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Abstrakt 

V této bakalářské práci se zaměřím na zahraniční akademiky, kteří popírají arménskou 

genocidu. Turecká vláda tyto akademiky finančně podporuje, a proto zastávají vůči 

arménské genocidě postoj této vlády. Je důležité seznámit se s událostmi z roku 1915, 

které jsou označovány jako genocida Arménů, a také postoj Turecka vůči této 

skutečnosti. Tyto události jsou téměř všemi mezinárodními organizacemi, jež se danou 

problematikou zabývají, označovány za genocidu. Tato práce také poukazuje na 

podobnost mezi popírači holocaustu a popírači arménské genocidy. Popírači arménské 

genocidy se sami označují za historické revizionisty. Tito akademici tak vzbuzují 

objektivnost a vědeckost své práce. Jejich práce tak vytváří nebezpečí změny historie, 

kdy by v konečné fázi byla genocida popíraná.  

 

 

Abstract 

In this bachelor thesis I will try to point out to foreign academics, who deny the 

Armenian genocide. These academics are also financially bound to the Turkish 

government, and therefore they accept the attitude of the Republic of Turkey. It is very 

important to present Turkey's attitude as well events of 1915, which are presented as 

armenian genocide. These events are branded as genocide by almost all international 

organizations, which inquire into these issues. This thesis also points out to the 

similarity between the Holocaust deniers and the deniers of Armenian genocide. 

Nevertheless these academics do not called themselves as genocide deniers, but as 

historical revisionists, which is a misnomer. Under this title, they present their studies 

as an expression of objectivity and scientific character. This produces a dangerous 

revision of history , which eventually will be denying  the genocide. 
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Úvod 

 

Jak dokládají negativní reakce Turecka na země, jež uznaly arménskou genocidu, 

například Francie nebo Německo, tak popírání arménské genocidy je stále aktuálním 

politickým tématem. Postoj Turecka je o to překvapivější, jelikož arménská genocida se 

odehrála v roce 1915. Pro pochopení kontextu je nutné zmínit přístup Turecka, který je 

nástupnickým státem Osmanské říše. Turecko se k arménské genocidě staví zcela odmítavě a 

turecká vláda se snaží všemi prostředky dokázat, že Osmanská říše se genocidy nedopustila. 

Tato forma politiky popírání arménské genocidy ovšem není zaměřena pouze na vnitřní 

politiku, ale soustředí se i na mezinárodní scénu tím, že míří i na státy, které uznávají 

arménské masakry za genocidu.  

V roce 2015, při příležitosti 100. výročí arménské genocidy, uvedl papež František, 

současná hlava katolické církve, že povraždění 1,5 milionu Arménů v Osmanské říši bylo 

první genocidou ve 20. století (ČTK, 2015). Turecká vláda zareagovala téměř okamžitě 

vyjádřením, že papežova slova jsou „kontroverzní ve všech aspektech, založená na 

předsudcích, které překrucují historii a redukují jen na příslušníky jednoho náboženství 

bolest, ke které v oblasti Anatólie během první světové války došlo“ (ČTK, 2015). Turecko 

následně stáhlo z Vatikánu svého velvyslance. Ve stejném duchu reagovalo Turecko na 

rezoluci, kterou v roce 2016 schválil německý Spolkový sněm a v níž označil masakry 

Arménů z roku 1915 za genocidu. Turecko následně odvolalo svého velvyslance v Německu 

a předvolalo si německého chargé d'affaires k vysvětlení tohoto kroku (ČTK, 2016). Turecko 

rovněž pozorně sledovalo události z 25. dubna 2017, kdy Poslanecká sněmovna České 

republiky vůbec prvně označila události v Arménii z roku 1915 za genocidu. Reakce Turecka 

na sebe nenechala dlouho čekat: „Co nejostřeji odsuzujeme a odmítáme usnesení přijaté 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ze dne 25. dubna 2017. Jsme také 

zklamáni dopisem prezidenta Zemana ze dne 24. dubna 2017 adresovaným arménské 

diaspoře ve své zemi s ohledem na události z roku 1915, neboť obsahuje vážné 

nesrovnalosti.“ (ČTK, 2017).  

V bakalářské práci se nebudu zabývat reakcemi Turecka a popíráním genocidy 

z turecké strany ani samotnou genocidou, jelikož tato témata byla již zpracována mnohokrát. 

Ponechám také stranou turecké akademiky popírající genocidu, a to z toho důvodu, že v 

Turecku platí zákon, který právně zakazuje označit arménské masakry za genocidu. Za 

porušení tohoto zákona přitom hrozí několikaletý trest odnětí svobody. Události v Arménii 
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přitom zkoumali přední akademici, kteří jasně dokázali, proč označení genocida masakrům 

z roku 1915 odpovídá. Právě s odkazem na tyto standardní práce budu ve své práci používat 

termín genocida. 

Ve své práci se zaměřím na zahraniční akademiky – tedy společenské vědce působící 

mimo území Turecka, především na amerických univerzitách – kteří nemají žádnou osobní 

vazbu na Turecko, a přesto ve svých pracích arménskou genocidu popírají. Tito akademici se 

sami nazývají historickými revizionisty, neboť revidují události z roku 1915 v Osmanské 

říši. Jak má práce ukazuje, přes vlastní označení se jedná nikoli o revizionisty, ale o popírače 

arménské genocidy.  

Původně jsem v práci chtěla využít Lyotardovu metodu, která využívá matematickou 

negaci na dané výroky a tvrzení, ale s bližším seznámením se se zdroji jsem se rozhodla 

aplikovat metodu, kterou využívá Lipstadtová, průkopnice výzkumu o popírání genocidy, 

v jejím případě holocaustu. Jedná se tedy o obsahovou analýzu, jež poukazuje na konkrétní 

případy popíračů holocaustu, ze kterých následně vycházím a srovnávám s popírači 

arménské genocidy. 

V první části se pokusím vysvětlit postoj Osmanské říše od roku 1908 až do doby 

současného Turecka k arménské genocidě. Během těchto let se silně měnila politika popírání 

a v pozdějších letech se snaha turecké vlády přesunula k zahraničí. Důležitým místem, na 

které historičtí revizionisté cílí, jsou zahraniční univerzity a akademici. Turecká vláda tedy 

začala svůj názor na arménskou genocidu prezentovat na akademické půdě, a to pomocí 

vytvoření nových univerzitních grantů na studium historie Osmanské říše. V naději na 

získání nových grantů a tedy finanční jistoty mnoho akademiků převzalo názory turecké 

vlády, s tím rozdílem, že je vydávalo za čistě akademické – a tudíž objektivní – práce. 

Ve druhé části vysvětlím termín genocida a popíšu, proč události z roku 1915 

skutečně genocidou jsou a proč tedy neplatí hodnocení turecké vlády, jež je označuje za 

„pouhé“ masakry nebo deportace. V této části také představím čtyři nejvýznamnější 

akademiky působící na prestižních zahraničních pracovištích, jež arménskou genocidu 

popírají, a jsou nejvíce citovaní tureckou vládou. 

V poslední části práce provedu obsahovou analýzu, kdy rozeberu vědecké práce čtyř 

vybraných akademiků. Zde vycházím z práce, kterou publikoval Israel Charny a ve které 

vysvětluje 12 kroků, jež tvoří popírání genocidy. Následně ukážu, že tito vybraní zahraniční 

akademici nejsou historickými revizionisty, nýbrž se jedná o popírače arménské genocidy. 

Pro větší zdůraznění této skutečnosti budu tyto případy srovnávat s případy popíračů 

holocaustu.  
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Zahraniční akademici, jež popírají arménskou nebo jakoukoliv jinou genocidou, jsou 

ve své podstatě velmi nebezpeční – krokům turecké vlády dodávají legitimitu. Vzhledem ke 

svému postavení a k tomu, že nemají žádnou osobní vazbu na Turecko, jsou jejich 

interpretace událostí z roku 1915 považovány za objektivní.  
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1. Politika popírání arménské genocidy: Od Osmanské říše 

po současné Turecko 

 

1.1 Politika popírání v Osmanské říši 

 

V roce 1889 byla v Osmanské říši studenty lékařské fakulty Konstantinopolské 

univerzity založena politická organizace İttihat ve Terakki Cemiyeti (Výbor jednoty a 

pokroku). Tento výbor zpočátku působil jako liberální reformní hnutí, mající za cíl 

demokratizaci, zreformování a navrácení bývalého postavení Osmanské říše, která v 16. a 

17. století měla největší územní zisky a byla jednou z nejmocnějších zemí. Hlavním vzorem 

inspirace pro toto hnutí bylo Japonsko, které se modernizovalo bez ztráty své identity. 

Japonsko po roce 1869 započalo reformy zvané Meidži, které měly za cíl změnit zastaralý 

feudální systém na moderní industrializovaný stát podle evropského vzoru, se zachováním 

své národnostní identity (Reichschauer, 2009).  

V průběhu několika let se tento výbor transformoval do politické strany İttihat ve 

Terakki Fırkası (Strana Jednoty a pokroku), též známé jako Mladoturci. Kromě mladých 

studentů se do této strany přidali také osmanští úředníci, armádní velitelé nebo exulanti. Tato 

strana se k moci dostala v roce 1908 po mladoturecké revoluci. Mladoturci odmítali 

autoritářskou vládu Abdülhamida II., v průběhu které došlo ke zrušení parlamentu, ústavy a 

došlo k nasazení tajné policie a cenzury. Pod pohrůžkou tažení Mladoturků na Istanbul zrušil 

Abdülhamid II. veškeré ústavní a politické změny. Také zakázal cenzuru a tajnou policii. 

Stejného roku se konaly volby, ve kterých strana Jednoty a pokroku zvítězila. Tuto svou 

politickou moc si následně upevnila ve volbách v roce 1912. V čele této strany stáli tři 

pašové, Mehmed Talât Paşa, Ismail Enver Paşa a Ahmed Djemal Paşa. Jejich hlavní 

ideologie se v průběhu let silně radikalizovala a prvotní cíle se změnily z osmanismu
1
 na 

islamismus a turectví (Goffman, 2002). Z původně liberálního hnutí se tedy stala 

nacionalistická strana, která byla silně pro - centralistická.  

                                                           
1
 Jedná se o pojem, který vznikl před ústavním obdobím Osmanské říše, a jeho zastánci věří, že by osmanismus 

mohl vyřešit sociální problémy, kterým Osmanská říše čelí. Osmanismus jako směr byl velmi ovlivněn 

mysliteli jako například Montesquieu nebo Rousseau. Celý tento směr podporuje především rovnost mezi 

lidmi. (William, 2013).  
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Poté, co nacionalistické křídlo ve straně Jednota a pokrok zvítězilo, z politického 

programu modernizačních reforem se hlavním objektem zájmu staly menšiny žijící v 

Osmanské říši. Turečtí nacionalisté považovali tyto menšiny za cizince a hlavní překážku pro 

splnění svých politických, ideologických a společenských cílů. Mezi tyto menšiny patřili 

především Arméni a Řekové. V roce 1906 tvořili Arméni a Řekové přibližně 18 % 

obyvatelstva, tedy zhruba 3,8 miliónu obyvatel Osmanské říše.
2
 Do roku 1915 se ovšem 

počet obyvatel arménské národnosti zvýšil. Dle odhadů až na necelé dva milióny obyvatel 

(Ternon, 1997, s. 156). V rámci nového politického programu měla být vytvořena jedna 

celistvá homogenní společnost. Kromě nepřátelského postoje k arménskému obyvatelstvu, 

který se zhoršil až ve 2. polovině 19. století
3
, došlo také k vyhoštění řecké populace a k 

potlačení práv netureckých muslimů, tedy především Kurdů. To vše mělo za cíl silnou 

turkifikaci a asimilaci obyvatelstva do Osmanské říše. Způsob, kterým strana Jednoty a 

pokroku transformovala původně multietnickou Osmanskou říši v homogenní společnost, by 

se z dnešního pohledu mohla nazvat genocidou (Hovannisian, 1998, s. 15). 

O počátku násilí na arménském obyvatelstvu můžeme mluvit už v letech 1894 až 

1896, kdy turecký sultán Abdülhamid II. nechal vyvraždit přibližně 300 000 Arménů 

(Akcam, 2006, s. 43). Ovšem za symbolický počátek arménské genocidy se považuje až 24. 

duben 1915, kdy byli zatčeni nejvýznamnější představitelé a vůdci arménské komunity v 

Osmanské říši. Zatímco Evropa se zmítala v průběhu první světové války, Osmanská říše 

započala systematickou likvidaci arménského obyvatelstva.  

Mehmed Talât Paşa, který v té době působil jako ministr financí a ministr vnitra, 

započal nový plán vyhlazení Arménů. Dne 24. dubna 1915 nařídil zatčení a deportaci 

arménských intelektuálů žijících v Konstantinopoli. Ti byli nakonec povražděni, až na pár 

jedinců, kterým se podařilo uprchnout. Následně v květnu Mehmed Talât Paşa předložil 

parlamentu návrh na Tehcir zákon neboli dočasný deportační zákon, který vstoupil v platnost 

27. května 1915 a artikuloval možnost k „přesunu” arménského obyvatelstva (Dadrian, 2003, 

s. 224). Arménské obyvatelstvo mělo skončit v neshostinné syrské poušti poblíž města Dajr 

az-zaur. Kolony deportovaných tvořili hlavně staří lidé, ženy a děti, kteří byli během 

deportací vystaveni strašným podmínkám, včetně hladu, žízně, nemocím, útokům a okrádání 

ze stran tureckého obyvatelstva. Muži nebyli součástí těchto deportačních kolon, jelikož byli 

vražděni rovnou (Ternon, 1997, s. 156).  

                                                           
2
 Z těchto 18% tvořilo 1 000 000 obyvatel Arménské národnosti a 2 800 000 obyvatel Řecké národnosti.  

3
 Do té doby žili Arméni a Osmané v klidu a míru v multi etnické společnosti, která panovala v Osmanské říši.  
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Dne 10. června vláda přijala další zákon proti arménskému obyvatelstvu. Tento zákon 

se týkal převodu a zabavení arménského majetku. Pro tyto procesy vláda zákonem zřídila 

Emval-i Metruke Komisyon (Komisi pro opuštěný majetek) a od této doby se převáděl 

arménský majetek na stát bez jakéhokoliv odůvodnění a soudního procesu (Üngör, 2012, s. 

43). Peníze, které získala Osmanská říše ze zabaveného majetku, využívala na válku nebo 

pro vypořádání muslimských válečných uprchlíků. 

Hlavním zdrojem, ze kterého se západní mocnosti dozvěděly o hrůzách páchaných na 

arménském obyvatelstvu, byly zprávy od svých diplomatů v Osmanské říši, kteří hned od 

začátku genocidy, tedy od konce dubna 1915, posílali do svých zemí zprávy popisující dění 

v Osmanské říši. V reakci na tyto zprávy dne 24. května 1915 Trojdohoda varovala, že kvůli 

těmto zločinům proti lidskosti, kterých se v tomto případě Osmanaská říše dopouští, bude 

ústřední vláda Osmanské říše nést zodpovědnost, a to včetně všech členů osmanské vlády. 

Stejně tak budou nést zodpovědnost všichni, kteří se nějakým způsobem na těchto masakrech 

podíleli (Schabas, 2000, s. 16).  

První pokusy o popírání organizovaných masakrů arménského obyvatelstva se 

objevovaly již v roce 1914, tedy už před samotnou genocidou. První takové vyjádření 

pocházelo z Konstantinopole od oficiální vládní strany Jednoty a pokroku. V tomto vyjádření 

stálo, že centrální vláda nebyla zodpovědná za útoky na arménské obyvatelstvo, tedy zároveň 

neměla kontrolu nad regionálními vládami a nad skupinami, které se těchto masakrů 

zúčastnily (Matthias, 2006, s. 3). Sám ministr vnitra Mehmed Talât prohlásil, že mnoho 

tureckých státních zaměstnanců stále věří příkazům, které obdrží od císařské vlády
4
 v 

Konstantinopoli, jež ovšem nejsou pravdivé (Matthias, 2006, s. 4). 

Během genocidy Mehmed Talât využíval k předávání informací telegraf. Mnoho 

těchto zpráv bylo přísně tajných a popisovaly přitom otevřeně o likvidaci arménské populace 

(Waal, 2015, s. 55). O pravosti těchto telegramů, které jasně dokazují, že Osmanská říše 

chtěla systematicky zlikvidovat arménskou populaci, se stále vedou pře (Akçam, 2004, s. 

169). Právě pravost těchto telegramů zpochybňují historičtí revizionisté, ke kterým se 

dostanu v následující části bakalářské práce.  

V roce 1918, kdy strana Jednoty a pokroku podala demisi, nastoupila nová vláda. 

Tato vláda v roce 1919 začala vést soudní procesy proti Mladoturkům, kteří se dopustili 

masakrů na arménském obyvatelstvu. V rámci tohoto soudního procesu byly zřízeny 

vojenské soudy a vyšetřovací komise. Důvodem jejich vzniku bylo, aby Turecko objasnilo 

                                                           
4
 Tato vláda prohrála v letech 1908 volby a vítěznou stranou se stali Mladoturci. Mnoho lidí tento fakt 

nevnímalo a neuznávalo, proto zde docházelo ke komunikačním problémům a nedorozuměním.  
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masakry dříve, než zasedne na Pařížské mírové konferenci (Waal, 2015, s. 80). Hlavní vina 

ovšem neměla padnout na Turky, ale pouze na Mladoturky, kteří byli považováni za hlavní 

strůjce genocidy. Dalším důvodem, proč měla padnout vina pouze na Mladoturky, byla 

snaha vyhnout se očernění celého národa. Během soudního procesu bylo prokázáno, že 

deportace byly pouze záminkou k masovému vraždění Arménů a Řeků. Konečný verdikt 

odsuzoval tři hlavní paši a další organizátory k trestu smrti, ovšem procesy proběhly v jejich 

nepřítomnosti. Mnozí obžalovaní před udělením verdiktu utekli ze země a volně cestovali po 

Evropě nebo Asii, čímž se vyhnuli trestu smrti (Waal, 2015, s. 80). Toto mělo za důsledek 

vznik operace Nemesis, tedy tajné operace vedené Arménskou revoluční federací, která 

působila v letech 1920 až 1922. Cílem této operace bylo zavraždění osmanských politiků a 

vojenských činitelů z řad Mladoturků, kteří byli odsouzeni za zločin genocidy a kterým se 

podařilo zmizet před spravedlností. Všichni byli následně nalezeni a zavražděni (Waal, 2015, 

s. 100-102). Soud s vrahem Talâta Paşi, arménským studentem Sohomon Tehlirjanem, který 

zosnoval atentát na Talâta, proběhl v Berlíně, kde byl Talât Paşa zavražděn, a soud probíhal 

za velkého zájmu veřejnosti. Při této příležitosti se Evropa poprvé komplexně seznámila s 

arménskou genocidou, jejím průběhem a následky. Sohomon Tehlirjan byl nakonec 

osvobozen (Akçam, 2004, s. 167). Následně dne 11. června 1919 Turecko zasedalo na 

Pařížské mírové konferenci a zde přiznalo zločiny, ale vinilo z nich pouze stranu Pokroku a 

jednoty (Akçam, 2004, s. 190). 

Kemal Atatürk vystoupil 4. září 1919 na konferenci Sivas v Ankaře, kde popírá výše 

zmiňované zločiny, za které byly Mladoturci odsouzení. Ve svém projevu, který byl zaměřen 

na arménskou genocidu, viní z těchto masakrů především oběti. V sekundární literatuře 

nalezneme následující interpretaci Atatürkových slov: „Arméni, jakožto menšina žijící v 

Osmanské říši, byli nebezpečnou hrozbou pro Osmanskou říši.“ Dále také dodal, že Turci 

měli velkou trpělivost s arménským národem, a pokud by Arméni žili v jiné zemi, určitě by 

proti Arménům podnikli tvrdší kroky a to mnohem dřív (Suny, 2011, s. 312). 

Před vznikem Turecké republiky v roce 1920 byla podepsána smlouva ze Sevrés, 

která byla součástí Pařížských mírových smluv. V této smlouvě se státy Dohody a Osmanská 

říše domluvily na územních změnách. Osmanská říše ve smlouvě přišla o 4/5 netureckého 

území, a byla ji omezena armáda na 50 000 mužů a zabaveno loďstvo. Tato smlouva byla 

ovšem odmítnuta tureckými nacionalisty, vedenými Mustafou Kemalem a následně ji 

parlament odmítl ratifikovat. Smlouva ze Sevrés byla tedy nahrazena Lausannskou smlouvou 

z roku 1923. V této smlouvě si Turecko ponechalo území, které má dodnes. Jelikož vítězové 

války spojili uznání genocidy s rozdělením Osmanské říše do smlouvy v Sevrés, a tato 
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smlouva byla odmítnuta kvůli územním ztrátám a následnému povstání, tak s touto 

smlouvou byla odmítnuta i arménská genocida (Akçam, 2004, s. 180-183). 

 

1. 2 Politika popírání v nově vzniklé Turecké republice 

 

V roce 1923 se Osmanská říše rozpadla a jako nástupnický stát vznikla Turecká 

republika, pod vedením Mustafy Kemala, později známého jako Atatürk, který stát 

sekularizoval, zreformoval a zmodernizoval. Turecko se stalo státem založeným na národním 

principu, podle něhož Turecko patřilo primárně Turkům
5
 (Akçam, 2004, s. 5). Tureckým 

nacionalistům pochopitelně oproštění země od netureckého vlivu vyhovovalo. 

Hlavním krokem, který nahrával politice popírání Kemala Atatürka, byla změna 

vzdělávacího systému. Zde chtěli nacionalisté zvýraznit důležitost Turků a udělat z nich 

hybatele dějin. Hlavním důvodem změny vzdělávacího systému byla modernizace školního 

systému (Akçam, 2004, s. 53). Byl zahájen program na převýchovu žáků cílený na základní 

a střední školy. Do osnov vstoupila čistě monolitická turecká historie, která se snažila 

vyzdvihnout turecký nacionalismus. Mezi největší změny patřilo zavedení nové abecedy. 

Dalším krokem bylo vynechání jakékoliv zmínky o arménském dědictví nebo arménské 

historii, které byly od vzniku Osmanské říše její součásti. Z osnov tak vymizelo například 

arménské království Kilikie, které existovalo v letech 1198-1375. V učebnicích také chybí 

zmínky o arménských historických památkách, spisovatelích, skladatelích a umělcích. 

Ovšem nebyli to pouze Arméni, kdo byl ze školních osnov vymazán, ale také Řekové, 

Asyřané a Kurdové (Dixon, 2010, s. 109). Turci popisovali pouze své dějiny a i zde dochází 

k aktivnímu upravování dějin, ale ještě nedochází k jejich přepisu, což se bude dít v 

následujících letech. 

Zde je důležité vysvětlit, proč se ke genocidě Arméni nevyjadřovali veřejně, 

nedomáhali se svých práv nebo se aktivně nebránili přepisování dějin ze strany Turecka. 

Hlavním důvodem bylo to, že svědci událostí zemřeli nebo byli traumatizováni a snažili se 

na všechno zapomenout. Stejný pocit měli lidé jak v Arménii, tak velká diaspora ve světě, 

která se snažila žít dál. Nezávislá Arménie existovala pouze dva a půl roku, než se stala 

součástí Sovětského svazu. Poté už snahy o národní zájmy hájeny být nemohly a také po 

podepsání smlouvy z Lausanne veškeré snahy o kompenzaci zmizely (Ternon, 1997, s. 60-

62). 

                                                           
5
 Kurdové byli vítání, a to díky stejnému náboženství (islám). 
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Od roku 1930 pak můžeme poprvé sledovat příklady popírání arménské genocidy na 

mezinárodní úrovni. Mezi nejznámější případy popíraní nebo minimalizování povědomí o 

arménské genocidě patří událost, která se odehrála v Hollywoodu roku 1934. V tomto roce 

se produkční firma MGM rozhodla natočit film o arménské genocidě inspirovaný knížkou 

The Forty Days of Musa Dagh (Čtyřicet dnů), kterou napsal jeden z nejvýraznějších 

rakousko-českých spisovatelů Franz Werfel. Tento román pojednává o nástupu Hitlera k 

moci, o útlaku Arménů v Osmanské říši a o následném vyhlazovacím procesu mířeném na 

Armény. Román vyšel nejprve v němčině, v roce 1933 a stal se v Německu bestsellerem. 

Záhy byl ovšem v Německu zakázán a jeho anglický překlad se stal bestsellerem ve 

Spojených státech. To byl také hlavní důvod, proč si americká společnost vybrala k natočení 

filmu právě tuto knihu. Turecká vláda se snažila znemožnit natočení tohoto snímku. 

Tureckému velvyslanci ve Spojených státech amerických, Mehmedu Münir Ertegunu, bylo 

nařízeno, aby zabránil vzniku tohoto filmu. Poté se  Ertegun obrátil na americké ministerstvo 

zahraničí, kde oznámil, že doufá, že Spojené státy nebudou produkovat film, který je dle 

jeho názoru velmi zkreslený, co se týče masakrů z roku 1915. Následně se filmová 

společnost snažila o kompromis, ale turecká vláda byla v tomto směru neoblomná. Šéf 

filmové společnosti MGM Louis Mayer byl touto reakcí velmi překvapen a konstatoval, že 

snímek se natáčet bude. Následovala mediální přestřelka mezi filmovou společnosti MGM a 

tureckým velvyslancem. Ertegun oznámil, že pokud film bude vyroben, Turecko zahájí 

celosvětovou kampaň proti tomuto snímku. Třetího září 1935 vyšel v tureckém deníku 

Haber článek s antisemitským podtextem cílený právě na ředitele MGM, který byl 

židovského původu. Ten po tomto nátlaku od natáčení filmu ustoupil (Minasian, 2007). 

Od roku 1965 se o arménské genocidě ve světě začalo znovu hovořit veřejně. 

Hlavním důvodem byl postoj Turecka, které svým popíráním vyvolalo mezi Armény 

zpočátku krizi identity; zbavilo je pocitu sounáležitosti a pociťovali je jako druhou popravu
6
. 

Tím, že Turci takto popírali arménskou genocidu, paradoxně přispěli k ožití národního 

uvědomění Arménů. Ti se začali navracet do vlasti a také u diaspory to oživilo národní 

hrdost. Znovu začalo historické bádání a shromažďovaly se důkazy o arménské genocidě. 

Výsledkem byla hojnější a věrohodnější dokumentace, která přesvědčila historiky na celém 

světě, že masakry z roku 1915 byly genocidou (Ternon, 1997, s. 163). 

Přesně 50 let od arménské genocidy, byla zorganizovaná 24. dubna 1965 v Jerevanu 

demonstrace, které se zúčastnilo na 100 000 obyvatel. Jednalo se o počáteční krok k uznání 

                                                           
6
 První popravou se zde myslí samotná genocida. 
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arménské genocidy a současně to byla vůbec první demonstrace uspořádaná v Sovětském 

svazu. Arménská vláda požadovala, aby Sovětská vláda uznala tyto masakry z roku 1915 

jako genocidu a postavila památník v hlavním městě Arménie na zvěčnění památky jejich 

obětí. Na nátlak demonstrantů byl v roce 1967 dokončen památník nacházející se v Jerevanu 

na kopci Tsitsernakaberd (Lindy, 2001, s. 192). Po vzoru této demonstrace začaly podobné 

protesty proti neuznání arménské genocidy i v dalších zemích, ve kterých se nacházela větší 

arménská diaspora. Například v Rusku, Spojených státech, Kanadě nebo ve Francii. Když se 

po 50 letech začalo o genocidě znovu mluvit, Turci se lekli. Začali se cítit dotčeni a 

ohroženi. Většina společnosti v Turecku proto tyto demonstrace vnímala jako útok na svůj 

národ a jako obvinění z něčeho, co není pravda. 

Od roku 1970 zahraniční politika Turecka popírající genocidu, začala směřovat na 

státy, které chtěly uznat arménskou genocidu legislativně. Zpočátku to byla Kanada a 

Spojené státy americké. Velkou výhodou v manévrování pro Turecko bylo a je, že od roku 

1952 jsou členem NATO, proto tedy veškeré výhružky ze strany Turecka byly brány velmi 

vážně (Hovannisian, 2007, s. 332). Po druhé světové válce došlo k světové bipolaritě. 

Turecko se najednou ocitlo ve velmi strategické pozici, a proto si vybralo výhodné 

spojenectví se Západem a přijalo nabídku partnerství do NATO, které mu dává velké výhody 

dodnes. 

V roce 1982 proběhla v Tel-Avivu první mezinárodní konference zaměřená na 

holocaust a genocidu. Turecká vláda nejdříve začala vyvíjet tlak na izraelské ministerstvo 

zahraničí a dále na akademiky, kteří na této konferenci měli vystoupit a zabývat se 

arménskou genocidou (Auron, 2003, s. 47). Následující kroky popírání jsou již silně cílené 

na univerzity a akademiky. 

Od roku 1970 do roku 1990 docházelo v Turecku k ničení arménských historických 

památek. Toto destruktivní chování pod rouškou restaurování probíhalo zejména u 

vykopávek v Ani, hlavním městě středověké bagratovské Arménie (Hofmann, 2002, s. 39). 

Tímto ničením arménských památek na svém území Turecko ukázalo, jak je pro něj důležité 

odstranění jednoho národa a veškerých jeho prvků, které během trvání Osmanské říše 

vytvořili Arméni
7
. V posledních letech ovšem došlo k pozitivní změně a většina zachovalých 

historických památek se opět obnovila. 

 

 

                                                           
7
 Vyjímaje Bagratovců, kteří vládli před příchodem Osmanů. 
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1.3  Politika popíraní současného Turecka 

 

Turecká vláda každoročně po celém světě utratí miliony dolarů na udržení svého 

oficiálního příběhu z roku 1915, podle něhož se nejednalo o genocidu, ale o deportace 

obyvatelstva z bezpečnostních důvodů (Eggen, 2010). Ankara odmítá označování 

arménských masakrů za genocidu. Podle oficiální turecké verze dochází k špatné interpretaci 

tureckých dějin. Turecko se opírá o tři argumenty, proč se nejednalo o genocidu. První, 

hlásaný od roku 1915, převrací odpovědnosti: Arméni zradili důvěru Turků a vyčerpali jejich 

trpělivost; navíc se dopustili protiturecké genocidy. Druhý argument je nejdůležitější, neboť 

popírá genocidní úmysl. Turecko uznává, že došlo k deportacím i masakrům, ale popírá 

jejich plánování, čili genocidu. A konečně jako třetí argument bývají uváděny rozpory ve 

statistických údajích (Ternon, 1997, s. 162). Turecko uznává holocaust a jiné genocidy, ale 

silně odmítá, že se genocidy dopustila Osmanská říše.  

Hlavní země, na které Turecko cílí svou historickou propagandu, jsou Spojené státy 

americké a také některé evropské země. Jistá část rozpočtu Turecké republiky je směřovaná 

na turecké univerzity a „vědecké“ výzkumy. Pokud se tedy zaměříme čistě na Turecko, 

zjistíme, že tlak vyvíjený na akademické pracovníky a vědecké instituce je velmi silný a 

zastřešený oficiálním zákonem (Bloxham, 2005, s. 185). Dle § 301 odst. 1. Zákona č. 5237 

trestního zákoníku je označení arménských masakrů za genocidu hodnoceno jako hanobení 

turecké národní identity a „pachateli“ hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až dva roky 

(Souleimanov, 2013). 

Jediná diskuze, která v tureckém prostředí probíhá, spočívá v tom, zda se události z 

roku 1915 dají klasifikovat jako genocida. Pod pojmem diskuze si ovšem musíme představit 

v roli kontrolora stát a tedy tureckou vládu, která má jasně daný přístup k arménské 

genocidě, a diskuze je přípustná pouze na omezené úrovni. Primárním důvodem, proč se 

zpochybňuje užití termínu genocida, je retroaktivita práva, tedy zpětná účinnost právní 

skutečnosti. Zde je důležité dodat, že Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN 

byla přijata v roce 1948 a vstoupila v platnost v roce 1951. Zde byl zločin genocidia 

charakterizován a klasifikován. Arménská genocida ovšem není jedinou historickou událostí, 

na kterou se historičtí revizionisté snaží aplikovat retroaktivitu práva a zpochybnit jejich 

legitimitu. Například norimberský proces je také často napadán historickými revizionisty 

nebo popírači holocaustu ohledně jeho legitimity (Tomuschat, 2006, s. 834-837). Hlavním 

argumentem pro zpochybnění norimberského procesu bylo, že není možné soudit obžalované 
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za „zločiny“, které nebyly v té době jako takové charakterizovány. K tomu se také vyjádřil 

německý politik, který působil za Adolfa Hitlera jako ministr zahraničí, Joachim von 

Ribbentrop: „Uvidíte, že za několik let právníci z celého světa tento soudní proces odsoudí. 

Jelikož nemůžete mít soud bez zákona.“ (Gilbert, 1995, s. 36). Těchto argumentů je 

samozřejmě mnohem více, ale k pochopení naší situace a začlenění do této práce je tento 

argument nejdůležitější. Otázkou tedy zůstává, zda turecká vláda projevila záměr spáchat na 

arménské obyvatelstvo genocidu, když v té době genocida nebyla formulována (Yacoubian, 

2006, s. 65). Pokud se podíváme na teorii Yvese Ternona, francouzského lékaře a historika, 

který se zabývá židovským holocaustem a arménskou genocidou, tak on charakterizuje akt 

popření jako dovršení celé genocidy. Jakmile zločinný stát naplánuje hromadnou vraždu, 

ihned fabrikuje dezinformační prvky, které vytvoří rastr jeho budoucího systému obhajoby 

(Ternon, 1997, s. 84). V tomto případě je to tedy vyhýbání se soudnímu procesu na základě 

neexistujícího práva v letech, kdy probíhala genocida. Dalším tvrzením je, že se jednalo o 

dočasný přesun obyvatelstva kvůli bezpečnosti Osmanské říše. Toto ohrožení osmanského 

obyvatelstva způsobila kolaborace arménského obyvatelstva s Ruskem během invaze do 

východní Anatólie (Waal, 2015, s. 60). 

Mnoho tureckých politiků se následně vyjádřilo k arménské otázce
8
. Jednou z nich 

byla také turecká premiérka Tansu Ciller: „Není pravda, že turecké úřady nejsou ochotné 

vyjádřit názor k takzvané arménské otázce, ale naše pozice je jasná. Dnes je zřejmé, že 

důkazy historických faktů jsou neopodstatněné a fantazijní. V každém případě se nejednalo o 

genocidu.“ (Dadrian, 2003, s. 271). 

Současný turecký prezident Erdogan se také několikrát vyjádřil k arménské otázce. V 

průběhu let ovšem své výroky lehce pozměnil. Zpočátku konstatoval, že arménská diaspora 

využívá prostřednictvím celosvětové kampaně veškerých prostředků k vštípení nenávisti 

vůči Turecku. Dále dodal, že pokud budeme zkoumat vše, co si Osmanská říše během 100 až 

150 let prožila, tak najdeme mnohem hrůznější věci, než to, čím si prošli Arméni. V roce 

2014 prezident Erdogan vyjádřil upřímnou soustrast všem vnukům těch, jejichž prarodiče 

padli ve válce v roce 1915. Na tento projev okamžitě reagovalo arménské ministerstvo 

zahraničí, které tento krok okomentovalo jako explicitní pokus nechat zodpovědnost za tyto 

činy osmanským úřadům a dále dodalo, že postoj Turecka, který popírá genocidu, dále 

prohlubuje propast mezi arménským a tureckým lidem (Sharkov, 2016). I přesto, že nepoužil 

termínu genocida, jedná se o pokrok oproti předešlým projevům o tzv. arménské otázce.  

                                                           
8
 Arménská otázka se v tomto kontextu chápe jako souhrn všech událostí od masakrů v roce 1895 do 

současnosti a uznání arménské genocidy mezinárodními organizacemi a státy. 
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V roce 1996 Gregory Stanton, prezident Genocide Watch, organizace zabývající se 

zkoumáním genocid, prezentoval informační materiál, ve kterém popisoval osm stádií 

genocidy. Tato stádia označil následovně: První je klasifikace, což znamená rozdělení 

společnosti na my vs. oni. Druhé je symbolizace, tedy použití symbolu k označení 

jednotlivých národností, například Žid, Armén, Hutu a Tutsij, součásti této symbolizace, 

byla také nacistická žlutá hvězda. Třetím stádiem je odlidštění, kdy pachatel pojmenovává 

své oběti jako krysy, šváby, rakovinu nebo nemoci. Takže jejich vyloučení je ve skutečnosti 

považováno za „čištění“ společnosti. Čtvrté stádium je organizace, to znamená, že pachatelé 

organizují nenávistivé skupiny, armády a milice. Pátá je polarizace, která cílí na lidi, jež by 

mohli zastavit proces, zvláště pak na ty umírněnější ze skupiny pachatelů. Šestým stádiem je 

příprava, tedy stav, kdy jsou pachatelé vycvičeni a vyzbrojeni, oběti jsou identifikovány, 

přepravovány a soustředěny. Sedmé je vyhlazování, tedy už samotná genocida, kdy jsou 

úmyslně likvidovány celé národnostní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny nebo jejich 

části. Osmým stádiem je popírání, kdy se jedná o pokračování genocidy, protože jde o 

pokračující pokus o zničení skupiny obětí psychologicky a kulturně (Stanton, 1996). 

Pro tuto bakalářskou práci se zaměřím pouze na poslední fázi, tedy na fázi popírání. 

Tato fáze je také jedním z nejjistějších ukazatelů, zda se jednalo o genocidu. Pachatelé 

genocidy vykopávají masové hroby a spalují těla, čímž se snaží zakrýt veškeré důkazy. 

Dalším krokem je svalování viny na oběti, v tomto případě tvrzením, že Arméni kolaborovali 

s Ruskem. Stejně tak se mnoho odborníků shodne na tom, že genocida skončí až s koncem 

jejího popírání. 

V této bakalářské práci se ovšem nebudu zabývat tureckými popírači, u kterých je 

velká pravděpodobnost osobního zaujetí pro dané události, ale zaměřím se na zahraniční 

neturecké historiky a akademiky. Těchto akademiků, kteří se označují za historické 

revizionisty, není málo. Proto se zaměřím na čtyři nejvýznamnější popírače arménské 

genocidy, kteří jsou nejčastěji citování na tureckých místech. Vycházela jsem z oficiálních 

stránek ministerstva zahraničních věcí Turecké republiky, které má k otázce arménské 

genocidy několik odkazů na akademické práce, které arménskou genocidu popírají. 

Samozřejmě jsou tam rovněž odkazy na turecké historiky žijící v zahraničí, kteří podporují 

oficiální verzi Turecka, ale ve své práci se zaměřím na akademiky, kteří nemají žádný 

„příbuzenský“ vztah s Tureckem. V kategorii sporu mezi Tureckem a Arménií k období v 

roce 1915-1916 jsou nejvíc citováni tito čtyři zahraniční akademici: Bernard Lewis, Edward 

Erickson, Guenter Lewy a Justin McCarthy.  
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2. Popírání genocidy na akademické půdě 

 

2.1 Termín genocida 

 

Považuji za důležité nejdříve vysvětlit slovo genocida. V případech mnoha popíračů 

je hlavním aspektem popírání genocidy fakt, že události nespadají do přesné terminologie 

charakterizující genocidu. Proto se tedy zaměřím na obecnou definici. Slovo genocida se 

skládá ze dvou kořenů: řecký genos, který znamená původ či rod, a latinské sloveso caedere 

s významem zabíjet (Ternon, 1997, s. 34). Tento termín byl prvně použit v roce 1944, kdy 

profesor mezinárodního práva na Yaleské univerzitě Raphael Lemkin publikoval knihu o 

okupaci Evropy mocnostmi Osy. Kapitola IX této studie nesla název „Genocida“. Bylo to 

nové slovo, neboť podle Lemkinova vysvětlení se objevila nová pojetí vyhlazování (Ternon, 

1997, s. 12). Termín měl charakterizovat a definovat válečné praktiky nacistického Německa 

(Ternon, 1997, s. 12). Lemkin charakterizoval slovo genocida takto: „Obecně řečeno, 

genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou masového vraždění 

všech členů národa. Úmyslem je spíše projev koordinovaného plánu různých akcí cílených 

ke zničení esenciálních základů života národnostních skupin, s cílem zcela zničit skupiny 

samotné. Úmyslem takového plánu je desintegrace politických a sociálních institucí, kultury, 

jazyka, národního cítění, náboženství a dokonce individuálních životů osob patřících k 

takové skupině“ (Lemkin, 2008, s. 79). Slovo „genocida“ se objevilo v oficiálním 

dokumentu poprvé 18. října 1945 v obžalovacím spise MVT.  

11. prosince 1946 Valné shromáždění zařadilo na svém prvním zasedání otázku „prevence a 

stíhání zločinu genocidy“ a téhož dne potvrdilo v usnesení č. 95 (I) principy norimberského 

práva. V usnesení č. 96 (I), rovněž s datem 11. prosince, podalo první definici genocidy 

(Ternon, 1997, s. 30). Valné shromáždění trvalo na velmi široké definici zločinu genocidy. 

Zamítlo návrh ruské delegace spojit genocidu výlučně s nacismem (Ternon, 1997, s. 31). 

Později v roce 1948 OSN zařazuje zločin genocidia do Úmluvy o zabránění a trestání 

genocidy a to následujícím způsobem.  

 V této úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v 

úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou 

skupinu jako takovou: a) usmrcením příslušníků takové skupiny; b) způsobením těžkých 

tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslným uvedením 
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kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo 

částečné fysické zničení; d) opatřením směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo 

rození dětí; e) násilným převáděním dětí z jedné skupiny do jiné (Ternon, 1997, s. 34). 

Součástí úmluvy je také preambule, kde smluvní strany potvrzují, že genocidium, spáchané 

ať za míru, nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva, a zavazují se proto 

zabraňovat mu a trestat je (Ternon, 1997, s. 33). 

 

2.2 Mezinárodní organizace a státy, které uznaly arménskou 

genocidu 

 

V roce 1985 Organizace spojených národů obdržela zprávu, která je známa jako 

Whitaker report. Tuto zprávu sepsal Benjamin Whitaker, vedlejší člen komise Spojeného 

království, který byl jmenován do funkce nového zpravodaje v Hospodářské a sociální radě, 

kde byl pověřen psát revidovanou studii o arménské genocidě. V této zprávě popisoval, jaké 

historické události se dají klasifikovat jako genocida. Kromě holocaustu zde byla také 

popsána arménská genocida, genocida Tutsiů v Burundi nebo také genocida spáchaná 

Rudými Khmery v Kambodži. Whitaker dále dodal, že ne všechny masakry splňují 

podmínky genocidy. Na druhou stranu by bylo velmi kontraproduktivní devalvovat tyto 

historické události kvůli přesné definici genocidy (Charny, 1999, s. 7-13). V témže roku 

komise pro prevenci diskriminace a ochrany menšin Spojených národů označila arménské 

masakry za genocidu, jež splňuje kritéria daná v úmluvě OSN o zabránění a trestání zločinu 

genocidia. 

V roce 1997 International Association of Genocide Scholars (Mezinárodní asociace 

badatelů oboru studií genocid) jednomyslně schválila rezoluci o osmanských masakrech z 

roku 1915 a označila je za genocidu. Kromě tohoto schválení byly ve zprávě otevřené dopisy 

jak popíračům arménské genocidy, tak současnému tureckému prezidentovi Erdoganovi. 

Otevřený dopis akademikům, kteří popírají arménskou genocidu, byl napsán v roce 2006. 

V této zprávě jsou někteří akademici nařčeni z ignorace historických a vědeckých zdrojů. 

Mezi těmi hlavními byli v dopise jmenováni Justin McCarthy a Guenter Lewy. McCarthy je 

zde kritizován za úzkou spolupráci s tureckou vládou a za pokus o reinterpretaci dějin 

v rozporu se skutečnostmi tvrzenými arménskou stranou. V dopise byla také zdůrazněna 

důležitá povinnost dodržení profesní etiky, kterou výše zmiňovaní akademici nesplnili 

(Charny, 2006). 
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Podle Human Rights Watch a PEN international, jež v roce 1990 prováděly výzkum 

ohledně svobody slova, Turecko uvěznilo nejvíce spisovatelů a akademiků, kteří se zmínili o 

arménských masakrech jako o genocidě. Právě tato spolupráce akademiků s touto zemí 

podkopává jejich profesní etiku.  

V roce 2007 podepsalo 52 laureátů Nobelovy ceny dopis, který vytvořila organizace 

Wiesel Foundation for Humanity. V dopise stálo, že události z roku 1915 byly genocidou. 

Tato organizace dále tvrdí, že pokud by Turecko uznalo arménskou genocidu, vznikly by 

nároky na územní reformu a reparace. Mezi další mezinárodní organizace, které oficiálně 

uznaly arménskou genocidu, patří Evropský parlament (2015) a Rada Evropy (2001). 

 

2.3 Vniknutí revizionistů na akademickou půdu 

 

V této části vycházím z díla Deborah Lipstadtové, americké historičky a to především 

z knihy Popírání holocaustu, ve kterém představila komplexní teorii popírání holocaustu a 

tuto teorii dále demonstrovala na konkrétních příkladech. Součásti této knihy je také rozbor 

jejího soudního sporu s Davidem Irvingem, kontroverzním britským spisovatelem a 

amatérským historikem. Irving zažaloval Lipstadtovou v roce 1996 pro urážku na cti, jelikož 

ho označila za popírače holocaustu, antisemitu a falšovatele dějin. V soudním procesu byla 

Lipstadtová úspěšná a soud oznámil, že tato označení jsou zcela oprávněná. Vycházím z 

předpokladu, že mezi popíráním holocaustu a arménské genocidy jsou paralely, které budu 

zkoumat ve třetí části. I proto jsem zvolila dílo Lipstadtové za výchozí zdroj. 

Na začátku sedmdesátých let můžeme pozorovat snahu revizionistů proniknout do 

hlavního akademického proudu. Zásadní změnou, kterou tato snaha přinesla, byla vnější 

zdání o vědeckosti a dojem serióznosti a objektivnosti. Tyto práce měly všechny vnější 

znaky akademické práce, včetně poznámek, odkazů, rozsáhle bibliografie a poděkování 

uznávaným výzkumným střediskům a archivům (Lipstadtová, 2006, s. 162-163). 

Na počátku devadesátých let se ohniskem intenzivní aktivity malé skupiny popíračů 

holocaustu stala půda amerických vysokých škol. Popírači, využívající vynalézavé taktiky a 

konfuzního způsobu uvažování, s jakým se často setkáváme v akademických kruzích, lacině 

získali publicitu v hodnotě milionů dolarů a významně tak pomohli své věci (Lipstadtová, 

2006, s. 231). Podobně se tak stalo u popíračů arménské genocidy, kteří pomocí podobných 

metod začali popírat arménskou genocidu.  
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 Základním tvrzením popíračů je, že oni odhalují pravdu a ostatní historikové musí tuto 

pravdu pochopit. Toto tvrzení má dva cíle: vzbudit zdání, že vědci reagují na tlak 

popíračských zjištění, a vyvolat tak dojem, že „otázky“ popíračů holocaustu jsou přirozenou 

součástí vědeckého výzkumného procesu (Lipstadtová, 2006, s. 237). Po zahájení kampaně, 

která cílila zejména na univerzitní noviny, které publikovaly články popírající holocaust, se 

ukázalo, jak jsou studenti i pedagogové náchylní ke způsobu uvažování, který vytváří 

příznivou atmosféru pro přepisování historie. Mimořádně znepokojivé bylo tvrzení studentů, 

pedagogů i rektorů univerzit, že bez ohledu na to, jak je zmíněný inzerát odpudivý, 

představuje myšlenku, názor či stanovisko – součást široké sféry vědeckých idejí. Tento útok 

na slonovinovou věž akademického světa ilustruje, jak umí popírání holocaustu proniknout i 

k té části populace, která by měla vůči němu být nejvíce imunní (Lipstadtová, 2006, s. 259-

260).  

Mezi nejznámější popírače arménské genocidy patří Bernard Lewis, britsko-americký 

historik, orientalista a politický komentátor. Lewis vyučuje na Princetonské univerzitě 

historii Blízkého východu. Zaměřuje se na dějiny islámu, vztahy mezi islámem a Západem a 

dějiny Osmanské říše. Jeho alma mater je Londýnská univerzita, kde studoval na fakultě 

orientálních a afrických studií a následně zde také vyučoval dějiny Blízkého východu. V 

letech 2007 a 2008 byl považován za předního odborníka na Střední východ. Za své názory 

byl často vyhledáván neokonzervativními politiky, například prezidentem USA Georgem W. 

Bushem. V prvních dvou vydáních své knihy The Emergence of Modern Turkey, (Vznik 

moderního Turecka), které vyšly v letech 1961 a 1968, Lewis popisoval arménskou 

genocidu, během které v roce 1915 v Osmanské říši zahynulo na milion a půl Arménů, jako 

hrůzu holocaustu (Karsh, 2007, s. 242). V pozdějších letech svá tvrzení poupravil a přidal 

nový pohled na věc, tedy že v roce 1915 zemřelo více jak milion Arménů, ale na druhé 

straně zahynulo nespočet Turků. K tomuto svému tvrzení dále dodal, že se jednalo o 

společný konflikt, ve kterém bojovala dvě konkurenční nacionalistická hnutí, a že zde 

neexistuje důkaz o plánu osmanské říše systematicky vyhladit arménský národ. Pro tyto 

důvody tedy není možné charakterizovat arménské masakry za genocidu (Lewis, 2002). Za 

tyto své výroky byl v roce 1993 ve Francii odsouzen v občansko-právním řízení. Během 

soudního procesu svůj názor prohluboval a propagoval ve francouzském časopise Le Monde. 

S odkazem právě na rozhovory, které Lewis poskytl pro časopisu Le Monde, soud 

konstatoval, že Lewis nesplnil svou povinnost objektivity a opatrnosti při vyjadřování na tak 

citlivé téma. Byl odsouzen k zaplacení finanční náhrady za své výroky o arménské genocidě 

(Voltaire Network, 2004). Lewis byl také jedním z 69 učenců, kteří podepsali petici žádající 
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Americký kongres o neschválení rezoluce, která označovala arménské masakry z roku 1915 

za genocidu. K této události, která nese název Lewis Affair, se dostanu v následující 

podkapitole. Svými výroky ohledně arménské genocidy vzbudil také velké rozhořčení na 

akademické půdě. Lewis byl kritizován řadou historiků a sociologů, například Alainem 

Finkielkrautem, francouzským filozofem a esejistou, Yvesem Ternonem, francouzským 

odborníkem na genocidy, a Richardem Hovannisianem, arménsko-americkým historikem, a 

profesorem zabývajícím se popíráním arménské genocidy. V reakci na toto rozhořčení Lewis 

argumentoval, že význam genocidy je plánované zničení náboženské nebo etnické skupiny, 

což v případě Arménů nebylo. Dále dodal, že otázkou není, zda se masakry staly nebo ne, ale 

zda se tyto masakry uskutečnily v důsledku úmyslného apriorního rozhodnutí turecké vlády, 

o čemž podle něj není důkaz. (Lewis, 2002). Poté co byl Israelem Charnym, odborníkem na 

genocidu obviněn za popíračství, se Lewis vůči tomuto obvinění silně ohradil a v rozhovoru 

pro deník Haaretz, konstatoval: „Popírači holocaustu mají za cíl prodloužit nacismus a vrátit 

nacistickou legislativu. Nikdo nechce navrátit vládu Mladoturků a nikdo také nechce 

osmanské zákony. Co tedy Arméni chtějí? Arméni chtějí těžit z obou světů. Na jedné straně 

mluví o boji proti osmanské despocii, zatímco na straně druhé se porovnávají s židovským 

holocaustem. Nepřijímám to.“ (Lewis, 1998). Tento univerzitní profesor se s plným 

vědomím zaručil za dezinformaci a nepočínal si tedy už jako vědec, nýbrž jako politik 

(Ternon, 1997, s. 164). 

Dalším popíračem genocidy, na kterého se zaměřím, je Justin McCarthy, americký 

historik, demograf a profesor na Univerzitě v Lousiville. Svá doktorská studia (během nichž 

se soustředil na Osmanskou říši) získal na Boğaziçi Univerzitě v Turecku. Je členem 

Institute of Turkish Studies (Institut Tureckých studií) a členem Center for Eurasian Studies 

(Centrum Euroasijských studií) (MacDonald, 2008, s. 121). McCarthy ve své knize Death 

and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims1821-1922 (Etnická čistka osmanských 

muslimů v letech 1821-1922), tvrdí, že během masakrů v letech 1915-1923 zahynulo na 

milion Arménů. Dále ovšem uvádí, že miliony muslimů byly v tomto regionu také 

zmasakrovány arménskými povstalci a arménskou milicí. Tato úmrtí během první světové 

války byly produktem válečného konfliktu mezi Turky, Kurdy a Armény a jedním z dalších 

důvodu jsou také nemoci a hladomor. Jeho hlavním argumentem je, že tato úmrtí 

nezahrnovaly přímý úmysl nebo politiku vyhladit Arménské obyvatelstvo (McCarthy, 1996). 

McCarthy je velmi aktivní v publikování svých prácí a analýz popírajících arménskou 

genocidu. 
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 Na tyto práce se odkazují další popírači genocidy a navzájem se podporují. Mezi 

nejznámější podporovatele patří Michal Gunter, odborník na Kurdskou menšinu žijící v 

Osmanské říši. Gunter vychvaluje knihu Muslim and Minorities (Muslimové a menšiny), o 

které tvrdí, že se jedná o nejlepší práci, která je na toto téma dostupná a zaslouží si pozornost 

jakéhokoliv nezaujatého vědce. Ve své publikaci nesoucí název Winter 2013 se vyjadřoval k 

problematice Středního východu, ve které popíral arménskou genocidu a využíval zde 

stejných argumentů právě jako McCarthy (Gunter, 2013). Dalším podporovatelem je Gilles 

Veinstein, francouzský historik zabývající se Osmanskou říší a Tureckem a vyučující na 

Collège de France, který ve svém článku, jenž vyšel v publikaci L'Histoiregt, tvrdí, že 

masakry Arménů nebyly genocidou a opět využívá stejných argumentů, které aplikoval 

McCarthy (Veinstein, 1995). Za své publikace byli výše zmiňovaní akademici kritizováni 

organizací International Association of Genocide Scholars (Mezinárodní asociace badatelů 

oboru studií genocid), a to zejména kvůli ignorování historických a vědeckých důkazů. 

Členové této asociace se také shodli, že takové publikace mají podobnost s argumenty, které 

popírají holocaust (Bloxham, 2005, s. 210-211). 

Dalším známým popíračem genocidy je Guenter Lewy, německo-americký autor, 

politolog a profesor na Massachusetts Amherst University. Jeho hlavní specializace je 

především Vietnam a válka ve Vietnamu, také se ovšem zabývá pojmem genocida, který 

následně aplikuje na různé historické události. V rámci arménské genocidy Lewy dodává, že 

není dostatek důkazu o masakrech v Osmanské říši: „Nejednalo se o žádnou centrálně 

organizovanou a státem podporovanou promyšlenost s genocidním záměrem“ (Lewy, 2005). 

Za tyto svá tvrzení, která obsahovala také popírání genocidy Indiánů nebo Romů, byl Lewy 

velmi kritizován předními odborníky na genocidu. Například David MacDonald, profesor 

politologie na University of Guelph v Ontariu, řekl: „Lewy popírá genocidu Arménů 

podobným způsobem, jako popírá genocidu Indiánů a Romů. Zdroje, které používá, jsou 

turecké nebo pro-turecké. Dále také odkazuje na práce Bernarda Lewise, které jsou často 

chybné a nepravdivé.“ (MacDonald, 2008, s. 241). Důležité je ovšem dodat, že Lewy 

přisuzuje jedinečnost holocaustu pouze Židům. Tvrdí, že jediná masová vražda neboli 

genocida, ke které došlo na celém světě je pouze holocaust, přesněji šoa (Stannard, 2008, s. 

127). Později stejného roku ovšem toto své tvrzení upravil a dodal: „Dovolte mi, abych 

uvedl věci na pravou míru. Nevěřím v jedinečnost holocaustu v tom smyslu, že se jedná o 

jediný případ masového vraždění, který si zaslouží být klasifikován jako genocida. Ve 

skutečnosti, jsme byli svědky genocidy v Kambodži a ve Rwandě.“ (Lewy, 2007, s. 307). 
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V neposlední řadě je zde popírač Edward J. Erickson, bývalý americký armádní 

důstojník, který pracoval pro Osmanské vojsko během první světové války. Od roku 2006 

působí také jako poradní hlas Ankary. Erickson ve svých publikacích tvrdí, že arménská 

genocida byla výsledkem vojenského procesu, a proto není možné ji charakterizovat jako 

genocidu (Ericson, 2011, s. 67-75). Ve svých pracích je často kritizován za použití špatných 

zdrojů, které jsou „metodicky kontaminovány“, jelikož primárně vycházejí z tureckých 

vojenských archivů. 

Všichni tito čtyři akademici byli Mezinárodní asociaci badatelů oboru studií genocid 

označeni za popírače arménské genocidy. Přestože je počet popíračů arménské genocidy 

relativně malý, je jejich vliv velký v důsledku zhoubného spojenectví s oficiálními 

kampaněmi ze strany Turecka. K přesným argumentům, jež tito popírači používají, se 

dostanu v následující kapitole. 

 

2.4 Spory na akademické půdě 

 

Mezi mediálně nejznámějšími spory patří tzv. Lewis Affair, který započal ve 

Spojených státech amerických. Dne 19. května 1985 The New YorkTimes a The Washington 

Post uveřejnili inzerát, který byl adresován Sněmovně reprezentantů. Toto prohlášení bylo 

podepsáno 69 americkými historiky, kteří se specializují především na oblast Blízkého 

východu (Ternon, 1997, s. 237-348). Hlavními body v tomto prohlášení bylo používání slov 

Turecko a genocida. „Používání slova Turecko je v tomto případě nelegitimní a chybné. Od 

čtrnáctého století do roku 1922 byla tato oblast známa jako Osmanská říše. Toto území 

zahrnovalo několik národů a bylo také mnoho náboženským státem. Porovnávání Osmanské 

říše s Tureckem je stejně chybné jako porovnávání Habsburské monarchie s Rakouskem. 

Osmanská říše zanikla v roce 1922 a tím také uzavřela veškerou Osmanskou historii a 

události s ní spojené. Proto tedy Turecká republika nenese žádnou odpovědnost za 

jakoukoliv událost, ke které došlo v Osmanské říši. Pokud jde o obvinění z „genocidy”, 

nikdo ze signatářů nechce snižovat rozsah arménského utrpení. Jsme si také vědomi toho, že 

toto utrpení nemůže být odděleno od utrpení muslimských obyvatel žijících v Osmanské říši. 

Ve skutečnosti během těchto let probíhala v Osmanské říši kontinuální válka. Počet obětí byl 

jak na straně křesťanů, tak na straně muslimů velmi vysoký. Je však třeba provést ještě 

mnoho výzkumů arménské genocidy, než budou historici schopni přesně určit odpovědnost 

za spáchané zločiny a indentifikovat příčiny těchto událostí.“ (Hovannisian, 1998, s. 220).  
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Hlavním požadavkem bylo neschválení rezoluce o arménské genocidě. Toto rozhodnutí 

odůvodnili: „Jedná se o téma, které je stále historiky zkoumáno a není zde ucelený pohled na 

dané události. Pokud by kongres tuto rezoluci schválil, došlo by k poškození poctivého 

historického bádání a poškodilo by to důvěryhodnost amerického legislativního procesu.” 

(Hovannisian, 1998, s. 222). The Institute of Turkish Studies a ředitel tohoto institutu, Heath 

Lowry, pomohli získat mnoho podpisů k této rezoluci. Mnohýma ze signatářů byl udělen 

grant tohoto institutu a také jim byl udělen grant za publikace popírající arménskou genocidu 

(Hovannisian, 1998, s. 224). Tato akce je jasným příkladem jednoho z mnoha tureckých 

pokusů, jak ovlivnit akademický svět (Auron, 2003, s. 216). Mezi hlavní signatáře patřili 

například Justin McCarthy, Bernard Lewis a další.  

Dalším sporem na akademické půdě byla rezignace předsedy rady Institutu tureckých 

studií Donalda Quataerta, jež vyučoval historii Blízkého východu a Osmanské říše na 

univerzitě Binghamton a byl také jedním z 69 signatářů, kteří podepsali prohlášení o 

arménské genocidě. Od roku 2001 působil jako předseda Institutu tureckých studií. Poté co v 

Turecku charakterizoval masakry Arménů jako genocidu, musel pod nátlakem turecké vlády 

odstoupit. Toto naléhání na odstoupení vzbudilo jak na akademické půdě, tak i v samotném 

Institutu tureckých studií rozhořčení. Mervat Hatem, ředitel Middle East Studies 

Association, adresoval premiérovi Turecka Erdoganovi drsný vzkaz, kde vyjádřil 

znepokojení z turecké strany. Turecká vláda pohrozila koncem financování Institutu 

tureckých studií. Podmínkou k dalšímu financování byla rezignace Donalda Quataerta a 

zřeknutí se jeho předchozího vyjádření. To vyvolalo mezi členy toho Institutu velkou nevoli, 

jelikož zjistili, že financování ústavu není známkou důvěry, ale dar, který může být zrušen v 

jakýkoliv moment (Holthouse, 2008). 
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3. Historičtí revizionisté nebo popírači genocidy? 

 

3.1 Historický revizionismus 

 

V této části se budu snažit vysvětlit co je historický revizionismus a kdo je historickým 

revizionistou. Popírači arménské genocidy i popírači holocaustu sami sebe nazývají 

historickými revizionisty a označení pojmem „popírači“ se silně vyhýbají a odsuzují jej. 

Pojem historický revizionismus se poprvé objevil v Německu v roce 1875. Toto označení 

získali němečtí socialisté, kteří nesouhlasili s marxistickou doktrínou. Velký vzestup 

historického revizionismu začal po konci první světové války v roce 1919. Poražené 

Německo vnímalo Versailleskou smlouvu a její podmínky za nespravedlivé, a cítilo velkou 

křivdu poté, co bylo označeno za viníka války. Němci začali publikovat dokumenty, kde se 

snažili dokázat, že nejsou hlavními viníky, ale jsou pouze spoluviníky. Tohoto postoje se 

chytili američtí liberálové, kteří začali publikovat práce, ve kterých chtěli dokázat křivdu 

spáchanou na Německu. Následně se historický revizionismus rozšířil mezi respektované 

historiky a akademiky a jeho popularita začala sílit (Lukacs, 1994). Jádrem historického 

revizionismu byla snaha o přehodnocování stávajících dogmat. Dnes je historický 

revizionismus spojován s popíráním holocaustu. Tato spojitost je nesprávná. Lipstadtová 

popsala tyto popírače takto: „Popírači se skrývají pod plášť revizionistů první světové války 

a popírají, že by jim šlo o něco jiného než o šíření pravdy, což představuje taktický pokus 

získat intelektuální hodnověrnost, které by jinak nedosáhli.“ (Lipstadová, 2006, s. 44).  

To, že se popírači vydávají za historické revizionisty, jim dodává akademické uznání a 

legitimitu pravdivosti. Proto je velmi důležité poukázat, kdo je skutečným historickým 

revizionistou a kdo popíračem genocidy. 

 

3.2 Prvky popírání 

 

V této části práce budu vycházet zejména z názorů popíračů holocaustu, u kterých 

můžeme najít totožné prvky popírání, které se vyskytují i u popíračů arménské genocidy. V 

několika případech se tyto prvky liší, zejména kvůli reparacím, na které Židé po holocaustu 

měli právní nárok.  



24 

 

Israel Charny, izraelský psycholog, odborník na genocidu a výkonný ředitel Institute on 

the Holocaust and Genocide in Jerusalem (Institut holocaustu a genocidy v Jeruzalémě) v 

jedné z mnoha svých publikací popsal 12 různých způsobů popírání genocidy: 

 

1) Zpochybnění a minimalizování počtu obětí 

2) Zpochybnění motivace lidí přesvědčených, že se o genocidu jednalo 

3) Tvrzení, že oběti zemřely neúmyslně 

4) Zdůraznění cizostí obětí 

5) Racionalizování počtu mrtvých jako výsledek společného konfliktu 

6) Ze spáchání masakrů obviňovat síly, které byly „mimo kontrolu” 

7) Nepoštvání proti sobě organizátorů genocidy, kteří by pak nechtěli dosáhnout 

urovnání míru 

8) Ospravedlnění popírání kvůli současným ekonomickým zájmům 

9) Tvrzení, že s oběťmi se zacházelo dobře 

10) Tvrzení, že to co se dělo, nezapadá do definice genocidy 

11) Obviňování oběti 

12) Říkat, že mír a usmíření je mnohem důležitější než obviňovat někoho z genocidy 

(Charny, 1999, s. 168) 

 

Minimalizace počtu obětí patří mezi hlavní prvky, na něž historičtí revizionisté útočí. 

V roce 1948 vydal Paul Rassinier, někdejší komunista a socialista, který byl internován v 

koncentračních táborech Buchenwald a Dora, napsal knihu Le Passage de la Ligne, (Přechod 

přes hranici) (Lipstadtová, 2006, s. 79). Šlo o první z řady jeho knih, ve kterých se snaží 

popírat holocaust. V tomto díle se snaží zpochybnit zejména výpovědi bývalých vězňů 

koncentračních táborů, kteří svědčili o násilném chování nacistů. Rassinier tvrdí, že tyto 

názory jsou velmi přehnané, a to zejména v případě, kdy se jedná o krutost nacistů. Ve své 

další knize, Dramatu evropského židovstva, Rassinier ustavil vzorec, jehož se drží všichni 

popírači, a jež se snaží prokázat, že počet obětí na životech je mnohem nižší než uvádí 

oficiální dokumenty. Důkazem toho, že počet obětí není tak vysoký, je neschopnost 

odborníků dohodnout se na přesném počtu obětí. Proto jsou tato zjištění v důsledku toho 

nespolehlivá a nedá se jim osobně věřit (Lipstadtová, 2006, s. 87). V této machinaci s čísly 

dále pokračoval Austin J. App, profesor angličtiny na Scrantonské univerzitě a na LaSalle 

College, který se snaží dokázat, že je statisticky nemožné, aby během holocaustu zahynulo 

na šest milionů Židů (Lipstadtová, 2006, s. 118). Tato teorie inspirovala také popírače 
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arménské genocidy. Ti odmítají, že počet obětí během masakrů byl 1,5 milionů Arménů. 

Toto číslo napadá zejména Justin McCarthy, který odhaduje, že počet obětí je menší než 600 

000. K tomuto číslu dospěl touto matematickou cestou: „Počet arménského obyvatelstva byl 

před válkou 1 493 276. Když poté odečte počet přeživších (tedy 40 % populace), tak vám 

vyjde počet, který je menší než 600 000“ (McCarthy, 1983, s. 115). Po silné vlně kritiky 

McCarthy k tomuto číslu přidal dalších 250 000 obětí, protože opominul arménské archivy, z 

roku 1913, které uváděli odlišné počty Arménů žijících v Osmanské říši. Tedy výsledný 

počet obětí se rovná 850 000 (McCarthy, 2001, s. 65). Za tyto své výpočty byl McCarthy 

silně kritizován akademickým prostředím. Tato kritika nebyla cílena pouze na výslednou 

kalkulaci, ale také na použití špatného primárního zdroje, a to osmanského dokumentu 

sčítání lidu z roku 1906. Akademici poukazují na to, že neexistuje žádná oficiální statistika z 

roku 1912, ale pouze záznamy z roku 1906, ze kterých nejspíše McCarthy vycházel. Dále se 

odborníci shodnou na tom, že v roce 1912 žilo v Osmanské říši až na 2 miliony Arménů 

(Karpat, 1985, s. 18). 

Druhým bodem je zpochybnění motivací těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se o 

genocidu jednalo. Toto využíval jako první popírač holocaustu Paul Rassinier, který tvrdil: 

„Lidé potřebují přehánět to dobré i to špatné, to krásné i to ošklivé. Každý věří a doufá, že z 

celé této záležitosti vyjde s aureolou světce, hrdiny či mučedníka a každý si přikrášluje svou 

odyseu, aniž si uvědomuje, že skutečnost jako taková bohatě stačí“. Tohoto faktu jsou si 

samozřejmě historici vědomi, a proto historickou událost nerekonstruují pouze na ústním 

podání jednoho vězně. Uplatňují to, čemu antropologové říkají triangulace, a svědectví 

vězně porovnávají s jinými formami důkazů, včetně dokumentů a dalších historických údajů 

(Lipstadtová, 2006, s. 82). Rassinier ovšem neútočil pouze na oběti holocaustu, ale také na 

akademiky židovského původu, kteří se tématem holocaustu zabývají. Mezi zpochybněné 

akademiky zařadil například Raula Hilberga nebo Hannah Arendtovou, kteří publikovali 

mnoho akademických prací věnovaných holocaustu (Lipstadtová, 2006, s. 85). V případě 

arménské genocidy na věrohodnost akademiků zaútočil i McCarthy: „Proč má tolik historiků 

jiný pohled na dění v Osmanské říši v roce 1915? Pokud se podíváte na historiky, kteří tvrdí, 

že se jednalo o genocidu, zjistíte, že se jedná o historiky arménské národnosti, kteří 

propagují národní agendu“ (McCarthy, 2014, s. 496). K tomuto bodu se také vyjádřil Lewy, 

který konstatoval: „Předtím, než jsem se začal zajímat o otázku arménské genocidy, věřil 

jsem tomu až moc, a to díky novinářům a intelektuálům, kteří pouze opakovali arménský 

postoj k daným událostem“ (Lewy, 2007, s. 7). 
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Třetím způsobem popírání je tvrdit, že oběti zemřely neúmyslně tedy například z 

„legitimních důvodů“, které zahrnují mimo jiné nemoci a stáří. K tomuto se vyjádřil popírač 

holocaustu App, který se ptal: „Kolik Židů bylo ve skutečnosti popraveno a za co? Kolik jich 

v koncentračních táborech zemřelo na špatné zacházení a proč se s nimi tak zacházelo? O 

kolika z nich se říká, že byli zabiti, a přitom zemřeli na sešlost věkem? A kolik se jich tím či 

oním způsobem dostalo do Spojených států, Mexika a Kanady?“ (Lipstadtová, 2006, s. 125). 

Ohledně úmrtí z „legitimních důvodů“ popírači arménské genocidy tvrdí, že Turecko není 

zodpovědné za obrovské množství arménských úmrtí, která neúmyslně vyplynula z nemocí a 

hladu během deportace Arménů z válečných zón (Totten, 2007, s. 21). Toto tvrdí většina 

popíračů arménské genocidy. Lewy poukazuje, že: „Deportace, coby promyšlený program na 

vyhlazení Arménů, je velmi pochybný, jelikož během deportace působilo mnoho aspektů, 

kvůli kterým deportovaní zemřeli. Vzhledem ke špatným hygienickým podmínkám, které v 

této oblasti panovaly, není překvapující, že tyfus, cholera, úplavice a další infekční nemoci 

byly jedním z důvodů smrti“ (Lewy, 2007, s. 54). Lewy také dodal další argument 

vysvětlující tak vysoký počet mrtvých: „Úkolem bylo přemístění několikaset tisíc lidí v 

krátkém čase a to velmi primitivním systémem dopravy, což bylo nad rámec schopností 

osmanské byrokracie. Proto je také možné, že počet obětí byl tak vysoký.“ (Lewy, 2007, s. 

55). 

Čtvrtým způsobem popírání je poukázání na odlišnost druhého národa, a tou pak 

legitimizovat důvod k vyvraždění. V tomto případě Rassinier, zdůrazňuje odlišnost Židů a 

připisuje jim různé negativní vlastnosti. Tvrdí tedy, že hlavními viníky jsou sionisté: 

„Motivem jejich nepoctivosti a nepoctivosti židovských institucí, s nimiž byli formálně či 

neformálně spojeni, je věc, která se pokládá za tradiční židovskou neřest; láska k penězům. 

Důvodem, proč zosnovali mýtus zvaný genocida, je, že chtěli z Německa navěky udělat 

dojnou krávu pro Izrael“. (Lipstadtová, 2006, s. 87). Důležitým bodem, který poukazuje na 

odlišnost národa je lišící se víra. V případě Židů se jednalo o judaismus a v případě Arménů 

se jednalo o křesťanství. McCarthy poukazuje na to, proč je arménská genocida jasně danou 

událostí, a veškeré veřejné debaty o zpochybnění jsou tabu. „Když se podíváme na Armény, 

vidíme, že oni jsou křesťané, a ti, co byli obviněni z genocidy, jsou muslimové. Spojené 

státy více soucítí s Armény hlavně kvůli společnému náboženství.“ (McCarthy, 2001). Ve 

svém projevu McCarthy dokonce tvrdil, že v Osmanské říši byli křesťané privilegovaní: „Do 

konce 19. století byli v Osmanské říši Arméni bohatší a vzdělanější než muslimové. Toto 

bohatství získali zejména díky vlivu Evropy a Spojených států amerických, se kterým sdíleli 

stejné náboženství.“ (McCarthy, 2005)  
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Pátým způsobem je racionalizovat počet mrtvých jako výsledek vzájemného 

konfliktu. Tento bod ovšem do popírání holocaustu příliš nezapadá, jelikož v letech 1942-

1944 neprobíhal válečný konflikt výhradně mezi Němci a Židy, což je přisuzován například 

arménské genocidě. McCarthy tvrdí, že během masakrů v letech 1915-1923 zemřelo na 

milion Arménů, ale také na milion muslimů, kteří byli zmasakrováni rukou arménských 

povstalců a milicí (McCarthy, 2001, s. 7). Ve svém projevu z roku 2005 tento svůj názor 

zopakoval tvrzením: „Arméni věděli, že probíhala válka, při které zemřelo mnoho Turků i 

Arménů na obou stranách konfliktu. Oni věděli, že to byla válka, a ne genocida.“ (McCarthy, 

2005). Ve svých pozdějších textech Lewis tvrdí, že v roce 1915, kdy podle odhadů zemřelo 

více než milion Arménů, také zahynul i neznámý počet Turků. To vše bylo výsledkem boje 

na stejném území mezi dvěma konkurenčními nacionalistickými stranami (Suny, 2011, s. 

31). V tomto bodě také Lewy argumentoval: „Akademici se opírají o logický klam. V tomto 

případě ignorují obrovské ztráty na životech mezi tureckými civilisty, vojáky a vězni, které 

byly způsobeny neschopností, nedbalostí, hladověním a nemocemi“ (Lewy, 2005). 

Šestým krokem je obviňování sil, které byly “mimo kontrolu”. Tento bod dále 

rozvíjel popírač holocaustu Faurisson, který tvrdí: „Německá armáda dostala „drakonické 

rozkazy“ neúčastnit se žádných „excesů“ proti civilistům, Židy nevyjímaje; a v důsledku 

toho nemohlo dojít k masovému vyvražďování Židů“. Faurission ale v této své argumentaci 

nebere v úvahu například působení Einsatzgruppen, jednotek, které mají na svědomí 

zavraždění nesmírného množství Židů (Lipstadtová, 2006, s. 31). V případě popírání 

arménské genocidy jsou často nařčení jako viníci Kurdi. McCarthy popisuje nejúspěšnější 

rebelskou akci, pořádanou Armény v hlavním městě Van. „Zde se Arméni v březnu 1915 

zmocnili města Van a vyvraždili na 3 000 kurdských vesničanů. Po této akci vzali Kurdové 

věci do svých rukou a vykonali pomstu na všech arménských vesničanech, které našli“ 

(McCarthy, 2005). K tomuto bodu se také vyjádřil Lewy, který konstatuje: „Vraždy byly 

akcí kurdských kmenů a zkorumpovaných policistů a právě tyto nepoctivé prvky, stály za 

masakry Arménů.“ (Lewy, 2005, s. 11-14). 

Sedmým bodem je snaha nepoštvat proti sobě organizátory genocidy, kteří by pak 

nechtěli dosáhnout urovnání míru. Jelikož Německo svou vinu přiznalo a postavilo se na 

stranu obětí a následně veškeré viníky odsoudilo, není zde možnost porovnání s arménskou 

genocidou. V případě arménské genocidy byla organizátorem Mladoturecká vláda, která za 

své činy nepřijala odpovědnost. Všichni čtyři akademici, které sleduji ve své práci, velice 

úzce spolupracují s Tureckem, a to především v akademické sféře, kde například čerpají 
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granty a také jsou členy institucí, které turecká vláda záměrně vytvořila na výzkum otázky, 

proč se o genocidu nejednalo (Auron, 2003, s. 57). 

Osmým bodem je popírání kvůli současným ekonomickým zájmům. Tento bod je 

velmi důležitý, jelikož stát, který zosnoval zločin genocidia a uzná ho, musí nahradit veškeré 

finanční a územní kompenzace za složky, o které oběti přišli. I zde je důležité poukázat na 

rozdílnost mezi holocaustem a arménskou genocidou. V roce 1952 byla uzavřena dohoda 

mezi Západním Německem a Izraelem, která vstoupila v platnost roku 1953. Základem této 

dohody bylo vyplacení peněz Izraeli za otrockou práci a perzekuci Židů během holocaustu a 

kompenzace židovského majetku, který byl ukraden nacisty. Jelikož Turecko stále 

nepřiznalo spáchání zločinu genocidy, Arménie nemá nárok na finanční a územní 

kompenzaci. Popírači holocaustu zde útočí na to, že břímě důkazů, které by opodstatnily 

číslo šest milionů, leží na těch, kdo vznášejí obvinění, nikoli na obviněných. Talmudisté a 

bolševici Němce tak zastrašili, že ti platí miliardy, aniž si troufnou vyžadovat důkaz 

(Lipstadtová, 2006, s. 136). McCarthy se vyjádřil, že v současnosti arménský terorismus plní 

své poslání. „Jsme si vědomi toho, že druhá fáze plánu zahrnuje omluvu a dalším krokem 

budou nároky na půdu a odškodnění“, dále dodal: „Prvním ziskem jsou reparace a následně 

předání východní Anatólie“ (McCarthy, 2005). 

Devátým bodem je tvrzení, že s oběťmi se zacházelo dobře. V případě holocaustu 

Rassinier tvrdí: „Internace lidí v koncentračních táborech byla ze strany národních socialistů 

původně „gestem soucitu“. Své protivníky chtěli ochránit tím, že je umístí tam, kde nemohou 

ublížit novému režimu a kde budou chráněni před hněvem veřejnosti. Ale nechtěli je pouze 

zaštítit; chtěli také napravit zbloudilé ovce, přivést je zpět k zdravějšímu pojetí německého 

společenství a jeho údělu. Toto poukazuje na to, že tábory a ghetta sloužily pouze k 

převýchově a nápravě“ (Lipstadtová, 2006, s. 83). V případě arménské genocidy McCarthy 

tvrdí, že během deportace arménského obyvatelstva 80 % přežilo a dále dodal, že v jistých 

oblastech, jako je Izmir, Istanbul nebo Ankara žádné deportace neprobíhaly (McCarthy, 

2005). Tato záminka deportací je často charakterizovaná jako bezpečnostní bod pro muslimy 

a také pro Armény. 

Desátým bodem, na kterém se nejvíce popírači shodnou, je tvrzení, že to, co se dělo, 

nespadá do definice genocidy. Nejčastěji jsou využívaný argumenty, že se nejednalo o státní 

politiku neboli cílenou politiku vyhlazení, z tohoto důvodu to nemůže být klasifikováno jako 

genocida. Rassinier opakovaně požadoval explicitní důkaz, z něhož by konkrétně plynulo, že 

cílem nacistů bylo vyvraždit Židy. Absence takového důkazu zneplatňuje všechny závěry 

hovořící o masovém vraždění (Lipstadtová, 2006, s. 92). V tomto tvrzení dále pokračoval 
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App, který konstatoval: „Neexistuje jediný dokument, rozkaz, plán, který by dokazoval 

nacistický záměr vyhladit Židy.“ Své tvrzení dále opřel o podivnou argumentaci: „Důkazem 

toho, že nikdo nebyl zabit, byl nyní fakt, že někteří přežili“ (Lipstadtová, 2006, s. 128). Dále 

dodal: „Plánem Říše na řešení židovského problému Německa bylo vystěhování, nikdy ne 

vyhlazení. Kdyby Německo chtělo vyhladit všechny Židy, nemohlo by se polovině milionu 

vězňů koncentračních táborů podařit přežít a dostat se do Izraele, kde pobírají "fantastické" 

odškodné od Západního Německa“ (Lipstadtová, 2006, s. 135). V případě arménské 

genocidy Lewis zdůraznil význam termínu genocida a konstatoval, že dění v Osmanské říši 

do této skupiny nepatří: „Genocida je plánované zničení náboženské nebo etnické skupiny, 

takže pokud je mi známo, není zde žádný důkaz, který by tuto událost klasifikoval jako 

genocidu“ (Lewis, 1998). McCarthy, toto tvrzení podpořil a dodal, že Osmané nikdy neměli 

oficiální státní politiku vyvražďování (McCarthy, 2005). Lewy v tomto případě, také tvrdí, 

že arménské masakry nespadají do definice genocidy a vysvětluje to následovně: „Klíčovou 

otázkou je záměr a zde není žádný důkaz, že Mladoturci záměrně vyvraždili arménské 

obyvatelstvo. Podle mého názoru se jednalo o masové zabíjení, které ovšem nebylo 

záměrné.“ (Lewy, 2005, s. 251-253). Erickson uvedl: „V tomto případě Osmanská říše takto 

reagovala kvůli nebezpečí a hrozbě Arménů. Tyto akce byly spíše založeny na citovém 

hledisku než na promyšleném plánu systematicky vyhladit arménské obyvatelstvo“ 

(Erickson, 2006).  

Jedenáctým bodem argumentace je, že si za masakr oběti mohli sami. V případě 

holocaustu za zločiny nejsou vinni nacisté, ale Židé, jelikož nacistické Německo muselo 

porazit komunisty, mělo-li přežít. K tomu byl potřeba absolutně účinný stát se silnou a 

loajální armádou, což Židé nebyli (Lipstadtová, 2006, s. 78). K tomuto výroku se také přidal 

App, který tvrdil: „Většinu Židů, kteří údajně zahynuli, když byli v německých rukou, tvořili 

ve skutečnosti rozvratníci, partyzáni, špioni, sabotéři a zločinci, případně oběti nešťastných, 

avšak z mezinárodního hlediska legálních represí“ (Lipstadtová, 2006, s. 135). Stejnou 

metodologii využili také popírači arménské genocidy, kteří poukazují na hrozbu, kterou 

arménské obyvatelstvo v Osmanské říši představovalo a bylo potřeba ji odstranit. McCarthy 

ve svém projevu, který přednesl na konferenci nesoucí název K velkému shromáždění 

Turecka, kde se řečnilo na téma realita arménské otázky, přednesl: „Většina Arménů byla 

pravděpodobně neutrální, ale značný počet Arménů se přidal na ruskou stranu. Arméni 

sloužili jako vyzvědači a také byli součástí ozbrojených jednotek Ruska. Arméni věděli, že 

pokud Rusko vyhraje, plyne z toho více výhod pro ně, například volné pozemky, které byly 

předtím odcizeny muslimům. Tito rebelové také měli základnu v Rusku, ze které mohli 
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organizovat povstání, pašovat vojáky a zbraně do Osmanské říše.“ Následně dodal, že se 

jednalo o velkou hrozbu pro Osmanskou říši, která se musela bránit a zajistit bezpečí pro své 

občany (McCarthy, 2005). Tuto část, kde viní oběti a ospravedlňuje deportace Arménského 

obyvatelstva, více rozvedl ve své práci Armenian Terrorism: History as Poison and Antidote 

(Arménský terorismus: historie jako jed a protijed). V této publikaci McCarthy uvádí: 

„Vzhledem ke kolaboraci Arménů s Ruskem v letech 1828, 1854 a 1877, kdy probíhaly 

invaze Ruské armády do Osmanské říše, se nemůžeme divit, že vláda Arménům nevěřila“ 

(McCarthy, 1983, s. 88). Zde také Erickson dodal: „Arménská populace byla aktivní a 

nepřátelská, ohrožovala národní bezpečnost Osmanské říše“ (Erickson, 2006, s. 44). Lewis 

ve svých pracích dále tvrdí, že velké množství Arménů, včetně příslušníků ozbrojených sil, 

opustilo hranice a připojilo se k ruským silám, které napadaly Turecko. Arménští rebelové 

následně zadrželi město Van a vyčkávali, než ho předají Rusům (Lewis, 2002, s. 1).  

Dvanáctým bodem k dosažení popírání je tvrdit, že mír a usmíření jsou mnohem 

důležitější než obviňování někoho z genocidy. V tomto bodě opět nemohu porovnávat 

příklady holocaustu s arménskou genocidou, jelikož Německo uznalo svojí vinu a také 

potvrdilo reparační nároky pro Izrael. Právě díky tomu je vtah mezi Německem a Izraelem 

velmi pozitivní. V tomto bodě Lewy poukázal: „Pokud Arméni i Turci přijmou mé vědecké 

práce, ve kterých popisuji průběh dějin v Osmanské říši, mohou začít společnou diskuzi, 

která by byla důležitým milníkem v řešení této situace“ (Lewy, 2005, s. 52). V tomto bodě je 

také důležité zmínit tureckou vládu, která tyto akademiky zastřešuje. Turecká vláda navrhla 

zřídit komise, které se budou zabývat studiem dějin Osmanské říše a k čemu přesně v letech 

1915 až 1923 došlo. Komise měly být složeny z poloviny tureckých historiků a z poloviny 

arménských historiků. Problém ovšem je, že arménská genocida byla důkladně 

zdokumentována a také se ji mnoho odborníků a historiků intenzivně věnovalo. Všechny tyto 

záznamy byly ovšem jednoznačné, tedy že se o genocidu jednalo. (Stanton, 1996). Jako 

poslední příklad zde uvedu samotného prezidenta Turecka, Recepa Erdoğana, který ve svém 

projevu v roce 2016 uznal, že události roku 1915 měly nelidské důsledky, ale také dodal, že 

je nepřípustné, aby tyto události byly používány jako záminka k nepřátelství vůči Turecku 

(Sharkov, 2016).  
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Závěr 

 

V průběhu arménské genocidy z let 1915 až 1918 zemřelo na 1,5 milionů Arménů. 

Mezinárodní organizace, zabývající se tímto tématem, události z roku 1915 charakterizuje 

jako genocidu. Přesto se najde skupina akademiků, kteří tento fakt ignorují a nazývají se 

historickými revizionisty, kteří pátrají po pravdě. Cílem této bakalářské práce bylo poukázat 

na to, že vybraní zahraniční akademici ve skutečnosti nejsou historickými revizionisty, ale že 

se jedná o popírače arménské genocidy. V obsahové analýze jsem se snažila výroky daných 

akademiků zasadit do kontextu 12 bodů popírání, kterou charakterizoval Israel Charny. 

Všech těchto 12 bodů se v jejich pracích naplnilo. Tito zahraniční akademici jsou dle mého 

názoru mnohem nebezpečnější než samotní akademici z Turecka, jelikož dávají těmto 

událostem jinou hodnotu a akademickou legitimitu v mezinárodním společenství.  

V první části bakalářské práce, jsem se snažila vysvětlit odmítavý postoj Turecka k 

uznání arménské genocidy. Tento postoj je neměnný, již z dob Osmanské říše. První náznak 

popírání přišel z řad Mladoturecké strany, která se roku 1908 stala vítěznou a tedy vládnoucí 

stranou v Osmanské říši. Jejich původní program, který byl zpočátku liberální, se změnil v 

silný nacionalismus. To je hlavní důvod, proč menšiny žijící v Osmanské říši musely být 

odstraněny. Způsob, který Mladoturci vybrali, by se z dnešního pohledu mohl 

charakterizovat jako akt genocidy. V této části se také snažím poukázat na změny přístupu 

turecké vlády k popírání arménské genocidy. Zpočátku šlo o samotnou likvidaci, následně 

odstranění historických pozůstatků menšin v Osmanské říši, dále již tato politika začala cílit 

na zahraniční státy, které chtěly uznat arménskou genocidu, a v konečné fázi se toto popírání 

dostalo do akademické sféry.  

Ve druhé části se snažím vysvětlit termín genocida a poukázat na to proč se o 

genocidu jednalo. Zde jsem také představila státy a mezinárodní organizace, jež tyto události 

jako genocidu klasifikují, řadí se mezi ně například OSN, Mezinárodní asociace badatelů 

oboru studií genocid, Evropský parlament nebo Rada Evropy. V následující podkapitole, 

také vysvětluji, proč jsem si zmíněné akademiky vybrala. Tito akademici jsou uznávanými 

odborníky na historii Osmanské říše a také jsou citování tureckou vládou. Všichni tito 

akademici, velmi úzce spolupracují s Tureckem, a to buď, čerpáním grantů z tureckých 

fondů, nebo členstvím v tureckých institutech pro výzkum genocidy. Tato spolupráce ovšem 

sebou nesla velké břímě a to odsouzení a nařčení z neprofesionálního chování a falzifikace 

dějin.  
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Ve třetí a tedy v poslední části, jsem vysvětlila pojem historický revizionismus, 

jelikož se většina popíračů genocidy takto označuje. Historickým revizionistou je akademik, 

jenž přehodnocuje stávající dogmata a hledá nový pohled na danou událost. To, že je 

historický revizionismus spojován s popíráním holocaust nebo genocidy je velmi chybné a 

nepravdivé. Zde jsem poukázala, jak je popírání holocaustu a popírání arménské genocidy 

podobné a také stejně nebezpečné.  
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Summary 

 

During Armenia genocide, which happened from 1915 to 1918, one and half millions 

of Armenian people died. These events are branded as genocide by almost all international 

organizations, which inquire into these issues. Even though, there is a still group of 

academics, who ignore Armenian genocide and they call themselves historic revisionist and 

they are the true believers of true. The aim of this bachelor thesis was to point out that these 

academics are not historic revisionists, but they are genocide deniers. In the analysis, I have 

tried to put statements of these academics to the context of 12 points of denial by Israel 

Charny. All these twelve points were fulfilled. These academics are more dangerous than 

deniers from Turkey, because their work put the Armenian genocide in another perspective 

and provide legitimization of denying the Armenian genocide.  
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