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Predmluva 
 
 

 
 

Kniha "Zemrelo skutecne est milionu ?" Richarda E. Harwooda u  dávno patrí 
mezi revizionistickou klasiku a stala se známou po celém svete. Nejvet í podíl na 
tom mela skutecnost, e práve tuto knihu si v roce 1983 vybral Ernst Zündel - jeden z 
predních svetov ch revizionistu dne ka - jako literaturu, kterou bude írit za úcelem 
poukázat na nejasnosti a l i ohledne takzvaného "holocaustu". Zündel byl za 
publikování této knihy souzen a jako dukazní materiál byla u soudu pou ita 
Leuchterova zpráva, která jako první stála na vedecké anal ze údajn ch plynov ch 
komor. Tato zpráva byla naprosto prevratná a revizionizmus se de facto delí na 
období pred Leuchterem a po nem. Casto se ale zapomíná, e na prvopocátku 
v eho stála kniha, kterou práve dr íte v rukou. 

Je koda, e se s ceskou verzí knihy mu ete setkat a  po více ne  dvaceti 
letech od jejího vydání, ale na druhou stranu je dobre, e se s ní vubec mu ete 
setkat. Jiste, knize se nedá uprít jistá zastaralost, ale to je po takové dobe víc ne  
pochopitelné. Revizionizmus holocaustu za tu dobu urazil velk  kus cesty. Upresnila 
se nekterá císla, vyjasnily se nekteré otázky, zprístupnily se tehdy nedostupné 
archivy atd. Proto u  dnes mu e kniha "Zemrelo skutecne est milionu ?" jen te ko 
slou it jako aktuální revizionistická "ucebnice". Ov em nabízí neco jiného: zajímav  
pohled jak na samotnou transformaci otázky holocaustu v prubehu doby, tak na v voj 
spolecensko-politick , vedeck  apod. Toto jsou veci, které mo ná na první pohled s 
otázkou holocaustu nesouvisí, ale není to pravda - napríklad v dobe, kdy byla tato 
kniha psána, byly prakticky v echny koncentracní tábory v komunistické cásti Evropy 
naprosto neprístupné serióznímu vedeckému zkoumání, co  melo pochopitelne na 
cel  problém fatální dopad. A pak je tu je te jeden nepopirateln  prínos - R. Harwood 
dal pomerne velk  prostor cástem o svedeck ch v povedích a dal ích tématech, 
která casto dne ní revizionisté opomíjí na úkor technick ch údaju. I to je jeden z 
duvodu, proc je hodnota této knihy na jednu stranu prekonaná a na druhou stranu 
neocenitelná. 

  

Sedlis-Diehard 
NSEC 
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ÚVOD 
 
 
Samozrejme, propaganda zverstev není nic nového. Doprovázela ka d  konflikt 

20. století a nepochybne se to deje i ted. Behem první svetové války byli treba Nemci 
obvinováni, e jedli belgické deti, stejne jako e je s pote ením vyhazovali do 
vzduchu a nabodávali na bajonety. Britové také prohla ovali, e nemecká vojska 
údajne pracovala v "Corpse Factory", ve kter ch varila tela sv ch vlastních mrtv ch 
za úcelem získat glycerin a dal í druhy zbo í a dal í promy lené urá ky na cti 
císarské armády. Po válce ale bylo v budove Horní snemovny ministrem zahranicí 
ucineno odvolání a verejné prohlá ení, kde se omluvil za urá ky nemecké cti a 
doznal, e to ve skutecnosti byla válecná propaganda. 

ádná taková omluva nebyla ucinena po druhé svetové válce. Práve naopak, 
spí e ne  by se behem let krutá propaganda t kající se nemecké okupace a zvlá te 
jejich zacházení se idy zmírnila, deje se opak, zvet uje se jedovatej í a 
vypracovanej í seznam hruz. Prí erné bro ury s odporn m obsahem se neprestaly 
valit z tiskáren, neustále se doplnuje rostoucí m tus koncentracních táboru a zvlá te 
príbehu o tom, e ne méne ne  est milionu idu v nich bylo vyvra deno. Na 
následujících stránkách je dolo eno, e toto tvrzení je nejkolosálnej í kus fikce a 
nejúspe nej í podvod; ale zde se budu sna it odpovedet na dule itou otázku: cím to, 
e lícení krut ch príbehu druhé svetové války je tak neobycejne odli né od tech z 

první ? Proc byly ty dal í pozdeji stáhnuté, pritom ty první jsou opakované víc a víc 
hlasiteji ? Je mo né, e príbeh o esti milionech idu slou í nejakému politickému cíli 
a nebo je to jen zpusob politického vydírání? 

Dosud, kdy se to t kalo idovsk ch lidí, se tato le  stala nevycísliteln m ziskem. 
Jakákoliv jiná rasa a národ sv m zpusobem trpely behem druhé svetové války, ale 
nikdo si z toho utrpení tak úspe ne nevypracoval a necerpal z toho tak velké v hody. 
Údajn  rozmer pronásledování probudil rychle sympatie pro vlast idovského národa, 
kterou tak dlouho hledali; po válce britská vláda málo zabranovala ilegální idovské 
emigraci do Palestiny a netrvalo dlouho, sionisti vyrvali z rukou vlády palestinskou 
zemi a zalo ili útoci te pred pronásledováním, stát Izrael. Opravdu zvlá tní fakt je, e 
idé vy li z druhé svetové války jako vítezná men ina. Dr. Max Nussbaum, b val  

hlavní rabín idovské obce v Berlíne, 11. dubna 1953 uvedl: "Pozice, které dnes ve 
svete okupují idov tí lidé - i pres velké ztráty - jsou desetkrát silnej í ne  pred 
dvaceti roky". "Melo by se cestne dodat, e tato moc byla upevnená hlavne po 
financní stránce, tak e údajn  masakr esti milionu je ta nejv hodnej í ukrutnost 
v ech dob. Dosud byla federální vládou Západního Nemecka vyplacena závratná 
suma est tisíc milionu liber, hlavne státu Izrael (kter  behem druhé svetové války 
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je te neexistoval), a také individuálním idovsk m adatelum. 

 

ODRAZOVÁNÍ OD NACIONALISMU 
Ale v kruzích politického vydírání má toto tvrzení, e behem druhé svetové 

války zemrelo est milionu idu, dalekosáhlej í následky pro Británii a Evropu, ne  
v hody, které získal idovsk  národ. A tu nará íme na otázku: Proc tak velká le  ? 
Co je jejím cílem ? Na prvním míste se to celkove bezohledne pou ívalo na 
potlacování jakéhokoliv druhu nacionalismu. Kdy  lidé v Británii anebo kdekoliv v 
evropské zemi zkusili prosadit svoje vlastenectví a chránit svoji národní celistvost v 
dobách, kdy  je ve hre samotná existence národa, jsou okam ite oznaceni za 
"neonacisty". Nebot samozrejme nacismus byl nacionalismus a v ichni velmi dobre 
vedí, co se potom stalo - est milionu idu bylo vyhlazeno ! Tak dlouho, jak bude 
tento m tus zvelicovan , v ichni lidé zustanou v otroctví tohoto m tu; potreba 
mezinárodní tolerance a porozumení bude a  po potrebe samotného národa 
Spojen ch státu znicená a celá záruka svobody zru ená. 

Klasick  príklad pou ívání " esti milionu" jako protinárodní zbrane se objevuje v 
Manvellove a Frankove knize The Incomparable Crime (Nesrovnateln  zlocin, 
Lond n, 1967), která pojednává o "genocide 20. století". Ka d , kdo je hrd  na to, e 
je Brit, bude tak trochu zaskocen  zákern mi útoky na britské impérium, které se 
nacházejí v této knize. Autori citují Pandita Nehra, kter  napsal behem svého pobytu 
v britském vezení v Indii toto: "Od doby, co se Hitler vynoril z temnoty a stal se 
Führerem Nemecka, sly eli jsme u  moc o rasismu a nacistické teorii 
"Herrenvolku"... Ale my v Indii jsme u  poznali rasismus ve v ech jeho podobách od 
dob, co zacaly vládnout britské zákony. Celá ideologie tohoto zákona byla o 
"Herrenvolku" a nadrazené rase... Indie jako národ a Indové jako jednotlivci byli 
podrobeni urá kám, poni ování a pohrdavém chování. Bylo nám receno, e 
Anglicané jsou vládnoucí rasa, e jim Buh dal právo vládnout nám a námi a dr et nás 
podrízené; kdy  jsme protestovali, byly nám pripomenuty "tygrí kvality vládnoucí 
rasy"." Autori Manvell a Frankl je te pokracují, aby nám tento bod celkem objasnili: 
"Bílé rasy Evropy a Ameriky," pí í, "byly behem století zneu ívané, aby se 
pova ovaly za "Herrenvolk". 20. století, století Osvetimi, dosáhlo prvního stupne v 
poznávání multirasového partnerství." (viz. str. 14). 

POTLACENÍ RASOVÉHO PROBLÉMU 
Sotva mu e nekdo pochopit predmet tohoto slovního napadení s jeho zákerne 

skrytou poznámkou o "multirasovém partnerství". Tedy ob aloba esti milionu se 
nepou ívá jen na podlomení principu národa a národní hrdosti, ale ohro uje i pre ití 
samotné rasy. Je jím ovládána celá populace, stejne tak jako se ve stredoveku 
vyhro ovalo pekeln m ohnem a zatracením. Mnoho státu anglosaského sveta, 
hlavne Británie a Amerika, momentálne celí nejvá nej ímu nebezpecí v historii, 
invazi cizích ras. Pokud se na zastavení imigrace a asimilace Africanu a Asiatu do 
na í krajiny neco neudelá, budeme v blízké budoucnosti celit biologické zmene a 
znicení britsk ch lidí tak, jako to existovalo od príchodu Sasu, a to nehlede na 
krveprolití v rasov ch konfliktech. Ve strucnosti, jsme v ohro ení ztráty na í evropské 
kultury a rasového dedictví. Ale co se stane, kdy  se nekdo odvá í mluvit o rasov ch 
problémech, o jeho biologick ch a politick ch následcích? Je oznacen za 
nejodpornej ího tvora, "rasistu". A co je rasista ? Samozrejme to stejné jako nacista ! 
Oni (i kdy  to u  bylo ka dému receno) zabili kvuli rasismu est milionu idu, tak e to 
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ve skutecnosti musí b t velmi zlá vec. Kdy  Enoch Powell v jednom svém drívej ím 
projevu poukázal na nebezpecí barevné imigrace do Británie, jist  prední socialista, 
aby uti il jeho opová livost, rozvíril duch Dachau a Osvetimi. Proto jsou jakékoliv 
diskuse o rasovém problému a snaze ochránit rasovou celistvost úspe ne 
znemo nené. Nikdo nemu e nic delat, jen se divit nad zpusobem, jak m se idé po 
staletí sna í chránit svoji rasu a delají to tak dodnes. V této snaze jim otevrene 
pomáhá príbeh o esti milionech, kter , tak jak bajky o nábo enství, zduraznuje 
potrebu vet í idovské rasové solidarity. Bohu el, pro ostatní lidi to pusobí celkem 
opacn m zpusobem, prokazujíc jim neplodnost v boji za sebezachování. 

Cílem následujících stran je celkem jednodu e ríct pravdu. V znamn  historik 
Harry Elmer Barnes jednou napsal, e "Pokus udelat dostatecn , objektivní a 
pravdiv  pruzkum otázky vyhlazování... je urcite tím nejriskantnej ím utkáním, jaké 
mu e dnes historik a nebo demograf podniknout." Pokusem této riskantní úlohy je 
prispet nejak m prínosem nejen z hlediska historické pravdy, ale taky shodit z na ich 
rukou okovy l í tak, abychom se mohli svobodne postavit proti nebezpecím, která 
ohro ují nás v echny. 

Richard E. Harwood 
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NEMECKÁ POLITIKA VUCI IDUM V PREDVÁLECN CH CASECH 
 
 
Právem a nebo neprávem Nemecko za doby Adolfa Hitlera pova ovalo idy za 

neloajální a lakomou slo ku v národní komunite, a také za viníka úpadku nemeckého 
kulturního ivota. Tento názor byl behem V marské republiky pova ován spí e za 
blázniv , dokud idé nevystoupili na pozice, ve kter ch meli viditelnou sílu a vliv na 
národ, hlavne v zákonech, financích a masov ch médiích, i kdy  tvorili 5 procent 
celkové populace. Fakt, e Karl Marx byl id a e idé jako Rosa Luxemburg a Karl 
Liebknecht byli prominentní v cele revolucních hnutí v Nemecku, mel také vliv na 
presvedcení nacistu o internacionálních a komunistick ch sklonech idovsk ch lidí. 

Cílem této diskuse není pojednávat o tom, jestli nemeck  postoj vuci idum byl 
správn  a nebo nikoliv anebo soudit, ci zákonodárné merení bylo správné nebo ne. 
Ná  cíl je jednodu e, s faktem, e si mysleli o idech to, co si mysleli, dokázat, e 
nacistické re ení problému bylo zbavit je pomocí ruzn ch zákonodárn ch opatrení 
jejich vlivu na národ a nejhlavnej í cíl ze v ech celkove podporit jejich emigraci ze 
zeme. V roce 1939 u  vet ina nemeck ch idu emigrovala, v ichni se sv mi 
rozmern mi majetky. Nikdy a nikde nepom lelo nacistické vedomí na jejich 
genocidu. 

IDÉ NAZVALI EMIGRACI "VYHLAZENÍM" 
Av ak je nesmírne dule ité, e urcití idé zacali velmi rychle predstavovat tuto 

politiku vnitrostátní diskriminace jako rovnocennou s vyhlazením. Kniha Leona 
Feuchtwagnera a dal ích nazvaná Der Gelbe Fleck: Die Ausrottung von 500 000 
deutschen Juden ( lut  flek: Vyhlazení 500 000 nemeck ch idu, Parí  1936) byla 
soucástí antinemecké propagandy z roku 1936 a jeví se nám jako typick  príklad. I 
pres její neopodstatnení se u  od první stránky mluví o nicení idu - jednodu e 
emigrace byla pova ována za fyzickou "likvidaci" nemeckého idovstva. Nacistické 
koncentracní tábory pro politické vezne byly také pokládány za potencionální 
nástroje genocidy a v knize je speciální zmínka o stovce idu veznen ch v Dachau v 
roce 1936. edesát z nich tam bylo u  od roku 1933. Dal ím príkladem je senzacní 
kniha nemeckého komunisty idovského puvodu, Hanse Beimlera, nazvaná Four 
Weeks in the Hands of Hitler´s Hell-Hounds: The Nazi Murder Camp of Dachau (Ctyri 
t dny v rukách Hitlerov ch pekeln ch psu: Nacistick  tábor smrti Dachau), která 
vy la v New Yorku u  v roce 1933. Beimler byl uveznen , proto e se pridal k 
marxistum a tvrdí, e Dachau je tábor smrti, i kdy  podle svého vlastního priznaní byl 
propu ten u  po mesíci. B val  re im ve V chodním Nemecku udeloval cenu Hanse 
Beimlera za zásluhy komunismu. 

Fakt, e antinacistická propaganda o genocide byla roz irovaná v takové 
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nemo ném a brzkém období lidmi ovlivnen mi rasov m anebo politick m 
postavením, by mohl nezávisle myslícímu pozorovateli naskytnout extrémní 
varování, kdy  pritom vezmeme v úvahu i stejné události z období války. 

Podporování idovské emigrace by nemelo b t spojováno s úcelem 
koncentracních táboru v predválecném Nemecku. Ty byly pou ívané k uveznení 
politick ch odpurcu a rozvracecu - hlavne liberálu, sociálních demokratu a komunistu 
jakéhokoliv druhu, ze kter ch jistá cást byli idé tak jako Hans Beimler. Narozdíl od 
milionu zotrocen ch v Sovetském svazu, pocet uveznen ch v nemeck ch 
koncentracních táborech byl v dy velmi mal ; Reitlinger priznává, e v roce 1934 a  
1938 v celém Nemecku ste í prekrocil hranici 20 000 a pocet idu nebyl nikdy vet í 
ne  3000 (The S.S.: Alibi of a Nation (S.S.: Alibi národa), Lond n, 1956, str. 253). 

ZÁMERY SIONISTICKÉ POLITIKY 
Nacistick  názor na idovskou emigraci nebyl ohranicen  negativní politikou 

vyhnání, ale byl utvoren v kruhu moderního sionismu. Zakladatel politického 
sionismu v 19. století Theodore Herzl puvodne ve svém díle The jewish State 
( idovsk  stát) uvádel Madagaskar jako národní vlast pro idy a o této mo nosti 
vá ne uva ovali i nacisti. Pred rokem 1933 to byl hlavní clánek politického programu 
Národne socialistické strany a strana ho vydala v podobe letáku. Uvádí se v nem, e 
obnovení Izraele jako idovského státu je témer neprijatelné, proto e by to melo za 
následek vecnou válku a trhlinu v arabském svete, a to byl i skutecn  duvod. Nemci 
nebyli první, kdo navrhoval idovskou emigraci, polská vláda, která brala do úvahy 
idovskou populaci, u  prem lela nad tímto plánem a v roce 1937 vyslala na 

Madagaskar expedici Michaela Lepeckého doprovázeného idovsk mi zástupci, aby 
projednala tento slo it  problém. 

První návrhy sionistu o madagaskarském re ení byly vytvorené se 
Schachtov m plánem v roce 1938. Na Göringovu radu Hitler souhlasil s vysláním 
prezidenta rí ské banky, Dr. Hjalmara Schachta, do Lond na na diskusi se 
idovsk mi zástupci lordem Bearstedem a panem Rubleem z New Yorku (Reitlinger, 

The Final Solution (Konecné re ení), Lond n, 1953, str.20). Plánem bylo, e aktiva 
nemeck ch idu budou zmra ena jako ochrana na mezinárodní pujcku na 
financování idovské emigrace do Palestiny a Schacht informoval Hitlera o tomto 
zasedání v Berchtesgadenu 2. ledna 1939. Plán byl poprvé predlo en 12. listopadu 
1938 na konferenci, kterou svolal Göring, kter  prozradil, e Hitler u  prem lel o 
idovské emigraci do kolonie Madagaskar. Britské odmítnutí prijmout plánované 

po adavky zpusobilo neúspech tohoto plánu (viz. str. 21). Pozdeji v prosinci, M. 
Georges Bonnet, francouzsk  zahranicní kanclér, rekl Ribbentropovi, e francouzská 
vláda sama plánovala evakuaci 10 000 idu na Madagaskar. 

Pred Schachtov mi návrhy o Palestine v roce 1938, které byly v podstate 
predmetem dlouh ch diskusí, jen  zacaly u  v roce 1935, bylo uskutecneno více 
pokusu znemo nit idovskou emigraci do jin ch evropsk ch zemí a tyto snahy 
vyvrcholily na Evianské konferenci v cervenci 1938. Av ak v roce 1935 si plán 
idovské emigrace na Madagaskar postupne získával v nemeck ch kruzích stále 

vet í sympatie. Je pravdou, e Helmut Wohltat z nemeckého ministerstva zahranicí 
diskutoval v Lond ne o omezené idovské emigraci do Rodezie a Britské Guayany 
a  v dubnu 1939; ale 24. ledna, kdy Göring napsal ministrovi vnitra Frickovi rozkaz 
na vytvorení Hlavního emigracního úradu pro idy a poveril Heydricha z Hlavního 
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úradu rí ské bezpecnosti vyre ením idovského problému "ve v znamu emigrace a 
evakuace", Madagaskarsk  plán byl studovan  ve v í vá nosti. 

V roce 1939 dusledné snahy nemecké vlády o odchod idu z Rí e zpusobily 
emigraci 400 000 nemeck ch idu z celkového mno ství populace okolo 600 000 a 
dodatecn ch 480 000 emigrantu z Rakouska a z Ceskoslovenska, co  tvorilo skoro 
celou idovskou populaci. Bylo to vykonáno pres Úrad pro idovskou emigraci v 
Berlíne a v Praze, kter  byl zalo en Adolfem Eichmannem, éfem Úradu idovského 
vy etrování Gestapa. Nemci tak moc chteli zabezpecit tuto emigraci, e Eichmann 
dokonce v Rakousku zalo il v cvikové centrum, kde se mohli mladí idé ucit farmarit 
s predstavou, e budou ilegálne propa ováni do Palestiny (Manvell & Frankl, S.S. 
and Gestapo (S.S. a Gestapo) str. 60). Kdyby v sobe Hitler choval nejak  zámer na 
vyhlazení idu, je nepochopitelné, e by více jak 200 000 idum jen tak dovolil opustit 
území Rí e i s velkou cástí jejich majetku a o to méne by prem lel o jejich masové 
emigraci do Palestiny anebo na Madagaskar. A dále uvidíme, e o masové emigraci 
idu z Evropy je te stále uva oval i behem válecného období, hlavne o 

Madagaskarském plánu, o kterém Eichmann po porá ce Francie v roce 1940 
diskutoval s odborníky z francouzského ministerstva kolonizace, nebot Francie se 
prakticky kolonií vzdala. 
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NEMECKÁ POLITIKA VUCI IDUM PO VYPUKNUTÍ VÁLKY 
 

S príchodem války se situace, co se t ká idu, drasticky zmenila. Není moc 
známé, e svetové idovstvo se samo prohlásilo za bojující stranu ve 2. svetové 
válce, a to byl pro Nemce dostatecn  duvod k internaci idovského obyvatelstva jako 
neprátelské síly. 5. zárí 1939 Chaim Weizmann, hlavní sionistick  vudce, vyhlásil 
jménem idu na celém svete válku Nemecku a prohlásil, e " idé stojí na strane 
Velké Británie a budou bojovat na strane demokratu... idovské zastupitelstvo je 
pripraveno dát urychlene v e do porádku, aby pou ilo sílu idovsk ch mu u, 
technické schopnosti, prostredky, atd...." (Jewish Chronicle ( idovská kronika), 8. 
zárí 1939). 

UVEZNENÍ NEPRÁTELSK CH CIZINCU 
V ichni idé byli oznaceni za agenty, kterí chtejí vést proti Nemecké rí i válku, a 

to melo za následek, e Himmler a Heydrich nakonec zacali s politikou internace. 
Stojí za to poznamenat, e Spojené státy a Kanada zacaly internovat do zajateck ch 
táboru v echny japonské cizince a obyvatele japonského puvodu je te pred tím, ne  
Nemci uplatnili stejné obranné opatrení vuci idum. Krome toho neexistuje ádn  
dukaz a nebo prohlá ení o jejich neloajálnosti, takové jaké ucinil Weizmann. Britové 
také internovali behem Burské války v echny eny a deti z celkové populace, co  
melo za následek, e jich mnoho zemrelo a dodnes je te nebyli Britové v ádném 
smyslu obvineni ze zámerného vyhlazování Buru. 

Uveznení idu z okupovan ch evropsk ch území melo z nemeckého pohledu 
slou it dvema cílum. První byl zabránit nepokojum a podvratn m cinnostem. Himmler 
11. ríjna 1942 informoval Mussoliniho, e nemecká politika vuci idum se z duvodu 
vojenské bezpecnosti ve válecném období zmenila od základu. Ste oval si, e idé v 
okupovan ch oblastech vedli partyzánskou válku, vykonávali sabotá ní a pioná ní 
cinnost a toto tvrzení potvrdila i oficiální sovetská zpráva, která byla predána 
Raymondovi Arthurovi Davisovi, kde se uvádelo, e v Jugoslávii bojovalo s Titem 
minimálne 35000 idu jako partyzáni. To melo za následek, e idé byli 
transportováni do stre eného území a zadr ovacích táboru, jak do Nemecka, tak po 
breznu 1942 hlavne do Generálního gouvernementu v Polsku. 

Jak válka pokracovala, politika se odvíjela od veznen ch idu, jejich  práce se 
vyu ívala na vojenské úcely. Hlavní je otázka práce, jestli e vezmeme do úvahy 
údajn  plán genocidy idu, nebot u  jen na základe samotné logiky by to pozdeji 
melo za následek nejnesmyslnej í pl tvání pracovní silou, casu a energie, pricem  
se na dvou frontách bojovalo o pre ití. My lenka povinn ch prací získala prevahu 
nad nemeck mi plány idovské emigrace práve po útoku na Rusko. Protokol ze 17. 
dubna mezi Hitlerem a madarsk m regentem Horthym ukazuje, e nemeck  vudce 
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osobne po ádal Horthyho o vzdání se 100 000 madarsk ch idu ve prospech prací 
na plánu Luftwaffe o "honbe za letadly" v case, kdy se pocet vzdu n ch náletu na 
Nemecko zvy oval (The Final Solution (Konecné re ení), Berlín, 1956, str. 478). To 
se stalo v dobe, kdy meli u  údajne vyhlazovat idy, ale Hitlerova ádost jasne 
dokazuje, e hlavním cílem bylo zv it pocet pracovních sil. 

V souladu s tímto programem se koncentracní tábory ve skutecnosti staly 
prumyslov mi komplexy. V ka dém tábore, kde byli idé a jiné národnosti uvezneni, 
byly rozsáhlé prumyslové továrny, které zásobovaly Nemce po vojenské stránce - 
napríklad továrna na v robu gumy Buna v Bergen-Belsenu, I.G. Farben Industrie v 
Osvetimi a elektronická firma Siemens v Ravensbrücku. V mnoha prípadech se v 
koncentracních táborech pou ívaly zvlá tní bankovky, které se vydávaly jako mzda 
za práci a umo novaly veznum nakupovat v táborov ch obchodech vet í zásoby 
potravin. Nemci chteli, aby se jim ze systému koncentracních táboru vrátilo co nejvíc 
ekonomick ch prostredku, co  je úplne v rozporu s nejak m plánem vyvra dit miliony 
lidí. Ekonomick  a administrativní úrad S.S., v jeho  cele stál Oswald Pohl, mel za 
úkol postarat se o to, aby se koncentracní tábory staly hlavními prumyslov mi 
v robci. 

EMIGRACE JE TE STÁLE UPREDNOSTNOVÁNA 
Av ak viditelné faktory jsou i ty, e i ve válecn ch letech se Nemci stále sna ili 

pokracovat v uskutecnení politiky idovské emigrace. Pádem Francie v roce 1940 se 
nemecké vláde naskytla mo nost rokovat s Francouzi o preprave evropsk ch idu na 
Madagaskar. Srpnové memorandum státního kanclére nemeckého ministerstva 
zahranicí Luthera roku 1942 ukazuje, e tato rokování vedl mezi cervencem a 
prosincem 1940, kdy  byla potom Francouzy ukoncena. Obe ník Lutherova oddelení 
z 15. srpna 1940 ukazuje, e detaily nemeckého plánu vypracoval Eichmann, nebot 
jsou podepsané jeho asistentem Denneckerem. Ve skutecnosti byl Eichmann 
poveren  sestavením detailního madagaskarského plánu a Dannecker byl 
zamestnan  v zkumem na francouzském ministerstvu kolonizace (Reitliger, The 
Final Solution (Konecné re ení), str. 77). Návrhy z 15. srpna znely, e Interevropská 
banka by v prubehu fázového programu financovala emigraci ctyr milionu idu. 
Lutherovo memorandum z roku 1942 ukazuje, e Heydrich do konce srpna dostal 
Himmlerovo schválení plánu a e ho taky predlo il Göringovi. To se presne dot ká 
Hitlerova souhlasu, nebot u  17. srpna se Hitleruv tlumocník Schmidt odvolal 
Mussolinimu na Hitlerovo nabádání se slovy, e "nekdo by mel na Madagaskaru 
zalo it stát Izrael" (Schmidt, Hitler´s Intepreter (Hitleruv tlumocník), Lond n, 1951, str. 
178). 

I kdy  Francouzi v prosinci 1940 preru ili rokování o Madagaskaru, Poliakov, 
reditel Centra idovské dokumentace v Parí i, pripou tí, e Nemci se i tak zab vali 
plánem a e Eichmann jím byl po dobu roku 1941 zaneprázdnen . Nakonec se to 
kvuli v voji války stalo nepraktické, hlavne po ruské invazi a 10. února 1942 podalo 
ministerstvo zahranicí informaci, e plán byl docasne odlo en. Toto rozhodnutí 
poslané na ministerstvo zahranicí Lutherov m asistentem Rademacherem je velmi 
dule ité, nebot nezvratne dokazuje, e v raz "konecné re ení" znamená jen 
idovskou emigraci, a e transport do v chodních ghett a koncentracních táboru jako 

Osvetim mel jen povahu alternativního evakuacního plánu. Ve zpráve se pí e: "Válka 
se Sovetsk m svazem zatím vytvorila pro konecné re ení mo nost disponovat 
nov m územím. To melo za následek, e Führer rozhodl, e idé nebudou 
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vystehováni na Madagaskar, ale na v chod. Od této chvíle se u  Madagaskar 
nebude pou ívat ve spojitosti s konecn m re ením" (Reitlinger, str. 79). Podrobnosti 
tohoto vystehování byly rozebrány o mesíc drív na konferenci ve Wansee, kterou 
probereme pozdeji. 

Oba dva, Reitlingen i Poliakov, vyvodili absolutne nepodlo ená tvrzení, 
predpokládajíc, e kdy  byl madagaskarsk  plán odlo en, tak Nemci museli jiste 
myslet na "vyhlazení". Jen o mesíc pozdeji, 7. brezna 1942, napsal Goebbels 
prohlá ení, ve kterém uvedl madagaskarsk  plán jako "konecné re ení" idovské 
otázky (Manvell & Franklin, Dr. Goebbels, Lond n, 1960, str. 165). Zatím souhlasil s 
"koncentrováním idu na v chode". Pozdeji Goebbelsovo prohlá ení také zduraznuje 
deportaci na v chod (tzv. polsk  Generální gouvernement) a klade duraz na potrebu 
tamej ích nucen ch prací. Jen co vystehování na v chod zacalo, pou ití idovské 
práce se stalo hlavní slo kou operace. Z v e uvedeného celku jasne vypl vá, e 
v raz "konecné re ení" se pou ívá jak na Madagaskar, tak i na v chodní oblasti, a 
proto znamená jen deportaci idu. 

I pozdeji, jako v kvetu 1944, byli Nemci pripraveni povolit emigraci z Evropy 
jednomu milionu idu. Vysvetlení tohoto návrhu podává ve své knize Die Geschichte 
von Joel Brand (Príbeh Joela Branda, Kolín, 1956) Alexander Weissberg, 
prominentní sovetsk  idovsk  vedec deportovan  behem Stalinov ch cistek. 
Weissberg, kter  strávil válku v Krakove a tak ocekával, e ho Nemci umístí do 
koncentracního tábora, vysvetluje, e na speciální Himmlerovo povolení vyslal 
Eichmann budape tského idovského vudce Joela Branda do Istanbulu s návrhem 
pro spojence dovolit behem války presun jednoho milionu idu z Evropy. (Kdy  se 
má "vyhlazovatelsk m" spisovatelum verit, v kvetnu 1944 zustal u  jen sotva jeden 
milion idu.) Gestapo priznalo, e transportace idu mela za následek velké te kosti 
na nemeckém válecném úsilí, ale byli ochotni pristoupit na ne jen pod podmínkou 
jejich v meny za 10 000 plo inov ch veznu, kterí by se pou ívali v hradne jen na 
ruské fronte. Bohu el, plán nevy el: Britové udelali záver, e Brand musí b t 
nebezpecn  nacistick  agent, a tak ho v Caire uveznili, pritom tisk jeho návrh popírá 
jako nacistick  trik. Winston Churchill, i kdy  hlásal, e zacházení s madarsk mi idy 
bylo asi "nejvet ím a nejstra nej ím zlocinem, jak  byl spáchán v celosvetové 
historii", pricem  v em rekl, i Chaimovi Weizmannovi, e Brandovu nabídku nemohl 
prijmout, nebot by to znamenalo zradu vuci rusk m spojencum. I kdy  plán neprinesl 
ádné ovoce, dokonale ukazuje, e ádné uskutecnené "úplné" vyhlazení by 

nedovolilo emigrovat jednomu milionu idu, a také dokazuje, jak nesmírne dule ití 
byli idé v nemeckém válecném sna ení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZEMRELO SKUTECNE EST MILIONU? 

—    12    — 

 

 
 
 
 
 

3 
 

POPULACE A EMIGRACE 
 

 
 

Statistiky vztahující se na idovskou populaci nejsou v ude udávané do detailu, 
tak e odhady pro evropské zeme jsou dost rozdílné a také není presne známé, kolik 
idu bylo deportováno a umístneno na kterémkoliv míste behem let 1939 - 1945. Ve 

strucnosti, jakkoliv jsou tyto statistiky duveryhodné, hlavne ty vztahující se na 
emigraci, s jistotou ukazují, e ze esti milionu idu nemohla b t vyhlazena ani jejich 
cást. 

Za prvé, toto tvrzení nemu e ani zdaleka potvrdit vyhlazení evropské idovské 
civilizace. Podle Chambersovy encyklopedie v celé predválecné Evrope ilo 6,5 
milionu idu. Toto by celkem jasne znamenalo, ze byla vyhlazena skoro celá 
idovská populace. Ale Baseler Nachrichten, neutrální v carská publikace, která 

pou ívala v echna statistická data, dokazuje, e v letech mezi 1933 a  1945 
emigrovalo 1,5 milionu idu do Británie, védska, panelska, Portugalska, Austrálie, 
Cíny, Indie, Palestiny a do Spojen ch státu. Dále to potvrzuje idovsk  novinár Bruno 
Blau, kter  13. cervence 1948 v newyorsk ch novinách Aufbau udává stejné císlo. Z 
techto emigrantu bylo tech, co ode li z Nemecka pred srpnem 1939, asi 400 000. Ve 
své publikaci Unity in dispersion to na str. 377 potvrzuje i Svetov  idovsk  kongres, 
kdy  uvádí, e "Vet ine nemeck ch idu se podarilo emigrovat je te pred vypuknutím 
války". Krome nemeck ch idu emigrovalo do srpna 1939 také 220 000 rakousk ch 
idu z jejich celkového poctu 280 000, pritom Institut pro idovskou emigraci v Praze 

zabezpecil emigraci 260 000 idum z b valého Ceskoslovenska. Tak e celkove po 
srpnu 1939 zustalo v Nemecku, Rakousku a Ceskoslovensku jen 360 000 idu. Z 
Polska pred vypuknutím války emigrovalo 500 000 idu. Tato císla znamenají, e z 
ostatních evropsk ch zemí (Francie, Holandsko, Itálie, zeme v chodní Evropy atd.) 
emigrovalo pribli ne 120 000 idu. 

Toto idovské vystehovalectví pred a behem válecného stavu zmen ilo pocet 
idu v Evrope na pribli ne 5 milionu. Krome techto emigrantu musíme je te pripocítat 

pocet idu, kter  po roce 1939 utekl do Sovetského svazu, a kterí byli pozdeji 
evakuováni z dosahu nemeck ch útocníku. Pozdeji bude dokázáno, e vet ina z 
nich, asi 1 250 000, se odstehovala z Polska. Ale nehlede na Polsko, Reitlinger 
priznává, e v letech 1939 a  1941 uteklo na sovetské území je te 300 000 jin ch 
evropsk ch idu. To dohromady predstavuje 1 550 000 idu, kterí emigrovali do 
Sovetského svazu. 9. cervence 1945 uvedl Freiling Foster v casopise Colliers o 
idech v Rusku, e "od roku 1939 se 2 200 000 prestehovalo, aby uniklo nacistum", 

ale ná  ni í odhad je asi správnej í. 
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idovská emigrace do Sovetského svazu proto sní ila pocet idu, kterí byli v 
dosahu nemecké okupace na mno ství okolo 3,5 milionu, pribli ne na 3 450 000. Z 
tech musí b t odpocítáni idé v neutrálních evropsk ch státech, které následkum 
války unikly. Podle Svetového almanachu (str. 594) z roku 1942 byl pocet idu 
ijících v Británii, Gibraltaru, Portugalsku, panelsku, Irsku a Turecku 413 128. 

3 MILIONY IDU V EVROPE 
A proto je pribli n  pocet 3 milióny idu na území okupovaném Nemeckem 

správn , proto e jsou správné také dostupné emigracní statistiky. Asi ke stejnému 
císlu se mu eme dopocítat, kdy  stejn m zpusobem prozkoumáme statistiky o 
idovské populaci, která zustala v zemích, které okupovala Rí e. Víc jak polovina 

tech idu, která se prestehovala do Sovetského svazu, pri la z Polska. Casto se 
tvrdí, e válka s Polskem prinesla do sfér nemeckého vlivu asi 3 miliony dal ích idu, 
ze kter ch byli skoro v ichni "vyhlazení". Tento omyl je velmi dule it . Scítání lidu v 
Polsku v roce 1931 uvádí pocet idu 2 732 600 (Reitliger, die Endlösung (Konecné 
re ení), str. 36). Reitliger uvádí, e na jare 1939 se nejméne 1 170 000 z nich 
nacházelo v zónách okupovan ch Rusy, ze kter ch byl asi jeden milion po nemecké 
invazi v cervenci 1941 evakuován na Ural a ji ní Sibir (viz. str.50). Jak u  bylo 
uvedeno, asi 500 000 idu emigrovalo z Polska je te pred válkou. Dále novinár 
Raymond Arthur Davis, kter  strávil válku v Sovetském svazu, poznamenal, e v 
mezi lety 1939 a 1941 emigrovalo asi 250 000 idu ze zemí okupovan ch 
Nemeckem do Ruska a rozprchli se do v ech sovetsk ch provincií (Odyssey through 
hell (Odysea pres peklo), N.Y., 1946). Odectením tohoto císla od celkové populace 2 
732 600 a pripoctením normálního populacního prírustku nemohlo b t koncem roku 
1939 pod nemeckou vládou víc jak 1 100 000 polsk ch idu (Gutachen des Instituts 
für Zeitsgeschichte, Mnichov, 1956, str. 80). 

K tomu císlu mu eme pripocítat i 360 000 idu, kterí po zdlouhav ch emigracích 
zustali v Nemecku, Rakousku a v b valém Ceskoslovensku (Cechy, Morava a 
Slovensko). Státní alobce reprezentující cást ob aloby, která se pri Norimberském 
procesu vztahovala na Francii, uvedl, e z 320 000 francouzsk ch idu bylo 
deportováno 120 000, i kdy  Reitlinger odhaduje jejich pocet jen na 50 000. Tedy 
celkov  pocet idu pod nacistickou vládou nepresahuje dva miliony. Deportace ze 
skandinávsk ch zemí byla malá a z Bulharska dokonce ádná. Kdy  pripocítáme 
idovskou populaci v Holandsku (55 000), Belgii (40 000), Itálii (50 000), Jugoslávii 

(55 000), Madarsku (380 000) a v Rumunsku (725 000), celkov  pocet trochu 
presahuje tri miliony. Tento nadbytek zpusobuje fakt, e pozdej í císla jsou údaje z 
doby pred válkou, ve kter ch není brána v úvahu emigrace, která v techto zemích 
predstavovala asi 120 000 idu (viz nahore). Tak e to dokazuje, e pod nemeckou 
okupací byly asi tri miliony idu. 

EVAKUACE RUSK CH IDU 
Presn  pocet, co se t ce rusk ch idu, je neznám , a proto byl predmetem 

extremního prehánení. idovsk  statistik Jacob Leszynski uvádí, e v roce 1939 ilo 
na pozdeji Nemeckem okupovaném území, tzv. západním Rusku, 2 100 000 idu. 
Krome toho asi 260 000 idu ilo v pobaltsk ch státech jako Estonsko, Litva a 
Loty sko. Podle Louisa Levina, prezidenta Amerického idovského sboru pro Rusko, 
kter  po válce procestoval Sovetsk  svaz a predlo il zprávu o postavení tamních 
idu, vet ina z nich utekla na v chod po tom, co nemecká armáda provedla svojí 

invazi. 30. ríjna 1946 v Chicagu prohlásil, e: "Na zacátku války byli idé mezi 
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prvními evakuováni ze západních oblastí, které ohro ovali Hitlerovi útocníci, a byli 
dopraveni na v chod Uralu. Zachráneny byly tedy 2 miliony idu." Toto vysoké císlo 
potvrzuje i idovsk  novinár David Bergelson, kter  5. prosince 1942 napsal do 
idovsk ch moskevsk ch novin Ainikeit, e "díky evakuaci byla vet ina (80%) idu z 

Ukrajiny, Beloruska, Loty ska a Litvy zachránena je te pred príchodem Nemcu." 
Reitlinger souhlasil se idovsk m znalcem Josephem Schechtmannem, kter  priznal, 
e bylo zachráneno velké mno ství, i kdy  pocet rusk ch a baltsk ch idu, kterí 

zustali pod nemeckou okupací, odhaduje asi na 650 000 a  850 000 (Reitlinger, The 
Final Solution (Konecné re ení), str. 459). Vzhledem na tyto sovetské idy, kterí 
zustali na nemeckém území, bude pozdeji dokázáno, e behem války nezabily 
nemecké akcní skupiny víc jak 100 000 osob, co  byli partyzáni a bol evictí komisari, 
z nich  nebyli v ichni idé. Narozdíl od partyzánu, kterí o sobe tvrdili, e zabíjejí 
patnáctkrát víc ne  nemecká vojska. 

PODLE NEUTRALNÍHO V CARSKA BYLO " EST MILIÓNU" LE  
Proto je jasné, e Nemci nemohli získat kontrolu nad a nebo vyhladit kolem 

esti milionu idu. Kvuli znemo není ze strany Sovetského svazu byl po emigracích 
pocet idu na územích okupovan ch nacisty sotva víc jak 3 miliony, ze kter ch v 
ádném prípade nemohli b t v ichni uveznení. Pripu tení vyhlazení, i kdy  jen 

poloviny ze esti milionu, by znamenalo likvidaci ka dého ida ijícího v Evrope. A je 
známé, e po roce 1945 il v Evrope dost velk  pocet idu. Philip Friedman v jeho 
knize Their Brother´s Keepers (Ochránci jejich bratru, N.Y., str. 13) uvádí, e 
"vystavení velmi te ké zkou ce nacistického pekla pre il nejméne milion idu", 
pricem  oficiální císlo idovské Komise spolecné distribuce je 1 559 600. Ale i kdy  
nekdo prijme ten pozdej í odhad, pocet idovsk ch úmrtí behem války by mohl 
presáhnout hranici 1,5 milionu idu. Práve tento záver udelaly uznávané noviny 
Baseler Nachrichten, které vycházely v neutrálním v carsku. V clánku nazvaném 
"Wie hoch ist die Zahl der jüdischen Opfer?" ("Jak vysoké je císlo idovsk ch obetí?", 
13. cerven 1946) vysvetlují, e jen z ciste populacního a emigracního hlediska 
popsaného nahore mohlo existovat maximálne 1,5 milionu idovsk ch válecn ch 
obetí. Av ak dále bude nezvratne dokázáno, e skutecn  pocet je o mnoho ni í, 
nebot Baseler Nachrichten se odvolává na pocet Komise spolecné distribuce, která 
uvádí císlo 1 559 600 pozustal ch po válce, ale my uká eme, e toto císlo bylo kvuli 
nároku na od kodnení zdvojnásobené. Tato informace je te nebyla ve v carsku v 
roce 1946 dostupná. 

NEMO NÉ MNO STVÍ NAROZEN CH 
Stejne nesporn  dukaz je poskytnut  poválecn m svetov mi idovsk mi 

populacními statistikami. Svetov  almanach z roku 1938 uvádí pocet idu na celém 
svete 16 588 259. Ale po válce, 2. února 1948 New York Times uvádí pocet idu 15 
600 000 a maximální pocet 18 700 000. Tato císla celkem ocividne znemo nují 
pocítaní idovsk ch válecn ch obetí. 15,5 milionu mínus údajn ch est milionu se 
rovná 9 milionu, císla New York Times by tedy znamenala, e idé v prubehu deseti 
let vyprodukováním 7 milionu narozen ch svuj pocet skoro znásobili. To je 
samozrejme absurdní. 

Proto nám to ukazuje, e velká cást ztracen ch " esti milionu" jsou emigranti - 
emigranti do evropsk ch zemí, Sovetského svazu a do Spojen ch státu pred, behem 
a po válce. A taky behem, ale hlavne ke konci války, vysok  pocet emigrantu do 
Palestiny. Po roce 1945 se ilegálne dostalo do Palestiny velké mno ství lodí pln ch 
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idovsk ch pozustal ch, které svého casu zpusobily britské vláde citelné te kosti, 
dokonce tak velké, e je publikace c. 190 (5. listopad 1946) Zapisovacího úradu H.M. 
popsala jako "drív podobnému druhému Exodusu" Byli to tito emigranti do v ech 
castí sveta, kterí do roku 1948 nafukovali celosvetovou idovskou populaci na 15 a  
18 milionu a asi vet ina z nich byli emigranti do Spojen ch státu, kterí tam vstoupili s 
poru ováním mnoha zákonu. 16. srpna 1962 David Ben Gurion, izraelsk  prezident, 
uvedl, e sice oficiální idovská populace v Americe je pr  5 600 000, "ale celkov  
pocet by nemel prekrocit 9 milionu" (Deutsche Wochenzeitung, 23. listopadu ;1963). 
Duvod pro tento velk  pocet zduraznil Albert Maisal ve svém clánku "Na i nejnovej í 
Americané" (Readers' Digest, leden, 1957), nebot prozrazuje, e "krátce po druhé 
svetové válce bylo podle prezidentského narízení 90% v ech víz pro strední a 
v chodní Evropu udeleno vykoristovan m". 

Na této strane je otisknut  jen jeden dukaz ze stovek, které se pravidelne 
objevují v úmrtních rubrikách casopisu Aufbau, kter  je t dne vydávan  v lucne pro 
americké idy (16. cerven 1972). Ukazuje, jak si idov tí emigranti v USA pozdeji 
zmenili jména; a jejich predchozí se objevují v závorkách. Napríklad jako Arthur 
Kingsley (predtím Dr. Königsberger z Frankfurtu). Mohlo se stát, e tito lidé, jejich  
jména "zemrela", byli pricteni k chybejícím esti miliónum. 
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EST MILIONU: DOKUMENTACNÍ DUKAZ 
  

 

Z prede lého by tedy jasne vypl valo, e pocet est milionu zavra den ch idu 
neznamená nic jiného, ne  jen nejasn  kompromis mezi mnoh mi celkem 
neopodstatnen mi dohodami; pricem  pro to, aby to bylo verohodné, neexistuje ani 
zlomek dokumentacního dukazu. Príle itostne ho spisovatelé zmen ili, to získalo 
odzbrojující pohled verohodnosti. Napríklad lord Russell z Liverpoolu ve své knize 
Scourge of the Swastika (Metla svastiky, Lond n, 1954) uvádí, e "ne méne jak pet 
milionu" idu zemrelo v nemeck ch koncentracních táborech, pricem  se spokojil s 
tím, e je nekde mezi temi, co odhadovali 6 milionu a temi, co dávají prednost ctyrem 
milionum. Ale priznává, e "skutecné císlo nebude nikdy známé". Jestli je to tak, je 
velmi te ké dozvedet se, jak mohl tvrdit "ne méne jak pet milionu". Komise spolecné 
distribuce pou ívá 5 012 000, ale idovsk  "expert" Reitlinger navrhuje nové císlo, 4 
192 200 "ztracen ch idu", ze kter ch odhadovaná jedna tretina zemrela z 
prirozen ch duvodu. To by nám sní ilo pocet "úmyslne vyhlazen ch" na 2 796 000. 
Av ak Dr. M. Perlzweig, newyorsk  delegát na tiskové konferenci Svetového 
idovského kongresu v roce 1948, prohlásil: "Cena za úpadek národního socialismu 

a fa ismu je fakt, e díky ukrutnému antisemitismu pri lo o ivot sedm milionu idu". 
V tisku a podobn ch médiích je pocet casto vyzdvi en príle itostne na osm anebo 
nekdy a  devet milionu. Jak jsme to u  v predchozí kapitole dokázali, ani jeden z 
techto údaju není ani zdaleka verohodn , ve skutecnosti jsou absurdní. 

FANTASTICKÉ ZVELICOVÁNÍ 
Pokud je známo, první obvinení Nemcu z masového vydra ování idu ve 

válecné Evrope udelal polsk  id Rafael Lemkin ve své knize Axis Rule in Occupied 
Evrope (V okupované Evrope vládne Trojpakt) vydané v New Yorku v roce 1943. 
Nejakou zvlá tní shodou náhod byl pozdeji Lemkin Spojen mi národy poveren 
navrhnout konvenci o genocide, cím  se pokou el zakázat "rasismus". Ve své knize 
tvrdí, e nacisti vyhladili miliony idu, mo ná je te jednou tolik ne  est milionu. To 
by muselo b t v roce 1943 opravdu neskutecné, nebot akce se údajne zacala a  v 
roce 1942. Tímto zpusobem by do roku 1945 musela b t znicena celá idovská 
populace. 

Po válce se propagacní odhady vy plhaly do je te mnohem fantastictej ích 
v ek. Kurt Gerstein, antinacista, kter  o sobe tvrdil, e pronikl do S.S., rekl 
francouzskému vy etrovali Raymondovi Cartierovi, e ví, e ne méne jak 40 milionu 
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obyvatel koncentracních táboru zemrelo na otrávení plynem. V jeho prvním 
podepsaném prohlá ení z 26. dubna 1945 u  sní il pocet na 25 milionu, ale i to bylo 
pro francouzské zpravodajství príli  bizardní a v jeho druhém prohlá ení, 
podepsaném 4. kvetna 1945 v Rottweilu, je te sní il pocet na 6 milionu, kter  
uprednostnoval i Norimbersk  proces. Gersteinova sestra mela vrozenou nemoc a 
zemrela na eutanázii, co  mu e naznacovat urcité mno ství mentální nestability u 
samotného Gersteina. Ve skutecnosti byl v roce 1936 uznan  vinn m z posílání 
excentrick ch listu. Po jeho dvou "v povedích" se ve veznici Cherche Midi v Parí i 
obesil. 

Gerstein uvedl, e informace t kající se vyvra dování idu poslal védské vláde 
pres jednoho nemeckého barona, ale z nejakého nevysvetlitelného duvodu jeho 
zpráva "ode la a ztratila se". Podobne tvrdil, e v srpnu 1942 o celém "vyhlazovacím 
programu" informoval pape ského diplomatického zástupce v Berlíne, ale duchovní 
osoba mu jednodu e odpovedela, aby "vypadl". Gersteinovy v povedi opl vají 
tvrzeními, jako treba e byl svedkem nejgigantictej í masové popravy (v Belzecu 12 
tisíc za jeden den), pricem  druhé prohlá ení popisuje Hitlerovu náv tevu ze 6. 
cervence 1942 v koncentracním tábore v Polsku, o které se ví, e se nikdy 
neuskutecnila. Gersteinovo fantastické zvelicování nedokázalo nic, krome toho 
zdiskreditoval v echna tvrzení okolo masového vyhlazování. Ve skutecnosti 
evangelick  berlínsk  biskup Wilhelm Dibelius obvinil jeho prohlá ení z 
"neduveryhodnosti" (H. Rothfels, "Augenzeugenbericht zu den Massenvergasungen" 
v Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, duben, 1953). Proto je neuveriteln m faktem, 
e i pres tato obvinení schválila v roce 1955 nemecká vláda vydání druhého 

Gersteinova prohlá ení (Dokumentation zur Massenvergasung, Bonn, 1955) pro 
distribuci do nemeck ch kol. V nem se uvádí, e Dibelius vlo il do Gersteina 
speciální duveru a e prohlá ení bylo "bez jakékoliv pochybnosti právoplatné". Toto 
je v razn  dukaz o zpusobu, jak m je v Nemecku zvelicováno bezduvodné obvinení 
z nacistické genocidy, a to hlavne u mláde e. 

Príbeh o vyhlazení esti milionu idu behem války kladl hlavní duraz na 
v povedi Dr. Wilhelma Hoettla pred Norimbersk m tribunálem. Byl Eichmannuv 
asistent, ale ve skutecnosti spí  divná osoba ve slu bách amerického zpravodajství, 
která napsala nekolik kní ek pod pseudonymem Walter Hagen. Hoettl také pracoval 
pro sovetskou pioná , spolupracoval s dvema idovsk mi emigranty z Vídne, 
Pergerem a Verberem, kterí behem prípravn ch vy etrovaní Norimberského procesu 
vystupovali jako americtí dustojníci. Je zvlá tní, e svedecká v poved u této 
nanejv  podezrelé osoby, Hoettla, byla ustanovena jako jedin  "dukaz" t kající se 
vyvra dení esti milionu idu. V jeho v povedi ze 26. listopadu 1945 uvedl, e to 
nevedel, ale Eichmann mu v Budape ti v roce 1944 rekl, e celkem bylo vyhlazen ch 
6 milionu idu. Je zbytecné uvádet, e Eichmann na svém soudu toto svedectví nikdy 
nepotvrdil. Hoettl behem celého pozdej ího období války pracoval jako americk  
pion, i proto je opravdu velmi zvlá tní, e ackoliv pracoval prímo pod Heydrichem a 

Eichmannem, nikdy se nezmínil Americanum ani tím nejmen ím náznakem o politice 
vyvra dování idu. 

ABSENCE DUKAZU 
Melo by b t hned na zacátku zdurazneno, e neexistuje ani jedin  dokument, 

kter  by dokázal, e Nemci zam leli a nebo vykonávali zámerné vyvra dování idu. 
Poliakov a Wulf v jejich Das Dritte Reich und die Juden: Dokumente und Aufsätze 
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(Berlín, 1955) se zmu ou jen na svedectví takov ch lidí jako Hoettl, Ohlendolf a 
Wisliczeny a pozdeji na svedectví získaná mucením v sovetsk ch veznicích. Kvuli 
nedostatku jak chkoliv dukazu je Poliakov nucen  napsat: "tri a nebo ctyri lidé, kterí 
byli zatáhnutí do vytvorení plánu o úplném vyhlazení, jsou mrtví a nezachovaly se 
ádné dokumenty". Tohle vypadá velmi uspokojive. Celkem ocividne nejsou obe 

veci, plán i "tri a nebo ctyri lidé", nicím jin m, ne  lstiv m autorov m predpokladem, 
kter  se nedá dokázat. V dokumentech, které se zachovaly, samozrejme není ádná 
zmínka o vyhlazení, tak e spisovatelé jako Poliakov a Reitlinger musí znovu delat 
uspokojivé predpoklady, e takové príkazy byly vet inou podávané "ústne". I pres 
nedostatek jak chkoliv dukazu tvrdí, e plán na vyvra dování idu musí pocházet z 
roku 1941, pribli ne ve stejné dobe, kdy zacal útok na Rusko. První fáze musí údajne 
obsahovat masakr sovetsk ch idu, o tomto tvrzení pozdeji doká eme, e je 
neopodstatnené. O zbytku plánu se predpokládá, e v breznu 1942 zacal 
deportacemi a koncentrací evropsk ch idu ve v chodních táborech polského 
Generálního gouvernementu, jako napríklad obrovsk  prumyslov  komplex Osvetim 
blízko Krakova. Pres fantastické a celkove neopodstatnené predpoklady se 
dostaneme k tomu, e pod dozorem Eichmannova oddelení transporty na v chod 
vlastne u  po príjezdu znamenaly okam itou smrt v pecích. 

Podle Manvella a Frankla (Heinrich Himmler, Lond n, 1965) "se zdá , e politika 
genocidy vznikla" po "tajn ch rozhovorech" mezi Hitlerem a Himmlerem (str. 118), 
presto se jim to nepodarí dokázat. Reitliger a Poliakov se spolu domnívají o nekolika 
"ústních" kontaktech, pricem  pr  nikomu jinému nebylo dovolené, aby byl na techto 
diskusích prítomen, a e se z nich nezachovaly ádné nahrávky. To je cistá 
vynalézavost, nebot nepodávají ani kousek dukazu, kter  by aspon dokazoval neco o 
tom, e se tato podivná setkání uskutecnila. William Shirer v jedné celkem divoké a 
neverohodné knize The Rise and Fall of the Third Reich (Vzestup a pád Tretí Rí e) 
podobne mlcí o nejak ch predmetech dokumentacního dukazu. Opatrne uvádí, e 
Hitleruv domnel  rozkaz na vyvra dení idu "zdánlive nebyl nikdy zaznamenan  na 
papíre - je te z neho nebyla objevena ani jedna kopie. Pravdepodobne byl ústne 
podan  Göringovi, Himmlerovi a Heydrichovi a ti ho predali dál..." (str. 48). 

Manvell a Frankl nám predkládají typick  príklad "dukazu" podporujícího 
legendu vyhlazovaní. Citují memorandum z 31. cervence 1941, poslané Göringem 
Heydrichovi, kter  byl v cele Hlavního úradu rí ské bezpecnosti a byl Himmleruv 
zástupce. Memorandum zacíná: "Dokoncení úlohy, která vám byla 24. ledna 1939 
pridelená, vyre it idovsk  problém ve smyslu emigrace a evakuace tím nejlep ím 
zpusobem podle skutecn ch podmínek..." Dodatková úloha v memorandu je "celkové 
vyre ení (Gesamtlösung) idovského problému na místech nemeckého vlivu v 
Evrope", o kterém autori priznávají, e znamená koncentraci na v chode, a to si taky 
ádá prípravy na "organizacní, financní a materiální zále itosti". Memorandum si 

potom dále ádá plán do budoucnosti "na ocekávané konecné re ení" (Endlösung), 
co  ciste odpovídá ideálnímu a puvodnímu plánu emigrace a evakuace, které byly 
vzpomenuty ji  na zacátku narízení. Nikde není vzpomenuta poznámka o zabíjení 
lidí, ale Manvell a Frankl nás ubezpecují, e ve skutecnosti je memorandum o tom. 
Samozrejme, znovu byla konecná "pravá tvár" odli ná od konecného re ení, ta byla 
"oznámena Heydrichovi pres Göringa ústne" (viz. str. 118). Prakticnost techto 
"ústních" príkazu, které byly vydávány jen tak, kdy  pri ly, je ocividná. 
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KONFERENCE VE WANNSEE 
Konecné detaily plánu na vyhlazení idu byly zpracovány 20. ledna 1942 na 

konferenci v Berlíne v Gross Wannsee, které predsedal Heydrich (Poliakov, Das 
Dritte Reich und die Juden, str. 120; Reitlinger The Final Solution, str. 95). Úcastníci 
byli v ichni úredníci v ech nemeck ch ministerstev a Hlavní úrad Gestapa 
reprezentovali Müller a Eichmann. Reitlinger, Manvell a Frankl pova ují návrhy této 
konference za svuj triumf v dokazování plánu o genocide, ale pravda je taková, e 
takov  plán nebyl vubec vzpomenut  a co víc, svobodne to priznávají. Manvel a 
Frankl to radeji nepresvedcive zamlouvají slovy, e "Návrhy byly zahaleny závojem 
oficiálnosti, kter  maskuje skutecn  smysl slov a termínu, které tam byly pou ívány" 
(The incomporable Crime, Lond n, 1946, str. 46), co  ve skutecnosti znamenalo, e 
oni vedeli, jak si to mají vysvetlit po svém. Co Heydrich skutecne rekl, bylo to, co u  
bylo nahore z memoranda citované, Göring ho poveril pripravením vyre ení 
idovského problému. Prozkoumal historii idovsk ch emigrací a prohlásil, e válka 

udelala madagarsk  plán nepraktick m a pokracoval: "Emigracní program se ted 
nahradil dal ím mo n m re ením, evakuací idu na v chod, v souladu s prede l m 
Führerov m povolením". To vysvetluje, e jejich práce bude zu itkována. Tohle se 
pova uje za hluboce zl  a záva ne skryt  v znam, e idé mají b t vyhlazeni, i kdy  
prof. Paul Rassinier, Francouz umísteny v Buchenwaldu, vysvetluje, e to znamená 
presne to, co je receno, t.j. koncentraci idu na práci v obrovsk ch v chodních 
ghettech polského Generálního gouvernementu. "Tam byli internováni, aby vyckali 
na konec války, kdy by se znovu otevrelo mezinárodní rokování, které by rozhodlo o 
jejich budoucnosti. Tohoto rozhodnutí bylo nakonec dosa eno na vnitroministerské 
konferenci Berlín - Wansee..." (Rassiner, Le Véritable Procès Eichmann, str. 20). 
Av ak Manvell a Frankl zustávají i pres úplné nedostatky v tvrzení o vyhlazování 
neohro eni. O konferenci ve Wannsee pí ou, e "prav m zmínkám o zabíjení se 
vyh bali, Heydrich pou íval v raz "Arbeitseinsatz im Osten" (pracovní nasazení na 
v chode) (Heinrich Himmler, str. 209). Proc nemáme pracovní nasazení na v chode 
za pracovní nasazení pova ovat, není vysvetlené. 

Podle Reitlingera a ostatních, v následujících mesících roku 1942 probehly 
mezi Himmlerem, Heydrichem, Eichmannem a velitelem Hoessem nevycíslitelné 
príkazy, které skutecne specifikovaly vyhlazování, ale samozrejme "ani jeden se 
nezachoval". 

 PREKROUCENÁ SLOVA A NEOPODSTATNENÉ PREDPOKLADY 

Celkov  nedostatek dokumentacních dukazu, které by podporovaly existenci 
nejakého plánu na vyhubení, vedl obycejne k nov m v kladum dokumentu, které se 
zachovaly. Napríklad tvrzení, e dokument pojednávající o deportaci není vubec o 
deportaci, ale jen vychytral  zpusob reci o vyhlazování. Manvell a Frankl uvádí, e na 
"zakrytí genocidy se pou ívaly rozlicné termíny, vcetne "Aussiedlung" (vystehování) 
a "Abbeförderung" (presídlování)" (viz. str. 265). Av ak, jak jsme u  videli, 
predpokládá se, e slova neznamenají to, co ríkají, ale jen kdy  dokazují príli nou 
nevhodnost. Tento prípad se ubírá do neuveriteln ch extrému, jako napr. v klad 
Heydrichova príkazu na pracovní nasazení na v chode. Dal ím príkladem je zmínka 
o Himmlerove príkazu poslat deportované na v chod, "to je zabít je" (viz. str. 251). 
Reitlinger, také bez jak chkoliv dukazu, delá to stejné s prohlá ením, e z 
rozvlácn ch slov na konferenci ve Wannsee je zrejmé, e "bylo zam leno pomalé 
zabíjení celé rasy" (viz. str. 98). 
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patn  pohled na dokumentacní situaci je dule it , nebot prozrazuje mnoho 
dohadu a bezduvodn ch predpokladu, na kter ch byla vybudována legenda o 
vyhlazování. Nemci mají zvlá tní náchylnost zaznamenávat v e do nejmen ích 
detailu na papír, presto doposud není v tisících zachycen ch dokumentu S.D. a 
Gestapa, v nahrávkách Úradu pro rí skou bezpecnost, kartotékách Himlerov ch 
tábu ani ve vlastních Hitlerov ch príkazech ani jedin  rozkaz na vyhlazení idu a 

nebo neco podobného. Pozdeji uvidíme, e to ve skutecnosti priznalo Svetové 
centrum soucasn ch idovsk ch dokumentací v Tel-Avivu. Pokusy najít 
"zamaskované nará ky" na genocidu v projevech, jako je napríklad Himmlerova rec v 
Posenu roku 1943 pred jeho S.S. Obergruppenführery, jsou pravdepodobne celkem 
beznadejné. Norimberská svedectví získaná po válce, pod stál m nátlakem, jsou 
prozkoumána v následující kapitole. 
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NORIMBERSKÉ PROCESY 
  

 

O príbehu esti miliónu, kter  byl podán soudním znalcem na Norimbersk ch 
procesech s nemeck mi vudci v letech 1945 a  1949, dokázaly spisy, e je to ta 
nejhanebnej í fra ka v historii. Pro je te podrobnej í prostudování krivd, které se 
udály behem procesu, o kterém i polní mar ál Montgomery rekl, e udelaly zlocin z 
toho, kdy  nekdo prohraje válku, jsou ctenárum doporucovány knihy uvedené dole, 
ale hlavne vynikající kniha právníka F. J. P. Veala Advance to Barbarism (Barbarsk  
postup, Nelson, 1953). 

Na úpln  zacátek, Norimberské procesy postupovaly na základe hrub ch 
statistick ch chyb. V projevu ob aloby z 20. listopadu 1945 Sindey Alderman 
prohlásil, e na Nemeckem okupovaném území ilo 9 600 000 idu. Na e drívej í 
studie dokazuje, e toto císlo je vysoce nadhodnocené. Je to kvuli: (a) úplné ignoraci 
v ech idovsk ch emigrací v letech 1939 - 1945 a (b) kvuli tomu, e tam byli pridáni i 
ru tí idé v poctu dvou milionu nebo více, kterí nikdy nebyli na území okupovaném 
Nemeckem. To stejne nafouklé císlo, trochu zvet ené na 9 800 000, pou il prof. 
Shalom Baron proti Eichmannovi na jeho soudu. 

Údajn ch est milionu obetí se poprvé objevilo v Norimberku pri zakládání 
ob aloby a po tamej ím rádení tisku s deseti a nebo více miliony nakonec dosáhlo 
mezinárodní popularitu a souhlas. Je velmi dule ité, e ackoliv toto zvlá tní císlo se 
dalo pou ít v nedbalé atmosfére obvinování v roce 1945, tak u  nebylo pou ívané pri 
Eichmannove procesu v roce 1961. Jeruzalémsk  soud se zámerne vyh bal 
poznámce o esti milionech a ob aloba vypracovaná Gideonem Hausnerem 
jednodu e mluvila o "nekolika" milionech. 

ÚPLNÉ IGNOROVÁNÍ PRÁVNÍCH PRINCIPU 
Kdyby byl nekdo presvedcen , e vyhlazení idu bylo v Norimberku dokázané 

pomocí "dukazu", mel by poprem let o základních podstatách soudu, které jsou 
zalo ené na celkem rozumn ch právních principech jakéhokoliv druhu. Viníci 
vystupovali jako alobci, soudcové a kati; "vinní" byli známí u  od zacátku. (Mezi 
soudci byli samozrejme i Rusové, jejich zlociny jsou nespocitatelné, jako treba 
masakr 15 000 polsk ch dustojníku, jejich  cást tel byla Nemci objevena v 
Katynském lese blízko Smolensku. Rusk  alobce se pokou el z tohoto masakru 
obvinit ob alované Nemce.) V Norimberku byla dodatecne udelaná legislativa, podle 
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které jste mohli b t souzení za "zlociny", které byly vyhlá eny za zlociny a  po tom, 
kdy jste je spáchali. Do toho casu bylo nejzákladnej ím právnick m principem to, e 
osoba mu e b t souzená jen z poru ovaní toho zákona, kter  byl platn  v té dobe, 
kdy ho osoba poru ila. "Nulla Poena Sine Lege." 

Pravidla dukazu, která byla po staletí britskou právní vedou utvárena, aby se s 
maximální presností, jaká byla mo ná, zjistila pravdivost obvinení, byla v Norimberku 
úplne ignorována. Bylo narízeno, e "Tribunál by se nemel zab vat technick mi 
pravidly dukazu", ale mel by pripustit "jak koliv dukaz, o kterém se zdálo, e má 
podmínecn  v znam", to jest, kter  by podporil uznaní vinn m. V praxi to znamenalo 
príjímání neprím ch dukazu a svedectví, která jsou v normálním právním rádu 
neprípustná jako neverohodná. To, e takové dukazy byly povolené, má velk  
v znam, nebot to je jeden ze základních postupu, pri kterém byla pomocí necestného 
"písemného príse ného prohlá ení" vyrobena legenda o vyhlazení. Presto e behem 
procesu bylo k soudu povoláno jen 240 svedku, bylo soudem na podporení ob aloby 
prijato ne méne jak 300 000 takov ch "písemn ch príse n ch prohlá ení", a to bez 
toho, aby byl tento dukaz vyslechnut pod prísahou. Za techto okolností mohl kdokoliv 
z deportovan ch a nebo obyvatel tábora udelat takové pomstychtivé tvrzení, jaké jen 
chtel. Asi nejvíc neuveriteln  je fakt, e právníci ob alovaného nemohli podrobit 
svedky ob aloby krí ovému v slechu. Trochu podobná situace vládla i pri soudu s 
Adolfem Eichmannem, kde bylo prohlá eno, e Eichmannuv obhájce mu e b t 
kdykoliv preru en, "kdy  polo í nesnesitelnou otázku", co  pravdepodobne 
znamenalo, kdy  jeho obhájce zacne dokazovat nevinu. 

Skutecné pozadí Norimberského procesu odhalil americk  soudce Justice 
Wenersturm, predseda jednoho z tribunálu. Byl tak znechucen  tamními postupy, e 
odletel zpet do Ameriky a v Chicago Tribune zanechal svoji v poved, kde byl 
vyjmenován bod za bodem, spolu s jeho negativními komentári k procesu (Mark 
Lautern, Das Letzte Wort über Nürnberg, str. 56). Body 3-8 jsou následující: 

3. Clenové oddelení verejné aloby, na místo snahy zformulovat a dosáhnout 
nov ch právních principu, byli hnáni jen osobními ambicemi a pomstou. 

4. Ob aloba udelala maximálne v e mo né, aby zabránila pripravení se 
obhajobe na svuj prípad a znemo nila predlo ení dukazu. 

5. Ob aloba, vedená generálem Taylorem, udelala v e, co bylo v jejích silách, 
aby zabránila uskutecnení jednohlasného usnesení vojenského soudu, t.j. po ádat 
Washington o to, aby byly soudu predlo eny a zprístupneny dal í dokumentacní 
dukazy, které byly ve vlastnictví americké vlády. 

6. 90 procent osob zainteresovan ch do Norimbersk ch procesu se skládalo z 
lidí, kterí, at z politick ch nebo rasov ch duvodu, napomáhali ob alobe. 

7. Ob aloba zrejme vedela, jak naplnit v echny administrativní úrady 
vojenského soudu "Americany", jejich  naturalizacní osvedcení bylo skutecne velmi 
nové a kterí pri administrativních slu bách anebo prekládání atd. vytvorili 
ob alovan m neprátelskou atmosféru. 



ZEMRELO SKUTECNE EST MILIONU? 

—    23    — 

 

8. Skutecn m cílem Norimbersk ch procesu bylo ukázat Nemcum zlociny jejich 
Führera a zároven záminka, na které byl proces urcen ... Kdybych sedm mesícu 
dopredu vedel, co se v Norimberku stane, nikdy bych tam ne el. 

Co se t ce bodu 6, e 90 procent osob zainteresovan ch do Norimbersk ch 
procesu bylo ovlivneno budto z politick ch anebo rasov ch duvodu, to byl fakt 
potvrzen  i jin mi zúcastnen mi. Podle Earla Carrola, amerického právníka, 60 
procent personálu Úradu verejné ob aloby byli nemectí idé, kterí opustili Nemecko 
po vyhlá ení Hitlerov ch rasov ch zákonu. Zpozoroval, e ani ne deset procent 
Americanu zúcastnen ch na Norimbersk ch procesech byli skutecní Americané od 
narození. Vedoucí Úradu vedení ob aloby, kter  pracoval po generálovi Taylorovi, 
byl Robert M. Kepner, nemeck  idovsk  emigrant. Jemu asistoval Morris Achman. 
Mark Lautern, kter  cel  proces pozoroval, pí e ve své knize: "Pri li v ichni: 
Solomonové, Schlossbergerové a Rabinovitchové, clenové Úradu verejné ob aloby" 
(viz. str. 68). Z toho faktu je zrejmé, e základní právní princip, e nikdo nemu e b t 
prísedícím na soudu, pokud jde o jeho vlastní prípad, byl úplne zanedban . A co víc, 
vet ina svedku byli také idé. Podle prof. Maurice Bardècha, kter  byl rovne  
pozorovatelem procesu, jedin m zájmem techto svedku bylo neukázat jejich nenávist 
príli  otevrene a pokou et se podávat dojem objektivity (Nuremberg ou la Terre 
Promise, Parí , 1948,str. 149). 

PRIZNÁNÍ POD MUCENÍM 
Av ak úplne ohromující jsou metody pou ívané v Norimberku na dostání 

v povedi a "priznání", hlavne u tech dustojníku S.S., kterí byli zneu iti k podporování 
obvinení z vyhlazení. Americk  senátor Joseph McCarthy ve svém doznání 
americkému tisku z 20. kvetna 1949 privolal pozornost na následující zpusoby 
mucení, které mely zabezpecit priznání. Uvádí, e ve vezení Schwabisch Hall byli 
dustojníci S.S. Leibstandarte Adolf Hitler tak dlouho bicováni, dokud se netopili ve 
své vlastní krvi, a potom, kdy  le eli vysílení na dla be, byly jejich pohlavní orgány 
rozdupány. Jako v preslavném Mulmadyho procesu prost ch vojáku vezni byli 
vytahováni do vzduchu a biti, dokud nepodepsali ta priznání, která se po nich ádala. 
Na základe techto "priznání", získan ch od generálu S.S. Seppa Dietricha a 
Joachima Paipera, byla Leibstandarte uznaná jako "vinná organizace". Generál S.S. 
Oswald Pohl, ekonomick  správce systému koncentracních táboru, byl mlácen, 
dokud nezmenil svoji v poved. V souvislostech k tomuto prípadu rekl senátor 
McCarthy tisku: 

"Sly el jsem svedectví a cetl jsem dokumentacní dukazy o tom, e 
ob alované osoby byly mláceny, muceny a fyzicky t rány metodami, které se 
mohly zrodit jen v nemocné mysli. Byli vystaveni predstíran m popravám a 
v slechu ze strany soudu, bylo jim receno, e jejich rodiny budou zbaveny 
prídelov ch lístku. V echny tyto veci byly uskutecneny se schválením verejné 
ob aloby, aby byla zabezpecena psychologická atmosféra potrebná na vydíraní 
po adovan ch priznání. Kdy  Spojené státy nechají tyto zlociny, které spáchalo 
pár lidí, nepotrestané, potom nás mu e cel  svet v ka dém páde kritizovat a 
nav dy pochybovat o správnosti na ich pohnutek a o na em morálním 
zaclenení." 

Popsané zastra ující metody byly pou ívané i behem procesu ve Frankfurtu 
nad Mohanem a v Dachau, a velké pocty Nemcu byly uznány vinn mi z krutosti na 
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základe jejich pou ití. Americk  soudce Edward L. van Roden, jeden ze trí clenu 
Simpsonovy armádní komise, která byla pozdeji poverena vy etrováním správnosti 
metod pou ívan ch pri dachauském procesu, odhalil metody, které 9. ledna 1949 
uverejnil ve washingtonském Daily News. Jeho zpráva se také objevila 23. ledna 
1949 v britsk ch novinách Sunday Pictorial. Metody, které popsal, byly: "Prevlékli se 
za kneze, aby sly eli priznaní a pritom vynesli absoluci; mucení s horícími sirkami, 
které byly vra ené pod nehty; vykopávání zubu a lámání celistí; samovazba a prídel 
potravin, které prispívaly k pomalému vyhladovení". Van Roden vysvetlil: "V roky, 
které byly prijaty za dukazy, byly získány od lidí dr en ch tri, ctyri a nebo pet mesícu 
v samovazbe... Vy etrovatel polo il na hlavu ob alovanému cernou kuklu a potom ho 
mosaznou trubkou uderil do tváre, kopali ho a bili ho gumov mi hadicemi... Ve v ech 
139 prípadech, které jsem vy etroval krome dvou, byli ob alovaní kopáni do genitálií. 
Takov  standardní operacní postup pou ívali na i americtí vy etrovatelé. 

Zodpovední "americtí" vy etrovatelé, kterí pozdeji pri procesech vystupovali 
jako alobci, byli por. Burton F. Ellis (predseda komise pro válecné zlociny) a jeho 
asistenti, kpt. Raphael Schumacker, por. Robert E. Byrne, por. William R. Perl, 
Morris Elowitz, Harry Thon a Krischbaum. Právním poradcem soudu byl plk. A. H. 
Rosenfeld. Ctenár z techto jmen okam ite pochopí, e vet ina techto lidí byla, tak jak 
to rekl Justice Weersturm, "ovlivnena z rasov ch duvodu" - to znamená, byli to idé, 
a proto nemeli b t nikdy zapojeni do nejakého vy etrování. 

Pres fakt, e "priznání" t kající se vyhlazení idu bylo získané za techto 
podmínek, norimberská svedectví jsou spisovateli jako Reitlinger a jin mi 
pova ována za nezvratn  dukaz o esti milionech, a tato iluze je udr ována tím, e 
proces byl nestrann  a bezúhonn . Kdy  se hlavního verejného alobce generála 
Taylora zeptali, odkud získal pocet est milionu, odpovedel, e to je zalo ené na 
priznaní generála S.S. Otta Ohlendorfa. I on byl mucen  a jeho prípad je vy etrovan  
ní e. Ale pokud se tito "priznaní" berou vubec v úvahu, nemu eme udelat nic 
lep ího, ne  citovat britsk  Sunday Pictorial, kde se znovu zamerují na zprávu 
soudce van Rodena: "Ze siln ch mu u se staly zlomené trosky pripravené zamumlat 
jakékoliv priznaní, které od nich alobci po adovali." 

WISLICZENYHO V POVED 
Ted se podíváme na nekteré norimberské dokumenty. Dokument, kter  je pri 

podporování legendy o esti milionech nejvíce citovan  a kter  figuruje hlavne v 
Poliakove a Wulfove knize Das Dritte Reich und die Juden: Dokumente und 
Aufsätze, je v poved kapitána S.S. Dietera Wisliczenyho, asistenta úradu Adolfa 
Eichmanna a pozdej ího velitele Gestapa na Slovensku. Tato v poved byla získána 
za je te extrémnej ích podmínek, ne  jsou ty, které jsou popsány v e, nebot 
Wisliczeny padl do rukou cesk m komunistum a byl "vysl chán" v listopadu 1946 v 
sovety kontrolované bratislavské veznici. Vystaven  mucení se Wysliczeny zmenil na 
nervózní trosku a je te pred jeho odsouzením se stal obetí nekontrolovateln ch 
záchvatu, pri kter ch hodiny vzlykal. I kdy  podmínky, pri kter ch byla získána 
v poved, jsou úplne neprijatelné, Poliakov to radeji ignoruje a pí e jen: "Ve vezení 
napsal nekolik pametí, které obsahují velmi zajímavé informace" (Harvest of Hate 
(Plod nenávisti), str. 3). Tyto pameti obsahují i nefal ované v povedi, jako napríklad, 
e Himmler byl nad en  zastánce idovské emigrace, a e emigrace idu z Evropy 

pokracovala i behem války, ale vcelku jsou to typická komunistická "priznání" 
udelaná na sovetsk ch ukázkov ch soudech. Je tam dost castá zmínka o 
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vyhlazování idu a taky hanebn  pokus namocit do toho tolik vudcu S.S., jak to jen 
bylo mo né. Celkem be né jsou i faktické chyby, hlavne v poved, e válka s 
Polskem pridala do území, které okupovalo Nemecko, víc jak 3 miliony idu, co  u  
ale bylo vyvráceno. 

PRÍPAD EINSATZGRUPPEN 
Ve Wisliczenyho v povedi se na nekter ch místech vzpomínají einsatzgruppen 

anebo akcní skupiny, které byly nasazené v Rusku. U Norimbersk ch procesu byly 
vykreslovány jako jeden druh, kter  vyvra dil " est milionu", co  se pozdeji ukázalo 
jako nejvet í zvelicování a fal ovaní. Einsatzgruppen byly ctyri speciální oddíly 
vybrané z Gestapa a S.D. (Bezpecnostní slu ba S.S.), jejich  úkolem bylo znicit 
partyzány a komunistické komisare, tak e to znamenalo pokracovat ve stopách 
nemeck ch jednotek, které postupovaly stále hloubeji do Ruska. U  v roce 1939 se k 
Rudé armáde pripojilo 34 000 techto politicky orientovan ch komisaru. Behem 
Norimbersk ch procesu mel na starosti aktivity einsatzgruppen sovetsk  alobce 
Rudenko. Ob aloba z roku 1947 tvrdila, e ctyri skupiny behem jejich operací údajne 
v Rusku zabily ne méne jak jeden milion idu jen z toho duvodu, e byli idé. 

Toto nepodlo ené tvrzení bylo potom peclive vypracováno; doposud se tvrdí, e 
vyvra dení sovetsk ch idu za pomoci einsatzgruppen tvorilo první cást vyhlazen ch 
idu, cást druhá mela b t transport evropsk ch idu do Polska. Reitlinger priznává, 
e skutecn  termín "konecné re ení" se vztahoval na emigraci a s likvidací idu 

nemel nic spolecného, ale potom tvrdí, e politika vyhlazování zacala v roce 1941, v 
case nemecké invaze do Ruska. Má na mysli Hitleruv rozkaz z cervence 1941 na 
likvidaci komunistick ch komisaru a z toho vyvozuje, e rozkaz na vyvra dení v ech 
sovetsk ch idu vydal Hitler einsatzgruppen ústne (Die Endlösung, str. 91). Jestli je 
tento predpoklad vubec na necem zalo en , tak je to pravdepodobne bezcenná 
Wisliczenyho v poved, která uvádí, e einsatzgruppen dostala rozkaz roz írit jejich 
poslání nejen na znicení komunistu a partyzánu, ale i na "úpln  masakr" rusk ch 
idu. 

Je velmi dule ité, e se zase jedná o "ústní rozkaz" na vyhlazení idu, o kterém 
se predpokládá, e byl doprovázen  Hitlerov m nefal ovan m písemn m príkazem - 
znovu jedna lstivá a nedokazatelná Reitlingerova domnenka. Skutecnou úlohu 
einsatzgruppen ukazuje Hitleruv rozkaz z brezna 1941 podepsan  polním mar álem 
Keitelem. Uvádí, e Reichsführer S.S. (Himmler) byl v ruském ta ení poveren  "úkoly 
na prípravu politické správy, úlohami, které budou vypl vat z boje, kter  mel b t 
uskutecnen  mezi dvema proti sobe stojícími politick mi systémy" (Manvell & Frankl, 
viz str. 115). To se jasne vztahuje na eliminaci komunismu, hlavne na politické 
komisare, jejich  prvorad m úkolem bylo kolit prost  lid o komunismu. 

OHLENDORFUV SOUD 
Nejvíc zavádejícím soudem v Norimberku v prípade "einsatzgruppen" je soud 

generála S.S. Otta Ohlendorfa, velitele S.D., která byla nasazená na Ukrajine a 
pripojená k 11. armáde polního mar ála von Mansteina. Ke konci války byl na 
ministerstvu ekonomiky zamestnan  jako odborník na zahranicní obchod. Ohlendolf 
byl jeden z tech, kterí byli vystaveni v e popsanému mucení a pri psaní své 
v povedi z 5. listopadu 1945 ho "presvedcili", aby se priznal, e na jeho osobní 
rozkaz bylo zabito 90 000 idu. Ohlendorf stál pred soudem a  v roce 1948, co  je 
velmi dlouho po Norimberském procesu a do této doby trval na tom, e jeho drívej í 
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v poved byla od neho získána za "pomoci" mucení. Ve své hlavní reci pred 
tribunálem vyu il Ohlendorf príle itosti odmítnutí tvrzení Philipa Auerbacha, 
idovského alobce a generála Bavorského státního úradu pro restituci, kter  toho 

casu ádal náhradu za "jedenáct milionu idu", kterí trpeli v nemeck ch 
koncentracních táborech. Ohlendorf zamítl toto sme né tvrzení a uvádí, e "ani ta 
nejmen í cást techto lidí, za které Auerbach po aduje od kodné, nikdy nevidela 
koncentracní tábor". Ohlendorf il dost dlouho na to, aby videl, jak byl Auerbach 
uznán vinn m ze zpronevery a podvodu (fal ování dokumentu s cílem dostat 
obrovské sumy penez jako od kodné za neexistující lidi), co  se stalo je te pred 
Ohlendorfovou popravou v roce 1951. 

Ohlendorf vysvetlil tribunálu, e jeho jednotky mely zabranovat idovsk m 
masakrum, které by po odchodu nemeck ch vojsk zorganizovali antisemitistictí 
Ukrajinci, a poprel obvinení, e by einsatzgruppen jako celek vykonala aspon ctvrtinu 
obvinení, která tvrdila ob aloba. Dále trval na tom, e ilegální partyzánská válka v 
Rusku, proti které mel bojovat, si od nemecké regulérní armády vy ádala o moc vet í 
ztráty na ivotech - odhad potvrzen  sovetskou vládou, která se chlubila, e 
partyzáni zabili 500 000 Nemcu. Ve skutecnosti byl i Franz Stahlecker, velitel 
einsatzgruppen A pro baltsk  region a Belorusko, zabit  v roce 1942 partyzány. 
Anglick  právník F. J. P. Veale, co se t ce akcních skupin, vysvetluje, e na ruské 
fronte vlastne nebyl ádn  rozdíl mezi partyzány a civilním obyvatelstvem, nebot 
ka d  rusk  civilista, kter  namísto vystupování jako terorista dodr oval statut 
civilisty, byl vystaven  nebezpecí, e bude sv mi krajany odsouzen  jako zrádce. 
Veale ríká o akcních skupinách toto: "Nejsou tu ádné pochybnosti, e jejich rozkazy 
byly bojovat proti teroru terorem", a pova uje za zvlá tní to, e krutosti, které v boji 
spáchali partyzáni, byly pova ovány za bezúhonné jen proto, proto e se odehrávaly 
na vítezné strane (viz. str. 223). Ohlendorf mel ten stejn  názor, a v trpkém odvolání, 
které napsal pred svojí popravou, obvinuje spojence z pokrytectví. 

PREKROUCENÉ POPRAVY AKCNÍCH SKUPIN 
Sovetská obvinení, e akcní skupiny behem sv ch operací svévolne vyvra dily 

milion idu, se pozdeji vybarvila jako obrovsk  podvod. Ve skutecnosti tento pocet 
nepotvrzovaly ani ty nejbezv znamnej í statistické záchytné body. Poliakov a Wulf v 
této souvislosti citují prohlá ení Wilhelma Hoetla, pochybného amerického piona, 
dvojitého agenta a predchozího Eichmannova asistenta. Hoettl, je te to bude 
vzpomínané, tvrdil, e mu Eichmann "rekl", e bylo vyhlazeno est milionu idu - a 
dodal, e dva miliony z toho zabily einsatzgruppen. Tento absurdní pocet prekracoval 
i ty nejdivocej í odhady sovetského alobce Rudenka a neduveroval mu ani 
americk  tribunál, kter  se pokou el a nakonec i odsoudil Ohlendolfa. 

Skutecn  pocet obetí, za které byly akcní skupiny zodpovedné, byl zatím 
predlo en  ve studii anglického právníka R. T. Pageta s názvem Manstein, his 
Campaigns and his trial (Manstein, jeho ta ení a jeho soud, Lond n, 1951). 
Ohlendorfovi vydával rozkazy Manstein. Pagetuv úsudek je, e Norimbersk  tribunál 
prijal pocet, kter  poskytla sovetská ob aloba, zvet il pocet obetí o víc jak 1 000 
procent a to je te vykreslilo situace, ve kter ch tyto obeti vznikly (tato otresná 
zkreslení jsou predmetem esti stran knihy Williama Shirera The Rise and Fall of the 
Third Reich (Vzestup a pád Tretí rí e, str. 1140-46). Zde je potom legendárních est 
milionu v malém: ne jeden milion mrtv ch, ale sto tisíc. Samozrejme, jen malá cást z 
nich mohli b t idov tí partyzáni a komunistictí funkcionári. Ani netreba opakovat, e 
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tyto obeti vznikly behem vedení dábelské partyzánské války na v chodní fronte a e 
sovet tí teroristé tvrdí, e zabili petkrát tolik lidí jak nemecká armáda. Ale i presto 
pretrvává populární m tus, e vyhlazovaní idu se zacalo akcemi einsatzgruppen v 
Rusku. 

Na záver mu eme prozkoumat samotn  Mansteinuv proces, kter  byl v mnoha 
vecech podobn  norimbersk m postupum. Hlavne proto, e akcní skupina D byla 
pod Mansteinov m velením (i kdy  se zodpovídala jedine Himmlerovi). Manstein byl 
dvaa edesátilet , star , invalidní polní mar ál, kter  byl odbornou vet inou 
pova ovan  za nejbrilantnej ího nemeckého generála své doby, ale procesem pro 
"válecné zlocince" odsouzen k hanebné potupe. Ze 16 obvinení 14 predlo ila ruská 
komunistická vláda a dve polská komunistická vláda. Na podání dukazu byl k tomuto 
procesu predvolan  jen jeden svedek a ten vypovedel tak neuspokojive, e ob aloba 
nakonec vzala jeho dukazy zpet. Soud duveroval 800 neprím m dokumentum, které 
prijal i presto, e neexistovaly vubec ádné dukazy o jejich autenticnosti a jejich 
autorství. Ob aloba predlo ila Ohledorfovo psané doznání a také doznání jin ch 
celn ch predstavitelu S.S., ale kdy  tito mu i byli stále na ivu, Mansteinuv obhájce 
Reginald Paget K.C. po adoval, aby sedeli na lavici svedku. Americké úrady tuto 
ádost zamítly a Paget prohlásil, e toto zamítnutí bylo zpusobené ze strachu, 

proto e se báli, aby odsouzení neprozradili, jaké metody byly pou ívané, aby je 
prinutili podepsat jejich doznání. Manstein byl nakonec osvobozen z osmi obvinení, 
vcetne dvou polsk ch, o kter ch Paget rekl, e "byla tak ocividne zfal ovaná, e se 
clovek musel divit, proc vubec byla predlo ena". 

PROCES OSWALDA POHLA 
Prípad akcních skupin je odhalujícím pohledem do pozadí metod, které byly 

pou ívané u Norimbersk ch procesu a pri zhotovování m tu o esti milionech. Dal í 
proces je proces Oswalda Pohla z roku 1948, kter  je velmi dule it , proto e se t kal 
prímo správy koncentracních táboru. Pohl byl a  do roku 1934 hlavní dustojník 
nemeckého námornictva, ale potom ho Himmler po ádal, aby prestoupil do S.S. Jako 
éf ekonomického a administrativního úradu S.S. byl hlavní vedoucí osobou uvnitr 

S.S., která se od roku 1941 zab vala prumyslovou produktivitou koncentracních 
táboru. Ob aloba dosáhla vrcholného bodu pokrytectví, kdy  rekla Pohlovi, e "s 
vyrazením idu z jejich vlastního území, odmítnutím vydat jim nemecké obcanství, s 
jejich vyloucením z verejn ch úradu a nebo s podobn mi domácími úpravami, na 
které si nemohl ádn  jin  národ ste ovat, dosáhlo Nemecko spokojenosti". Pravdou 
je, e Nemecko bylo kvuli delání techto vecí bombardováno urá kami a 
ekonomick mi sankcemi a jeho vnitrostátní merítka vuci idum byla hlavne kvuli 
tomu, e demokrati vyhlásili Nemecku válku. 

Oswald Pohl byl velmi citliv  mu  a intelektuál, ze kterého se v prubehu procesu 
stala troska. Jak u  poukázal senátor McCarthy, Pohl podepsal nekteré obvinující 
v povedi poté, kdy byl vystaven  te kému mucení, vcetne nepravého priznání, e v 
lete 1944 videl v Osvetimi plynovou komoru. Ob aloba hou evnate predkládala toto 
obvinení, ale Pohl ho úspe ne odmítal. Cílem ob aloby bylo ukázat tohoto 
sklíceného mu e jako skutecného dábla v lidské ku i, co  byl dojem, kter  byl v 
beznadejné neshode se svedectvím tech, kterí jej poznali. 

Takové svedectví predlo il i Heinrich Hoepker, antinacistick  prítel Pohlovy 
eny, kter  pricházel s Pohlem v letech 1942-45 casto do kontaktu. Hoepker si v iml, 
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e Pohl byl v podstate tichá osoba s jemn m chováním. Po cas náv tevy u Pohla na 
jare 1944 se Hoepker setkal s obyvateli koncentracního tábora, kterí pracovali 
voln m zpusobem a v pokojné atmosfére, bez jakéhokoliv nátlaku ze strany strá í. 
Hoepker prohlásil, e Pohl nezastával vuci idum nejak  emocionální postoj a 
nenamítal nic, kdy  jeho ena hostila Hoepkerovu idovskou prítelkyni Annemarii 
Jacquesovou u nich doma. Zacátkem roku 1945 byl Hoepker presvedcen , e 
správce koncentracního tábora byl milosrdn , svedomit  a oddan  sluha, kter  jen 
plnil svoji úlohu a pozdeji v roce 1945 byl prekvapen , kdy  sly el o obvinení, která 
byla vznesena vuci Pohlovi a jeho kolegum. Paní Pohlová si v imla, e její mu  
udr oval klidnou tvár a  do brezna 1945, kdy  nav tívil tábor Bergen-Belsen v dobe, 
kdy se tam vyskytla tyfová epidemie. Do této doby byl tábor ukázkou cistoty a 
porádku, ale chaotické podmínky ke konci války ho dostaly do stavu velkého trápení. 
Pohl, kter  kvuli hrozné tísni, která v tom case války prevládala, nebyl schopn  
zmírnit tamní podmínky, byl tímto zá itkem hluboce otresen  a podle jeho eny u  
nikdy nedosáhl svého prede lého du evního klidu. 

Dr. Afred Seidl, velevá en  právník, kter  na Norimbersk ch procesech 
vystupoval jako hlavní obhájce, se hou evnate pustil do práce, aby dosáhl Pohlova 
osvobození. Seidl byl dlouholet m osobním prítelem ob alovaného a byl úplne 
presvedcen  o jeho nevine, pokud jde o zfal ování obvinení o plánované genocide 
idu. Spojeneck  rozsudek, kter  Pohla uznal vinn m, ani v nejmen ím nezmenil 

Seidluv názor. Prohlásil, e ob alobe se vuci Pohlovi nepodarilo vytvorit ani jedin  
kousek rozumného dukazu. 

Jednu z nejvet ích obhajob Oswalda Pohla vypovedel ve sv ch doznání z 8. 
srpna 1947 podplukovník S.S. Kurt Schmidt-Klevenow, zákonn  úredník v 
ekonomickém a administrativním úradu S.S. Toto doznání bylo schválne vynecháno 
z uverejnen ch dokumentu znám ch jako Trials of the War Crimeminals before the 
Nuremberg Military Tribunals 1946-1949 (Procesy válecn ch zlocincu pred 
Norimbersk m válecn m tribunálem 1946-1949). Schmidt-Klevenow poukazoval, e 
Pohl plne podporoval soudce Konrada Morgena z úradu rí ské kriminální policie, 
jeho  práce byla vy etrovat kriminalitu v koncentracních táborech. Dále potom 
pouká eme na prípad, ve kterém Pohl omilostnil velitele S.S. kter  byl soudem S.S. 
ob alovan  ze patného vedení. Schmidt-Klevenow vysvetlil, e Pohl byl nápomocn  
pri pripravování soudní pravomoci koncentracních táboru pro místní policejní 
predstavitele a prebral osobní iniciativu pri zabezpecování prísné disciplíny 
zamestnancu tábora. Ve zkratce, dukaz predlo en  pri Pohlove procesu ukazuje, e 
postupy se nezaobíraly nicím jin m, ne  úmysln m osocováním povesti cestného 
mu e, aby podporily propagandu legendy o genocide idu v koncentracních 
táborech, které Pohl spravoval. 

ZFAL OVANÉ DUKAZY A NECESTNÁ PRIZNÁNÍ 
Nepravá svedectví v Norimberku, která obsahovala prepjatá priznání, která 

podporovala m tus o esti milionech, byla stále získávána od b val ch nemeck ch 
dustojníku pod nátlakem nebo pod te k m mucením, jako v nedávno uveden ch 
prípadech a nebo pod ubezpecením, e k tem, kterí podepí ou po adované priznaní, 
bude soud shovívav . Príkladem toho druhého je svedectví generála S.S. Ericha von 
Bach-Zelewského. Kvuli potlacení povstání polsk ch partyzánu ve Var ave v srpnu 
1944 se mu vyhro ovalo popravou, nebot toto potlacení vedl on spolu s beloruskou 
brigádou S.S. Proto byl pripraven  "spolupracovat". Bach-Zelewského dukaz se 



ZEMRELO SKUTECNE EST MILIONU? 

—    29    — 

 

zakládal na bázi svedectví proti Reichsführerovi S.S. Heinrichovi Himmlerovi na 
hlavním Norimberském procesu (Trial of the Major War Criminals (Proces s hlavními 
válecními zlocinci) svazek IV., str. 29, 36). V breznu 1941, v predvecer ruské invaze, 
pozval Himmler na svuj hrad konferenci vy ích predstavitelu S.S., vcetne Bach-
Zelewského, kter  byl odborníkem na partyzánskou válku. Ve svém norimberském 
svedectví vylícil Himmlerovu rec na konferenci o grandiózních termínech o likvidaci 
lidí ve v chodní Evrope, ale Göring mu v soudní síni do ocí rekl, e jeho svedectví je 
fale né. Toto velmi hanebné nepodlo ené tvrzení se dot kalo údajného Himmlerova 
v roku, e jedin m cílem válecného ta ení v Rusku je "hromadne zabít okolo tri sta 
milionu Slovanu". Co ve skutecnosti Himmler rekl, to dolo il jeho nácelník 
generálního tábu - e válka v Rusku bude mít urcite za následek miliony mrtv ch 
(Manvel & Frankl, viz str. 117). Dal í nehoráznou l í bylo Bach-Zelewského obvinení, 
e 31. srpna 1942 byl Himmler prítomn , kdy  oddelení einsatz v Minsku popravilo 

sto idu, co  melo za následek, e skoro omdlel. Av ak je známé, e Himmler byl 
toho dne na konferenci v jeho hlavním polním stanu v itomiru na Ukrajine (K. 
Vonwickel, Dei Wehrmacht im Kampf (Wehrmacht v boji), svazek IV., str. 275). 

Více se o Bach-Zelewského svedectvích uvádí ve v ech knihách o Himmlerovi, 
hlavne v knize Williho Frischauera Himmler: Evil Genius of the Third Reich (Himmler: 
Zl  génius Tretí rí e, Lond n, 1953, str. 148). Av ak v dubnu 1959 se Bach-Zelewski 
pred západonemeck m soudem verejne zrekl sv ch norimbersk ch svedectví. 
Priznal, e jeho drívej í svedectví se ani v nejmen ím nezakládají na skutecnosti a 
e je vyslovil v zájmu prospe nosti a jeho vlastního pre ití. Po opatrném zvá ení 

nemeck  soud prijal jeho odvolání. Netreba ani ríkat, co Veale hned po techto 
událostech naz val " elezná opona diskrétní mlcenlivosti", nebot nemely vubec 
ádn  vliv na knihy, které roz irovaly m tus o esti milionech a svedectví Bach-

Zelewského se je te stále prikládá stejná hodnota. 

Pravda o Himmlerovi je ironicky poskytována antinacistum Felixem Kerstenem, 
lékarem a masérem. Proto e Kersten odporoval re imu, má sklony podporovat 
legendu, e internování idu znamenalo jejich vyhubení. Ale kdy  velmi dobre a 
osobne poznal Himmlera, nemu e m tu jinak pomoc, ne  ríct pravdu o Himmlerove 
osobe. Ve své knize Memoirs 1940-1945 (Pameti 1940-1945, Lond n 1956, str. 119) 
zduraznuje, kdy  uvádí, e Heinrich Himmler nechce idy likvidovat, ale mel radeji 
jejich emigraci za more. Kersten do toho nenamácí ani Hitlera. Av ak duveryhodnost 
jeho antinacistick ch pohádek je celkem rozbitá, kdy  pri hledání alternativního 
zlocince prohlásil, e skutecn m viníkem vyhlazování" je Dr. Goebbels. Toto hloupé 
tvrzení se lehce vyvrátí skutecností, e Goebbels se stále zab val madagaskarsk m 
plánem i po tom, kdy ho nemecké ministerstvo zahranicí docasne zru ilo, co  jsme si 
ukázali ji  drív. 

To by u  bylo asi v echno o fale n ch dukazech v Norimberku. Také jsou casto 
vzpomínané tisíce necestn ch "písemn ch príse n ch prohlá ení", které 
Norimbersk  soud prijal a ani se nepokusil presvedcit se o autenticnosti jejich obsahu 
a nebo aspon o jejich autorství. Tyto neprímé dokumenty, casto velmi bizardního 
charakteru, byly tak dlouho predstavované jako "dukaz", a  pokud nenesly 
po adovan  podpis. Typick m príse n m prohlá ením ob aloby pri procesu o 
koncentracních táborech z roku 1947 bylo prohlá ení Aloise Hoellriegela, clena 
zamestnancu tábora Mauthausen v Rakousku. Toto príse né prohlá ení, o kterém 
ob aloba prokázala, e bylo zhotovené behem Hoellriegelova mucení, u  bylo 
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jednou pou ité na odsouzení generála S.S. Ernsta Kaltenbrunnera v roce 1946. 
Uvádí se v nem, e operace masového otrávení plynem se uskutecnila v 
Mauthausenu a e Hoellriegel byl svedkem toho, jak se Kaltenbrunner (krome 
Himmlera nejvy í predstavitel S.S.) této operace osobne úcastnil. 

O rok pozdeji, v case procesu o koncentracních táborech (Pohluv proces), bylo 
nemo né dr et se tohoto kusu nesmyslu, kdy  byl soudu znovu predlo en . 
Obhajoba nejen e dokázala, e príse né prohlá ení bylo zfal ované, ale ukázala, e 
v echna úmrtí v Mauthausenu byla systematicky zapisována místními policejními 
úrady. Také se podívali do táborového registru a ob aloba se dostala do úzk ch, 
kdy  byl jeden z mauthausensk ch registru; z tech, co se zachovaly; predlo en  jako 
dukaz. Obhajoba také obdr ela pocetná príse ná prohlá ení b val ch obyvatelu 
Mauthausenu (vezensk  tábor predev ím pro kriminálníky), a ti potvrdili lidské a 
porádné podmínky v tábore. 

ZPOCHYBNOVÁNÍ SPOJENECK CH OBVINENÍ 
K norimberské tyranii a tragédii neexistuje v recnej í svedectví, ne  vá nivé 

prekvapení a nebo urá livé zpochybnování ob alovan ch ve chvíli, kdy sly eli svoje 
obvinení. To se projevilo i v príse ném prohlá ení generála majora S.S. Heinze 
Fanslaua, kter  za poslední roky války nav tívil vet inu nemeck ch koncentracních 
táboru. I kdy  patril k tem vojákum S.S., kterí bojovali v prední linii, velmi se zaobíral 
podmínkami v koncentracních táborech, a proto si ho spojenci pri sv ch obvineních o 
spiknutí znicit idy vybrali jako hlavní terc. O tom, e je v tom taky namocen , mely 
svedcit jeho mnohé kontakty. Kdy  se poprvé uva ovalo, e bude souzen  a uznan  
vinn m, byly proti nemu vyrobeny stovky príse n ch prohlá ení od obyvatelu tábora, 
které nav tívil. Kdy  si Fanslau 6. kvetna precetl v echna obvinení proti 
zamestnancum koncentracních táboru, pochybovacne rekl: "To nemu e b t mo né, 
nebot já bych o tom musel taky neco vedet". 

Ted by se melo upozornit i na to, e v ude v norimbersk ch spisech je 
uvedené, e nemectí vudcové behem procesu ani na moment neverili nepodlo en m 
tvrzením spojenecké ob aloby. Ani Hermanna Göringa, kter  byl vystaven  plnému 
náporu norimberské propagandy o ukrutnostech, se nepovedlo presvedcit. Hans 
Fritzsche, na soudu nejvy í funkcionár Goebbelsova ministerstva, uvádí, e Göring i 
po vyslechnutí Ohlendorfova príse ného prohlá ení o einsatzgruppen a Hoessova 
svedectví o Osvetimi zustal presvedcen , e vyhlazování idu je jen 
propagandistická fikce (The Sword in the Scales (Mec spravedlnosti), Lond n, 1953, 
str. 145). O jednom bodu ob aloby rekl Göring dost presvedcive, e poprvé ho sly el 
"presne zde v Norimberku" (Shirer, viz str. 147). V ichni idov tí spisovatelé, 
Poliakov, Reitlinger, Manvell a Frankl, se sna í namocit Göringa do tohoto údajného 
vyhlazování, ale Charles Bewley ve svojí práci Hermann Göring (Goettingen, 1956) 
ukazuje, e v Norimberku nena el ani ten nejmen í dukaz, kter  by opodstatnil toto 
obvinení. 

Hans Fritzsche behem procesu dukladne zva uje celou otázku a dospel k 
záveru, e tomuto obludnému obvinení nepredcházelo celkem dukazné vy etrování. 
Fritzsche, kter  byl osvobozen , byl Goebbelsov m spolecníkem a zrucn m 
propagandistou. Ukázal, e hlavním bodem ob aloby byl údajn  masakr idu. 
Kaltenbrunner, kter  byl jako éf Hlavního úradu pro rí skou bezpecnost 
Heydrichov m nástupcem a taky kvuli Himmlerove smrti hlavním obhájcem S.S., si o 
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obvineních z genocidy myslel to stejné, co Göring. Sveril se Fritzschemu, e 
ob aloba, díky její technice prinutit svedky k v povedi a kvuli zadr ování dukazu, 
získala ocividné úspechy, z ceho  je predtím obvinili soudci Wenersturm a van 
Roden. 
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OSVETIM A POLSKÉ IDOVSTVO 
  

 

Koncentracní tábor v Osvetimi nedaleko Krakova v Polsku zustává jako 
základna údajného vyhlazování milionu idu. Pozdeji uvidíme, e kdy  bylo po válce 
cestn mi pozorovateli v britsk ch a americk ch zónách objeveno, e v nemeck ch 
táborech jako Dachau a Bergen-Belsen neexistují ádné "plynové komory", 
pozornost se presunula na v chodní tábory, hlavne na Osvetim. Pece tu skutecne 
existovaly, tak jak to bylo tvrzeno. Nane testí se v chodní tábory nacházely v ruské 
zóne, tak e nikdo nemu e potvrdit, zda jsou tato tvrzení správná a nebo ne. Rusové 
je te deset let po válce nedovolili nikomu videt Osvetim a za tuto dobu mohli zmenit 
její vzhled a poskytnout jistou duveryhodnost tvrzení, e tam byly vyhubeny miliony 
lidí. Kdy  nekdo pochybuje, e by Rusové byli schopní takového podvodu, necht si 
vzpomene na památník, kter  byl vztycen na místech, kde v Rusku zabila Stalinova 
tajná policie tisíce lidí - ale tyto pomníky je prohla ovaly za obeti nemecké armády 
behem druhé svetové války. 

Pravda o Osvetimi je, e to byl nejrozsáhlej í a nejdule itej í prumyslov  
koncentracní tábor, kde se vyrábely v echny druhy materiálu pro válecn  prumysl. 
Tábor se zakládal na syntetickém uhlí a továrnách na gumu, které postavila I. G. 
Farben Industrie, pro kterou vezni pracovali. Osvetim také obsahovala 
polnohospodárskou v zkumnou stanici s laboratoremi, zahradnick mi kolkami a 
mo nostmi pro dobytkárství, stejne jako Krupovy zbrojní závody. U  jsme podotkli, e 
hlavní funkcí tábora byl práve tento druh aktivit; v echny velké firmy v nich mely 
sesterské spolecnosti, i S.S. si zde dokonce otevrela své vlastní továrny. Zprávy 
Himmlerov ch náv tev v táborech ukazují, e jeho hlavním cílem bylo úredne 
prozkoumat a odhadnout jejich prumyslnou v konnost. Kdy  v breznu 1941, 
doprovázen  vysok mi v konn mi úredníky I. G. Farben, nav tívil Osvetim, 
nezajímal se o problém tábora, ale jen prikázal, e tábor bude roz íren , aby mohl 
pribrat dal ích 100 000 veznu, kterí by pracovali pro I. G. Farben. Toto se sotva 
shoduje s politikou vyvra dování milionu veznu. 

VÍC A VÍC MILIONU 
I tak mela b t údajne ve skutecnosti v tomto jediném tábore vyhubena polovina 

ze esti milionu, nekterí spisovatelé uvádejí ctyri a nebo dokonce a  pet milionu. 
Ctyri miliony byl senzacní pocet, kter  po tom, co komunisti "vy etrili" tábor, oznámila 
sovetská vláda, v tom stejném case, kdy se pokou eli obvinit z Katynského masakru 
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Nemce. Reitlinger priznává, e informace, co se t ká Osvetimi a jin ch b val ch 
v chodních táboru, pocházejí z poválecn ch komunistick ch re imu ve v chodní 
Evrope: "Dukazy o polsk ch táborech smrti byly po válce sbírané hlavne Polskou 
státní komisí a nebo Ústredním idovsk m v borem Polska" (The Final Solution 
(Konecné re ení), str. 631). 

Av ak ádn  ijící autentick  svedek, kter  na vlastní oci videl "otrávení 
plynem", nebyl nikdy prokázán a nebo potvrzen. Benedikt Kautsk , kter  v 
koncentracních táborech strávil sedm let, z toho tri v Osvetimi, tvrdí ve svojí knize 
Teufel und Verdammte (Dábel a prokletí (Zürich, 1946), e tam bylo zabit ch "ne 
méne jak 3 500 000 idu". To byla rozhodne pozoruhodná v poved, nebot podle jeho 
vlastního priznaní nikdy nevidel plynovou komoru. Priznal se: "Byl jsem ve velk ch 
nemeck ch koncentracních táborech. Av ak musím potvrdit fakt, e jsem nikdy v 
ádném tábore neprocházel okolo neceho, co by vypadalo jako plynová komora" (str. 

272-3). Jediná poprava, které se zúcastnil, byla, kdy  byli dva pol tí obyvatelé tábora 
popraveni, nebot zabili dva idovské obyvatele. Kautsky, kter  byl v ríjnu 1942 
poslan  z Buchenwaldu, aby pracoval v Auschwitzu-Bune, zduraznuje ve své knize, 
e hlavní vlastností politiky koncentracního tábora bylo pou ívaní veznu ve 

vojenském prumyslu, a to a  do konce války. Toto se ale neshoduje s údajnou 
politikou vyvra dování idu. 

Vyhlazování v Osvetimi se údajne delo mezi breznem 1942 a srpnem 1944, 
proto by pocet poloviny ze esti milionu znamenal vyhlazení a zbavení se asi 94 000 
lidí ka d  mesíc behem 32 mesícu - okolo 3500 lidí ka d  den a noc víc ne  dva a 
pul roku. Je to tak nesmyslné, e to sotva potrebuje shrnutí. A Reitlinger je te celkem 
vá ne tvrdí, e v Osvetimi se Nemci ka d  den mohli zbavit nejméne 6 000 lidí. 

I kdy  Reitlingerov ch 6 000 ka d  den by do ríjna 1944 znamenalo celkov ch 
5 milionu, v echny takové odhady blednou pred divokou fantazií Olgy Lengyelové v 
její knize Five Chimneys (Pet komínu, (Lond n, 1959). Vydává se za b valou 
obyvatelku Osvetimi a tvrdí, e v tábore bylo zpopelneno ne méne ne  "720 tel za 
hodinu a 17 280 za 24 hodin". Taky tvrdí, e krome toho bylo ka d  den v "jámách 
smrti" spáleno 8 000 lidí a e proto "bylo ka d  den vybaven ch 24 000 tel" (str. 80-
1). To by samozrejme za jedin  rok znamenalo osm a pul milionu. Takto by se v 
Osvetimi mezi breznem 1942 a ríjnem 1944 zbavili víc idu, ne  kolik v tom case bylo 
na celém svete. Komentár je zbytecn . 

I kdy  v samotné Osvetimi údajne zemrelo nekolik milionu, Reitliger pripou tí, 
e za celé období mezi lednem 1940 a únorem 1945 bylo v tábore zaregistrováno jen 

363 000 obyvatel (The S.S. alibi of a Nation (S.S. alibi národa), str. 268) a v ádném 
prípade nebyli v ichni z nich idé. Casto se uvádí, e mnoho veznu nebylo nikdy 
zaregistrováno, ale nikdo o tom neposkytl ádn  dukaz. I kdyby tam bylo tolik 
nezaregistrovan ch jako zaregistrovan ch, celkem by to znamenalo jen 750 000 
veznu - co  pravdepodobne není dost na eliminaci trech a nebo ctyr milionu. Krome 
toho velk  pocet táborové populace byl osvobozen  a nebo presunut  behem války 
nekam jinam a ke konci války, v lednu 1945, pred rusk m postupem, bylo 80 000 
veznu evakuováno na západ. 

Na statistické podvody t kající se obetí v Osvetimi bude stacit jeden príklad. 
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Shirer tvrdí, e v roce 1944 bylo za méne jako 46 dní usmrceno ne méne jak 300 000 
madarsk ch idu (viz str. 1156). To by bylo skoro celá madarská idovská populace, 
která obsahovala asi 380 000 idu. Ale podle Hlavního statického úradu v Budape ti 
bylo v Madarsku v roce 1946 260 000 idu (co se zhruba shoduje s poctem Komise 
spolecné distribuce - 220 000), tak e jen 120 000 bylo oznaceno za více 
nepob vající na území Madarska. Z toho bylo 35 000 emigrantu, kterí utekli pred 
komunistick m re imem a dal ích 25 000 zadr eli v Rusku po tom, co tam pracovali 
v nemeck ch pracovních praporech. Zustává nám u  jen 60 000 madarsk ch idu, 
ale M. E. Namenyi odhaduje, e z Nemecka se do Madarska vrátilo 60 000 idu, i 
kdy  Reitliger ríká, e tento pocet je príli  vysok  (The Final Solution, str. 497). Je to 
mo né, ale kdy  vezmeme do úvahy skutecnou emigraci madarsk ch idu behem 
války (Report of the ICRC (Zpráva Mezinárodní komise cerveného krí e), vol. 1., str. 
649), pocet obetí madarsk ch idu musí b t ve skutecnosti velmi mal . 

OSVETIM: ZPRÁVA OCITÉHO SVEDKA 
Nekterá nová fakta o Osvetimi jsou nakonec zacátkem pri delání pokusn ch 

objevu. Jsou popsaná v díle nazvaném Die Auschwitz-Lüge: Ein Erlebnisbericht von 
Thies Chritopherson (L i o Osvetimi: Zpráva Thiese Christophersona o jeho 
zá itcích), Roeden Verlag/Mohrkirch, 1973). Nemeck  právník Dr. Manfred Roeden ji 
uverejnil v casopise Deutsche Bürger-Initiative a je to ocité svedectví o Osvetimi od 
Thiese Christophersona, kter  byl do továrních laboratorí Bunawerku poslan , aby 
pro Kaiser Wilhelm Institute delal v zkum o v robe syntetické gumy. V kvetnu 1973, 
nedlouho poté, co se tato zpráva objevila, idovsk  "lovec nacistu" Simon Wiesenthal 
napsal Frankfurtské komore právníku ádost, aby byl vydavatel a autor v e 
uvedeného, Dr. Roeder, postaven pred disciplinární komisi. Stací u , e vy etrování 
se zacalo v cervenci, ale neobe lo se bez ostré kritiky ze strany tisku, kter  se ptal: 
"Je Simon Wiesenthal nov  Gauleiter Nemecka?" (Deutsche Wochezeitung, 27. 
cervenec 1973). (gauleiter = v období nacistického Nemecka upní vedoucí.) 

Z dokumentu, které vedou ke znovuzhodnocení Osvetimi, je Christophersonova 
zpráva urcite jednou z nejdule itej ích. Strávil tam cel  rok 1944, behem kterého 
nav tívil v echny oddelené tábory, ze kter ch se skládal rozsáhl  osvetimsk  
komplex, vcetne Auschwitz-Birkenau, kde se údajne odehrály hromadné masakry 
idu. Christopherson v ak vubec nepochybuje, e to je úplná le . Pí e: "V Osvetimi 

jsem byl od ledna 1944. Po válce jsem sly el o masov ch vra dách, které údajne 
vuci idovsk m veznum spáchalo S.S. a byl jsem prekvapen . I pres v echny 
svedecké v povedi, zprávy v novinách a rádiové vysílání dodnes neverím, e se tyto 
ohavné ciny skutecne staly. Rekl jsem to u  mnohokrát a na více místech, ale bez 
jakéhokoliv v sledku. Obycejnému cloveku se nikdy neverí." (str. 16). 

Casov  odstup brání detailnímu shrnutí autorov ch zá itku z Osvetimi, které 
obsahují fakta o porádku a o ka dodenním ivote veznu, které jsou v úplné neshode 
s nepodlo en mi propagandistick mi tvrzeními (str. 22-7). O mnoho dule itej í jsou 
jeho odhalení o údajné existenci vyhlazovacího tábora. "Behem mého celého pobytu 
v Osvetimi jsem si nev iml ani nejmen ího dukazu o otravování plynem. Ba co víc, 
zápach horícího masa, o kterém se mluví, e visel nad táborem, je vylo ená le . V 
sousedství hlavního tábora (Osvetim I) byly rozlehlé elezárské závody, ze kter ch 
prirozene vycházel zápach roztaveného eleza." (str. 33-4). Reitlinger potvrzuje, e v 
Osvetimi bylo v provozu pet tavn ch pecí a také pet uheln ch dolu, které spolu s 
továrnami Bunawerku tvorily Osvetim III (viz str. 452). Autor souhlasí, e v Osvetimi 
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urcite existovalo krematorium, "nebot tam ilo 200 000 lidí a v ka dém meste s 200 
000 obyvateli by melo b t krematorium. Je celkem prirozené, e tam umírali lidé - ale 
nejen vezni. Ve skutecnosti tam zemrela i man elka Obersturmbannführera A. 
(Christophersonova nadrízeného)" (str. 33). Autor vysvetluje: "V Osvetimi nebyla 
ádná tajemství. V roce 1944 tam pri la na inspekci Komise mezinárodního 

cerveného krí e. I kdy  jsme meli mnoho inspekcí v Raisku, zab vali se hlavne 
táborem v Birkenau" (str. 27). 

Po válce Christopherson sly el o údajné existenci budovy s obrovsk mi komíny 
v blízkosti hlavního tábora. "O té se predpokládá, e to bylo krematorium. Av ak 
musím poznamenat fakt, e kdy  jsem já v prosinci 1944 opou tel tábor v Osvetimi, 
nevidel jsem tam ádnou takovou budovu." (str. 37). Existuje tato záhadná budova i 
dnes ? Ocividne ne; Reitlinger tvrdí, e byla znicena a v ríjnu "pred zrakem celého 
tábora úplne spálena", i kdy  Christopherson nikdy nevidel toto verejné znicení. 
Presto e se ríká, e se to uskutecnilo "pred zrakem tábora", údajne to videl jen jeden 
idovsk  svedek, presneji Dr. Bendel, nebot tahle událost se spojuje jedine s jeho 

svedectvím (Reitlinger, viz str. 457). Taková situace je celkem typická. Kdy  dojde na 
presné dukazy, nastanou extrémní zvlá tnosti; budova byla "zdemolována", 
dokument "se ztratil", rozkaz byl "ústní". Dnes se náv tevníkum ukazuje malá pec a 
ríká se jim, e tam bylo vyhlazeno nekolik milionu lidí. Sovetská státní komise, která 
"vy etrovala" tábor, 12. kvetna 1945 oznámila, e "za pomoci upraven ch 
koeficientu... komise technick ch odborníku zjistila, e behem existence tábora 
Osvetimi vyhladili v tomto tábore nemectí vrahové ne méne jak ctyri miliony jeho 
obyvatel..." Reitlingeruv prekvapive uprímn  komentár k této zále itosti je celkem 
primeren : "Svet vyrostl z neduveryhodn ch ,upraven ch koeficientu' a pocet ctyri 
miliony je sme n ," (viz str. 60). 

Zpráva pana Christophersona vzbuzuje pozornost na velmi záhadné okolnosti. 
Jedin  ob alovan , kter  se nedostavil na Osvetimsk  proces ve Frankfurtu v roce 
1963, byl Richard Baer, jako velitel Osvetimi a následník Rudolfa Hoesse. Podle 
novin Deutsche Wochenzeitung (27. cervenec 1973) i pres dokonalé zdraví zemrel 
náhle ve veznici je te pred zacátkem procesu a to "z velmi záhadn ch duvodu". 
Baerevo náhlé úmrtí je te pred podáním dukazu je velmi zvlá tní, proto e parí ské 
noviny Rivarol zaznamenaly jeho vyjádrení, e "behem celé doby, co pracoval v 
Osvetimi, nevidel nikdy ádné plynové komory, ani neveril, e takové veci 
existovaly", a od této v povedi ho nemohlo nic odradit. Ve strucnosti se 
Christophersonova zpráva pripojuje k obrovské sbírce dukazu, které ukazují, e 
obrovsk  prumyslov  komplex Osvetim (skládal se ze 30 oddelen ch cástí a delilo je 
hlavní eleznicní spojení Víden-Krakov) nebyl nicím jin m ne  obrovsk m vojensk m 
v robním centrem, které, podle priznání, e tam zamestnávali vezne na povinné 
práce, urcite nebylo místem "hromadného vyhlazování". 

VAR AVSKÉ GHETTO 
Podle císel údajne nejvíce ze v ech trpelo pri vyhlazování polské idovstvo, ale 

nejen v Osvetimi, ale i na nekonecném seznamu nove objeven ch "táboru smrti", 
jako Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, Chelmno a na mnoh ch je te 
nepochopitelnej ích místech, o kter ch se najednou zdá, e dosáhly v znamnosti. V 
centru údajného vyhlazování polsk ch idu je dramatické povstání ve var avském 
ghettu v dubnu 1943. Je casto objasnováno jako vzpoura proti deportacím do 
plynov ch komor; pravdepodobne se údajn  predmet Hitlerov ch a Himmlerov ch 
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"tajn ch diskusí" dostal na verejnost a ve Var ave si získal irokou publicitu. Prípad 
var avského ghetta je poucné proniknutí do zrodu legendy o vyhlazování, ve 
skutecnosti je jeho evakuace, kterou uskutecnili Nemci v roce 1943, casto podávaná 
jako "vyhlazení polsk ch idu", i kdy  to s tím nemelo nic co do cinení, a po 
zverejnení senzacních novel, jako The Wall (Stena) od Johna Herseyha a nebo 
Exodus od Leona Ulrise, se temto bajkám uverilo. 

Kdy  Nemci poprvé okupovali Polsko, z bezpecnostních duvodu zavreli idy ne 
do vezensk ch táboru, ale do ghett. Jejich vnitrní správa byla v rukou idovské rady, 
kterou si volili sami a ovládala je nezávislá idovská policie. Aby se prede lo 
spekulacím, byly v ghettech zavedeny speciální menové lístky. At byl tento systém 
správn  nebo ne, v dobe války to bylo pochopitelné, a i kdy  je mo ná ghetto nemilé 
sociální zarízení, tak v ádném prípade není barbarské. A urcite to není organizace 
na nicení nejaké rasy. Ale samozrejme se casto mluví o tom, e ghetta slou í práve k 
tomuto úcelu. V nedávné publikaci o var avském ghettu bylo uvedeno neocité 
tvrzení, e koncentracní tábory "byly náhradou za úmysl nacpat idy do preplnen ch 
ghett a tam je nechat vyhladovet k smrti". Zdá se, e i kdy  Nemci pou ívali jakékoliv 
obranné systémy a i kdy  byli ochotní ochránit podobu komunity ve prospech idu do 
jakékoliv míry, nikdy neuniknou obvinení, e je chteli "vyhladit". 

U  bylo dokázáno, e v roce 1931 ilo v Polsku 2 732 600 idu a e po emigraci 
a úteku do Sovetského svazu jich pod nemeckou kontrolou nezustalo víc jak 1 100 
000. Av ak tento nepopirateln  fakt nezabránil Manvellovi a Franklovi tvrdit, e "kdy  
Nemecko zacalo invazi proti Polsku, ily tam víc jak 3 miliony idu", a e v roce 1942 
"je te asi takové dva miliony stále cekaly na smrt" (viz str. 140). Ve skutecnosti byla 
témer polovina z toho pribli ného jednoho milionu idu v Polsku, asi 400 000 
nakonec umístneno do ghetta ve Var ave, které melo rozlohu okolo 2,5 ctverecní 
míle a obklopovalo staré stredoveké ghetto. Zbytek byl kolem zárí 1940 prestehován 
do polského Generálního gouvernementu. V léte 1942 prikázal Himmler presídlení 
v ech polsk ch idu do vezensk ch táboru, aby je pou il k práci, co  byl hlavní cíl 
koncentracních táboru - pridelení práce v Generálním gouvernementu. Proto byly 
mezi cervencem a ríjnem 1942 pod dozorem samotné idovské policie pokojne 
evakuovány a transportovány tri ctvrtiny obyvatel var avského ghetta. Jak jsme u  
videli, transportace do táboru údajne koncily "vyhlazováním", ale z dostupn ch 
dukazu neexistuje absolutne ádná pochybnost, e to melo za následek jen u itecné 
pridelení práce a zabránení nepokojum. Himmler behem své prekvapivé náv tevy ve 
Var ave v lednu 1943 na prvním míste objevil, e 24 000 idu zaregistrovan ch jako 
zbrojní pracovníci ve skutecnosti ilegálne pracovali jako krejcí a v robci ko ichu 
(Manvell & Frankl viz str. 140). Ghetto bylo také pou ívané jako základna pro 
podvratné akce, které byly uskutecnené ve více oblastech Var avy. 

Po esti mesících pokojné evakuace, kdy  u  v obytné cásti ghetta zustalo jen 
asi 60 000 idu, se Nemci 18. ledna 1943 setkali s ozbrojenou vzpourou. Manvell a 
Frankl priznávají, e " idé zapletení do plánovaného odporu se u  del í cas zab vali 
pa ováním zbraní z venkovního sveta a bojové skupiny zabíjely a strílely mu e od 
S.S. a milicí. Na tyto se vztahoval rozkaz radové deportace". Teroristick m 
vzbourencum v ghettu také pomáhala Polská Partia Robotnicza, komunistická Polská 
delnická strana. Pri techto okolnostech vzpoury, kterou vyvolali partyzáni a komunisti, 
bylo okupacní vojsko, jak m v podobné situaci armáda byla, privoláno, aby potlacilo 
teroristy, a kdyby to bylo potrebné, tak i za cenu znicení samotn ch obytn ch ploch. 
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Melo by se pamatovat na to, e cel  proces evakuace by pokracoval pokojne, kdyby 
nebylo extrémistu z rad obyvatel, kterí naplánovali ozbrojenou vzpouru, která byla od 
zacátku odsouzená k zániku. Kdy  zástupce generála S.S. vstoupil s obrnen mi 
vozidly 19. dubna do ghetta, okam ite se dostal do palby a ztratil dvanáct mu u; 
nemecké a polské obeti boju, které trvaly ctyri t dny, dosáhly poctu 101 zabit ch a 
zranen ch mu u. Tvrdohlav  a nesmysln  odpor idovské bojové organizace proti 
obrovské presile vedl k odhadovan m 12 000 idovsk m obetí, vet ina z nich zustala 
v horících domech a zákopech. Av ak celkove bylo zatknut ch a presídlen ch do 
oblasti Generálního gouvernementu 56 065 obyvatel. Mnoho idu v ghettech si 
ste ovalo na teror, kter  na nich páchala jejich vlastní bojová organizace a pres jejich 
celní predstavitele se o tom pokou eli informovat nemecké úrady. 

NÁHLÍ POZUSTALÍ 
Okolnosti, které doprovázely povstání ve var avském ghettu a také deportace 

do v chodních táboru, jako napríklad Osvetim, vedly k tem nejzkreslenej ím 
príbehum o osudu polsk ch idu, kterí tvorili nejvet í cást idovstva v Evrope. 

idovská komise spolecné distribuce uvádí v císlech, která si pripravila pro 
Norimbersk  proces, e roku 1945 v Polsku zustalo jen 80 000 idu. Rovne  uvádí, 
e v Nemecku a Rakousku se nenacházely ádné polsko- idovské osoby, co  bylo v 

rozporu s pocty polsk ch idu, které Britové a Americané zatkli kvuli aktivitám na 
cerném trhu. Av ak nov  komunistick  re im v Polsku nebyl schopn  zabránit 
hlavnímu proti idovskému pogromu v mestecku Kielce 4. cervence 1946, a tak 150 
000 polsk ch idu uteklo do Západního Nemecka. Jejich objevení se tam bylo 
znepokojující, proto byla jejich emigrace do Palestiny a Spojen ch státu vykonána v 
rekordním case. Pozdeji byl pocet polsk ch idovsk ch pozustal ch podroben  
znacné oprave; v Americko- idovské rocence 1948-49 bylo uveden ch 390 000, co  
je velk  skok z puvodních 80 000. Dal í opravy mu eme ocekávat v budoucnosti. 
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PAMETI Z KONCENTRACNÍCH TÁBORU 
  

Nejvlivnej ím zástupcem pri propagande m tu o vyhlazování byl kni ní a 
casopisov  prumysl, kter  kvuli obchodnímu zisku seznamuje prumerne 
obeznámené ctenáre s m tem, kter  mel ciste politick  charakter a cíl. Vrchol 
rozkvetu techto kní ek, které podporovaly nenávist vuci Nemecku, byl v 50-t ch 
letech, kdy  jedovatá germanofobie na la pripraven  trh, ale tento prumysl je te 
dnes rozkvétá a pokou í se o nov  rozmach. Prumyslové v robky se skládají hlavne 
z takzvan ch "pametí", které spadají do dvou základních kategorií: ty, které údajne 
napsali b valí príslu níci S.S., velitelé táboru a jiní jim podobní, a ty vzpomínky, pri 
kter ch tuhne krev v ilách a údajne pocházejí od b val ch obyvatel koncentracních 
táboru. 

KOMUNISTICKÉ PODVODY 
Z toho prvního druhu mu eme jako príklad uvést nejznámej í knihu Rudolfa 

Hoesse Commandant of Auschwitz (Velitel Osvetimi), Lond n 1960), kterou 
komunistická vláda puvodne vydala v polském jazyce jako Wspomnienia. Hoess byl 
mlad  mu , kter  vedl Osvetim od roku 1940. Poprvé ho zatkli Britové a veznili ho ve 
Flensburgu, ale krátce na to byl vydán dvema polsk m komunistick m úradum, které 
ho odsoudily na smrt a témer okam ite popravily. Takzvané Hoessovy pameti byly, 
jak si pozdeji doká eme, fale ne vyrobené pod komunistickou zá titou, i kdy  
samotní komunisté tvrdí, e Hoess dostal "príkaz napsat príbeh o svém ivote" a 
vlastnorucne napsan  originál údajne existuje, ale je te nikdo ho nevidel. Hoess byl 
komunisty behem jeho zatcení vystaven mucení a technikám vym vání mozku a jeho 
svedectví bylo v Norimberku vyslovováno v nedbalé jednotvárnosti, behem které 
tupe hledel do prostoru pred sebou. I Reitlinger odmítá jeho svedectví jako 
beznadejne nespolehlivé. Je ve skutecnosti pozoruhodné, kolik "dukazu" tykajících 
se esti milionu pochází z komunistick ch pramenu; obsahují hlavne dokumenty, 
jako Wisliczenyho v povedi a Hoessovy "pameti" a tyto knihy jsou v literature o 
vyhlazování nepochybne dve nejvíc citované polo ky, tak jako v echny informace o 
takzvan ch "táborech smrti", jako napríklad Osvetim. Tato informace pochází od 

idovské historické komise v Polsku, Ústrední komise pro vy etrování válecn ch 
zlocinu ve Var ave a Ruské státní komise pro válecné zlociny v Moskve. 

Reitliger uznává, e Hoessovo svedectví v Norimberku bylo jen v ctem 
zvelicovaní, jako napríklad e v Osvetimi bylo ka d  den zbaveno ivota 16 000 lidí, 
co  by melo ke konci války predstavovat celkov  pocet 13 milionu. Namísto odhalení 
techto jasn ch sovetsk ch l í si Reitliger a ostatní radeji myslí, e toto absurdní 
zvelicování bylo úmerné k "hrdosti" z udelané profesionální práce. To je ale úplne 
neslucitelné s údajne autentick mi Hoessov mi pametmi, které se pri naznacení 
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opacného obrazu chytre pokou ejí o zdánlivou duveryhodnost. Hoess se mel 
"priznat", e v Osvetimi byly vyhlazeny tri miliony lidí, presto na jeho vlastním 
procesu ve Var ave sní ila ob aloba císlo na 1 135 000. Av ak u  jsme 
poznamenali, e v roce 1945 po "vy etrení" tábora oznámila sovetská vláda oficiální 
pocet ctyri miliony. Tento druh lhostejného klamaní s miliony lidí ale vubec netrápí ty 
spisovatele, kterí pí ou o vyhlazování. 

Pohled zpet na Hoessovy "pameti" se v emi stra n mi detaily by byl nudn . 
Mu eme se pozastavit u tech stránek o m tu vyhlazování, které jsou navrhnuty se 
zrejm m cílem predcházet jakémukoliv dukazu jejich fale nosti. Takov  je napríklad 
zpusob, jak m je popsáno nepodlo ené vyhlazování idu. Pr  bylo vykonávané 
"speciálním oddílem", kter  se skládal ze idovsk ch veznu. Vzali si na starost nove 
pricházející kontingenty, vedli je do obrovsk ch "plynov ch komor" a potom se zbavili 
tel. S.S. proto delala tak málo, e vet ina táborov ch clenu S.S. byla ponechána v 
úplné nevedomosti o "vyhlazovacím programu". Samozrejme, nikdy se nena el 
ádn  id, kter  by tvrdil, e byl clenem tohoto stra ného "speciálního oddílu", tak e 

celé tvrzení je nedokázané. Ani není treba opakovat, e ádn  iv  autentick  
svedek nebyl nikdy prokázan . 

Záverecn  dukaz, e Hoessovy pameti jsou zfal ované l i, které vymysleli 
komunisti. Hoess údajne rekl, e svedci Jehovovi údajne schvalovali zabíjení idu v 
Osvetimi, nebot idé jsou neprátelé Krista. Je dobre známé, e za dob sovetského 
Ruska a také ve v ech satelitních zemích ve v chodní Evrope vedli komunisti horkou 
potlacující kampan proti svedkum Jehovov m, které pova ovali za sektu, která je 
komunistick m my lenkám nejvíc nebezpecná. To, e je tato sekta v Hoessov ch 
pametech schválne a hrube osocována, bez jakékoliv pochybnosti dokazuje, e 
dokumenty jsou komunistického puvodu. 

OBVINUJÍCÍ VZPOMÍNKY 
"Pameti" Adolfa Eichmanna jsou urcite ty nejvíc zfal ované, jaké dodnes vy ly. 

Pred jeho ilegálním únosem v kvetnu 1960, kter  spáchali Izraelité a pred peclive 
pripraven m procesem pred ocima mezinárodní verejnosti o nem sly elo jen pár lidí. 
Ve skutecnosti to byla pomerne velmi dule itá osoba, éf úradu A4b v oddelení IV 
(Gestapo) Hlavního úradu pro rí skou bezpecnost. Jeho úrad spravoval transportace 
do vezensk ch táboru hlavne ze skupiny neprátelsk ch cizincu, idu. V roce 1960 
zaplavila svet úplná potopa nesmyslu o Eichmannovi, ze kter ch mu eme jako 
príklad citovat knihu Comera Clarka Eichmann: The Savage Truth (Eichmann: 
Pravda o bestii) ("Orgie casto trvaly a  do esti do rána, pár hodin pred posláním 
dal í hromady obetí na smrt," pí e Clark v kapitole "Úmrtí jako na be ícím páse a 
Divoké sexuální orgie", str. 124). 

Dost zvlá tní je, e údajné "pameti" Adolfa Eichmanna se náhle objevily v dobe 
jeho únosu do Izraele. Bez jakéhokoliv posudku byly uverejneny v americkém 
casopise Life (28. listopad, 5. prosinec 1960) a údajne je Eichmann dal jednomu 
novinári krátce pred jeho zatcením - opravdu velmi zvlá tní náhoda. Av ak jiné 
zdroje podaly úplne jiné vysvetlení o puvodu techto "pametí" tvrzením, e byly 
zaznamenané na základe Eichmannov ch poznatku, které v roce 1955 poskytl 
svému "spolecníkovi", i kdy  se nikdo neznepokojoval identifikací této osoby. Stejnou 
zvlá tní náhodou vy etrovatelé válecn ch zlocinu krátce potom vyhlásili, e v 
archivech Kongresové knihovny Spojen ch státu, patnáct let po válce, práve "na li 
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kompletní spis" Eichmannova oddelení. Doposud se "pameti zab valy tím 
nejmo nej ím stra n m obvinováním bez toho, aby zabloudily príli  hluboko do rí e 
hluboké fantazie a Eichmann je tam zobrazovan , jak s obrovskou chutí mluví o 
"fyzickém nicení idu". Jejich fale nost je také dokázaná faktick mi chybami, jako 
napríklad, e Himmler byl u  dubnu 1944 ve vedení zálo ní armády, namísto a  po 
cervencovém spiknutí proti Hitlerovi; to je fakt, kter  musel Eichmann urcite vedet. 
Objevení techto "pametí" presne v tom pravém momentu nevzbuzuje ádnou 
pochybnost, e jejich cílem bylo predlo it propagandistick  obraz prapuvodního 
"nenapravitelného nacisty" a dábla v lidské ku i. 

Okolnosti Eichmannova procesu se nás net kají; dokumenty sovetského 
puvodu, které byly pou ívané jako dukazy, jako Wisliczenyho v poved, u  byly 
prozkoumané a o vysvetlení trístupnové metody, která byla behem veznení 
Eichmanna pou ívaná, aby "spolupracoval", se ctenár dozví v lond nské idovské 
kronice z 2. srpna 1960. Pro literaturu o m tu vyhlazování je dule it  list, kter  pr  
Eichmann dobrovolne napsal a odevzdal sv m veznitelum v Buenos Aires. Není 
treba dodávat, e jeho izraelsk  puvod je príznacne ocividn . Nic v nem nenapne 
lidskou duveryhodnost tak jako fráze "toto prohlá ení podávám z mojí vlastní vule", 
ale nejfale nej í a nejprízracnej í je v poved o jeho údajné vuli objevit se pred 
izraelsk m soudem, "aby tak mohl b t dal ím generacím odevzdán pravdiv  dukaz". 

V MYSLY O TREBLINCE 
Poslední vzpomínky, které se objevily v tisku, jsou od Fanze Stangla, b valého 

velitele tábora Treblinka v Polsku, kter  byl v prosinci 1970 odsouzen  na do ivotní 
vezení. 8. ríjna 1970 byly uverejnené v clánku lond nského Daily Telegraph Magazin 
a údajne pocházely ze série vezensk ch rozhovoru se Stanglem. Zemrel jen pár dní 
potom, co byly dokonceny tyto jeho rozhovory. Tyto údajné vzpomínky jsou urcite ty 
nejkrvavej í a nejbizardnej í, jaké byly kdy vydané, i kdy  mu eme b t vdecní i za 
pár priznání od autora clánku, jako napríklad, e "dukazy predlo ené behem jeho 
procesu nedokázaly, e by sám Stangl spáchal urcité vra edné ciny" a e vysvetlení 
Stanglov ch zacátku v Polsku "byla trochu vymy lená". 

Typick m príkladem takového vymy lení byl popis první Stanglovy náv tevy v 
Treblince. Kdy  se priblí il k tamej í eleznicní stanici, údajne videl "tisíce tel" jak 
jsou roztrou ena vedle trati, "stovky, ne, tisíce tel, jak se rozkládají a hnijí". A "na 
stanici byl vlak pln  idu, nekterí byli u  dávno mrtví, nekolik je te stále na ivu... 
vypadalo to, jako by tam byli u  nekolik dní". Zpráva dosahuje úplné absurdity, kdy  
Stangl údajne vystoupil ze svého auta a "po kolena se zaboril do penez. Nevedel 
jsem, kter m smerem se mám otocit. Boril jsem se v papírov ch bankovkách, 
penezích, drah ch kamenech, klenotech a atech. Byly v ude, roztrou ené po celém 
námestí". Scénu uzavírají "prostitutky z Var avy, které opilé mávaly, zpívaly, 
tancovaly a hrály hudbu" a byly na druhé strane zdi s ostnat m drátem. Na doslovné 
uverejnení této zprávy o zaborení se "po kolena" v idovsk ch bankovkách a drah ch 
kamenech, uprostred tisícu hnijících tel a bavících se a zpívajících prostitutek, by se 
vy adoval ten nejfenomenálnej í stupen duveryhodnosti a za ka d ch jin ch 
okolností, které by se net kaly m tu o esti milionech, by tato zpráva byla zamítnuta 
jako hanebná hloupost. 

V poved, která urcite okrádá Stanglovy vzpomínky o nejak  náznak 
autenticnosti, je jeho údajná odpoved, kdy  se ho zeptali, co si myslí, z jakého 
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duvodu byli podle neho idé vyhlazováni. Odpovedel: "Oni chteli idovské peníze. 
Zále itost príslu nosti k urcité rase byla a  na druhém míste." Série rozhovoru 
údajne ve skutecnosti skoncily na velmi pochybné poznámce. Kdy  se ho zeptali, ci 
si myslí, e "v tomto hororu existuje nejak  mo n  smysl, b val  nacistick  velitel pr  
odu evnele rekl: "Ano, jsem presvedcen , e existoval. Mo ná, e pro idy melo toto 
velké utrpení znamenat, aby se vzchopili, aby se z nich stali lidé, aby se mohli 
ztoto nit s k mkoliv jin m." Sotva jsme si mohli predstavit lépe vymy lenou odpoved. 

BESTSELLER JE PODVOD 
Z druhého druhu vzpomínek, tech které ukazují krehké idovstvo chycené do 

neresti nacismu, je nepochybne nejvíc oslavovan  Deník Anny Frankové a co se t ce 
pravdivosti této knihy, je to stra n  vnitrní pohled na vymy lené propagandistické 
legendy. Kdy  byl Deník Anny Frankové poprvé vydan  v roce 1952, okam ite se stal 
bestsellerem, od té doby byl vydan  ve 40 vydáních a byl natocen  i úspe n  
hollywoodsk  film. Otto Frank, otec devcátka, získal z prodeje knihy cel  majetek, jen 
co se t kalo autorsk ch práv a kniha má za cíl vyprávet skutecnou tragédii ivota 
jeho dcery. Se svou prímou v zvou na city lidí kniha a film doslova ovlivnily miliony 
lidí, co  se nepovedlo ádnému jinému príbehu tohoto druhu. A sedm roku po jeho 
prvním vydaní rozhodl nejvy í newyorsk  soud, e kniha je podvod. 

Deníky Anny Frankové byly prodávané jako skutecn  deník mladého 
idovského devcátka z Amsterdamu, kter  napsala jako dvanáctiletá, pricem  se se 

svojí rodinou a ctyrmi jin mi idy skr vala behem nemecké okupace v zadním pokoji 
jednoho domu. Nakonec byli zatceni a prevezeni do koncentracního tábora, kde jako 
14-letá zemrela. Kdy  byl Otto Frank na konci války osvobozen, opustil tábor, vrátil 
se do Amsterdamu a mezi hradbami "na el" skryt  deník své dcery. 

Pravdu o Deníku Anny Frankové ukázaly poprvé v roce 1959 védské noviny 
Fria Ord. Psalo se, e dialogy v "deníku" napsal idovsk  romanopisec Meyer Levin, 
kter  na soudním procesu proti Ottovi Frankovi po adoval mzdu za svojí práci. 15. 
dubna 1959 se zkrácené védské clánky objevily v americkém Economic Council 
Letter: 

"Historie nám predlo ila mnoho príkladu o m tech, které ijí del ím a 
bohat ím ivotem, ne  pravda a mu ou se stát o moc úspe nej í ne  
skutecnost." 

"Západní svet poznal pomocí médií príbeh idovského devcátka, jeho  
cílem bylo predlo it to tak, jako by to psalo devcátko osobne, Deníky Anny 
Frankové. Ka d  zpravodajsk  v zkum této knihy ukázal, e je to nemo né, aby 
takovou práci napsalo devce jejího veku." 

"Pametihodné usnesení Nejvy ího newyorského soudu schválilo, e otec 
Anny Frankové má zaplatit dobre známému americkému idovskému 
spisovateli Mayerovi Levinovi 50 000 $ jako honorár za Levinovu práci na 
Deníku Anny Frankové. Ve v carsku slíbil pan Frank svému rasovému 
bratrovi, e zaplatí ne mín jak 50 000 $, nebot pou il Levinuv dialog a "vsunul" 
ho do deníku, kter  potom vydával za vynikající práci svojí dcery." 
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Dal í pruzkum prinesl 7. kvetna 1962 odpoved firmy newyorsk ch právníku, 
která znela: 

"Byl jsem státním zástupcem Meyera Levina ve veci jeho ob aloby proti 
Ottovi Frankovi a ostatním. Je pravdou, e soudní porota pridelila panu Levinovi 
50 000 $ od kodné, jako to bylo naznacené ve va ich novinách. Toto 
rozhodnutí soudu bylo pozdeji soudcem Samuelem C. Colemanem zru eno z 
duvodu, e od kodnení nebylo dokázané zpusobem, jak  si vy aduje zákon. 
Ob aloba byla pozdeji vyrízená, pricem  odvolání soudce Colemana zustalo 
nevyre ené." 

"Obávám se, e samotn  prípad není oficiálne zapsan , pokud se bere do 
úvahy rozhodnutí samotného soudu a nebo i dokonce soudce Colemana. 
Presné postupy byly zapsané v Newyorském dodatku 141, druhá cást a v 5. 
druhé cásti 181. Císlo správního spisu v kancelári Místních newyorsk ch 
právníku je 2241-1956 a spis je pravdepodobne porádne hrub ..." 

V celé sérii podvodu spáchan ch na podporu m tu o "holocaustu" a ságy 
o esti milionech je je te jedna le . Samozrejme, rozhodnutí soudu o 
autenticnosti Deníku Anny Frankové nebylo "oficiálne oznámeno". 

Krátká zmínka mu e b t udelána i o dal ím deníku, kter  vy el jen krátce po 
príbehu Anny Frankové a nesl název Notes from the Warsaw Ghetto: Journal of 
Emanuel Ringelblum (Poznámky z var avského ghetta: deník Emanuela 
Ringelbluma, New York, 1958). Ringelblum byl vudcem sabotá e proti Nemcum v 
Polsku, jako i povstání ve var avském ghettu v roce 1943 pred tím, ne  byl nakonec 
zatcen a roce 1944 popraven. Ringelblumuv deník, kter  mluví o obycejn ch 
"bludech", které bez jakéhokoliv podlo eného tvrzení roz irují vyhlazování idu v 
Polsku, vy el pod tou stejnou komunistickou zá titou jako Hoessovy pameti. 
McGraw-Hill, vydavatel americké verze, priznává, e mu odmítli prístup k puvodním 
necenzurovan m svazkum, které v roce 1952 vydala ve Var ave komunistická vláda. 
V echny "dukazy"" o holocaustu, které pocházejí z komunistick ch zdroju, jsou jako 
historické dokumenty úplne bezcenné. 

NAHROMADENÉ V MYSLY 
Od války nastal bohat  rust senzacních knih o koncentracních táborech, 

vet inou idovského puvodu a ka dá z nich hromadí jednu hruzu za druhou, smí ené 
úlomky pravdy s temi nejsme nej ími v mysly a podvody, nemilosrdne tvorící 
budování pohádek, ze kter ch u  dávno zmizel jak koliv vztah k historick m faktum. 
Z techto typu jsme u  upozornili na absurdních Pet komínu od Olgy Lengyelové 
("ka d  den odstranení 24 000 tel"), Doctor at Auschwitz (Osvetimsk  doktor) od 
Miklose Nyiszliho, ocividne bájná a vymy lená postava, This was Aushwitz: The 
Story of Murder Camp (To byla Osvetim: Príbeh o tábore smrti) od Philipa Friedmana 
a tak dále, a  do nekonecna. 

Poslední z této rady je kniha Martina Greye For Those I Loved (Pro ty, které 
jsem miloval, Bodley Head, 1973), která se sna í b t zprávou o jeho zá itcích z 
tábora Treblinka v Polsku. Pred tím, ne  se Grey rozhodl, e napí e pameti, zab val 
se prodejem fale n ch staro itností do Ameriky. Av ak okolnosti, které doprovázely 
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jeho knihu, byly jedinecné, nebot poprvé se vá ne zapochybovalo nad autenticností 
obsahu knihy tohoto druhu. Dokonce i idé, znepokojeni kodou, kterou by to mohlo 
zpusobit, oznacili jeho knihu za fale nou a ptali se, zda vubec byl v Treblince, 
pricem  rádio BBC ho vinilo, proc pred napsáním zá itku cekal 28 roku. 

Zajímavé zji tení bylo, e v rubrice "osobních názoru" lond nské idovské 
kroniky z 30. brezna 1973 se Greyova kniha úplne odmítá, ale i tak tam byly udelány 
velké dodatky k m tu o esti milionech. Uvádí se tam, e: "Za jeden rok byl v 
Treblince zavra den skoro milion lidí. Plynové komory byly den co den zásobované 
18 000 lidmi". Je to skutecne hloupé, proto e hodne lidí si precte a prijme takov  
nesmysl bez toho, aby si ho overili. Kdyby bylo ka d  den zabito 18 000 lidí, pocet 
jeden milion by byl dosa en za 56 dní, ne "za jeden rok". Tento gigantick  v kon by 
zanechal zbyl ch deset mesícu roku úplne cist ch. 18 000 lidí ka d  den by "za 
jeden rok" znamenalo celkem 6 480 000. Znamená to tedy, e tech est milionu 
zemrelo v Treblince behem jednoho roku ? Co potom ty údaje tri a nebo ctyri miliony 
v Osvetimi ? Tato vec jednodu e ukazuje, e si jednou absurdní zkompromitovan  
údaj o esti milionech získal halasn  úspech a stal se mezinárodne prijateln m, tak e 
mohou b t vykonány jakékoli nesmyslné obmeny a nikdo ani nepomyslí na to, e by 
je mohl kritizovat. Ve zpetném pohledu na Greyovu knihu doprovázenou kolonkou 

idovské kroniky také odhaluje pohled dovnitr zfal ovan ch tvrzení o plynov ch 
komorách: "Gray pripomíná, e podlahy plynov ch komor nebyly v rovine, pricem  
jin  pozustal , kter  je pomáhal stavet, tvrdí, e byly v jedné rovine..." 

Príle itostne se objevují knihy b val ch obyvatel koncentracních táboru, které 
podávají úplne jin  obraz o podmínkách, jaké v nich prevládaly. Taková je i kniha 
Under Two Dictarors (Pod dvema diktátory), Lond n, 1950) od Margarety Buberové. 
Byla to nemecko- idovská ena, která strávila nekolik let v brutálních podmínkách 
ruského vezenského tábora predtím, ne  byla v roce 1940 poslána do 
Ravensbrücku, nemeckého tábora pro eny. V imla si, e v jejím kontingentu 
deportovan ch z Ruska byla jediná idovská osoba, která nebyla prímo osvobozena 
Gestapem. Její kniha predkládá v razn  rozdíl mezi táborem v sovetském Rusku a 
Nemecku. V porovnání se zanedbaností, necistotou a hladovením v ruském tábore 
na la Ravensbrück jako cist , civilizovan  a dobre spravovan . Pravidelné koupele a 
cisté bílé prádlo se jí zdálo b t po její drívej í zku enosti prepychem a její první jídlo, 
bíl  chleba, omácka, sladká ka e a su ené ovoce ji navádelo zeptat se druh ch 
obyvatel, zda je 3. srpen 1940 nejak  svátek a nebo slavnostní príle itost. Taky si 
v imla, e ravensbrücké baráky byly rozlehlej í v porovnání s chatrcemi z 
nahromadeného bahna v sovetském tábore. V posledních mesících roku 1945 
poznala postupn  úpadek táborov ch podmínek, jeho  príciny si vysvetlíme pozdeji. 

Dal í zpráva, která je v úplné neshode s populární propagandou je Die Gestapo 
Lässt Bitten (Gestapo vás zve) od Charlotty Bormannové, komunistického politického 
vezne, která byla také umístnena v Ravensbrücku. Nepochybne nejdule itej ím 
odhalením je v poved autorky, e bludy o plynov ch komorách byly zámerné a 
zlomyslné v mysly, které mezi vezni írili komunisti. Tato skupina neprijala 
Margaretu Buberovou kvuli jejímu veznení v sovetském Rusku. Dal í okující obraz o 
poválecn ch soudech je fakt, e Charlotte Bormannová nebyla pripu tena svedcit na 
Rastadském procese se zamestnanci tábora Ravensbrücku, kter  se odehrával ve 
francouzské okupacní zóne, co  byl obvykl  osud tech, kterí odmítli bajky o 
vyhlazování. 
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POVAHA KONCENTRACNÍCH TÁBORU A PODMÍNEK  

V NICH BEHEM VÁLKY 
  

  

Ve svojí knize Adolf Hitler, Colin Cross, kter  se k problémum této doby staví o 
mnoho inteligentneji, ne  jak je to zvykem, bystre zji tuje, e "Premistování idu a 
jejich zabíjení v case beznadejné válecné krize bylo z jakéhokoliv racionálního 
hlediska pohledu zbytecné" (str. 307). Presne tak, a z toho bodu se mu eme dobre 
zeptat na pravdepodobnost iracionalismu a zda to vubec bylo mo né. Je 
pravdepodobné, e ke konci války, kdy  Nemci bojovali o pre ití na dvou frontách, by 
na míle prevá eli miliony idu, aby podle predpokladu usporádali nákladná jatka ? 
Dopravení trech a nebo ctyr milionu idu jen do samotné Osvetimi (za predpokladu, 
e takové nafouklé mno ství existovalo, co  není pravda), by se na nemecké 

transportacní mo nosti uvalilo neprekonatelné bremeno, které by vysílilo 
podporování daleké ruské fronty. Transportování bájn ch esti milionu a 
nevycíslitelné mno ství jin ch národností do internacních táboru a jejich ubytování, 
oblecení a strava, by jednodu e paralyzovalo v echny vojenské operace. Není ádn  
duvod domnívat se, e úspe ní Nemci by takto ohrozili svoji budoucnost. 

Na druhé strane, rozumná transportace 363 000 veznu behem války do 
Osvetimi (mno ství, o kterém víme, e tam bylo zaregistrováno) dává smysl 
prinejmen ím v pomeru k nucen m pracem, pro které tam byli dodávaní. Ve 
skutecnosti je jisté, e ze trech milionu idu v Evrope byly internovány ne víc jak dva 
miliony idu, a je pravdepodobné, e císlo se pohybuje kolem 1 500 000. Pozdeji ve 
Zpráve cerveného krí e uvidíme, e napríklad na Slovensku se uveznení v táborech 
vyhnula celá idovská populace, pricem  jiní byli umístneni ve spolecn ch ghettech 
jako v Terezíne. Krome toho deportací ze západní Evropy bylo o mnoho méne. 
Reitlingeruv odhad, e z celkové populace 320 000 francouzsk ch idu bylo 
deportováno jen okolo 50 000, u  byl zmínen. 

Otázka musí b t polo ena i tak, zda bylo fyzicky mo né znicit ty údajné miliony 
idu. Meli na to Nemci dost casu ? Je pravdepodobné, e by spalovali miliony lidí, 

kdy  meli tak málo pracovních sil a ka d  vezen byl potrebn , aby se mohl zapojit do 
válecné v roby ? Bylo by to mo né, za est mesícu vyhubit milion lidí a zahladit po 
nich v echny stopy ? Dalo by se takové seskupení idu a jejich popravy udr et v 
tajnosti ? To jsou druhy otázek, na které by se kriticky myslící osoba mela zeptat. A 
velmi brzy objeví, e nejen statistické a dokumentacní dukazy, ale i jednoduchá 
logika zneva ují bajku o esti milionech. 
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I kdy  to nebylo mo né, aby se v nich zabíjely miliony lidí, povaha a mo nosti 
koncentracních táboru byly obrovsky prehnané, aby mohlo b t toto tvrzení aspon 
zdánlive duveryhodné. William Shirer v typicky lehkomyslné pasá i uvádí, e 
"V echny ze triceti táboru hlavních nacistick ch koncentracních táboru byly tábory 
smrti" (viz str. 1150). To je úplná le  a ted ji neprijímají ani hlavní propagátori m tu o 
vyhlazování. Shirer také cituje knihu od Eugena Kogona The Theory and Practice of 
Hell (Teorie a praxe pekla), New York, 1950, str. 227), která jako celkov  pocet úmrtí 
ve v ech táborech predkládá sme né císlo 7 125 000, presto Shirer v poznámce 
priznává, e je to "nepochybne vysoké". 

  

TÁBORY SMRTI" ZA ELEZNOU OPONOU 
Je pravdou, e spojenecká propaganda v roce 1945 tvrdila, e v echny 

koncentracní tábory, hlavne ty, které byly na území Nemecka, byly "tábory smrti", ale 
ne dlouho. K tomuto problému napsal v znamn  americk  historik Harry Elmer 
Barnes: "Tyto tábory smrti byly nejprve predlo ené v Nemecku, napríklad Dachau, 
Belsen, Buchenwald, Sachsenhausen a Dora, ale následne bylo dokázáno, e v 
techto táborech neexistovalo ádné systematické vyhlazovaní. Pozornost se potom 
obrátila na Osvetim, Treblinku, Belzec, Chelmno, Jonowska, Tarnow, Ravensbrück, 
Mauthausen, Breznia a Birkenau, co  nevycerpává seznam, jeho  délka se mení 
podle potreby" (Rampart Journal, léto 1967). To, co se stalo, bylo, e jistí celní 
pozorovatelé z britsk ch a americk ch okupacních vojsk v Nemecku zjistili, e mnoho 
obyvatel zemrelo behem posledních mesícu války na nemoci anebo hladem, ale 
konec koncu nena li ádn  dukaz o "plynov ch komorách". V sledkem bylo, e 
v chodní tábory v ruské zóne, jako Osvetim a Treblinka, se náhle dostaly do popredí 
jako centrum vyhlazování (presto nikomu nebylo dovoleno je videt) a tato náchylnost 
pretrvává dodnes. V techto táborech se pr  v echno odehrávalo, ale kdy  je zahalila 
elezná opona, nikdo nebyl schopn  prozkoumat tato obvinení. Komunisti tvrdí, e v 

obrovsk ch plynov ch komorách, které naráz pojmuly i 2 000 lidí, zemrely v Osvetimi 
ctyri miliony idu - a nikdo nemohl tvrdit opak. 

A jaká je pravda o takzvan ch "plynov ch komorách" ? Stephen F. Pinter, kter  
jako právník pro Válecné oddelení Spojen ch státu slou il v armáde v Nemecku a 
Rakousku est roku po válce, udelal 14. cervna 1959 v rozsáhle cteném katolickém 
casopise Our Sunday Visitor následující v poved: 

"V Dachau jsem byl jako právní zástupce Válecného oddelení Spojen ch státu 
17 mesícu po válce a mu u potvrdit, e v Dachau nebyla ádná plynová komora. To, 
co tam bylo náv tevníkum a ohledávacum ukazované a nesprávne popsané jako 
plynová komora, bylo krematorium. Taky v ádném koncentracním tábore v 
Nemecku nebyla plynová komora. Bylo nám receno, e plynová komora je v 
Osvetimi, ale kdy  to bylo v ruské okupacní zóne, nemeli jsme povolení jít tam 
vy etrovat, nebot Rusové by to nedovolili. Z m ch esti poválecn ch roku stráven ch 
v Nemecku a Rakousku jsem byl schopen stanovit, e jisté mno ství zabit ch idu tu 
bylo, ale tento pocet urcite nikdy nedosáhl císla milion. Povídal jsem si s tisíci idu, 
b val ch obyvatel koncentracních táboru v Nemecku a v Rakousku a v této veci se 
pova uji za velmi kvalifikovaného". 
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Toto je príbeh, kter  se od obvyklé propagandy velmi odli uje. Pinter má 
samozrejme velké znalosti o problému, ve kterém jsou krematoria predstavována 
jako plynové komory. Je to velmi frekventované, a proto e v techto táborech nikdy 
neexistovaly plynové komory, zacal se pou ívat zavádející v raz "plynová pec" s 
cílem poplést si plynovou komoru s krematoriem. Krematoria, samostatné pece 
podobné tem, jaké se pou ívají i dnes, se pou ívala jednodu e na zpopelnení tech 
osob, které v tábore zemrely z ruzn ch prirozen ch prícin, hlavne na infekcní nemoci. 
Tento fakt byl na záver dokázán i nemeck m arcibiskupem kardinálem Faulhaberem 
z Mnichova. Informoval Americany, e v zárí 1944 bylo behem náletu na Mnichov 
zabito 30 000 lidí. Toho casu po ádal arcibiskup úrady, aby byla tela obetí 
zpopelnena v krematoriu v Dachau. Ale bylo mu bohu el receno, e tento plán 
nemu e b t vykonan ; krematorium, které má jen jednu pec, nebylo schopné 
zvládnout kremaci tel obetí náletu. Proto je jasné, e si nemohlo poradit ani s 238 
000 idovsk mi tely, která tam byla údajne zpopelnena. Aby se to dalo uskutecnit, 
muselo by b t krematorium v nonstop provozu 326 roku a získalo by tím 530 tun 
popela. 

SNÍ ENÍ POCTU OBETÍ 
Pocty obetí v Dachau jsou typick m príkladem zvelicování, které jsou od tehdy 

o dost upravené. V roce 1946 odhalil pametní desku Philip Auerbach, idovsk  státní 
kanclér bavorské vlády, kter  byl odsouzen za zproneveru penez, o kter ch tvrdil, e 
to je od kodné pro idy, pricem  tyto osoby ve skutecnosti neexistovaly. Na desce 
stálo: "Tato plocha je památná jako svatostánek 238 000 osobám, které tu byly 
spáleny". Od tehdy se oficiální pocet obetí musel pravidelne posouvat smerem dolu a 
ted stojí na císle 20 600, z neho  vet ina zemrela ke konci války na tyfus a hladem. 
Toto sni ování k deseti procentum puvodního poctu bude nepochybne pokracovat a 
jednoho dne se uplatní i pri celkovém vymy leném císle est milionu. 

Dal ím príkladem velk ch oprav je soucastn  odhad osvetimsk ch obetí. 
Absurdní tvrzení o trech anebo ctyrech milionech u  nejsou prijatelná ani pro 
Reitlingera. Celkov  pocet obetí ted odhaduje na 600 000; a i kdy  je toto císlo stále 
extrémne zvelicené, je to dule ité ubrání a dají se ocekávat i dal í postupy. Sám 
Shirer cituje poslední Reitlingeruv odhad, ale to se neshoduje s jeho drívej ím 
tvrzením, e polovina z toho poctu, okolo 300 000 madarsk ch idu, byla údajne 
"zabita za 46 dní" - nejvet í príklad nejnespolehlivej ího nesmyslu, kter  je k této veci 
napsan . 

LIDSKÉ PODMÍNKY 
To, e ke konci války zahynulo v chaotick ch podmínkách nekolik tisíc obyvatel 

tábora, nás privádí k otázce o jejich podmínkách behem války. Ty byly v 
nespocetn ch knihách velmi hrozného a o klivého druhu schválne zfal ovány. 
Zpráva Cerveného krí e, prozkoumaná pozdeji, na záver ukazuje, e behem války 
byly tábory rádne rízené. Pracující obyvatelé dostávají i behem roku 1943 a 1944 
denní dávku ne méne jak 2 750 kalorií, co  je víc ne  dvojnásobek prumerné civilní 
dávky v okupovaném Nemecku po roce 1945. Obyvatelstvo bylo pod pravidelnou 
zdravotní pécí a ti, kterí vá ne onemocneli, byli prelo eni do nemocnice. Narozdíl od 
sovetsk ch táboru v ichni obyvatelé mohli dostat od Speciální podpurné divize 
cerveného krí e balík s jídlem, oblecením a lékarsk m materiálem. Úrad verejné 
aloby vedl dukladne vy etrení ka dého prípadu kriminálního charakteru a ti, kterí 

byli uznáni nevinn mi, byli osvobozeni z obvinení a ty, kterí byli uznaní jako vinní z 
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te k ch trestn ch cinu, odsoudil vojensk  soud a nakonec byli popraveni. V 
kolbensk ch federálních archivech je Himmleruv príkaz z ledna 1943 t kající se 
poprav a souhlasí, e " ádná brutalita není dovolená" (Manvell & Frankl, viz str. 312). 
Príle itostne se udála nejaká brutalita, ale takové prípady okam ite peclive 
prozkoumal soudce S.S. Konrad Morgen z Úradu rí ské kriminální policie, jeho  
prací bylo vy etrovat nesrovnalosti v ruzn ch táborech. Sám Morgen ob aloval 
buchenwaldského velitele Kocha z v tr nosti v jeho tábore a na tento proces byla 
prizvána i nemecká verejnost. Je dule ité, e Oswald Pohl, správce systému 
koncentracních táboru, se kter m bylo v Norimberku tak hrube zacházeno, se 
priklánel k potrestání Kocha trestem smrti. Ve skutecnosti odsoudil soud S.S. Kocha 
na smrt, ale byla mu místo toho dána mo nost slou it na ruské fronte. Av ak 
predtím, ne  to mohl udelat, princ Waldeck, krajsk  vudce S.S., vykonal jeho 
popravu. Tento prípad je dostatecn m dukazem toho, s jakou vá ností se S.S. dívalo 
na nepotrebnou brutalitu. Behem války se kvuli zabránení v tr nostem vedlo nekolik 
podobn ch soudních alob S.S. a pred rokem 1945 se vy etrovalo víc jak 800 
prípadu. Morgen v Norimberku svedcil, e o prevládajících podmínkách v tábore 
osobne diskutoval se stovkami jejich obyvatel. Zjistil, e ohledne nemocnice tam byly 
nejaké men í pripomínky a v iml si, e tempo a v kon byly pri nucen ch prácích o 
moc ni í ne  mezi nemeck mi obcansk mi zamestnanci. 

Pinterovy dukazy a dukaz kardinála Faulhabera byly predlo eny tak, aby 
znevá ily obvinení o vyhlazování v Dachau a abychom videli, jak pocet obetí tohoto 
tábora postupne klesá dolu. Ve skutecnosti mu e b t tábor v Dachau, nedaleko 
Mnichova, brán jako prumern  príklad internacních míst. Nucená práce v továrnách a 
dílnách byla ka dodenním úkolem, ale komunistick  vudce Ernst Ruff ve svém 
príse ném prohlá ení z 18. dubna 1947 v Norimberku svedcil, e zacházení s vezni 
behem popsan ch prací jako i v celém tábore Dachau zustalo lidské. Tajn  polsk  
vudce Jan Piechowiak, kter  byl v Dachau od 22. kvetna 1940 a  do 29. dubna 1945, 
také 21. kvetna 1946 svedcil, e se s vezni dobre zacházelo, a e táboroví 
zamestnanci S.S. byli "disciplinovaní". Berta Schirotschin, která behem války 
pracovala v potravinárské slu be v Dachau, svedcila, e a  do roku 1945, i pres 
zvy ující se bídu v Nemecku, pracující obyvatelé dostávají ka dé ráno o 10. hodine 
svacinu. 

Ve v eobecnosti stovky príse n ch prohlá ení z Norimberku svedcí o lidsk ch 
podmínkách, které prevládaly v koncentracních táborech; ale duraz se stále kladl jen 
na ty, které na nemecké velení vrhaly zl  stín a mohly b t pou ité pro cílenou 
propagandu. Studia dokumentu také ukazují, e idov tí svedci, kterí se pohor ovali 
nad jejich deportací a umístení ve vezensk ch táborech, meli skon obrovsky 
zvelicovat tvrdost jich podmínek, pricem  clenové jin ch národností, kterí tam byli 
internováni z politick ch prícin ji  v e uveden ch, poskytli ve v eobecnosti je te 
kolísavej í obraz. V mnoha prípadech vezni, jako napríklad Charlotte Bormannová, 
jejich  zá itky se neshodovaly s popisem, kter  byl predlo en  v Norimberku, nebyli 
pripu teni ke svedectví. 

NEODVRATITELN  CHAOS 
Klidná situace, která prevládala v nemeck ch koncentracních táborech, se 

pomalu v posledních stra n ch mesících roku 1945 hroutila. Zpráva Cerveného krí e 
z roku 1948 vysvetluje, e nálety spojencu paralyzovaly transportacní a komunikacní 
systémy Rí e, tak e se do táboru nedostávalo ádné jídlo a hlad si vy ádal 
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narustající pocet obetí nejen ve vezensk ch táborech, ale i mezi nemeck m 
obyvatelstvem. Tato hrozná situace v tábore byla doprovázena velkou hustotou 
obyvatel a z toho vypl vajícím vypuknutím tyfové epidemie. Prelidnení bylo 
v sledkem toho, e vezni z v chodních táboru, napríklad z Osvetimi, byli pred 
rusk m postupem evakuováni na západ. Kolony takov ch unaven ch lidí pri ly do 
nekolika nemeck ch táboru jako Belsen a Buchenwald, které se samy nacházely ve 
stavu velk ch te kostí. V techto mesících byl hlavní belsensk  tábor, nedaleko mesta 
Brémy, v chaotick ch podmínkách a Himmleruv lékar Felix Kersten, antinacista, 
vysvetluje, e ne tastné pojmenování "tábor smrti" znamenalo jedine zurení tyfové 
epidemie, která tam vypukla v breznu 1945 (Memoirs 1940 - 1945 (Pameti 1940 - 
1945), Lond n, 1956). Tyto stra livé podmínky si nepochybne vy ádaly nekolik tisíc 
obetí na ivotech a tyto podmínky jsou ukazovány na fotografiích s vysílen mi 
lidsk mi bytostmi a hromadami mrtvol, které propagandisté s pote ením ukazují s 
tvrzením, e to jsou obeti "vyhlazování". 

Prekvapující cestná zpráva o situaci v Belsenu se v roce 1945 objevila v 
Dejinách druhé svetové války (svazek 7, c. 15) od Russela Bartona, tehdej ího 
správce a konzultanta psychiatra v nemocnici Severalls v Essexe, kter  po válce jako 
medik strávil v tábore jeden mesíc. Jeho prohlá ení ive zobrazuje skutecné príbehy 
o úmrtnosti, která se ke konci války v takov ch táborech vyskytovala a jak k temto 
extremním podmínkám, které tam prevládaly, do lo. Dr. Barton vysvetluje, e kdy  v 
roce 1945 prevzal velení v Belsenu, "tak si myslel, e v tábore byly nejaké 
ukrutnosti", krome disciplíny a te ké práce. "Mnoho lidí" pí e Dr. Barton, "popsalo 
podmínky veznu tak, aby schválne po kodili Nemce... Obyvatelé táboru horlive 
citovali príklady brutality a zanedbávání a novinári z ruzn ch zemí, kterí tábor 
nav tevovali, podávali tamní situaci podle potreby propagandy u nich doma." 

Av ak Dr. Barton objasnuje, e podmínkám hladovení se za techto okolností 
nedalo vyhnout a e se odehrávala jen v mesících v roce 1945. "Z rozhovoru s vezni 
se zdálo, e podmínky v tábore nebyly a  do konce roku 1945 a  tak zlé. Mezi 
borovicov mi stromy byly postaveny chatrce, z nich  byla ka dá zaopatrena 
laboratoremi, umyvadly, sprchami a pecemi na topení." Prícina nedostatku jídla je 
také vysvetlena: "Nemeck mi dustojnick mi lékari mi bylo receno, e behem nekolika 
mesícu bylo dová ení potravy do tábora slo ité. Na v echno, co se pohnulo, byla s 
nejvet í pravdepodobností shozena bomba... Byl jsem prekvapen , kdy  jsem na el 
záznamy staré dva a nebo tri roky, kde stálo, e ka d  den se tam varila obrovská 
mno ství jídel. Od té doby jsem byl presvedcen , narozdíl od populárního názoru, e 
tam nikdy neexistovala politika úmyslného vyhlazování. Proc potom tolik lidí trpelo na 
podv ivu ?... Hlavní príciny takového stavu byly v Belsenu nemoci, velké prelidnení, 
nedostatek zákonu a porádku ve vnitrních chatrcích a nedostatek zásoby jídla, vody 
a léku". Nedostatek porádku, kter  vedl k v tr nostem pri rozdelování jídla, potlacili 
Britové palbou z automatick ch zbraní a ukázáním síly, kdy  se britské tanky a 
obrnená vozidla dostaly do tábora. 

Krome toho, za techto okolností neodvratn ch smrtí, Glyn Hughes odhaduje, e 
asi "dal ích tisíc bylo zabito kvuli dobrote anglick ch vojáku, kterí jim dávali vlastní 
prídely a cokolády." Jako mu , kter  byl v Belsenu, si Dr. Barton velmi dobre 
uvedomuje l i bajek o koncentracních táborech a uzavírá: "Pokou ejíc se odhadnout 
príciny toho, co se odehrávalo v Belsenu, se musíte mít na pozoru pred hrozn m 
popisem pro cíle propagandy, která ukazuje masy vyhladovel ch tel." Mluvit o techto 
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podmínkách "naivne v termínech ´dobr ´ a nebo ´zl ´ znamená ignorovat základní 
skutecnosti..." 

ZFAL OVANÉ FOTOGRAFIE 
Nejen e byly takové situace jako ty v Belsenu hanebne vyu ívané k cílené 

propagande, ale tato propaganda také pou ívala úplne zfal ované fotografie a filmy o 
ukrutnostech v táborech. Ve skutecnosti se extrémní belsenské podmínky 
odehrávaly ve velmi málo táborech, vet inu táboru ty nejvet í te kosti nepostihly a 
jejich obyvatelé pre ili v dobrém zdraví. Jako v sledek byly na zvelicování pou ívány 
falzifikáty. Ohromující príklad takového falzifikátu byl 29. ríjna 1948 odhalen  v 
britském listu Catholic Harald. Stálo tam, e v Casseli, kde byl ka d  dospel  Nemec 
prinucen  videt film o "hruzách" v Buchenwaldu, videl jeden doktor z Goettigenu sám 
sebe na plátne, jak si prohlí í obeti. Ale on sám v Buchenwaldu nebyl. Po chvíli 
prekvapení usoudil, e to, co videl, byla cást filmu natocená po otresném 
spojeneckém náletu na Drá dany z 13. února 1945, kde dotycn  doktor pracoval. 
Tento film byl 19. ríjna 1948 promítan  v Casseli. Po náletu na Drá dany, kter  zabil 
rekordních 135 000 lidí, hlavne en a detí na úteku, byla behem nekolika t dnu 
pálena tela obetí v jamách, do kter ch se ve lo asi 400 a  500 lidí. To byly scény, 
které mely pocházet z Buchenwaldu a které doktor poznal. 

Fal ování fotografií o ukrutnostech z válecn ch dob není novinka. Pro irokou 
informaci se ctenári doporucuje precíst kniha Arthura Ponsonbyho Falsehood in 
Wartime (L i o válecn ch dobách), Lond n, 1928), která odhaluje zfal ované 
fotografie o nemeck ch ukrutnostech z 1. svetové války. Ponsonby uvádí v mysly 
jako "továrna na lidské mrtvoly" a "bezruká belgická dvojcata", které podezrele 
pripomínají propagandu o nacistick ch "ukrutnostech". F. J. P. Veale ve své knize 
vysvetluje, e fale n  "hrnec s lidsk m m dlem", kter  v Norimberku celkem vá ne 
predlo ila ruská ob aloba, byl v mysl, kter  se ztoto noval s britskou fámou o 
"továrne na lidské mrtvoly", ve které pr  Nemci jako upíri získávali ze zpracovan ch 
mrtvol ruzné v robky (Veale, viz str. 192). Za toto obvinení se musela britská vláda 
po roce 1918 omluvit. V roce 1945 znovu o ilo v príbehu o stínítkách vyroben ch z 
lidské ku e, co  bylo presne tak fale né, jako i sovetské "m dlo z lidí". Ve 
skutecnosti podávají Manvell a Frankl neochotne priznání, e dukaz o stínítkách z 
buchenwaldského procesu "se pozdeji ukázal jako pochybn " (Neporovnateln  
zlocin, str. 84). Jist  Andreas Pfaffeberger to uvedl ve svém "príse nému 
prohlá ení". O tomto druhu dukazu jsme u  mluvili, ale generál Lucius Clay v roce 
1948 pripustil, e príse ná prohlá ení pou ívaná na procesech se po dukladném 
prozkoumání ukázala jako velké vásty. 

Vynikající práci o zfal ovan ch fotografiích o ukrutnostech t kajících se m tu o 
esti milionech odvedl Udo Walendy ve svojí knize Bild ´Dokumente´ für 

Geschichtsschreiburg? (Obrazové ´dokumenty´ pro psaní historie?), Vlotho/Weser, 
1973) a z velkého mno ství uveden ch príkladu predstavujeme jeden i v této knize. 
Puvod první fotografie je neznám , ale ta druhá je fotomontá . Bli í prozkoumání 
okam ite odhaluje, e stojící postavy byly prevzaty z první fotografie a pred ne byla 
polo ena hromada mrtvol. Stena byla premístena a takto vznikla úplne nová hruzná 
"fotografie". Tento do nebe volající podvod se objevuje na 341. strane knihy R. 
Schnabela o S.S., Macht ohne Moral: eine Dokumentation über die S.S. (Moc bez 
morálky: dokumentace o S.S.), Frankfurt, 1957), s nadpisem "Mauthausen" (Walendy 
uvádí je te dal ích osmdesát príkladu v schnabelove knize). Stejná fotografie se 
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objevila v Proceedings of the International Military Tribunal (Spisy Mezinárodních 
válecn ch tribunálu), svazek XXX, str. 421), se stejn m cílem ukázat tábor 
Mauthausen. Taky je bez jakéhokoliv overení pou ita Eugenovem Aroneanuovem v 
dokumentech F. 321 pro Mezinárodní norimbersk  tribunál Konzentrationlager 
(Koncentracní tábor); Heinzovem Kühnichovem KZ - Staat (Stát koncentracních 
táboru), Berlín, 1960, str. 81); Václavem Bedrychem Mauthausen (Praha, 1959); a v 
knize Roberta Neumanna Hitler - Aufstieg und Untergang des Dritten Reiches (Hitler 
- vzestup a pád Tretí Rí e), Mnichov, 1961). 
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IDÉ A KONCENTRACNÍ TÁBORY: PRAVDIVÁ V POVED 

CERVENÉHO KRÍ E 
  

Existuje jeden prehled o idovské otázce behem 2. svetové války a podmínkách 
v nemeck ch koncentracních táborech, kter  je nejcestnej í a nejobjektivnej í, 
trísvazkov  Report of the International Comitee of the Red Cross on its Activities 
during the Second World War (Zpráva Mezinárodní komise cerveného krí e o jeho 
aktivitách behem druhé svetové války), eneva, 1948). Tato podrobná zpráva z 
úplne neutrálního zdroje sloucila a rozepsala svoje nálezy ve dvou zprávách: 
Documents sur lactivité du CICR en faveur des civils detenus dans les camps de 
concentraton en Allemagne 1939-1945 ( eneva, 1946) a Inter Arma Caritas: the 
Work of the ICRC during the Second World War ( eneva, 1947). T m autoru, 
kterému predsedal Fréderic Siordet, na úvodních stranách zprávy vysvetluje, e 
jejich cílem byla, v tradicích Cerveného krí e, prísná neutralita, a v tom spocívá její 
obrovská hodnota. 

Mezinárodní komise cerveného krí e (ICRC) se v roce 1929 úspe ne zúcastnila 
enevského vojenského sjezdu, aby získala prístup k civilním veznum, které ve 

strední a západní Evrope zadr ovaly nemecké úrady. Naopak ICRC nebyla schopná 
získat jak koliv prístup do Sovetského svazu, kter  usnesení sjezdu neprijal. Miliony 
civilistu a vojensk ch zajatcu zadr ovan ch v SSSR, o jejich  podmínkách se vedelo, 
e jsou jedny z nejhor ích, byly tímto úplne odríznuty od jakéhokoliv mezinárodního 

spojení a nebo dozoru. 

Zpráva Cerveného krí e je první, ve které jsou opodstatneny okolnosti, za 
kter ch byli idé dopraveni do koncentracních táboru, tzv. jako neprátel tí cizinci. Pri 
popisování dvou typu jako kategorii civilních zajatcu rozeznává zpráva druh  typ jako 
"Civilisti deportovaní z administrativních duvodu (v nemcine "Schutzhäftlinge"), 
jejich  zatcení melo politick  a nebo rasov  charakter, nebot jejich prítomnost byla 
pova ována jako nebezpecí vuci státu a nebo okupacní síly" (svazek III, str. 73). 
Pokracuje, e tyto osoby "se nacházely ve stejném stavu, jako osoby zatcené a nebo 
uveznené podle zákona z bezpecnostních duvodu" (str. 73). 

Zpráva priznává, e na zacátku se Nemci zdráhali povolit Cervenému krí i 
inspekci lidí, kterí byli uvezneni z bezpecnostních duvodu, ale ve druhé polovine roku 
1942 obdr ela ICRC od Nemecka dule ité povolení. Od srpna 1942 mel dovoleno 
distribuovat balícky s jídlem do hlavních koncentracních táboru v Nemecku a 
pocátkem února 1943 bylo toto povolení roz íreno na v echny tábory a veznice 
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(svazek III, str. 78). ICRC se co nejdrív spojila s velitely táboru a zacala je 
podporovat jídlem, co  fungovalo a  do posledních mesícu roku 1945 a idov tí 
zajatci se doslova vrhli do psaní dekovn ch dopisu. 

PRÍJEMCI BALÍKU CERVENÉHO KRÍ E BYLI IDÉ 
Ve zpráve se uvádí, e "denne bylo zabaleno 9 000 balíku. Od jara 1943 do 

kvetna 1945 bylo do koncentracních táboru posláno asi 1 200 000 balíku s celkovou 
hmotností 4 500 tun." (svazek III, str. 80). Krome jídla obsahovaly i oblecení a léky. 
"Balíky byly poslány do táboru Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, 
Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsbergam-Lech, Flöha, 
Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Terezín, Osvetim, Bergen-
Belsen, do táboru v blízkosti Vídne a ve stredním a ji ním Nemecku. Hlavními 
príjemci byli Belgicané, Holandané, Francouzi, Rekové, Italové, Norové, Poláci a 
hlavne idé" (svazek III, str. 83). Behem války "komise rozbírala a rozdelila v podobe 
pomocn ch príspevku víc jak 20 milionu v carsk ch franku, které dostala od 
idovsk ch sociálních organizací, hlavne od americké Komise spolecné distribuce z 

New Yorku" (svazek I, str. 644). Této organizaci povolila nemecká vláda rídit v 
Berlíne svoji kancelár a to a  do doby, dokud nevstoupili Americané do války. ICRC 
prohlásila, e stáhnutí jejích rozsáhl ch podpurn ch operací pro idovské zajatce 
nebylo ze strany Nemecka, ale kvuli neprístupné spojenecké blokáde v Evrope. 
Vet inu nákupu potravin byla uskutecnena v Rumunsku, Madarsku a na Slovensku. 

ICRC udelila zvlá tní pochvalu bohat m podmínkám, které a  do její poslední 
náv tevy v dubnu 1945 prevládaly v Terezíne. Tento tábor, "kde bylo z ruzn ch zemí 
deportováno 40 000 idu, byl pomerne privilegovan m ghettem" (svazek III, str. 75). 
Podle zprávy "delegáti komise mohli nav tívit tábor v Terezíne, kter  byl jen pro idy 
a vládly tam zvlá tní podmínky. Z informací, které posbírala komise, byl tento tábor 
zalo en jako experiment, kter  uskutecnili jistí vudcové Rí e... Tito mu i si práli dát 
idum prostredky na zalo ení komunálního ivota ve meste s jejich vlastní správou a 

mo ností skoro úplné autonomie... Dva vyslanci nav tívili tento tábor 6. dubna 1945. 
Potvrdili prízniv  dojem, kter  získali u  behem první náv tevy" (svazek I, str. 642). 

ICRC také udelila pochvalu re imu Iona Antonesca ve fa istickém Rumunsku, 
kde mohla komise roz írit svoji pomoc mezi 180 000 rumunsk ch idu, a to a  do 
dob sovetské okupace. Pomoc byla potom ukoncena a komise horce poznamenala, 
e se nikdy nepodarilo "poslat neco takového do Ruska" (svazek II, str. 62). Taková 

situace se vztahovala na mnoho nemeck ch táboru po jejich "osvobození" Rusy. 
Poté, kdy bylo po zacátku sovetské okupace mnoho zajatcu evakuováno na západ, 
obdr ela ICRC objemn  príliv po ty z Osvetimi. Ale snahy Cerveného krí e poslat 
pomoc zajatcum, kterí byli v Osvetimi a zustali pod sovetskou kontrolou, byly marné. 
Av ak balíky s jídlem byly je te poslány b val m obyvatelum Osvetimi, kterí byli 
prevezeni do táboru jako Buchenwald a Oranienburg. 

ÁDNÉ DUKAZY O GENOCIDE 
Jedna z nejdule itej ích stránek zprávy cerveného krí e je, e objasnuje 

pravdivé príciny událostí, které se ke konci války v táborech nepochybne staly. 
Zpráva ríká: "V chaotick ch podmínkách, ve kter ch se Nemecko behem invaze v 
posledních mesících války nacházelo, nedostaly tábory ádné zásoby jídla a hlad si 
vy ádal zvy ující pocet obetí. Nemecká vláda, sama znepokojená touto situací, 
naposled informovala ICRC 1. února 1945... V Breznu 1945 prinesly rozhovory mezi 
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prezidentem ICRC a generálem S.S. Kaltenbrunnerem je te rozhodnej í v sledky. 
Podporu mohla nadále poskytovat ICRC a do ka dého tábora byl povolán jeden 
vyslanec..." (svazek III, str. 83). Je jasné, e nemecké úrady i pres vet inu problému 
maximálne ulehcovaly tuto stra nou situaci. Cerven  krí  je celkem presn , kdy  
uvádí, e pomoc s jídlem byla v té dobe zastavena kvuli spojeneckému 
bombardování nemeck ch transportu a v zájmu internovan ch idu protestoval 15. 
brezna 1944 proti "barbarské vzdu né válce spojencu" (Inter Arma Caritas, str. 78). 
Kolem 2. ríjna 1944 varovala ICRC nemecké ministerstvo zahranicních vecí o 
hrozném úpadku nemeckého transportacního systému prohlá ením, e podmínky 
hladomoru se pro lidi v Nemecku staly nezvratn mi. 

Co se t ce teto podrobné trísvazkové zprávy, je dule ité zduvodnit, e vyslanci 
Mezinárodního cerveného krí e nena li v táborech v okupované Evrope, v tech, 
které byly pod správou Trojpaktu, ani jedin  dukaz o úmyslné politice vyhlazování 
idu. Ani v jedné ze sv ch 1 600 stran nevzpomíná zpráva nejakou takovou vec, jako 

je plynová komora. Priznává, e idé, jako mnoho jin ch národností zapleten ch do 
války, trpeli bídou a nedostatkem, ale jeho úplné mlcení o nejakém plánovaném 
vyvra dování je samo o sobe dostatecné vyvrácení m tu o esti milionech. Jako 
zástupci z Vatikánu, se kter mi spolupracovali, tak i Cerven  krí  pova oval za 
nemo né, aby pripustili vykonávání genocidy, která se podle nekter ch zdroju stala 
rozkazem dne. 

Co se t ce mno ství úmrtnosti, zpráva poukazuje, e vet ina idovsk ch 
doktoru z táboru byla pou ita pri bojích na v chodní fronte, tak e v roce 1945, kdy  
vypukla tyfová epidemie, nebyli k dispozici (svazek I, str. 204). Mimochodem, takté  
je casto tvrzeno, e masové popravy byly vykonávány v plynov ch komorách 
rafinovane zamaskovan ch jako sprchy. Zpráva toto nepodlo ené tvrzení pova uje 
za nesmysl. "Nejen prostory na um vání, ale i instalace pro koupelny, sprchy a 
pracovny byly delegáty pro etreny. Casto se museli do adovat, aby udelali armatury 
je te jednodu í a aby je opravili a nebo zvet ili" (svazek III. str. 594). 

NE V ICHNI BYLI INTERNOVÁNI 
Tretí svazek zprávy cerveného krí e, kapitola c. III (I. idovská civilní populace) 

se zab vá "pomocí, která byla dána idum, jen  byli na svobode", a tato kapitola 
celkem objasnuje, e do internacních táboru nebyli v ádném prípade umístneni 
v ichni evrop tí idé, ale e nekterí z nich, i kdy  byli vystaveni urcit m omezením, 
zustali soucástí civilního obyvatelstva. To ale prímo odporuje "dukladnosti" údajného 
"vyhlazovacího programu" a ve zfal ovan ch Hoessov ch pametech se tvrdí, e 
Eichmann chtel se svojí posedlostí získat "ka dého ida, kter  byl v jeho dosahu". 
Napríklad o Slovensku, které mel na starost Dieter Wisliczeny, zpráva uvádí, e 
"povolení zustat v zemi mela velká cást idovské men iny a v té dobe bylo 
Slovensko pova ováno za neco jako nebeské útoci te pro idy a to hlavne pro ty, 
kterí pricházeli z Polska. Zdá se, e ti idé, kterí zustali na Slovensku, byli a  do 
srpna 1944, kdy se tam uskutecnilo povstání proti nemeck m silám, v úplném 
bezpecí. I kdy  je pravdou, e vydáním zákona z 15. kvetna 1942, kter  se t kal 
internování nekolika tisíc idu, tito lidé byli zadr ováni v táborech s pomerne dobr m 
jídlem a ubytováním a zajatci mohli dobrovolne vykonávat placenou práci, její  
podmínky a platové po adavky byly podobné tem na volném pracovním trhu" 
(svazek I, str. 646). 
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Nejen e se velk  pocet z techto pribli ne trí milionu vyhnul uveznení, ale 
emigrace idu pokracovala i behem války hlavne pres Madarsko, Rumunsko a 
Turecko. A co víc, emigraci z území, která predtím okupovali Nemci, ulehcila také 
Rí i, jako tomu bylo v prípade polsk ch idu, kterí utekli do Francie je te predtím, 
ne  bylo Polsko okupované. " idé z Polska, kterí se nacházeli ve Francii a obdr eli 
vstupní vízum do Spojen ch státu, byli zadr ováni nemeck mi okupacními úrady, 
které pozdeji uznaly platnost asi trem tisícum cestovních pasu, které idum vydali 
konzultanti jihoamerick ch státu" (svazek I, str. 645). Tito idé byli jako budoucí 
americtí obyvatelé uvezneni v tábore pro americké cizince v ji ní Francii ve meste 
Vittel. 

Emigrace evropsk ch idu zejména z Madarska pokracovala i behem války a 
nemecké úrady jí nekladly vubec ádné preká ky. "A  do brezna 1944," ríká zpráva 
cerveného krí e, "mohli idé, kterí meli vízum do Palestiny, svobodne opustit 
Madarsko" (svazek I, str. 648). I po nahrazení Horthyho vlády v roce 1944 (kvuli 
pokusu o prímerí se Sovetsk m svazem) vládou je te víc závislou na nemeck ch 
úradech emigrace idu je te stále pokracovala. Komise ochranovala záruky 
Spojen ch státu i Británie, "aby v emi zpusoby podporovala emigraci idu z 
Madarska," a od vlády USA obdr ela ICRC zprávu, kde stálo, e "Vláda Spojen ch 
státu... v slovne opakuje svoji záruku, e udelá prípravy na péci o v echny idy, kterí 
mají za soucasn ch okolností povolení odejít" (svazek I, str. 649). 
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PRAVDA NAKONEC: PRÁCE PAULA RASSINIERA 

  

Bez jak koliv pochybností je nejdule itej í a nejpravdivej í studií o otázce 
vyhlazování práce francouzského historika profesora Paula Rassiniera. Pozoruhodná 
hodnota jeho práce spocívá v tom, e Rassinier sám poznal ivot vezne v nemeckém 
koncentracním tábore a také, e jako socialistického intelektuála a antinacistu ho 
nemu e nikdo obvinit z toho, e by obhajoval Hitlera a národní socialismus. A  do 
svojí smrti v roce 1966 strávil Rassinier svoje poválecné roky obhajováním 
spravedlnosti a historické pravdy a v zkumem, kter  vylo ene odmítal m tus o esti 
milionech a legendy o nacistickém démonismu. 

Od roku 1933 a  do roku 1943 byl Rassinier profesorem historie na College 
d´enseignement v Belforte, na akademii de Besancon. Behem války se zapojil do 
odbojové cinnosti, a  dokud ho 30. ríjna 1943 nezatklo Gestapo a potom byl a  do 
roku 1945 umístnen  v koncentracním tábore Buchenwald a Dora. Ke konci války 
dostal v Buchenwaldu tyfus, kter  tak podlomil jeho zdraví, e u  dál nemohl 
pokracovat v ucení. Po válce byl Rassinier odmenen  vyznamenáním Medaille de la 
Résistance a Reconnaisance Francaise a byl ve francouzské komore poslancu, ze 
které ho v listopadu 1946 vyhnali komunisti. 

Rassinier se potom pustil do své v znamné práce, která se zab vala 
systematickou anal zou údajn ch krutostí Nemcu behem války, ale hlavne 
domnel m "vyhlazováním" idu. Jeho díla jsou samozrejme velmi málo známá; jen 
zrídka byly jeho práce prelo eny do jin ch jazyku a v anglictine se neobjevila ani 
jedna jeho práce. Jeho nejdule itej í díla jsou: Le Mensonge d´Ulysse (Odysea l i, 
Parí , 1949), prozkoumání podmínek v koncentracních táborech, které byly zalo eny 
na jeho vlastních zku enostech; a Ulysse trahi par les siens (1960), pokracování, 
které nadále odmítalo podvody propagandy t kající se koncentracních táboru. Jeho 
velkolepá práce byla zakoncena dvema záverecn mi pracemi, Le Véritable Procès 
Eichmann (1962) a Le Drame des Juifs européens (1964), ve kter ch Rassinier 
pomocí pecliv ch statistick ch anal z odhaluje necestné a nedbalé prekrucování 
faktu o osudu idu. Poslední práce se také zab vá politickou a financní dule itostí 
legendy o vyhlazování a izraelsk m a komunistick m vykoristováním s jeho pomocí. 

Jednou z mnoh ch zásluh Rassinierovy práce je vyvrácení m tu o celkové 
nemecké "zka enosti"; s nicivou sílou odhaluje, jak byla historická pravda zahlazena 
a nahrazena neproniknutelnou oponou partyzánské propagandy. Jeho zkoumání 
nakonec ukazuje, e osud idu behem 2. svetové války, jednou a pro v dy 
osvobozen  od zkreslení a zmen en  do správn ch rozmeru, ztrácí svuj chvástající 
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se "objem" a u  se na nej dívá jako na jeden z mnoh ch skutku v o mnoho vet í a 
ir í tragédii. Na svém rozsáhlém predná kovém turné po Západním Nemecku na 

jare 1960 zduraznil profesor Rassinier svému nemeckém publiku, e u  je nejvy í 
cas na znovuzrození pravdy o legende vyhlazování, a e sami Nemci by s tím meli 
zacít co nejdrív, ne  se toto nepodlo ené tvrzení stane úplne neodstranitelnou 
skvrnou na jméne Nemecka v ocích celého sveta. 

PODVODY S "PLYNOV MI KOMORAMI 
Rassinier nazval svoji první knihu Odyssea l í jako prirovnání ke skutecnosti, e 

cestovatelé se stále vracejí s neuveriteln mi príbehy a a  do svojí smrti vy etroval 
v echny príbehy literatury o vyhlazování a pokou el se vystopovat jejich autory. 
Ihned vyvrátil extravagantní tvrzení Davida Rousseta o plynov ch komorách v 
Buchenwaldu, která byla uvedena v knize The Other Kingdom (Jiné království, New 
York, 1947), a jako b val  obyvatel Buchenwaldu Rassinier dokázal, e tam 
neexistovaly ádné takové veci (Le Mensonge d´Ulysse, viz str. 209). Rassinier také 
vystopoval Abbého Jean-Paula Renarda a zeptal se ho, jak mu e s jistotou tvrdit ve 
své knize Chaines et Lumières, e Buchenwaldu byly v cinnosti plynové komory. 
Renard odpovedel, e o jejich existenci mu rekli jiní a i presto chtel vystupovat jako 
svedek o vecech, které nikdy nevidel (viz. str. 209). 

Rassinier také pro etril tvrzení Denisy Dufournierové v její knize Ravensbrück: 
The Women´s Camp of Death (Ravensbrück: ensk  tábor smrti, Lond n, 1948) a 
znovu zjistil, e autorka nemá o plynov ch komorách ádn  jin  dukaz, krome 
nejasn ch "bludu", o kter ch Charlotte Bormannová uvedla, e je schválne roz irovali 
komunistictí politictí vezni. Podobné pro etrení bylo vykonané i s knihami This was 
Auschwitz: The Story of a Murder Camp (Lond n, 1946) od Philipa Friedmana a The 
Theory and Practice of Hell (New York, 1950) od Eugena Kogona a zjistil, e ani 
jeden z techto autoru se nemu e prokázat autentick m svedkem, kter  by v Osvetimi 
videl na vlastní oci plynovou komoru a ani tito autori nevideli nikdy v ivote nejakou 
takovou vec. Rassinier vzpomíná Kogonovo tvrzení, e neboh  b val  vezen Janda 
Weiss rekl Kogonovi mezi ctyrmi ocima, e v Osvetimi videl na vlastní oci plynovou 
komoru. Ale samozrejme, kdy  byla tato osoba po smrti, Rassinier nebyl schopn  
pro etrit toto tvrzení. Ov em byl schopn  bavit se s Benediktem Kautskym, autorem 
knihy Teufel und Verdammte, kter  tvrdil, e v Osvetimi pr  byly vyvra deny miliony 
idu. Av ak Kautsky jen priznal, e to napsal ve své knize, a vymluvil se, e toto 

tvrzení je zalo ené na tom, co mu "rekli" jiní. 

Dal í autorem knih o vyhlazování je Miklos Nyizli a jeho kniha Osvetimsk  
doktor, ve které se nachází mnoho zfal ovan ch faktu a evidentní protirecení a 
nejhanebnej í l i ukazují, e autor mluví o místech, která s nejvet í 
pravdepodobností nikdy nevidel (Le Drame des Juifs européens, str. 52). Podle 
tohoto "Osvetimského doktora" bylo behem ctyr a pul roku ka d  den vyhubeno 24 
000 obetí, co  je obrovsk  postup z 24 000 vyhlazen ch ka d  den behem dvou a 
pul roku podle Olgy Lengyelové. Do roku 1945 by to znamenalo 41 milionu obetí, 
dvaapulkrát víc, ne  jaká byla celosvetová predválecná idovská populace. Kdy  se 
Rassinier pokou el vypátrat tohoto divného "svedka", bylo mu receno, e "krátce 
pred vydáním knihy zemrel". Rassinier je presvedcen , e to není nic jiného ne  
vymy lená postava. 

Od války Rassinier cestoval po Evrope, aby na el nekoho, kdo behem 2. 
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svetové války videl v nemeck ch koncentracních táborech na vlastní oci vyhlazování 
v plynové komore, ale nikdy takovou osobu nena el. Zjistil, e ani jeden z autoru, 
kterí obvinovali Nemce z vyhlazení milionu idu, nevidel nikdy ádnou plynovou 
komoru, a u  vubec ne v cinnosti, a ani jeden z techto autoru se nemu e prokázat 
svedkem, kter  by neco takového videl na vlastní oci. B valí vezni jako Renard, 
Kautsky a Kogon nikdy nezakládali svá tvrzení na tom, co oni sami videli, ale stále 
jen na tom, co "sly eli" od jin ch, v dy ze "spolehliv ch" zdroju, které jsou zvlá tní 
shodou poka dé mrtvé, tak e nejsou stavu potvrdit a nebo vyvrátit jejich tvrzení. 

Urcite ten nejdule itej í fakt, kter  vychází najevo a o kterém není vubec 
ádn ch pochyb, je dukaz o vylo en ch podvodech s "plynov mi komorami". Vá ná 

vy etrování vykonaná prímo v táborech s urcitostí ukazovala, e pres prohlá ení 
"svedku" jmenovan ch v e, v nemeck ch táborech Buchenwald, Bergen-Belsen, 
Ravensbrück, Dachau, Dora anebo Mauthausen neexistovaly ádné plynové komory. 
Tento fakt, na kter  jsme u  poukazovali, predlo il Stephen Pinter a prijal ho i Institut 
soucastné historie v Mnichove. Ale Rassinier poukazuje, e i presto na Eichmannove 
procesu tito "svedkové" znovu tvrdili, e v Bergen-Belsenu videli vcházet vezne do 
plynové komory. Co se t ce v chodních táboru v Polsku, Rassinier ukazuje, e 
jedin m dukazem potvrzujícím existenci plynov ch komor v táborech Treblinka, 
Chelmno, Belzec, Majdanek a Sobibor jsou ji  v e vzpomenuté neduveryhodné 
pameti Kurta Gersteina. Puvodní tvrzení, pozdeji odvolané, uvádelo absurdních 40 
milionu lidí vyhlazen ch behem války, pricem  v jeho prvních podepsan ch 
pametech pocet sní il na 25 milionu. Dal í sní ení bylo vykonáno v druh ch 
pametech. Autenticnost techto dokumentu byla tak pochybná, e je neprijal ani 
Norimbersk  soud, presto jsou je te stále v obehu ve trech rozdíln ch verzích, jedna 
v nemcine (distribuované na kolách) a dve ve francouz tine, ale ani jedna se 
neshoduje s tou druhou. Nemecká verze vystupovala na Eichmannove procesu v 
roce 1961 jako "dukaz". 

Nakonec Rassinier prená í pozornost na dule ité priznání Dr. Kuboveho, 
reditele Centra soucastn ch idovsk ch dokumentací v Tel-Avivu, udelané 15. 
prosince 1960 v La Terre Retrouvée. Dr. Kubovy priznává, e od Hitlera, Himmlera, 
Heydricha a nebo Göringa neexistuje ani jedin  rozkaz k vyhlazování (Le Drame des 
Juifs européens, str. 31,39). 

ODMÍTNUTÍ KLAMU O " ESTI MILIONECH 
Co se t ce stra idelné propagandy o esti milionech, profesor Rassinier ji 

odmítá na základe extrémne detailních statistick ch anal z. Poukazuje, e toto císlo 
bylo klamne zalo ené na jedné strane kvuli nafouknutí predválecné idovské 
populace s tím, e v echny emigrace a evakuace byly ignorovány, a na strane druhé 
také kvuli stejné ignoraci poctu pozustal ch v roce 1945. Takové metody pou íval i 
Svetov  idovsk  kongres. Rassinier té  odmítl jakékoliv písemné a nebo ústní 
doznání o esti milionech pocházející ze skupiny "svedku" uveden ch v e, nebot 
jejich doznání jsou plná nepresností, jedno vyvrací druhé, jsou prehnaná a 
vymy lená. Poskytuje treba príklad obetí v Dachau, kdy  uvádí, e v roce 1946 
pastor Niemöller vícekrát zopakoval Auerbachov ch sme n ch údajn ch "230 800" 
úmrtí, pricem  v roce 1962 uvedl mnichovsk  biskup Neuhäusseler ve svém kázaní, 
e "z 200 000 osob ze 36 národností, které tam byly umístneny" zemrelo jen 30 000 

lidí (Le Drame des Juifs européens, str. 12). Dnes se odhad zmen il o nekolik 
dal ích tisíc a to rozhodne není konecné císlo. Rassinier uzavírá, e priznání na 
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podporu esti milionu od odsouzen ch mu u jako Hoess, Hoettl, Wisliczeny a 
Hoellriegel, kterí celili predstave trestu smrti a nebo nadeji na obdr ení odlo ení 
trestu a behem svého vezení byli casto muceni, jsou úplne neduveryhodná. 

Rassinier pova uje za velmi dule ité, e behem Eichmannova procesu nebylo 
na soudu vzpomenuto císlo est milionu. "Ob aloba na Jeruzalémském procesu byla 
cílene oslabená o její hlavní trumf, údajné vyhlazení esti milionu idu v plynov ch 
komorách. Uprostred úplného du evního a materiálního chaosu si toto tvrzení 
získalo uznaní doslova den po válce. Dnes u  byly zverejneny mnohé dokumenty, 
které nebyly v case Norimbersk ch procesu dostupné, a které dokazují, e kdyby 
Hitleruv re im utiskoval a pronásledoval idy, urcite by to nemelo za následek est 
milionu obetí" (viz str. 125). 

S pomocí stovek stran pln ch statistick ch údaju v Le Drame des Juifs uzavírá 
profesor Rassinier, e pocet idovsk ch obetí behem druhé svetové války nemohl b t 
vy í jak 1 200 000 a poznamenává, e to nakonec uznalo za právoplatné i Svetové 
centrum soucastn ch idovsk ch dokumentací v Parí i. Av ak tento pocet pova uje 
za maximum a dává prednost spí e 896 892 obetí, které uverejnil ve svojí studii o 
tom samém problému idovsk  statistik Raul Hilberg. Rassinier poukazuje, e stát 
Izrael i presto v echno po aduje od kodné za est milionu, za ka dou jednu údajnou 
obet 5 000 marek. 

EMIGRACE: KONECNÉ RE ENÍ 
Profesor Rassinier silne zduraznuje, e nemecká vláda nemela nikdy jinou 

politiku ne  emigraci idu z Evropy. Ukazuje, e po vyhlá ení Norimbersk ch 
rasov ch zákonu v zárí 1935 jednali Nemci s Brity o presunutí nemeck ch idu do 
Palestiny na základe Balfourské deklarace. Kdy  to nevy lo, po ádali o to stejné 
dal í zeme, ale v echny odmítly (viz str. 20). Palestinsk  projekt znovu o il v roce 
1938, ale upadl, nebot Nemecko neprevedlo za jejich odjezd základní 3 000 000 
marek, jak to po adovala Británie, bez nejakého nároku na od kodné. Nehlede na 
tyto te kosti se Nemecko rozhodlo vykonat emigraci vet iny jeho idu hlavne do 
Spojen ch státu. Rassinier se také odvolává na francouzské odmítnutí 
madagaskarského plánu ke konci roku 1940. "Ve zpráve z 21. srpna 1942 státního 
zástupce ministerstva zahranicních vecí Tretí Rí e Luthera se rozhodlo, e by mohlo 
b t mo né jednat s Francií v tomto smeru. Behem celého roku 1941 Nemci doufali, 
e by bylo mo né znovuotevrít toto rokování a dovést ho do tastného konce" (viz 

str. 108). 

Po vypuknutí války idé, kterí, jak nám Rassinier sdeluje, v roce 1933 vyhlásili 
ekonomickou a financní válku Nemecku, byli umístneni do koncentracních táboru; 
"takov m zpusobem jednají s neprátelsk mi cizinci v case války v echny zeme na 
svete... Rozhodlo se, e budou znovu roztrídeni a posláni na práce do velk ch ghett, 
které by se po úspe né invazi do Ruska ke konci roku 1941 nacházelo v takzvan ch 
v chodních teritoriích blízko b valé hranice mezi Ruskem a Polskem: v Osvetimi, 
Chelmnu, Belzecu, Majdanku, Treblince atd... Tam by vyckali konec války, kdy by se 
znovu otevrely mezinárodní diskuse, které by rozhodly o jejich dal í budoucnosti" (Le 
Véritable Procés Eichmann, str. 20). Rozkaz na tuto koncentraci ve v chodním 
ghettu vydal, jak bylo ji  dríve poznamenáno, Heydrichovi Göring a byl oznacen jako 
"predehra k úspe nému konecnému re ení", jejich emigraci za oceán po skoncení 
války. 
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OBROVSKÉ PODVODY 
Podle profesora Rassiniera má velk  v znam zpusob, jak m je m tus o 

vyhlazení schválne vyu íván na politické a financní v hody a z toho obvinuje hlavne 
Izrael a Sovetsk  svaz. Vzpomíná, jak se po roce 1950 objevila celá hromada 
literatury o vyhlazení, a to pod pecetí dvou organizací, o kter ch by i hlupák pochopil, 
e jsou si rovny. Jedna byla "Komise pro vy etrování válecn ch zlocinu a zlocincu" 

zalo ená pod komunistickou zá titou ve Var ave, a druhá se jmenuje "Svetové 
centrum soucastn ch idovsk ch dokumentací" a svoje pobocky má v Parí i a v Tel-
Avivu. Jejich publikace se objevují v dy v ten správn  cas v tom správném politickém 
klimatu a Sovetsk  svaz je pou ívá jako v stra né znamení pred nacismem, co  byl 
obycejn  manévr na odvrácení pozornosti od jejich vlastních aktivit. 

A co se t ce Izraele, Rassinier je presvedcen , e m tus o esti milionech je 
inspirovan  ciste materiálním problémem. V Le Drame des Juifs européens (str. 31, 
39) pí e: 

"...Je to jen jednoduchá otázka dolo ení úmerného poctu mrtv ch tel, za 
které Nemecko platí Izraeli ka d  rok jako náhradu za krivdy, které mu nebyly 
ani morálne ani legálne spáchány, proto e kdy  se odehrály tyto údajné ciny, 
neexistoval je te ádn  stát Izrael; tak e se tu jedná o cist  a opovr eníhodn  
materiální problém. 

"Mo ná zde mu u pripomenout, e stát Izrael byl zalo en a  v kvetnu 
1948, a e idé byli soucástí v ech státu krome Izraele. Chtel bych zduraznit 
rozmery toho podvodu; na jedné strane platí Nemecko Izraeli sumy, které jsou 
vypocítané na esti milionech mrtv ch, a na strane druhé, kdy  nejméne ctyri 
petiny z tech esti milionu byly na konci války urcite na ivu, Nemecko platí 
obrovské sumy jako náhradu obetem Hitlerovského Nemecka tem, kterí jsou 
je te ve v ech zemích sveta na ivu a stejne i právoplatn m nárokovatelum 
tech, kterí zemreli, co  jednodu e znamená, e Nemecko platí dvakrát." 
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ZÁVER 
  

Zde bychom mohli v krátkosti secíst fakta o idovsk ch válecn ch obetech. V 
protikladu k císlu 9 milionu idu na nemeck ch okupovan ch územích, které bylo 
predlo eno na Norimberském a Eichmannove procesu, u  bylo urceno, e po 
dlouhodobé emigraci ily v Evrope, bez sovetského Ruska, asi 3 miliony idu. I kdy  
jsou pripocítaní idé z cásti Nemeckem okupovaného Ruska (vet ina idu byla 
evakuována na území, které nepodléhalo nemecké kontrole), celkové císlo by 
nemelo prev it pocet ctyri miliony. Himmleruv statistik Dr. Richard Korherr a 
Svetové centrum soucastn ch idovsk ch dokumentací uvádí ka d  zvlá t císlo 5 
550 000 a 5 294 000 v dobe, kdy Nemci okupovali nejvet í cást území, ale obe 
zprávy obsahují dva miliony idu z Baltské oblasti a z v chodního Ruska, a to bez 
toho, aby braly ohled na vysok  pocet tech, kterí byli evakuováni. Ale je to 
prinejmen ím priznání, e v celé Evrope a západním Rusku nebylo dohromady est 
milionu idu. 

Nic víc nezobrazuje upadající duveryhodnost legendy o esti milionech ne  fakt, 
e se ob aloba na Eichmannove soudu schválne vyh bala zmínce o nejakém 

urcitém poctu. A co víc, oficiální idovské odhady obetí se potichu ubírají smerem 
dolu. Na e anal za populacních a emigracních statistik a také studie v carského 
Baseler Nachrichten a profesora Rassiniera ukazují, e je celkove nemo né, aby 
pocet idovsk ch obetí prekrocil hranici jeden a pul milionu. Taky je velmi dule ité, e 
Svetové centrum soucastn ch idovsk ch dokumentací v Parí i dnes uvádí, e 
behem 2. svetové války zemrelo ze v ech duvodu 1 485 292 idu, a presto e je tento 
pocet prevysok , aspon nenese ádnou podobu s m tem o esti milionech. Jak ji  
bylo vzpomenuto, idovsk  statistik Raul Hilberg odhaduje je te men í pocet - 896 
892 obetí. Pomalu se to pribli uje ke skutecnému poctu a proces revize bude je te s 
urcitostí pokracovat. 

Není ádn ch pochyb o tom, e behem 2. svetové války zahynulo nekolik tisíc 
idovsk ch osob, ale musí se brát do úvahy, e zurila válka, která mela na svedomí 

mnohem víc milionu obetí na obou stranách. Napríklad mu eme poukázat, e behem 
obklícení Leningradu zemrelo 700 000 rusk ch civilistu a behem vzdu n ch 
spojeneck ch náletu a násilného navrácení do vlasti po druhé svetové válce zemrelo 
2 500 000 nemeck ch civilistu. Jin  neutrální zdroj Die Tat (Zurich, 19. leden, 1955), 
uvedl podle Mezinárodního cerveného krí e "Pocet obetí z duvodu politického, 
rasového a nebo nábo enského pronásledování, které zemrely ve veznicích a nebo 
koncentracních táborech 1939 a  1945", je okolo 300 000, z nich  urcite nebyli 
v ichni idé a toto císlo se jeví jako ten nejsprávnej í odhad. 

VYMY LENÉ VYVRA DOVÁNÍ 
Samozrejme, ta nejvhodnej í otázka t kající se m tu o vyhlazování je: kolik z 
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tech trech milionu pod nemeckou kontrolou pre ilo rok 1945 ? idovská Komise 
spolecné distribuce odhadovala císlo tech, co pre ili, na jeden a pul milionu, ale to je 
ted úplne neprijatelné. Je to dokázané i stále narustajícím poctem idu, kterí po adují 
od vlády Západního Nemecka náhradu, tvrdíc, e údajne v letech 1939 a  1945 
trpeli. V roce 1965 se pocet techto adatelu zaregistrovan ch u vlády Západního 
Nemecka ztrojnásobil a dosáhl poctu 3 375 000 (Aufbau, 30. cervna 1965). Od té 
doby u  jen velmi te ko mu e existovat více pusto iv  dukaz nejhanebnej í 
fale nosti esti milionu. Vet ina z techto adatelu jsou idé, tak e nemu e b t ádná 
pochybnost, e velká cást tech trech milionu idu, kterí za ili nacistickou okupaci, je 
ve skutecnosti na ivu. To je potvrzení faktu, e idovské obeti druhé svetové války 
se mohou odhadovat jen v tisících. Je to urcite pro idy dostatecn  neúspech ? Kdo 
má právo míchat to s obrovsk m vymy len m vyvra dováním, které na vecné casy 
oznackuje ná  velkolep  evropsk  národ hanbou a je te jsou od neho za to 
po adované i fale né náhrady? 

  

RICHARD HARWOOD je spisovatel a odborník na politické aspekty 2. svetové války. Pan 
Harwood tento mal  príspevek s radostí venuje velkolepému dílu Paula Rassiniera. Autor 
nyní pracuje na pokracování této série, studuje Hlavní Norimbersk  proces 1945 - 1946. 
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