Holokaust = darvinizmus v praxi *)
Možno sa niekomu nebude pozdávať nadpis článku a namietne: čo môže mať vojnová tragédia, resp. rasizmus a beštiálne vyvražďovanie národa spoločné s „prírodovedeckou teóriou“?
A predsa, ako si ukážeme, má! Darvinizmus totiž dávno opustil svoje pôvodné „pole pôsobnosti“ – biológiu. Ak Darwinovi išlo pôvodne iba o vysvetlenie ako vznikli
druhy živých organizmov (vieme že to vysvetľoval vývojom a tzv. „prirodzeným
výberom“), neskôr sa evolucionisti snažili jeho „metódou“ (vývojom) vysvetliť nielen
vznik druhov, ale aj vznik života, dokonca celého vesmíru; ba preniesli túto metódu
z prírodných aj do spoločenských vied. Začalo to už za Darwinovho života, ale neskôr, po jeho smrti, tento trend nadobudol značné rozmery a pokračuje dosiaľ. Na
podporu tohto tvrdenia by bolo možné uviesť množstvo príkladov; spomeniem tu za
všetky aspoň jeden – výrok vedca, profesora lek. fak. Masarykovej univerzity Oldřicha Nečasa: „Dovolím si tvrdiť, že celé dejiny ľudstva nie sú nič iné – pokiaľ si to
prevedieme do biologických pojmov – než boj potravu, o areál, t.j. životný priestor,
a od určitej doby o zdroje pre priemyslovú výrobu, zdroje energie. Keď sa podívame,
čo sa dnes deje vo svete, tieto prvky vystupujú úplne jasne.“ Je evidentné, že tu ide
o zrejmú snahu použiť Darwinovu teóriu na vysvetlenie samotných ľudských dejín.
Darvinizmus dávno prestal byť iba prírodovedeckou teóriou a stal sa filozofiou,
presnejšie ideológiou. Dokonca v predchádzajúcej vete môžeme smelo vynechať
slovko „iba“. Darvinizmus totiž, po najnovších vedeckých objavoch, ktoré spochybňujú, ba priam vylučujú mnohé predpoklady, z ktorých vychádza, už nemožno považovať za teóriu; v najlepšom prípade môžeme hovoriť o hypotéze.1 Napriek tomu sa
šíri a je populárny v tzv. civilizovanom západnom svete. Prečo? pretože je šírený –
ako každá ideológia – propagandou, indokrináciou, ba v mnohých prípadoch i s použitím násilia (podrobnejšie o tom píšem na iných miestach, napr. v článku „Atraktívnosť ateizmu“ a v prílohách článku „Súmrak kresťanstva…“, ale tiež v knihách „Fakty a úvahy o živote“ a „Kamienky z mozaiky antropológie“).
No vráťme sa k našej téme – k otázke, ktorou sa zaoberá J. Horník vo svojej knihe:
„Prečo holokaust?“
Na začiatku 20. storočia azda nikto netušil, že ľudstvo vstupuje do zatiaľ najťažšej
etapy svojej histórie, že v tomto storočí – ktoré bolo očakávané s veľkým optimizmom (pretože sa predpokladalo že „vývoj ide stále dopredu“, a to nielen v techni*)

Tento článok vychádza sčasti z recenzie pozoruhodnej knihy českého autora Jana Horníka Proč
holokaust: Hitlerova vědecká mesianistická vražda (recenzia bola uverejnená v časopise Distance,
12. roč., č. 2; jej autorom je filozof – vysokoškolský učiteľ Roman Cardal), sčasti z poznatkov samotného autora tohto článku (s niektorými sa mohol čitateľ stretnúť v jeho knihách a článkoch,
publikovaných v minulosti).
1
Hypotéza je na rozdiel od teórie založená iba na domnienkach; nie je ju možné potvrdiť experimentom ani inak. Ako bolo spomenuté, v poslednom čase sa množia vedecké fakty, ktoré sú v úplnom
rozpore s tvrdeniami evolucionistov. Ale už v r. 1929 britský vedec-evolucionista D. Watson napísal: „Evolúcia je všeobecne prijímanou teóriou nie preto, že môže byť dokázaná jej pravdivosť, ale
preto, že jediná alternatíva, špeciálne stvorenie, je proste nemysliteľná.“ Teda nie vedecké dôkazy
(fakty), ale apriórny ateizmus mal (a dosiaľ má) byť „dôkazom správnosti“ darvinizmu.
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ke, ale v každej oblasti) – padnú za obeť desiatky miliónov nevinných obetí (čo majú
na svedomí najmä nacizmus a komunizmus). Išlo iba o náhodný súbeh nepriaznivých
okolností? Rozhodne nie. Išlo o dôsledok predpokladov, ktoré pôsobili už dlho pred
započatím osudových okolností.
Mnoho ľudí – odborníkov z rôznych vedných odborov – sa snažilo nejako vysvetliť
dva pozoruhodné fenomény 20. storočia: nacizmus a komunizmus.
Autor zmienenej knihy pristupuje k problému z filozofického hľadiska (a hoci sa zaoberá nacizmom, resp. osobou Hitlera, mnohé poznatky, ku ktorým prišiel, by bolo
možné aplikovať aj na komunizmus a Stalina).
Mnohí pokladajú Hitlera za pomäteného šialenca, ale Horník prichádza so šokujúcimi slovami: „Čitateľ, ktorý dosiaľ nemal príležitosť alebo chuť čítať Hitlera, bude
isto prekvapený tým, že v skutočnosti nejde o nejakú nečitateľnú zlátaninu, ale Hitlerove spisy sú často charakterizované tým, aký ucelený myšlienkový systém Hitlerov
svetonázor predstavuje a ako sa zhoduje s bežnými názormi dnešných ľudí.“ To bol
citát z knihy; ja len dodávam: ak by Hitlerove spisy boli „nelogické“, akými bývajú
„výplody chorých mozgov“, iste by nenašli takú širokú odozvu. Veď väčšina nemeckého národa (v tom čase najvyspelejšieho národa na svete), vrátane jeho intelektuálnych špičiek, išlo za Hitlerom z presvedčenia (len menšia časť z donútenia). Až
na sklonku vojny, resp. v čase, keď sa už jasne ukazovalo, že „Hitlerovo dobrodružstvo zle skončí“, začali niektorí „prehodnocovať svoje postoje“, no aj vtedy mnohí
zostali verní učeniu svojho „vodcu“.
No ak Hitler konal v súlade so svojím svetonázorom, keď rozpútal vojnové peklo,
a ak aj dnešní ľudia (hoci možno nevedome) prijímajú motivačné princípy jeho ideológie, potom by vlastne aj oni mali dospieť k podporovaniu praxe nacistov. Je to naozaj šokujúce poznanie, a máloktorého civilizovaného občana západných liberálnych
demokracií to vôbec napadne; to však svedčí iba o neschopnosti poznať implikácie
svojho vlastného myslenia.
Horník sa zaoberá podrobne názormi niektorých znalcov nacizmu (napr. Johnsona,
Kershawa, Lukacsa) v súvislosti s motivačným pozadím holokaustu. Pre niektorých
(sami to priznávajú) to zostáva záhadou, iní sa sústreďujú na iné veci (napr. čas, kedy
sa Hitler stal antisemitom), nie na otázku prečo sa ním stal. Jedine Lukacs si uvedomuje fakt, že Hitler vždy zastával názor, že problém Židov je treba uchopiť „triezvou
vedeckou racionalitou“. Napohľad sa zdá byť nemožné, žeby niečo tak strašného ako
holokaust, mohlo byť výsledkom racionálnej úvahy. Ale je to tak. Nejaký „racionálny“ motív v Hitlerovej mysli musel existovať, a skutočne v jeho spisoch sa dá nájsť.
Niektorí (napr. Bullock, Stern) tvrdia, že Hitlerovi išlo iba o moc. Ale Horník sa pýta:
Ak by Hitlerovi išlo skutočne najmä o moc, prečo by uskutočňoval genocídu, keď už
mal moc pevne v rukách? Hlavná časť celej masakry nastala v čase, keď už vojna
bola v podstate prehratá, keď stratilo zmysel vykonávať holokaust pre udržanie sa pri
moci. „Prečo toľko transportov a vražedného úsilia v závere vojny, keď by mala byť
celá energia a všetky dostupné zdroje sústredené k pasívnej obrane? Aby bola udržaná moc? To pôsobí absurdne?“
Hitler jednoducho konal, a to dôsledne, v súlade so svojím svetonázorom. Aký to
bol svetonázor? Bol to tzv. scientizmus: z čítania Hitlerových Monológov vyplýva,
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že považoval experimentálnu vedu za kompetentnú v riešení všetkých otázok. Hitler
napr. tvrdí: „filozofia svojou podstatou je pokračovaním prírodných vied“. Ako sa
tento Hitlerov postoj premietol do skutočnosti? Tak, že za autoritatívne vysvetlenie
pôvodu hmotnej reality všeobecne, a človeka zvlášť, prijal Darwinovu teóriu evolúcie s mechanizmom prirodzeného výberu, ktorá chápe život ako tvrdý a nekompromisný boj, v ktorom prežijú iba tí najlepší. I človek je tu takto chápaný; veď prečo
by práve pre človeka mali platiť iné zákony, ako tie prírodné? (Tento Hitlerov myšlienkový postup je celkom zrejmý z jeho diela Mein Kampf).
Hitler sa už v roku 1925 domnieval, že stratégia židovskej rasy v boji o prežitie je
veľmi brutálna a že ohrozuje samotnú existenciu nielen nemeckého národa, ale celého
ľudstva. Pritom sa nikdy neuchýlil k tomu, aby túto „subverziu“ prikladal nejakej
etickej nedostatočnosti Židov. Scientista totiž nepozná inú „etiku“, než konanie riadené železnou logikou prírodných zákonov, konkrétne evolučného zákona prírodného
výberu. Podľa neho napr. ak je Žid marxistom, používa marxizmus ako nástroj k oslabeniu a nakoniec k zničeniu iných národov (resp. rás), a tento „nástroj“ používa preto,
lebo je k tomu pudený silou vlastných rasových sklonov: „Skutočnosť, že je nejaký
človek slušný, nie je dôvodom, prečo by sme ho nemali odstrániť. Naše ručné granáty
nerozlišujú medzi slušným Angličanom a ostatnými. Slušní Židia pochopia, že je pre
nás nevyhnutné chrániť integritu našej rasy.“ (cit. z Rozhovoru Hitlera s Viereckom).
Je zrejmé, že je tu evidentný vzťah medzi názorom o platnosti „zákona prirodzeného výberu“ a rozhodnutím o likvidácii Židov.
Hitler sa na základe svojich racionálnych úvah domnieval, že na základe zákonov
Darwinom formulovaného evolučného procesu musí v boji o prežitie nutne zvíťaziť
najsilnejšie a realite najprispôsobivejšie ľudské spoločenstvo. Človek, ktorý prijme
darvinizmus so všetkými dôsledkami, musí byť presvedčený, že „zákon vývoja“
určuje pohyb večnej hmoty, a preto stojí nad všetkým. Akýkoľvek protest proti nemu
je zbytočný; všetko, čo sa uskutoční v súlade s ním, je správne, dobré a spravodlivé.
Hitler bol rasista. Pravdaže. Dnešnému človeku pripadá rasizmus ako iracionálny a
neprípustný. No treba vedieť, že rasizmus nutne logicky vyplýva z Darwinovej teórie!
Darwin vo svojom diele O pôvode človeka tvrdí, že rôznosť ľudských rás prináša so
sebou ich druhovú rôznosť. Rôzne ľudské spoločenstvá žijú v rôznych prostrediach, a
musia na zmenené podmienky reagovať rôzne. Tvrdšie podmienky vedú k získaniu
nových, kvalitnejších dedičných vlastností. A lepšie prispôsobení jedinci (a ich skupiny) predstavujú kvalitnejší, vyšší druh. Popretie týchto súvislostí by znamenalo svojvoľnú manipuláciu s Darwinovým učením. Práve toto teoretické prepojenie rasy
s druhom, ktoré je logickou súčasťou evolučnej teórie (hoci v skutočnosti je to nezmysel, ako ostatne mnohé Darwinove tvrdenia!), má pri aplikácii na ľudstvo ďalekosiahle, ba priam fatálne dôsledky. Poskytuje teoretický základ pre rozdielne hodnotenie ľudí a národov podľa vývojovej úrovne, čím ospravedlňuje súperenie medzi rasami. Skrátka: rasizmus priamo vyplýva z evolučnej teórie. Ak je človek živočích,
ktorý vznikol evolúciou, potom tu musí byť možnosť vzniku nových druhov z ľudských rás. Každý darvinista – ak berie učenie svojho učiteľa Darwina vážne – musí
byť presvedčený o tom, že rôzne rasy predstavujú rôzne úrovne vývoja človeka; inak
by sa dostal do rozporu so základnými princípmi, ktorými sa riadi toto učenie. Darwin
síce hovorí, že je v podstate jedno, ako sú ľudské rasy označované: či rasy, či sú zara3

dené ako druhy alebo poddruhy. Ale to nie je pravda! Veď tu ide priamo o otázku
života a smrti miliónov ľudí!
Boj na život a na smrť je pre darvinistu (ak je dôsledným darvinistom) priamou výzvou. Kto by ho ignoroval, musí zahynúť.
Základné hodnotové delenie národov (rás) v Hitlerovom myslení prebiehalo medzi
tzv. árijskou a židovskou rasou. Hitler k tomu dospel z niekoľkých dôvodov: v prvom
rade to bol deštruktívny vplyv marxizmu na nemecký národ, a Marx bol, ako vieme,
pôvodom žid (a veľa židov bolo aj vo vedení ruskej boľševickej strany); dôležitým
„argumentom“ bol pre Hitlera aj fakt neexistencie židovského štátu: „národ, ktorý
nemá vlastný štát, nie je kultúrotvorný“. Hitler považoval židov za parazitov: „Mnoho židov si možno ani neuvedomuje rozkladný charakter svojho bytia. Ale ten, kto ničí
život, vystavuje sa smrti… ak to tak Príroda zariadila, aby židia svojou rozkladnou
činnosťou uvádzali národy do pohybu, potom si Pavel a Trockij zaslúžia najvyššie
uznanie, pretože k tomu prispeli najviac. Židia totiž svojou činnosťou vytvárajú obranné protilátky ako bacil v ľudskom tele.“ (Hitler: Monológy).
Prečo Hitler veril téze o nadradenosti árijskej (nordickej) rasy? Aj v tomto ohľade bol dôsledným darvinistom. Darwin zaradil medzi evolučné faktory stimulujúce
vývoj aj drsnosť chladného podnebia: rasy, ktoré mu boli vystavené, museli vynaložiť viac síl a umu, aby prežili, a takto sa posunuli na vývojovom rebríčku vyššie.
Ostatné rasy zostali, podľa týchto predpokladov, oproti „nordickým“ (severským)
vo vývoji pozadu.
Bol Hitler šialencom? Ak berieme do úvahy jeho vražednú prax, tak ho skutočne
môžeme nazvať šialencom, ale pokiaľ ide o jeho zdôvodnenie tejto praxe, bol iba
dôsledným darvinistom – človekom, ktorý s logikou domyslel Darwinovu teóriu
do všetkých teoretických dôsledkov. Hitler bol teda dôsledným scientisom. Okrem
toho však trpel (ako mnohí pred ním i po ňom) bludom svetového mesianizmu, t.j.
domnieval sa, že je povolaný zachrániť nemecký národ, ba celý svet (takýchto ľudí
predpovedal už Ježiš Kristus1). Ak teda pokladal židov (z vyššie uvedených „dôvodov“) za smrteľné nebezpečie pre všetky národy (najmä pre ten svoj), za prekážku evolučného vzostupu ľudstva, potom pokladal za svoje „poslanie“ zbaviť
svet tohto „nebezpečenstva“, a to dokonca aj v čase, keď už bolo jasné, že jeho
„Drang nach Osten“ sa skončil neúspechom.
To, čo tu bolo napísané – dúfam, že to pochopil každý čitateľ – v žiadnom prípade
nemá ospravedlniť Hitlera a nacizmus, naopak má to byť výstrahou. Stále sa totiž
trestuhodne ignoruje darvinistická zložka nacistického svetonázoru. Pritom evolučnú
teóriu obostiera akási aura nedotknuteľnosti. Mnohí kultivovaní ľudia sa k nacizmu

1

Keď Ježiš Kristus hovorí o znemeniach konca, vystríha pred falošnými „spasiteľmi sveta“; hovorí:
„Ak by vám vtedy povedal: Ajhľa tu je Kristus; alebo: Tam je, neverte!“ (Mt 24,24). Čo tým myslel? Výraz „Kristus“ (gr. Christos) znamená „pomazaný“, čiže vyvolený. K čomu vyvolený?
K záchrane ľudstva. Upozorňujem, že Ježiš hovoril aramejsky, nie grécky, nepoužil teda slovo
Christos (Kristus), ale Mešíchá (hebr. Mášjah, slov. Mesiáš). Slovo Mesiáš je v našom jazyku
viac chápané v zmysle „záchranca“ (spasiteľ), ako výraz Kristus (ten býva často nesprávne chápaný ako „meno“), hoci význam týchto výrazov je úplne totožný.
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síce nehlásia,1 ale robia tak iba za cenu nedomyslenia dôsledkov svojho vlastného
presvedčenia. Aj samotný Darwin si asi ťažko mohol predstaviť strašné dôsledky
svojej teórie. Ak však dnes – po hrozných skúsenostiach z minulého storočia – niekto
zastáva názor, že darvinovský evolucionizmus nevedie logicky k boju národov o
životný priestor a k rasizmu, potom podstatu darvinizmu nepochopil; alebo – v horšom prípade – ide o zámerné lakovanie skutočnosti na ružovo, aby bola zachovaná
„nevinnosť“ darvinizmu. Je však načase prestať chodiť okolo horúcej kaše a je treba
bez zábran označiť darvinizmus za vražednú teóriu – pravda, ak stále považujeme
vraždu za čin, spočívajúci v zámernom usmrtení nevinného človeka iba preto, že patrí
k cudziemu národu. Darvinizmus totiž nielen ospravedlňuje také činy, ale priamo
k nim vyzýva – ako ku vhodnému spôsobu ako sa zúčastniť údajne prirodzeného boja
o prežitie, ktorého prostredníctvom „sa uskutočňuje vývoj prírody“.
Súčasná filozofia je v kritickom stave, pretože je v područí naturalistickej vedy (pričom v tejto vede panuje teória, ktorá už aj medzi prírodovedcami stráca kredit, pretože nové vedecké fakty ukazujú, že vlastne celá teória stojí na „hlinených nohách“).
Filozofovia by mali čím prv odstrániť omyly „moderných“ mysliteľov, aby filozofia
mohla zaujať opäť svoju pravú úlohu v poznávaní a výklade sveta a aby bola schopná
čeliť prípadným novým ideológiám, prv než dôjde ku katastrofálnym dôsledkom. Ak
sa totiž podívame na teoretickú podstatu Hitlerovho svetonázoru, musíme vidieť, že
sa v základných rysoch úplne zhoduje s tým, čo si dnes veľká väčšina ľudí myslí o
pôvode a podstate sveta. Hitlerove myšlienky nosí väčšina ľudí (najmä na tzv. vyspelom Západe) v sebe. S porážkou nacizmu a komunizmu totiž neboli zničené ich filozofická základy. Svet sa vysporiadal ako-tak iba s politickou mocou, ktorá nebola
lenivá dôsledne domyslieť (a v praxi uplatniť) podstatu moderného západného svetonázoru. Ale k recidíve môže dôjsť hocikedy, a dnes pri ekonomickej, politickej i vojenskej globalizácii by boli dôsledky neporovnateľne katastrofálnejšie než v minulom
storočí. Okrem toho aj samotná filozofia je dnes v oveľa horšom stave ako tomu bolo
pred sto rokmi, keď k moci nastupovali nacizmus a komunizmus: dnes mnohé filozofické autority to dotiahli tak ďaleko, že sa utápajú v totálnom relativizme, a akoby
v agónii bezmocne opakujú, že niet žiadnej pravdy a že vlastne nie je možné nič istého poznať.
Treba si uvedomiť, že úpadok Západu nemožno zastaviť rozvíjaním omylov, z ktorých vyšiel. Ak bude súčasná intelektuálna elita naďalej bezstarostne rozvíjať myšlienky darvinistov, z ktorých vznikli hrôzy 20. storočia, ľudstvo okúsi na vlastnej
koži, k čomu vedie pravá podstata dnešnej postmodernej západnej civilizácie.2 No
potom už bude neskoro – súčasná technika a „globalizácia“ prispejú k tomu, že budúca celosvetová katastrofa urobí definitívnu „bodku“ za možnosťou ďalšieho „experimentovania“ i korigovania chýb a omylov.
MBB
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Pričom nemožno prehliadať, že takmer v každom európskom štáte existujú viac či menej silné
(organizované a aktívne) skupiny ozajstných neonacistov.
2
Odporúčam prečítať si knihu „Kultúra Západu v agónii…“ (pozri: www.knihy-benjan.sk)
5

Ak vás táto téma zaujala, odporúčame vám pozrieť si aj
nasledujúce dokumenty z našej webovej stránky
vv PPDDFF::
31. O Židoch ( link: www.knihy-benjan.sk/31_o_zidoch.pdf )
47. Holokaust a darvinizmus ( link: www.knihy-benjan.sk/47_holokaust_a_darvinizmus.pdf )

53. Kresťania a Židia (link: www.knihy-benjan.sk/53_Krestania_a_Zidia.pdf )
69. Tragédia Európy: nahradili sme Židov moslimami ( link: www.knihy-benjan.sk/69_nahradili_sme_Zidov_moslimami.pdf )
71. Vyvolený – jedinečné povolání Izraele ( link: www.knihy-benjan.sk/71_Vyvoleny_Izrael_odAviSnider.pdf )
72. Něco o původu a historii antisemitismu ( link: www.knihy-benjan.sk/72_Neco_o_puvodu_a_historii_antisemitismu.pdf )

VV ppppss ((„„pprreezzeennttáácciiaa““))::
27. Naozaj nebol holokaust? ( link: www.knihy-benjan.sk/27_naozaj_nebol_holokaust.pps )

Darček pre Vás:
D
Deessiiaattkkyy ppuubblliikkáácciiíí zzaaddaarrm
moo
Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť
a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články,
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby
„mimoknižné publikácie“ (v sekcii „Prejsť na:“) na webstránke:
www.knihy-benjan.sk
Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi)
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete,
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne
melódie.
Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH,
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk)
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky).
(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu uvedenú
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk ).
So srdečným pozdravom
MBKB
mb@knihy-benjan.sk

