkl celého 

Alsaska“, a ţádali zproštěnì viny pro „malgré-nous“ „v zájmu národa a spravedlnosti“. 

Ministr odpověděl diplomaticky: ve věci nemůţe nic udělat, dokud nebude rozsudek 

definitivnì. Sliboval, ţe vláda věc projedná, a vyzýval ke zklidněnì. Dalšì politici a 

představitelé státnì správy z Alsaska se snaţili protestovat a apelovat na svou spravedlnost 

různými způsoby. Arcibiskup ve štrasburské katedrále Notre-Dame hlásal nespravedlnost 

rozsudku a nabádal Alsasany, aby ho odmìtli akceptovat. Vlajky byly vyvěšeny na půl ţerdi a 

začaly manifestace ve velkých městech.
83

  

V Colmaru byla 15. února alsaskými poslanci vytvořena Akčnì komise na obranu cti 

Alsaska a násilně inkorporovaných (Le Comité d´action pour la défense de l´honneur de 

l´Alsace et des incorporés de force). Tato skupina se snaţila činit nátlak na vládu v otázce 

amnestie. Protestovala proti tomu, ţe tribunál nevzal na vědomì násilnou inkorporaci 

odsouzených alsaských vojáků, a poţadovala odstoupenì vlády.
84

 Tuto otázku vláda opravdu 

projednala. Dne 17. února přijala delegaci alsaských poslanců a následně vydala zákon o 

amnestii. Toto gesto bylo bráno jako projev přìzně Alsasku a jeho hlavnìm důvodem byl 

strach ze ztráty důleţitého regionu. Zákon byl přijat v „zájmu státu“, Národnì shromáţděnì 

dalo přednost ekonomicky silnému regionu před zemědělským, méně významným 

Limousinem. Ten samý den radnice v Alsasku oznámily konec administrativnì stávky a 
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ADEIF pořádala o rehabilitaci „malgré-nous“. Zákon o amnestii rychle uklidnil alsaskou 

mobilizaci.
85

 

Během aféry Oradour se také objevily autonomistické tendence Alsaska naposledy 

působìcì v předválečném obdobì. Alsasané se cìtili být „zavrţeni“ francouzským veřejným 

mìněnìm a „vyloučeni z národnì komunity“, coţ přirozeně směřovalo k separatistickým 

náladám.
86

 Vedenì autonomistické politické strany Hnutì za ochranu národnì jednoty 

(Mouvement de sauvegarde de l´unité nationale) totiţ z velké většiny tvořili bývalì vojáci 

násilně inkorporovanì do německé armády. Mluvili o autonomismu „evropském, 

regionálnìm“. Tyto tendence vymizely velmi rychle během března 1953 po udělenì 

amnestie.
87

 I kvůli těmto snahám se stát snaţil do konfliktu co nejrychleji zasáhnout. 

Situace v Alsasku tedy z výše zmìněných důvodů vyvolala zájem francouzských 

státnìch představitelů. V den udělenì amnestie přijal francouzský prezident Auriol delegaci 

alsaských poslanců, kterým oznámil svou vůli být vůči Alsasku mìrný a poţádal je o 

zklidněnì situace. Byl připraven udělit „malgré-nous“ milost, aby zaţehnal hrozìcì politickou 

krizi. Zareagoval tak i přes svou dřìvějšì podporu oradourských pozůstalých, z čehoţ lze 

odvodit váţnost hrozìcì politické krize. Také ţádal Alsasany, aby „mysleli na oběti“ masakru, 

a zároveň poukázal na fakt, ţe alsaštì poslanci se v roce 1948 nepostavili proti zákonu o 

kolektivnì odpovědnosti. I generál de Gaulle, který se zasadil o vytvořenì národnìho 

památnìku z ruin Oradouru a jiţ jednou se tedy zastal oradourských pozůstalých, apeloval na 

porozuměnì Alsasanům. Uvědomoval si nebezpečì verdiktu na jednotu Francie. Reagoval 

deklaracì ze 17. února, v nìţ kritizoval to, ţe Francie v této aféře dovolila „zranit národnì 

soudrţnost“.
88

  

Nejsilnějšì reakci na rozsudek měla asociace ADEIF. Ve všech ulicìch Štrasburku 

nechali jejì členové vyvěsit plakáty se jmény 13 „malgré-nous“ a stejného typu, kterými 

nacisté během okupace ohlašovali odsouzené na smrt. Redakce regionálnìho denìku 

Dernières Nouvelles d´Alsace publikovala 14. února na prvnì straně otevřený dopis prezidentu 

republiky. V dopise protestovala proti tomu, ţe byli Alsasané odsouzeni stejně tvrdě jako 

Němci, a situaci srovnávala s rokem 1940, kdy Francie také „nechala Alsasko na holičkách“.
 

Novináři situaci porovnávali s Dreyfusovou aférou.
89
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Nejrozsáhlejšì alsaské demonstrace organizovala ADEIF. Největšì z nich proběhla 15. 

února, kdy se před památnìkem mrtvých ve Štrasburku, zahaleným do černého závoje, 

shromáţdilo okolo 6 000 lidì,
90

 včetně politických představitelů. Dalšì manifestace proběhly 

v ostatnìch alsaských městech a v následujìcìch dnech ve Štrasburku. Vesměs byly ale 

demonstrace menšì neţ ty v Limousinu. V Alsasku také proběhla od 15. února administrativnì 

stávka organizovaná ADEIF.
91

 

Spor mezi oběma regiony nebyl úplně černobìlý. Během aféry pojali někteřì političtì a 

cìrkevnì představitelé Alsaska a „malgré-nous“ záměr finančnì pomoci obětem masakru. Tyto 

myšlenky ale zůstaly nerealizované kvůli nevoli ADEIF, která si nepřála vzbudit dojem, ţe si 

chtějì „od Oradouru koupit osvobozenì“. Podle názoru asociace by penìze ani nebyly přijaty. 

Některé alsaské městské správy, napřìklad v Obernai nebo v Graffenstadenu, odsouhlasily 

finančnì pomoc oradourským rodinám. Penìze ovšem nikdy nebyly odeslány. ANFM také 

přicházelo mnoho dopisů od obyvatel Alsaska, kteřì v nich vyjadřovali podporu nároků 

obyvatel Oradouru či se stavěli přìmo proti všeobecnému alsaskému názoru.
92

  

 

3.3 Srovnání situace v regionech 

 

Nedorozuměnì vyvolaná procesem v Bordeaux vedla k protestům v obou regionech. 

Alsasko obviňovalo Limousin z nedostatečného pochopenì dramatu násilného inkorporovánì, 

čìmţ se „malgré-nous“ dostali „do jednoho pytle s nacisty“. Podle reakcì některých obyvatel 

Limousinu zmiňovaných v literatuře lze toto tvrzenì povaţovat za správný postřeh.  

Problémem pro Limousin byla neochota „malgré-nous“ přiznat spoluodpovědnost za 

masakr. Limousin odmìtal uznat a respektovat válečné utrpenì druhé strany. Proti tomu se 

Alsasko samozřejmě bránilo, coţ lze povaţovat za jednu z důleţitých přìčin sporu mezi 

regiony. Alsasané nepopìrali, ţe se „malgré-nous“ podìleli na oradourském masakru, snaţili 

se pouze ozřejmit nemoţnost vzepřìt se dané situaci a popřìt jejich plnou odpovědnost za 

vykonané činy. 

Konflikt mezi oběma regiony na začátku roku 1953 přirovnal Guillaume Javerliat 

k tenisovému zápasu, protoţe se Limousin s Alsaskem střìdaly v masově podporovaných 

demonstracìch. Podle počtu demonstrujìcìch lze odvodit, ţe limousinská aktivnì „vzpoura 

veřejnosti“ byla rozsáhlejšì. Největšì manifestace v Limoges na začátku února 1953 se 
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účastnilo 40 000 lidì, kdeţto největšì alsaské manifestace ve Štrasburku v polovině února 

„pouze“ 6 000 lidì.
93

 Vzhledem k počtu obyvatel obou regionů (Alsasko má zhruba dvakrát 

tolik obyvatel neţ Limousin)
94

 lze tedy povaţovat reálnou participaci obyvatel Limousinu za 

mnohem většì neţ obyvatel Alsaska. Tento rozdìl byl z části ovlivněn politickou orientacì 

regionů. Alsasko bylo převáţně pravicovým regionem a Limousin tradičně levicovým. Přitom 

demonstrace názorů v ulicìch je podle Javerliata obvykle častějšì u levicově zaměřených 

lidì.
95

  

Dále je potřeba zmìnit, ţe manifestace na obou stranách byly vţdy organizovány 

politickými představiteli a lokálnìmi asociacemi. Nelze tedy hovořit o spontánnìch akcìch 

obyvatel regionů. Mobilizace byla na obou stranách vytvářena hlavně ANFM a ADEIF.
96

 

Alsaská mobilizace začala později, v polovině ledna, a skončila hned po amnestii, tedy 

dřìve neţ v Limousinu. Limousin měl podporu ostatnìch francouzských regionů a 

komunistické strany po celé Francii. Naopak na alsaskou stranu se během procesu v Bordeaux 

postavila francouzská vláda. Lze tedy v nadsázce hovořit o sporu mezi Limousinem, 

komunistickou stranou a francouzskou veřejnostì na jedné straně a Alsaskem s francouzskou 

vládou na straně druhé.  

Problém „malgré-nous“ se v Alsasku týkal desìtek tisìc lidì, naproti tomu rodin obětì 

oradourského masakru bylo mnohem méně. Tento fakt ovlivňuje i dalšì rozdìly. Protestnì 

manifestace byly sice v Alsasku slabšì a jejich trvánì kratšì, ale zato alsaské protesty nechaly 

všechny ostatnì aktuálnì problémy stranou. Za „malgré-nous“ se postavil celý region, coţ lze 

odůvodnit rovněţ roky okupace, během kterých Alsasko společně trpělo. V okamţiku, kdy 

region cìtil křivdu, mobilizoval se vìce neţ kterýkoliv jiný ve Francii. Také tìm lze zdůvodnit 

rozhodnutì francouzské vlády o amnestii, spolu s ekonomickými argumenty a 

autonomistickými tendencemi Alsaska, které by mohly směřovat k rozvratu francouzské 

jednoty. 

Zároveň Alsasané chápali význam slova „válečné utrpenì“, protoţe si jìm sami prošli, 

a někteřì z nich tedy chtěli pomoci obětem oradourského masakru stejně jako rodinám 

„malgré-nous“ odsouzených v Bordeaux. Tento fakt lze povaţovat za rozporný s předchozìm 

tvrzenìm, ţe alsaský region byl jednotný. Zároveň zamýšlená alsaská podpora Oradouru 

potvrzuje, ţe mobilizace byla vytvářena hlavně ADEIF, která se postavila proti těmto 
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iniciativám. Někteřì Alsasané sice zamýšleli poslat finančnì pomoc Oradouru či mu 

vyjadřovali podporu, coţ ovšem nemusì znamenat, ţe měli opačný názor neţ jejich vlastnì 

region. Pouze se snaţili pomoci spoluobčanům v jejich utrpenì. 

Stejné postupy jsou zřejmé na obou stranách sporu. Alsasko i Limousin se postavily za 

své „válečné oběti“ reprezentované asociacemi bránìcìmi jejich práva a památku. Obě 

asociace se podìlely na organizaci administrativnì stávky regionu a pořádaly protestnì 

demonstrace. Stály tedy na vrcholu tohoto sporu. Na obou stranách byly politickými 

reprezentanty regionu vytvořeny „akčnì komise“ koordinujìcì protesty. A poslanci obou 

regionů a představitelé asociacì se snaţili působit na francouzskou vládu s cìlem zvrátit 

průběh událostì ve vlastnì prospěch. 

 

3.4 Průběh aféry v 90. letech 

 

Neshody mezi oběma stranami se vyskytovaly aţ do 90. let. Konflikt ovšem prošel 

změnou od bouřì v roce 1953. Byl oţivován pouze zainteresovanými aktéry, tedy ADEIF s 

„malgré-nous“ a ANFM s městskou komunitou v Oradouru. Zbytek Limousinu a Alsaska se 

ve sporu dále přìliš neangaţoval, i kdyţ pouţìvané zdroje se stále zmiňujì o sporu dvou 

regionů, vyjma Guillauma Javerliata, který hovořì o sporu Oradouru a „malgré-nous“.
97

 

Rovněţ obě asociace, lidé přìmo se podìlejìcì na sporu i někteřì francouzštì novináři konflikt 

stále vztahujì na celé regiony, čehoţ se práce bude nadále drţet. 

O začátku usmiřovánì mezi oběma regiony lze hovořit od let 1997 aţ 1999. Do tohoto 

obdobì spadá otevřenì oradourského pamětnìho centra Le Centre de la Mémoire d´Oradour 

sur Glane, které lze povaţovat za jeden z milnìků v dohořìvajìcì aféře Oradour. 

 

3.4.1 Le Centre de la Mémoire d´Oradour-sur-Glane 

 

Generálnì rada departementu Haut-Vienne (Le conseil général de la Haute-Vienne) se 

rozhodla vybudovat v Oradouru pamětnì centrum. K tomuto účelu byla na konci 80. let 

zaloţena Asociace pro výstavbu kulturnìho zařìzenì v Oradouru (L´Association de 

préfiguration d’un équipement culturel à Oradour).
98

 V roce 1993 francouzský ministr 

kultury Jacques Toubon oznámil, ţe stát bude projekt financovat. Departement Haut-Vienne 

svěřil po mezinárodnìm konkurzu v březnu 1994 úkol vybudovánì pamětnìho centra 
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vedoucìmu projektu Jeanu-Jacquesi Fouchému. Vzniklo tedy Le Centre de la Mémoire, které 

chtělo být přìkladem pro dalšì podobná pietnì mìsta ve Francii a jehoţ myšlenkou bylo spojit 

morálnì odkaz s informacemi týkajìcìmi se historie.
99

 

Na projektu spolupracovaly region Limousin a francouzský stát. ANFM a městská 

správa, obojì vedené stejným muţem (do roku 1993 byl prezidentem ANFM a starostou 

Oradouru Robert Hébras), odmìtly po výsledku procesu v Bordeaux a po amnestii 

odhlasované Národnìm shromáţděnìm spolupracovat na výstavbě pamětnìho centra 

financovaného státem. Oradourská komunita rovněţ nechtěla, aby legislativa vytvořila 

z Oradouru symbol obětì druhé světové války. Přála si soukromý památnìk, který by se stal 

centrem vzpomìnek pozůstalých, a nesouhlasila s „banalizacì oradourské paměti“ v novém 

pamětnìm centru.
100

 

Le Centre de la Mémoire se mělo stát „centrem kolektivnì památky na oradourský 

masakr a zároveň mìstem rozsáhlé historické dokumentace“.
101

 Pamětnì centrum stojì na 

mìstě, kde začìnajì ruiny Oradouru. Návštěvnìk jìm musì projìt, aby se dostal do samotného 

zničeného města. Nabìzì stálou expozici prezentujìcì v pěti částech oradourský masakr v jeho 

historickém kontextu. Zabývá se nástupem nacizmu a nacistickým terorem ve Francii, 

procesem v Bordeaux, poválečnou rekonstrukcì a reflexì masakru, který je prezentován 

v několikaminutovém filmu z roku 1998. V centru se také střìdajì dočasné a putovnì výstavy 

zaměřené na druhou světovou válku.
 
Kaţdý rok navštìvì oradourský památnìk přibliţně 300 

000 lidì.
102

 

 

3.4.2 Inaugurace Le Centre de la Mémoire a jeho kritika ze strany ADEIF 
 

Inauguraci pamětnìho centra provázely spory potřebné kompromisů. ANFM 

s městskou radou si kladly podmìnky na průběh akce, napřìklad odmìtaly přijmout 

v Oradouru reprezentanty z Německa, ceremonie se nesměla konat v den výročì masakru a 

předsednictvì mělo být svěřeno výhradně prezidentovi republiky. Ten při té přìleţitosti měl 

projìt ruinami města a před památnìkem obětem poloţit květiny, čìmţ by prokázal poctu 

obětem masakru reprezentovaným ANFM a neúčastnil by se pouze ceremonie k otevřenì 

pamětnìho centra. Představitelé departementu ovšem chtěli pozvat pouze předsedu vlády.
103
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Organizátoři akce se nakonec přiklonili k poţadavkům ANFM a spor s asociacì a 

městskou správou tìm ukončili. Dne 16. července 1999 francouzský prezident Jacques Chirac 

s ministrynì kultury Catherine Trautmannovou a v doprovodu štrasburského starosty Rolanda 

Riese inauguroval Le Centre de la Mémoire v Oradouru.
104

 

Přìtomnost Rolanda Riese, syna jednoho z „malgré-nous“ a prvnìho politického 

představitele Alsaska, který byl přizván k pamětnì události v Oradouru (stalo se tak v roce 

1998), je interpretována jako akt smìřenì obou regionů.
105

 Fakt, ţe byl štrasburský starosta 

inauguraci přìtomen, je zmiňován v alsaských zdrojìch a v národnìm tisku, ale oradourské 

zdroje pìšì pouze o přìtomnosti prezidenta republiky a ministryně kultury. Je tedy moţné 

konstatovat, ţe někteřì lidé z Oradouru nebyli v roce 1999 úplně nakloněni smìřenì 

s Alsaskem. Ovšem i přìtomnost Catherine Trautmannové byla symbolickým smiřovacìm 

aktem, i kdyţ ne tak zřejmým. Trautmannová byla totiţ v letech 1989 – 1997 a 2000 – 2001 

starostkou Štrasburku. Z tohoto důvodu byla tedy pozvána do Oradouru a starosta města o jejì 

přìtomnosti mluvil jako o „pozitivnì pro smìřenì obou regionů“.
106

 

Starosta Štrasburku Roland Ries nabìdl během výročnì ceremonie rok před inauguracì 

pamětnìho centra svou spolupráci na tomto projektu. Jeho iniciativa byla ovšem zamìtnuta 

oradourským starostou, který preferoval alsaské angaţmá směrem k ANFM a k oradourské 

komunitě a vyvolal tìm konflikt mezi oběma představiteli měst. Štrasburk nakonec ustoupil a 

daroval oradourské komunitě sochu, která ji odhalila ve stejný den, kdy bylo otevřeno Le 

Centre de la Mémoire.
107

  

Po svém otevřenì bylo pamětnì centrum kritizováno ze strany ADEIF. Asociace 

poukazovala na to, ţe v jeho expozici nenì zmìnka o „krutých vraţdách“ „malgré-nous“, kteřì 

odmìtli narukovat do SS, čìmţ popìralo tuto dimenzi nuceného narukovánì. Také v broţurách, 

které byly k dostánì v Oradouru, se podle ADEIF stále nacházela tvrzenì, ţe všichni „malgré-

nous“ přìtomnì v Oradouru byli dobrovolnìci v SS. Asociace naznačovala, ţe dokud budou v 

Limousinu vydávány takto „poniţujìcì“ knihy, „malgré-nous“ nemohou přistoupit na smìřenì 

s Oradourem.
108

  

Dalšìm problémem pro ADEIF bylo údajné špatné zacházenì oradourské komunity se 

sochami darovanými městu a asociaci Štrasburkem (prvnì dvě sochy byly Oradouru darovány 
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v roce 1998, roku 1999 byly restaurovány kvůli bouři a vandalismu).
109

 Vlna kritiky ze strany 

Alsasanů vůči Le Centre de la Mémoire se zaměřila také na fakt, ţe pamětnì centrum 

zamlčuje alsaský protiněmecký odboj a nezmiňuje se ani o tom, kolik „malgré-nous“ během 

války zemřelo. Podle nich Limousin zůstává vůči „malgré-nous“ stále skeptický.
110

 

Lze tedy konstatovat, ţe oradourská komunita na konci 90. let stále nerespektovala 

problém „malgré-nous“ a nebyla ochotna přijmout jejich násilné inkorporovánì do SS. 

Alsasané se podle několika náznaků naopak snaţili o usmìřenì se svým protějškem, napřìklad 

darovánìm zmìněných soch a ochotou spolupracovat na oradourském pamětnìm centru. Snahu 

o usmìřenì ovšem zaměřili špatným směrem, a sice k pamětnìmu centru provozovanému 

státem, se kterým ANFM a městská komunita z počátku nesouhlasily. Proto se ani jedna ze 

snah Alsaska nesetkala s úplně kladnou odezvou. Zároveň je na průběhu přìprav otevřenì Le 

Centre de la Mémoire patrné nepřátelstvì ANFM vůči státu, která své politické reprezentaci 

stále nezapomněla zákon o amnestii. 

 

3.4.3 První snahy o usmíření regionů 

 

Začátek pomalého sblìţenì obou stran lze zařadit na konec 90. let, i kdyţ podle výše 

zmìněných kritik i toto smìřenì provázela nedorozuměnì. Za prvnì etapu sblìţenì a zároveň 

prvnì milnìk aféry lze povaţovat návštěvu 12 alsaských studentů v Oradouru o Velikonocìch 

1997 a následnou návštěvu oradourského starosty Raymonda Frugiera ve Štrasburku, tedy 

prvnì oficiálnì přijetì politického představitele druhého regionu. Roku 1998 návštěvu oplatil 

také starosta Štrasburku Roland Ries. Při výročì masakru vedl Ries delegaci do Oradouru, kde 

byl přijat mìstnìm starostou. Politické představitele obou stran lze tedy dìky těmto jejich 

iniciativám povaţovat za „jiţ usmìřené“. Ustoupili totiţ uţ od odmìtánì vzájemných návštěv, 

kterým demonstrovali neshody obou regionů. Vůli k navázánì přátelských styků lze 

interpretovat jako snahu o vzájemné pochopenì a podporu.  

V rozporu s předchozìm tvrzenìm Ries pobouřil oradourskou komunitu svým 

proslovem. Řekl, ţe „sice sdìlì smutek rodin obětì, ale odmìtá je poţádat o odpuštěnì, protoţe 

by tìm potvrdil vinu Alsaska“.
111

 „Malgré-nous“ totiţ povaţuje za „oběti“, a ne za „vinìky“. 

Fakt, ţe násilně inkorporovanì vojáci stáli před hrozbou smrti ze strany německých 

nadřìzených, podle „malgré-nous“ plně prokázaný a nezpochybnitelný, Oradour stále nebyl 
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ochoten přijmout. Dalšìm problémem pro obyvatele Oradouru bylo, ţe Ries přijel na 

ceremonii společně s „malgré-nous“. Tento jeho doprovod odmìtla oradourská komunita 

akceptovat, jako před tìm „malgré-nous“ odmìtla udělit oficiálnì pozvánì radnice. Vztahy 

mezi oběma stranami nazval novinář Mondot „opatrnou diplomaciì“, coţ se zdá být 

výstiţným termìnem.
112

  

Události let 1997 aţ 1999 je moţné povaţovat za začátek sbliţovánì obou regionů, i 

kdyţ lze řìci, ţe pouze z politického, oficiálnìho hlediska, o přiblìţenì dvou rozdìlných názorů 

na „malgré-nous“ se hovořit nedá. 

Nadále si totiţ obě strany sporu posìlaly nepřátelské vzkazy. Napřìklad ADEIF 22. 

listopadu 2000 zaslala dopis Robertu Hébrasovi, muţi, který přeţil masakr v Oradouru a 

posléze reprezentoval město i ANFM. Dopis se týkal jìm popìraného násilného inkorporovánì 

Alsasanů přìtomných v Oradouru a asociace na něj, jako na několik předešlých, neobdrţela 

podle svých slov odpověď. Tato iniciativa, která zůstala bez reakce, znovu přilila „oleje do 

ohně“ nepřátelstvì mezi oběma regiony. Dále ADEIF pobouřil rozhovor starosty Frugiera ve 

France Inter z 23. řìjna 2000. V něm Frugier mluvil o tom, ţe Oradour v roce 1953 vrátil 

státu obě vyznamenánì na protest proti omilostněnì 13 „malgré-nous“. To podle názoru 

ADEIF poškodilo Alsasany, stejně jako uráţky publikované v knihách dostupných v Le 

Centre de la Mémoire, které označujì „malgré-nous“ za dobrovolnìky v SS a tedy za „vrahy“. 

Podle ředitele ADEIF Jeana Koeniga starosta Frugier „diskredituje celý alsaský region“ ještě 

po téměř padesáti letech po vzniku sporu a po četných výměnách delegacì obou regionů a 

společných konferencìch.
113

 ADEIF ve svém bulletinu vyjádřila „neustávajìcì pocit křivdy“ a 

Koenig poţadoval objektivitu a historickou pravdivost veškerých prohlášenì, manifestacì a 

polemik týkajìcìch se obou provinciì. Poukazoval na to, ţe většina lidì pozvaných do Alsaska 

nezná fakta, a tedy nemůţe situaci „malgré-nous“ objektivně posoudit a komentovat. Zároveň 

se Koenig vyslovil pro zklidněnì napětì mezi provinciemi a projevil ochotu regiony usmìřit.
114

 

Snaha o usmìřenì je tedy od ADEIF patrná, ale mezi oběma asociacemi i na počátku 

nového tisìciletì podle výše zmìněné kritiky stále panovala nepřátelská atmosféra, která měla 

daleko k avizovanému usmìřenì. 
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4 60. výročí masakru v Oradouru 

 

Během 50. výročì procesu v Bordeaux v roce 2003 stále nebylo moţné povaţovat spor 

Alsaska a Limousinu za ukončený. Ţádná strana nechtěla ustoupit. Náladu mezi oběma 

regiony pravděpodobně změnilo aţ otevřenì památnìku Alsaska-Lotrinska v Schirmecku, ve 

kterém nejsou „malgré-nous“ prezentováni jako hrdinové, ale jako muţi, kteřì trpěli a sami 

byli oběťmi zločinu.
115

 Tento alsaský počin, který udal změnu pohledu na „malgré-nous“ a 

signalizoval jistý ústup Alsasanů z původnì pozice, lze podle dostupných zdrojů povaţovat za 

jeden z nejdůleţitějšìch zlomů ve sporu obou regionů. 

Změna alsaského postoje byla lidmi z Oradouru přijata. Následujìcì 60. výročì 

masakru v Oradouru tak mohlo proběhnout v rozdìlném duchu sblìţenì obou stran. Oslavy 

byly ve Francii velmi medializované a shledaly se s velkou pozornostì jak Limousinu, tak 

Alsaska. Výročì lze tedy povaţovat za důleţitý bod ve sporu obou regionů a na jeho průběhu 

je moţné vysledovat, jestli došlo k usmìřenì dalšìch aktérů daného sporu, a sice obou asociacì, 

cìrkevnìch představitelů, lidì poznamenaných oradourským masakrem a „malgré-nous“. O 

prvnìch krocìch k usmìřenì politických představitelů z obou regionů a Oradouru se státem lze 

hovořit jiţ od roku 1997, respektive od 70. let, o čemţ pojednávajì předchozì kapitoly. 

 

4.1 Pamětní ceremonie v Oradouru 
 

Pamětnì ceremonie proběhla v Oradouru 10. června 2004 za spolupráce ANFM, města 

Oradouru a Le Centre de la Mémoire. Podìlelo se na nì 5 000 lidì (politici, cìrkevnì 

představitelé, válečnì veteráni, rodiny obětì atd.).
116

 Zúčastnili se jì francouzský předseda 

vlády Jean-Pierre Raffarin, ministryně obrany Michèle Alliot-Marieová a ministr pověřený 

válečnými veterány Hamlaoui Mekachera. Státnì představitelé přijeli vyjádřit solidaritu státu s 

oradourskými oběťmi a jejich přìtomnost v den výročì v Oradouru lze povaţovat za 

samozřejmou.
117

 Je tedy moţné hovořit o důleţitém aktu smìřenì městské komunity se státem. 

Během výročnìho dne se předseda vlády Raffarin prošel ruinami města za doprovodu 

poslednìch ţijìcìch svědků masakru Hébrase a Darthouta. Poté pronesl u památnìku 
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zemřelých projev, ve kterém zazněla slova „Francie nikdy nezapomene“.
118

 Tato věta se stala 

symbolem výročnìch událostì v Oradouru, jejì citaci uvádì většina z francouzského tisku ve 

svých článcìch z června 2004. Mluvil také o smìřenì obou regionů, které se majì „… zaměřit 

na budoucnost… najìt cestu k usmìřenì se svými rodáky a se svou zemì… [a usmìřit se] 

s bývalým nepřìtelem….“. Zmiňuje se o „nedorozuměnìch“ a „komplikacìch“, které tuto 

„cestu ke smìřenì“ provázejì.
119

 Z jeho slov je zřejmé směřovánì celé pamětnì ceremonie 

k usmìřenì obou regionů. 

Pamětnì ceremonie se také zúčastnili politici z Alsaska. Do Oradouru na pozvánì 

města přijeli prezident generálnì rady departementu Bas-Rhin Philippe Richert, starostka 

Štrasburku Fabienne Kelleová a prezident regionálnì rady Alsaska Adrien Zeller. Společně s 

předsedou vlády a s oradourským starostou Frugierem spolupracovali při oficiálnì pamětnì 

ceremonii. Podle slov alsaských reprezentantů se „… spory jiţ zklidnily a teď je potřeba 

vytvořit společnou budoucnost pěstujìcì památku… kaţdý musì udělat krok směrem k 

usmìřenì, Alsasané nechtějì dále slyšet o popìránì násilného inkorporovánì „malgré-

nous“…“.
120

 Podle Zellera bylo smìřenì mezi regiony jiţ „zpečetěno“.
121

  

Jedině problém popìránì násilných inkorporacì patrně poškozoval snahy o navázánì 

standardnìch vztahů mezi oběma regiony na politické úrovni. Alsasané tedy podle svých slov 

povaţovali aféru ze své strany za jiţ ukončenou a ten samý přìstup patrně poţadovali od 

druhé strany. 

Na pamětnì ceremonii se podìlel rovněţ štrasburský arcibiskup Joseph Doré, který 

přijel na pozvánì limogeského biskupa Christopha Dufoura. Arcibiskup Doré se účastnil 

společně s alsaskými a limogeskými studenty „mìrového bděnì“ v Limoges v předvečer 10. 

června a v den výročì ráno slouţil společně s biskupem Dufourem mši v novém oradourském 

kostele za přìtomnosti alsaských studentů. Ve svém projevu se snaţil oddělit ostatnì Alsasany 
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od hrstky těch „malgré-nous“, kteřì se podìleli na Oradourském masakru. Přenesenì nenávisti 

k “malgré-nous“ na celé Alsasko totiţ podle jeho názoru vyvolalo spor mezi regiony.
122

 

Přìtomnost štrasburského arcibiskupa v Oradouru a jeho projev lze povaţovat za 

významný krok k usmìřenì cìrkevnìch představitelů, kteřì se také podìleli na sporu v roce 

1953. Zdá se, ţe arcibiskup Doré projevil snahu o vysvětlenì přìčiny nedorozuměnì mezi 

regiony a o jeho definitivnì odstraněnì. Setkánì studentů z obou stran lze pokládat za snahu 

zachovat usmìřenì regionů i do budoucna. Návštěvu 50 mladých Alsasanů v Oradouru 

povaţoval starosta Frugier jako „nový krok ke smìřenì Limousinu a Alsaska“.
123

 

Podle výše zmìněných argumentů jiţ tedy nešlo hovořit o sporu mezi regiony. Snaha 

napravit vztahy s Alsaskem vycházela od ANFM i od oradourské radnice, které se podìlely na 

organizaci pamětnì ceremonie a na jejichţ pozvánì přijeli do Oradouru studenti i političtì 

představitelé z Alsaska. Pocity pozůstalých a obyvatel Haut-Vienne vůči „malgré-nous“ byly 

ovšem stále neměnné, jak vyplývá z výpovědì návštěvnìků Oradouru citovaných v tisku. 

Podle nich jsou jejich pocity ţivé stejně jako v roce 1953.
124

 

Nelze hovořit ani o úplném souhlasu oradourských pozůstalých s ANFM, organizacì, 

která je zastupuje. Pozice radnice posvěcená ANFM patrně „uráţela“ některé pozůstalé, kteřì 

se odmìtali účastnit pamětnìch událostì kvůli přìtomnosti Alsasanů a německých politiků a 

studentů. Z pamětnìků masakru se za pozici města a ANFM postavili pouze Hébras a 

Darthout, oba dřìve angaţovanì v ANFM. Podporu asociaci vyjádřili napřìklad tìm, ţe se 

setkali s předsedou vlády Raffarinem v ruinách města. 

 

4.2 Usmíření, nebo pokračující spor? 
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Během 60. výročì masakru došlo k několika událostem, které vyvracejì všeobecně 

přijìmané tvrzenì o „usmìřenì obou regionů“. Prvnì z nich byl problém obyvatel Oradouru 

s kázánìm štrasburského arcibiskupa Dorého v den výročì. Ten se podle některých názorů ve 

svém kázánì nevyjádřil dobře o rodinách pozůstalých a snaţil se zmìrnit či popřìt vinu 

„malgré-nous“ na masakru. Dle názoru oradourských se pokusil znovu oţivit „lţivý“ názor, 

opakovaný obviněnými členy Das Reich před tribunálem v Bordeaux.
125

 Kázánì arcibiskupa 

Dorého vyvolalo emoce a pohoršenì mezi některými oradourskými pozůstalými.
126

 

Jako dalšì důkaz o neúplném usmìřenì regionů lze povaţovat názory ADEIF. V roce 

2004 vyšel v Bulletin de liaison článek vzpomìnajìcì na masakr v Oradouru a následný 

proces, ve kterém se prezident ADEIF Nicolas Mengus vyslovuje na obhajobu „malgré-nous“ 

v reakci na výročnì události. Poukazuje napřìklad na nevysvětlené okolnosti masakru a na 

nedostatečné prozkoumánì ruin města. Podle jeho názoru mnohé otázky ještě nebyly 

zodpovězeny a proces v Bordeaux stále vyvolává rozpory.
127

 Lze tedy konstatovat, ţe ADEIF 

stále nepovaţuje problém procesu v Bordeaux, který stál na počátku sporu mezi regiony, za 

dostatečně vyřešený. 

Dalšìm sporným bodem byl problém násilného inkorporovánì „malgré-nous“, které 

Robert Hébras popìrá ve své knize Oradour, le drame heure par heure (2003). Proti tomu se 

zvedla vlna protestů ze strany ADEIF. Hébras podle svých slov „očekává vysvětlenì tohoto 

problému od „malgré-nous““ a je ochoten pasáţ z knihy vyjmout.
128

 Jednu z problematických 

vět Hébras opravdu před druhým vydánìm knihy odstranil, dalšì kritizovaná část ovšem 

v textu zůstala.
129

 Spor mezi Hébrasem a „malgré-nous“ lze brát jako Hébrasovu neochotu 

usmìřit se s Alsaskem, ale je vidět snaha o napravenì problému vyvolaného jeho knihou. 

Tento spor se znovu rozhořel během 60. výročì, kdy ADEIF poslala dalšì dopis 

Hébrasovi, ve kterém se pobuřovala nad „křivými a hanebnými obviněnìmi“ vznesenými proti 

„malgré-nous“ a proti celému Alsasku ze strany ANFM a Limousinu. Asociace poţadovala 

jejich odvolánì a ústup z pozice odmìtajìcì sblìţenì.
130

 Hlavnìm problémem pro ADEIF tedy 

zřejmě zůstává postoj Hébrase, muţe, který je z pozůstalých po masakru nejvìce veřejně 

činný. 
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ADEIF se vyjádřila ke „smìřenì a spřátelenì se“ s Limousinem a ke snaze o 

„spolupráci na památečnìch aktech“, zároveň se ale asociace vyslovuje o „úctě a oddanosti“, 

kterou si zaslouţì „malgré-nous“, kteřì se podìleli na masakru v Oradouru.
131

 ADEIF tedy, 

zdá se, souhlasì s usmìřenìm se s Oradourem, ale chce takové usmìřenì, kdy Oradour uzná, ţe 

„malgré-nous“ byli „válečnými oběťmi“ a ţe nenesou ţádnou zodpovědnost za masakr. Podle 

předchozìch tvrzenì je moţné konstatovat, ţe ANFM a oradourštì pozůstalì tento názor 

nesdìlì. 

O smìřenì obou regionů a tedy o konci aféry Oradour by bylo moţné hovořit pouze 

v rovině oficiálnì. Zdá se, ţe šedesát let po masakru v Oradouru je stále patrná nenávist 

obyvatel Oradouru, hlavně pozůstalých po masakru, vůči Alsasanům. Snaha politických 

představitelů z obou regionů, státu i cìrkevnìch činitelů toto nepřátelstvì pravděpodobně 

nedokázala smazat. Hlavnìm problémem, který podle dostupných informacì lze povaţovat za 

přetrvávajìcì, je popìránì statusu „malgré-nous“ u Alsasanů souzených v procesu v Bordeaux 

Robertem Hébrasem. Na Oradourské straně tedy patrně přetrvává nenávist k „oradourským 

vrahům“ z Alsaska a na Alsaské straně nespokojenost se špatně interpretovaným postavenìm 

„malgré-nous“ během druhé světové války.  

 

 

4.2.1 Příklady pokračujícího nepřátelství některých obyvatel Limousinu a Alsaska 

 

Jako důkaz vyvracejìcì široce přijìmanou tezi o usmìřenì obou regionů po 60. výročì 

masakru lze podat dvě konfliktnì situace mezi obyvateli Alsaska a Limousinu v letech 2009 a 

2010. Obě se týkajì dvou hlavnìch bodů, ve kterých se oba regiony podle předchozìch analýz 

stále neusmìřily, a sice popìránì statusu „malgré-nous“ u 13 odsouzených v Bordeaux a 

nepřátelstvì obyvatel Limousinu vůči Alsasanům. 

Prvnì z událostì, kterou by bylo moţné doloţit přetrvávajìcì záporný názor obyvatel 

Limousinu na Alsasany kvůli aféře Oradour, je zkušenost Christiana Marceauxe ţijìcìho 

v Alsasku, který se v roce 2009 zajìmal o koupi nemovitosti v Haut-Vienne. Na jeho dotazy 

poţadujìcì bliţšì podrobnosti o nemovitosti odpovìdali dva zaměstnanci realitnì kanceláře 

pocházejìcì z Limousinu. Alsasanovi odmìtli podat informace. Zachovali se k němu neslušně 

a nevybìravým způsobem mu doporučili, ať „zůstane ve svém regionu“ s poznámkou, ţe „ti, 

kteřì vypálili Oradour, byli všichni Alsasané“.
132

 Marceaux reagoval pobouřeně. Dle této 
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zveřejněné korespondence je tedy zřejmé, ţe v obyvatelìch Limousinu stále přetrvává 

nenávist k Alsasanům, kterým masakr v Oradouru dávajì za vinu. Zároveň je třeba dodat, ţe 

podle dostupného zdroje je tento přìklad pouze jednìm z mnoha.
133

 

 Tuto přìhodu je moţné povaţovat za důkaz toho, ţe obyvatelé Limousinu stále nejsou 

plně informováni o realitě násilného inkorporovánì Alsasanů a ţe jejich averze vůči celému 

alsaskému regionu přetrvávala ještě v roce 2009. 

Za dalšì důkaz pokračujìcìho sporu mezi oradourskými pozůstalými a „malgré-nous“ 

je moţné povaţovat soudnì proces, který proběhl na podzim roku 2010. V něm proti sobě stáli 

Robert Hébras a ADEIF. ADEIF obvinila Hébrase ze lţi, protoţe ve své nově vydané knize 

Oradour, le drame heure par heure znovu označil 13 Alsasanů odsouzených při procesu 

v Bordeaux za „dobrovolnìky v SS“. Kniha nebyla podle obţaloby vydána jako svědectvì 

oběti masakru, ale jako broţura popisujìcì události. Byla volně distribuovaná v Le Centre de 

la Mémoire. Kdyţ 4. řìjna vynesl Soud nejvyššì instance ve Štrasburku (Tribunal de Grande 

Instance de Strasbourg) verdikt, ve kterém se ve jménu svobody vyjadřovánì postavil na 

stranu Hébrase, v Alsasku protestovalo mnoho lidì.
134

 Podle názoru ADEIF Hébras popìrá ve 

své knize „historický fakt násilného inkorporovánì“, doloţený Norimberským tribunálem a 

tribunálem v Bordeaux. Soud rozhodl ve prospěch Hébrase na základě toho, ţe v knize tvrzenì 

o dobrovolnictvì „malgré-nous“ uvádì jako svůj vlastnì názor.
135

 ADEIF poukazuje na to, ţe 

Hébras po prvnìm jejìm apelu odmìtl z knihy tuto pasáţ vyjmout a nechal ji i v jejìm dalšìm 

vydánì, coţ asociace povaţuje za haněnì snah regionu o usmìřenì s Alsaskem. Tribunál 

doporučil zastavenì distribuce knihy a nařìdil ADEIF zaplatit Hébrasovi odškodné.
136

 

Tento soudnì proces lze povaţovat za důkaz trvajìcìho neporozuměnì mezi Alsaskem a 

Limousinem. 
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5 Závěr  

 

Aféra Oradour je sporem dvou stran, regionů Limousin a Alsasko, které na jejìm 

počátku vystupovaly jako jednotné celky. Výjimku tvořila pouze alsaská komunistická strana, 

která podporovala zájmy obětì oradourského masakru. Spor vycházì z nedostatečného 

pochopenì situace „malgré-nous“ ze strany obyvatel Limousinu a na druhé straně z neochoty 

„malgré-nous“ přiznat spoluodpovědnost za masakr v Oradour sur Glane. 

Vznik aféry Oradour lze datovat koncem roku 1952, kdy Alsasko a jeho političtì 

představitelé začali bojovat proti samotnému konánì procesu v Bordeaux. Aféra vygradovala 

v průběhu února 1953, kdyţ byl zveřejněn verdikt procesu a následně Národnìm 

shromáţděnìm odhlasována amnestie odsouzeným „malgré-nous“. Po jejìm vstupu v platnost 

Alsasko svou mobilizaci ukončilo, naopak Limousin v protestech pokračoval. Alsaská 

mobilizace proti verdiktu procesu v Bordeaux byla tedy kratšì, zato intenzivnějšì, vzhledem 

k většìmu počtu přìmo zainteresovaných lidì v regionu.  

Mobilizace v obou regionech v roce 1953 měly řadu shodných, ale i odlišných znaků. 

Aktivnì vzpouru veřejnosti v Limousinu lze povaţovat za rozsáhlejšì, a to vzhledem k počtu 

demonstrujìcìch během největšì manifestace v Limoges vztaţenému k počtu obyvatel regionu. 

Zároveň demonstrace probìhajìcì na celém územì Francie naznačujì podporu francouzského 

veřejného mìněnì a komunistické strany oradourským pozůstalým. Naopak Alsasko se těšilo 

z podpory francouzské vlády z ekonomických důvodů a kvůli obavě z tamějšìch 

separatistických tendencì. V nadsázce lze tedy hovořit o sporu Limousinu, komunistické 

strany a francouzského veřejného mìněnì na jedné straně a Alsaska a francouzské vlády na 

straně druhé. 

Na druhé straně byly oba regiony mobilizovány obdobným způsobem, a sice 

asociacemi, které bránily práva a památku „válečných obětì“. Jde o ANFM v Limousinu a 

ADEIF v Alsasku, obě asociace byly hybnými silami aktivit obou regionů. Za své regiony se 

postavili rovněţ poslanci, kteřì se v „akčnìch komisìch“ snaţili změnit průběh událostì 

pomocì apelacì v parlamentu a ve vládě.  

Začátky usmiřovánì obou regionů lze datovat do 90. lety 20. stoletì, kdy byl spor 

nadále oţivován pouze oběma asociacemi. Kontakty mezi regiony na oficiálnì politické 

úrovni probìhaly od roku 1997. Tento rok lze tedy povaţovat za prvnì milnìk ve sporu 

regionů. Dalšìm průlomem byla inaugurace pamětnìho centra v Oradouru v roce 1999. 

Otevřenì Le Centre de la Mémoire bylo prvnìm výrazným krokem k usmìřenì Oradouru se 

státem a zároveň s Alsaskem, kdy při této přìleţitosti přijel do města na ţádost ANFM 
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prezident republiky, ale také štrasburský starosta a bývalá starostka Štrasburku, ministryně 

kultury Trautmannová.  

Samotné pamětnì centrum se poté stalo terčem kritiky ze strany ADEIF, která 

reflektuje podstatu nedorozuměnì mezi oběma regiony. ADEIF totiţ poukazovala na špatnou 

prezentaci „malgré-nous“ v expozici centra a na nedostatečnou snahu informovat návštěvnìky 

o jejich násilné inkorporaci. 

Během inaugurace pamětnìho centra došlo k rozporům mezi ANFM a pamětnìm 

centrem kvůli státnì podpoře této instituce, se kterou limousinská asociace nesouhlasila kvůli 

zákonu o amnestii. Zároveň otevřenì Le Centre de la Mémoire ukázalo vůli alsaských 

politických představitelů ke spolupráci s Oradourem. Ovšem tato alsaská snaha paradoxně 

vyvolala dalšì rozpory, protoţe ji Alsasko zaměřilo na pamětnì centrum, a ne směrem 

k oradourské komunitě a pozůstalým. Spor byl ukončen kompromisem symbolizovaným 

alsaským darem soch městské komunitě.  

Tyto i dalšì události z obdobì mezi lety 1997 a 2004 lze tedy shrnout v tvrzenì, ţe 

oradourská komunita na přelomu stoletì stále nebyla ochotna přijmout problém „malgré-

nous“. Alsasko se na druhé straně snaţilo o usmìřenì mezi oběma regiony, zároveň však 

bránilo status „malgré-nous“ jako násilně inkorporovaných. V tomto obdobì došlo rovněţ 

k prvnìm politickým kontaktům mezi oběma regiony, které byly ovšem kaleny problémem 

popìránì násilného inkorporovánì v limousinském regionu. 

Pravděpodobně nejdůleţitějšìm milnìkem v aféře Oradour je otevřenì památnìku 

Alsaska-Lotrinska v Schirmecku, který naznačil změnu pohledu Alsaska na „malgré-nous“. 

Násilně inkorporovanì vojáci nebyli nadále označováni za hrdiny, ale pouze za oběti 

válečného zločinu. Tìm se změnil i postoj Oradouru, dìky čemuţ mohlo proběhnout 60. 

výročì masakru v roce 2004 v duchu smìřenì obou regionů.  

O jiţ „zpečetěném“ usmìřenì hovořili jak státnì, tak alsaštì a oradourštì političtì 

představitelé. Snaha o konec této aféry vycházela od většiny zainteresovaných. Výjimkou byli 

pouze někteřì oradourštì pozůstalì, kteřì nesouhlasili s postojem limousinské asociace ANFM. 

Asociace totiţ spolupracovala na výročnì ceremonii a pozvala na ni alsaské reprezentanty, 

pozůstalì ale patrně ještě nebyli ochotni tuto delegaci přijmout. 

Úsilì o urovnánì sporů projevili i cìrkevnì reprezentanti, i kdyţ kázánì štrasburského 

arcibiskupa vyvolalo patrně oprávněnou kritiku, protoţe se vyslovil na obhajobu „malgré-

nous“.  

Podle několika výše zmìněných aspektů je moţné konstatovat, ţe k usmìřenì obou 

stran avizovanému během 60. výročì došlo pouze v oficiálnì „politické“ rovině. Z reakcì 
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obyvatel Oradouru a z dalšìch citacì a událostì lze odvodit pokračujìcì spory na občanské 

úrovni. Za problém je moţné povaţovat zejména popìránì statusu „malgré-nous“ u Alsasanů 

souzených v procesu v Bordeaux Robertem Hébrasem a přetrvávajìcì nenávist k 

„oradourským vrahům“ na straně Oradouru.  

Zdá se, ţe oradourštì pozůstalì a s nimi i část regionu Limousin stále nepovaţujì 

„malgré-nous“ za stejné oběti války, jakými byli oběti masakru, coţ je moţné doloţit 

zkušenostì Alsasana Christiana Marceauxe s odmìtnutìm ze strany obyvatel Limousinu a 

soudnìm procesem mezi ADEIF a Hébrasem z roku 2010. Na straně Alsaska lze vystopovat 

nespokojenost se špatně interpretovaným postavenìm „malgré-nous“ během druhé světové 

války. Hovořit o usmìřenì je tak dle mého názoru moţné pouze v oficiálnì rovině. 

Práce analyzovala vznik aféry Oradour před procesem v Bordeaux v roce 1953 a 

průběh hlavnì vlny protestů na obou stranách sporu. Rovněţ byly nastìněny nejdůleţitějšì 

milnìky aféry, kterými jsou prvnì oficiálnì návštěva oradourského starosty v Alsasku, 

inaugurace Le Centre de la Mémoire v Oradouru a otevřenì památnìku Alsaska-Lotrinska 

v Schirmecku. Také byla provedena komparace mobilizace obyvatel obou regionů v roce 

1953 a stanoveni hlavnì aktéři na obou stranách sporu, tedy asociace ANFM a ADEIF. 

Dìlčì hypotézu práce lze povaţovat za potvrzenou. K 60. výročì masakru v Oradour 

sur Glane nedošlo k usmìřenì oradourských pozůstalých a obyvatel města a obhájců „malgré-

nous“ na asociativnì, občanské úrovni, a to i přes snahu politických představitelů oslavit toto 

výročì v duchu usmìřenì obou stran. Rok 2004 tak dle mého názoru nelze podle výše 

zmìněných kritériì povaţovat za konec aféry Oradour. 
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6 Summary 

 

The affair of Oradour is a confrontation between regions Alsace and Limousin, 

which were unanimous units from the beginning. Only one exception was the Communist 

Party in Alsace, which supported Oradour. The confrontation is based on a misunderstanding. 

A population of Limousin did not accept the situation of "malgré-nous" and, on the other 

hand, "malgré-nous" didn´t want to admit the full responsibility for the massacre at Oradour-

sur-Glane. 

The origin of the affair of Oradour can be date to the end of 1952, when Alsace and 

its political leaders have begun the fight against Bordeaux process. Affair was at the top in 

February 1953, when the verdict was made public and the National Assembly voted an 

amnesty applies to “malgré-nous”. After its entry into force, Alsace finished its mobilization, 

but protests continued in the Limousin region. Mobilization in Alsace against the verdict of 

Bordeaux process was therefore less, but more intense, because there was the greater number 

of people in the region directly involved. 

Mobilization of two regions in 1953 had identical and different features. Public 

revolt in Limousin was more extensive, according to the number of demonstrators in the 

largest demonstration in Limoges and the population of the region. At the same time, the 

demonstrations in all of France indicated support of French public opinion and the 

Communist Party for survivors of Oradour. On the contrary, Alsace had a support of the 

French government for economic reasons and for fear of the local separatist tendencies. So we 

can therefore speak of a confrontation of Limousin and French public opinion on the one hand 

and Alsace and the French Government on the other. 

Regarding similarities, both regions have been mobilized in a similar way, by the 

associations that defend the rights and the memory of "war victims" of two regions. The 

associations are ANFM in Limousin and ADEIF in Alsace, they have also been at the top of 

the activities of the regions. In this regions were also built the "action committees" in which 

parliamentarians tried to change the course of events by the appellation in parliament and 

government. 

The beginning of reconciliation between two regions may be included in the 

90years. Confrontation was still alive only with two associations. Contacts between regions 

on the official level took place since 1997. This year could be regarded as the first turning 

point in the conflict of regions. Another turning point was the inauguration of the memorial 

center in Oradour in 1999. The opening of Le Centre de la Mémoire was the first major step 
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towards Oradour´s reconciliation with the state and with Alsace, because ANFM president 

came to town, but also the mayor of Strasbourg and former mayor of Strasbourg, Culture 

Minister Trautmann. Memorial center was criticized from ADEIF, which reflects the very 

essence of a misunderstanding between two regions. ADEIF criticized the memorial center 

for poor presentation "malgré-nous" in the exhibition and insufficient information for visitors 

about their forcible recruitment.  

During the inauguration of the memorial center was a contradiction between ANFM 

and memorial center for the state support of this institution. The association still did not agree 

with state because of the amnesty law. Also the opening of Le Centre de la Mémoire showed 

effort of Alsatians political leaders to cooperate with Oradour. But paradoxically, this 

Alsatian effort raised another contradiction, because it focused on memorial centre and not 

towards the community of Oradour. The dispute ended with the compromise symbolized by 

the gift of sculpture to urban community. 

These and other events in the period of 1997 - 2004 can be summarized in the 

assertion that Oradour urban community was still not ready to take on the problem of 

"malgré-nous" and Alsace pushed for the reconciliation between two regions while protecting 

status of forcibly conscripted “malgré-nous ". In this period we could see also the first 

political contacts between two regions, which were subverted by a problem of negation of 

forcible recruitment. 

Probably the most important turning point in the affair of Oradour is the opening of 

the Memorial of Alsace-Lorraine in Schirmeck, which signaled a change in the view of 

Alsace of "malgré-nous." Forcibly conscripted soldiers were no more heroes, but only victims 

of a war crime. This has changed the position of Oradour and than the 60th anniversary of the 

massacre in 2004 passed in a spirit of reconciliation of regions. Both states and Alsatians 

political leaders were talking about "confirmed" reconciliation of the regions and efforts to the 

end of this affaire came from all the interested people. The exceptions were the survivors of 

Oradour who disagreed with the position of ANFM. The Association cooperated at the 

ceremony and invited the representatives of Alsace, but survivors still didn´t want to accept 

this delegation.  

According to several of these aspects can be noted that the reconciliation of both 

sides announced during the 60th anniversary didn´t came. Talking about it is possible only in 

an official “political” level. From the reactions of people from Oradour and other quotes and 

events can be derived the ongoing misunderstanding between the inhabitants of both 

regions. The problem was the negation of forcible recruitment of “malgré-nous” by Robert 
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Hébras and persistent hatred for the "murderers of Oradour" on the side of Oradour. It seems 

that survivors of Oradour, and with them the part of the region of Limousin, is still convicted 

that "malgré-nous" are not the same war victims, such were the victims of the massacre. It can 

be illustrated by the experience of Alsatian Christian Marceaux in the refusal of the 

inhabitants of Limousin and by the judicial process of ADEIF and Hébras in 2010.  

The origin of the affair of Oradour before the trial in Bordeaux in 1953 and major 

waves of protests on both sides of the confrontation were analyzed. It also specified the most 

important turning points of affair, which are the first official visit of mayor of Oradour in 

Alsace, the inauguration of Le Centre de la Mémoire in Oradour and the opening of the 

Memorial of Alsace-Lorraine in Schirmeck. Also, mobilization of the population of two 

regions in 1953 was compared and the principal actors on both sides of the confrontation, the 

association ANFM and ADEIF, were determined. 

The 60th anniversary of the massacre at Oradour-sur-Glane is not real reconciliation 

between survivors of Oradour and residents of the city and defenders of the rights of "malgré-

nous", despite the efforts of political leaders to celebrate this anniversary in a spirit of 

reconciliation. The year 2004 can not be regarded as the end of the affair of Oradour.  
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