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Intelektuální dobrodruství, které zmnilo mj ivot
Narodil jsem se 15.srpna 1951 ve vcarské Basileji. Mj otec byl zamstnán v bance, matka v domácnosti. Oba
jsou stále iví a zdraví, mj otec, kter 12.prosince 2000 oslavil 80.narozeniny, odeel do dchodu u ped mnoha
lety.
Po ukonení koly jsem studoval na basilejské univerzit francouztinu, anglitinu a skandinávskou filologii. V roce
1979 jsem získal vzdlání, které m opravovalo vyuovat jazyky. V roce 1982 jsem odeel do jihovchodní Asie a
vrátil jsem se a v roce 1988, protoe jsem vyuoval nminu na univerzit v Taipeh na Taiwanu. Pedtím, ne
jsem se ve vcarsku v roce 1990 vrátil ke svému pvodnímu povolání, tak jsem získal profesionální zkuenosti v
uritch oblastech, které nesouvisí s vyuováním. Do bezna 1993, kdy jsem byl proputn v dsledku publikace mé
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první revizionistické knihy, jsem vyuoval latinu a francouztinu v Therwile, malém mst nedaleko Basileje.
V íjnu 1994 jsem získal práci uitele nminy pro zahraniní studenty v soukromé jazykové kole v Basileji. I kdy
ta práce byla patn placená, hodn pro m znamenala, protoe vtiní. I kdy editel této koly, pan Remo Orsini,
nesdílel moje názory na Holocaust a sionismus, byl tolerantní vi mm revizionistickm aktivitám (o kterch jsem
nikdy pi vyuování nemluvil). V srpnu 1998, po neslavném Bádenském procesu, ve kterém jsme byli já a mj
vydavatel Gerhard Förster odsouzení do vzení kvli naim revizionistickm publikacím, m pan Orsini neochotn
propustil, aby zabránil zruinování koly, která by se stala terem pomlouvané kampan, kdybych na ní nadále
psobil jako uitel. Krom nkolika pekladatelskch prací jsem po Bádenském procesu nemohl ve vcarsku najít
ádnou práci, protoe se nikdo neodváil m zamstnat. 15.srpna 2000, v den mch 49.narozenin, jsem opustil
vcarsko a nehodlám se tam vrátit, dokud se nezmní politická situace a vcarsko nebude opt svobodnou zemí
(pokud bych se vrátil, byl bych bezprostedn zaten).
Ped rokem 1991 jsem o revizionizmu nic nevdl. I kdy jsem si myslel, e 6 milion je jaksi zveliené íslo, nikdy
jsem neml nejmení pochybnosti, co se tká reality nacistického vyhlazovacího programu a vraednch plynovch
komor. Matn jsem vnímal existenci autor, kteí zpochybovali dokonce i piblinou pravdivost oficiálního tvrzení o
Holocaustu, ale myslel jsem si, e jde jen o bandu neonacist, snaících se oistit Hitlera, take jsem se nijak
nepokouel zjiovat si jejich argumenty. V té dob jsem ale byl dosti anti-sionisticky zamen. Zaprvé jsem byl
úpln znechucen nelidskm zacházením Izraele s Palestinci, za druhé m roziloval fakt, e idé tak hanebn
vyuívají tragédii, která je postihla bhem druhé svtové války, aby získali velké finanní objemy od Nmecka a aby
osoovali cel nmeck národ. Protoe jsem ml mnoho nmeckch píbuznch ( mj otec se narodil v Nmecku a
do vcarska piel a v roce 1947), byl jsem germanofil u od ranného dtství a bylo pro m úpln nepijatelné
vinit nmeck lid jako celek za Hitlera a jeho Holocaust. I kdy jsem se veobecn velmi zajímal o souasnou
historii a pedevím o 2.svtovou válku, vdy jsem se snail dret stranou od tématu Holocaustu. Holocaust byl
oklivou a hanebnou epizodou evropské a nmecké historie a necítil jsem ádnou touhu poznat hrozné detaily.
Vechno se zmnilo v dubnu 1991, kdy jsem se seznámil se starím vcarskm gentlemanem, panem Arthurem
Vogtem. Vogt, uitel matematiky a biologie v dchodu, kter se narodil v roce 1917, byl od té doby mm blízkm
pítelem a tdrm sponzorem. Pi naem prvním setkání se pedstavil jako revizionista a vnoval mi kazetu s
revizionistickm textem, kterého byl sám autorem. I kdy m jeho text píli nepesvdil, byl to pro m ván ok.
Zjistil jsem, e revizionisté mají nkolik platnch argument a nemou bt jednodue odmítnuti jako blázni nebo
arlatáni. Proto jsem Vogta poádal o víc informací. Poslal mi ti revizionistické knihy, které byly v té dob nejlepí :
Verité Historique ou Verité Politique?od Serge Thiona (La Vieille Taupe, Paí 1980), The Hoax of the Twentieth
Century Arthura Butze (Institute for Historical Review, Torrance, California 1977) a Der Auschwitz Mythos Wilhelma
Stäglicha (Grabert Verlag, Tübingen 1979). U ped studiem tchto knih jsem etl nmeck peklad lánku, kter
jsem také dostal od Vogta. Byl zveejnn v novinách sovtské komunistické strany Pravda 2.února 1945, tden po
osvobození osvtimského koncentraního tábora Rudou armádou (o tyi roky pozdji jsem v Moskv drel v rukou
originál). Autor tohoto lánku, sovtsk idovsk reportér Boris Polevoj, kter navtívil Osvtim bezprostedn po
jejím osvobození, psal o „vraedné instalaci montání linky, kde byly souasn stovky lidí zabíjeny elektrickm
proudem.“ Polevoj se také zmiuje o plynovch komorách ve vchodním sektoru osvtimského tábora. Dnes nikdo
netvrdí, e Nmci pouívali elektrick proud na zabíjení lidí a podle oficiálního tvrzení byly osvtimské plynové
komory v Birkenau, v západní sekci hlavního tábora, ne ve vchodní sekci. Po petení tohoto lánku jsem vdl, e
revizionisté mají pravdu : plynové komory a tvrzení o masovém vyhlazování byly vymylené propagandisty a první
tvrzení nesouhlasí s tmi pozdjími.
V ten den, 29. dubna 1991, jsem se rozhodl vnovat svj ivot boji proti nejvtímu podvodu, kter kdy lidská mysl
stvoila. Vedl jsem dlouhé debaty s Arthurem Vogtem, kter oceoval mj entuziasmus a asto mi dával uitené
rady. Abych ml dostatek asu na své historické studování, uil jsem jenom 15 hodin tdn, co samozejm
znamenalo sníen, i kdy stále velmi slun píjem (ve vcarskch kolách jsou uitelé velmi dobe placeni).
Tehdy u existovalo mnoství revizionistickch knih a lánk, ale vtina z nich se zaobírala specifickmi aspekty
Holocaustu. Protoe neexistoval ádn lehko pochopiteln úvod do revizionizmu a jeho argument, rozhodl jsem se
jeden napsat sám. Název knihy ml bt Der Holocaust-Schwindel (Podvod Holocaustu). V beznu 1992 jsem
navtívil nejznámjího revizionistu na svt, profesora Roberta Faurissona, v jeho dom ve Vichy. Kariéra
Faurissona, kter byl respektovanm profesorem francouzské literatury, byla zruinovaná kvli jeho revizionistickm
lánkm. Mnohokrát byl souzen, byl pokutován astronomickmi sumami a v roce 1989 byl brutáln zbit a skoro
zavradn gangem idovskch násilník, kteí se nazvali „Synové idovské pamti“. Faurisson korigoval rukopis
mojí budoucí knihy. Jeho brilantní intelekt a mimoádná odvaha a nekompromisní hledání pravdy na m hluboko
zapsobily.
Nakonec jsem zjistil, e Der Holocaust-Schwindel bude píli dlouh na to, aby slouil jen jako úvod do
revizionizmu. Proto jsem napsal zkrácenou verzi, která byla publikovaná zaátkem roku 1993 pod názvem Der
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Holocaust auf dem Prüfstand (Holocaust pod scannerem). Kniha byla pozdji pelo ena do francouz tiny,
holand tiny, panl tiny, ital tiny, bulhar tiny, arab tiny a véd tiny. Bezprostedn po vydání této knihy jsem pi el
o práci v Therwile kvli údajnému neetickému jednání. Der Holocaust-Schwindel byl publikovan krátce po první
knize. Spousta itatel mla ráda pedev ím poslední ti kapitoly, ve kterch jsem kritizoval politické dsledky
podvodu mnohem tvrdji, ne jakkoliv revizionista pedtím. Úvod, napsan Faurissonem, byl tenái velmi dobe
pijat.
V dubnu 1993, jen pár dní po mém propu tní z práce uitele, jsem se seznámil s nmeckm rodákem, in enrem
Gerhardem Försterem, kterému tehdy bylo 73 rok. Förster, kter bydlel ve Würenlos blízko Curychu, byl
revizionistou dlouhé roky. Jeho otec, Slezan, zahynul bhem brutálního vyhnání cca 12 milion Nmc z
vchodních nmeckch teritorií, pipojench k Polsku po 2.svtové válce a Förster byl hluboce rann faktem, e se
nikdo nestaral o hroznou tragédii jeho národa, zatímco média ka dodenn vytváela rozruch kolem fale ného
idovského Holocaustu. Proto e Förster nebyl sám schopn napsat historickou knihu - byl velmi nadan stroja, ne
spisovatel - a proto e u jsem ml dobrou znalost tématu, podnítil m napsat knihu o svdectvích oitch svdk,
na kterch je tvrzení o osvtimskch plynovch komorách vlun zalo ené ( jak vysvtlím pozdji, neexistuje
ádn materiální nebo dokumentární dkaz pro existenci jediné vra edné plynové komory v ádném nmeckém
koncentraním táboe a oficiální tvrzení o Holocaustu úpln spoívá na zdrojích oitch svdk).
Zatímco nkteré ze zdroj, které jsem poteboval pro novou knihu, byly dostupné, jiné se získávaly velmi obtí n. V
záí 1993 jsem nav tívil italského revizionistického vdce Carla Mattognoiho, kter se svou rodinou ije nedaleko
íma. Mattogno se studiu Holocaustu vnoval u víc ne deset rok pedtím, ne jsem ho prvn uvidl a vlastnil
psobivou sbírku vzácnch dokument. Mnohé z nich byly v pol tin (nauil jsem se tento t k jazyk kvli jeho
dle itosti pro studium Holocaustu). Okopíroval jsem materiály, které jsem poteboval pro svou knihu. Od mojí první
náv tvy jsem s Mattognoim úzce spolupracoval, pelo il jsem mnoho jeho dl, podnikli jsme spolu est vprav a
napsali dv knihy. Mattognova znalost tématu Holocaustu se nedá pirovnat k nikomu, ale jeho knihy se t ko tou
kvli jejich vysoce akademickému a tajemnému stylu. Proto e v Itálii neexistuje ádn anti-revizionistick zákon,
Mattogno nebyl nikdy pronásledovan. Je jedním z mch nejlep ích pátel a kdykoliv k nmu pijdu, jsem vnímán
jako len rodiny.
Moje kniha Auschwitz: Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust (Auschwitz: Piznání vykonavatel a
oitch svdk Holocaustu) byla Försterem publikovaná v srpnu 1994, nkolik msíc ped pijetím potupného „antirasistického zákona“ (lánek 261b vcarského trestního zákoníku). Obsahovala kritickou analzu 30 svdectví
oitch svdk o údajnch vra ednch plynovch komorách v Osvtimi. Mj závr byl jednoznan : V ichni „oití
svdci“ lhali. Svmi vpovmi oividn protieili jeden druhému a v pípadech, kdy se shodovali, obsahovaly jejich
vpovdi pravideln ty samé logické a technické nemo nosti. Mnoho svdk napíklad tvrdilo, e v Osvtimi trvalo
spálení tech mrtvol v kremaní peci 20 minut. Dokonce i v moderních krematoriích trvá spálení jedné mrtvoly cca 1
hodinu a jak z dokument víme, toté platilo i pro nmecká krematoria. Proto e si svdci nemohli vymyslet podobné
absurdity nezávisle na sob, bylo zejmé, e byli instruováni, aby lhali (mnoho z nich svdilo ped polskmi,
britskmi a americkmi trestními soudy, jejich úlohou bylo „dokázat“ existenci plynovch komor), nebo e jeden
svdek jednodu e zopakoval to, co sly el od jiného svdka, nebo co si peetl v knize. Proto e prakticky v ichni
oití svdci byli bvalí idov tí vzni koncentraních tábor, byli rádi, e se m ou pomstít Nmcm, kteí jim vzali
svobodu a rádi vyprávli o v ech druzích divokch krutostí, aby zdiskreditovali reputaci nmeckého národa na
desetiletí, pokud ne na staletí.
V záí 1994 jsem se zúastnil revizionistické konference v Kalifornii, která byla organizována prostednictvím The
Institute for Historical Review (P.O.Box 2739, Newport Beach, CA, 92659, USA; IHR publikuje vdeck Journal of
Historical Review). Na této konferenci jsem se seznámil s historikem Markem Weberem, editelem IHR. Takté jsem
se setkal s Bradley Smithem, Ernstem Zündelem a dal ími vedoucími osobnostmi revizionismu Holocaustu.
V íjnu 1995 Förster publikoval mou tvrtou revizionistickou knihu Todesursache Zeitgeschichtsforschung (Píina
smrti: Vzkum souasné historie). Tato kniha by mohla bt nazvána novelou pro její fiktivní pojetí : V nmecké kole
diskutují dv skupiny student o Holocaustu a dal ích delikátních historickch tématech. Jedna skupina ví
ortodoxnímu tvrzení o Holocaustu, druhá neví a ob prezentují nejlep í argumenty. Na konci debaty, kterou
vyhrají revizionisté, je slena Margarethe Lämple, uitelka, konvertována na revizionizmus. Pichází o svoje
zamstnání kvli podpoe kontroverzní debaty o Holocaustu a brzo poté je zavra dna, odtud název knihy. I kdy
tato kniha není nejvdetj í knihou, kterou jsem napsal, je jist mou nejpopulárnj í. Byl jsem pekvapen, kdy
jsem zjistil, e nkteí tenái ví, e se tento píbh odehrál ve skuteném ivot - jedna nmecká paní dokonce
chtla vdt, kde je slena Lämple, ne astná hrdinka novely, pochována, aby mohla polo it kvtiny na její hrob !
V ervenci /srpnu a listopadu/prosinci jsem uskutenil první dv náv tvy Moskvy spolu s Carlem Mattognoim kvli
práci v ruskch archivech. Na li jsme haldy dokument z období války, tkajících se Osvtimi a dal ích národnsocialistickch koncentraních tábor a udlali jsme tisíce fotokopií. Mnoho z nich od té doby pou il Mattogno ve
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svch knihách. Bhem naí první vpravy nás doprovázel ná vrn pítel Russ Granata, postarí Amerian
italského pvodu. Granata, kter v anglitin publikoval nkolik Mattognovch prací, má te svou vlastní
revizionistickou stránku.
V roce 1996 byl do rutiny peloen rukopis knihy, která nemla bt v nmin nikdy vydaná - shrnutí
revizionistickch argument pod názvem Mit o Kholokoste (Mtus o Holocaustu). Kniha byla prvn publikována jako
zvlátní vydání nacionalistického a anti-sionistického msíníku Russki Vestnik a byla mimoádn úspná.
Nmeck rukopis byl brzy nato peloen do anglitiny. Tato anglická verze neexistuje v titné podob, ale je
dostupná na internetu pod názvem Holocaust or Hoax ? The arguments.
V lednu 1997 jsem publikoval esej nazvanou Vom Untergang der Schweizerischen Freiheit (Úpadek vcarské
svobody), zdrcující útok na „anti-rasistick zákon“, kter byl pijat dva roky pedtím. Ukázal jsem, e zákon byl ist
sionistickm vtvorem a e jeho hlavním zákonem byla represe vi revizionizmu Holocaustu. O dva a pl roku
pozdji, v íjnu 1999, ml tento booklet vyvolat politickou boui. Christoph Blocher, populistick politik, kter vede
pravicové kídlo konzervativní vcarské Lidové strany, obdrel vtisk Vom Untergang der Schweizerischen Freiheit
od jednoho z mch pátel a podkoval mu v krátkém osobním dopise s uvedením, e Jürgen Graf má pravdu.
Tden ped íjnovmi volbami, ve kterch se oekávalo velké vítzství Blocherovy strany, nedlník Sonntagsblick
publikoval uveden dopis a osoil Blochera z jeho údajnch pro-revizionistickch sympatií. Nkolik dní pipomínalo
vcarsko blázinec, kde média nemluvila o niem jiném, ne o Blocherov dopise. Jak se dalo pedpokládat,Blocher
hodil runík do ringu a tvrdil, e udlal politováníhodnou chybu a e tuto knihu nikdy neetl. Kampa ustala a
Blocherova strana vyhrála se slibnm náskokem.
V lét 1997 jsem spolu s Carlem Mottognoim cestoval po Polsku, Lotysku a Blorusku. V Polsku jsme pátrali v
archivech bvalch koncentraních tábor Majdanek a Stutthof a nafotili mnoství snímk údajnch plynovch
komor. Po návratu z této vpravy jsme napsali knihu o Majdanku. KL Majdanek. Eine historische und technische
Studie (Koncentraní tábor Majdanek. Jedna historicko-technická studie) byla vydána nakladatelstvím Germara
Rudolfa Castle Hill Publishers (Hastings, TN34 3ZQ, UK) v záí 1998. Piblin 2/3 knihy napsal Mattogno jako autor
velmi obtínch technickch kapitol o plynovch komorách, na které by moje technické vdomosti byly úpln
nedostatené.
V kvtnu 1998 jsme s Mattognoim podnikli vlet do Belgie a Holandska. V belgickch Antverpách jsme navtívili
jednoho z naich nejlepích pátel, neúnavného revizionistického vydavatele Siegfrieda Verbekeho, klíovou osobu
evropského revizionismu. V holandském Amsterodamu jsme strávili nkolik dní v archivech, kde je uloeno mnoho
dokument z období války - také o nmeckch koncentraních táborech.
16.ervence 1998 jsme se ocitli s mm vydavatelem Gerhardem Försterem ped soudem ve vcarském Badenu
kvli údajnému poruení „anti-rasistického zákona“. Tento zákon zakazuje „ popírání, minimalizování nebo
ospravedlování genocidy“, ale nezmiuje se ani o plynovch komorách nebo esti milionech, dokonce ani o idech
a Holocaustu. Znní „anti-rasistického zákona“ dává monost tolika druhm interpretace, e umouje soudcm
odsoudit kdekoho za kdeco. Já jsem byl odsouzen na 15 msíc vzení nepodmínn, zatímco Förster dostal 12
msíc - k tomu jsme dostali astronomické finanní pokuty. Byl jsem dokonce potrestan za knihy, které jsem
napsal jet ped pijetím tohoto zákona ! Dokumentace o tomto procesu se (v anglitin) nachází v posledních
kapitolách mojí knihy Holocaust or Hoax ? The arguments.
Förster, kter byl v prbhu procesu tak nemocn, e musel bt do soudní sín pivezen na vozíku, zemel o devt
tdn pozdji, 23.záí 1998. Navtívil jsem ho v nemocnici ti dny ped jeho smrtí. Je pochován ve Würenlos, kde
strávil poslední desetiletí svého ivota. A odpoívá v pokoji !
Mj advokát Dr. Urs Oswald odvedl vynikající práci, ale protoe lo o politick proces, rozsudek byl vynesen
pedem a ádn advokát ho nemohl ovlivnit. Samozejm se Dr. Oswald proti rozsudku odvolal. 23.ervna 1999
soud v kantonu Aargau potvrdil rozsudek, nae se Dr.Oswald odvolal k nejvyímu soudu v Laussane. V dubnu
2000 jsem se dozvdl, e odvolání bylo zamítnuto a bylo mi naízeno hlásit se 2.íjna ve vznici. Tou dobou jsem
byl v Moskv se svou snoubenkou. vcarská organizace Verité et Justice, kterou vedeme spolu s Rene-Louis
Berclazem a Phillipe Brennestuhlmem, publikovala o mém pípadu dokumentaci Un proces politique au scanner.
L'affaire Jürgen Graf (Politick proces pod scannerem. Pípad Jürgena Grafa). Tento booklet byl peloen do
nminy pod názvem Inquisitoren in Aktion (Inkvizitoi v akci). Ob verze jsou k dostání u Verité et Justice, C.P.355,
1618 Chatel-St.Denis, Switzerland a na internetové stránce Wilhelm Tell. Zpráva v anglitin je zaloená na této
dokumentaci, ale zabvá se jen prvním - Badenskm - procesem, zatímco broura od Verité et Justice se zabvá i
druhm procesem v Aargau a obsahuje mnoství zákulisních informací o neslavném „anti-rasistickém zákonu“.
V beznu 1999 jsme s Mattognoiem uskutenili dalí vlet do Polska, abychom dále pátrali v archivech. Také jsme
navtívili archivy v echách, na Slovensku a v Maarsku. Bhem první ásti naeho putování nás doprovázel
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australsk revizionista Dr. Fred Toben. Toben, editel Adelaide Institute, byl pozdji v Nmecku zaten a strávil
sedm msíc ve vzení, protoe publikoval svoje revizionistické materiály na internetové stránce v Austrálii (kde
není ádn anti-revizionistick zákon). Podle nedávného rozhodnutí nmeckého nejvyího soudu kad, kdo
publikuje revizionistick materiál na internetu v jakékoliv zemi na svt, me bt zaten a poslán do vzení a na
5 rok - jakmile vstoupí na území Nmecka.
Po návratu do Itálie jsme napsali knihu o Stutthofu, Das Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der
nationalsozialistischen Judenpolitik (Koncentraní tábor Stutthof a jeho funkce v idovské politice národních
socialist), která byla publikována prostednictvím Castle Hill Publisher, Hastings, na podzim tého roku. Stejn jako
nae kniha o Majdanku, i kniha o Stutthofu je u peloená do anglitiny, ale jet není k dispozici v titné podob.
Anglické verze obou knih se objeví v roce 2001.
Zaátkem roku 2000 Castle Hill Publisher vydal mojí knihu Riese auf tönernen Füssen. Raul Hilberg und sein
Standardwerk über den Holocaust (Obr na hlinnch nohách. Raul Hilberg a jeho standardní práce o Holocaustu),
zniující útok na amerického ida Raula Hilberga, pvodem Rakuana, jeho trojdílná studie „The Destruction of the
European Jews“ (konená verze se objevila v roce 1985) je veobecn vyzdvihována jako standardní práce o
Holocaustu. Odhalil jsem oteven falené metody, pouívané lháem Hilbergem na podporu ortodoxních tvrzení o
Holocaustu. Tato kniha se objeví v anglitin na jae roku 2001.
V letech 1999 a 2000 jsem se úastnil mnoha aktivit ve prospch Verité et Justice, organizace bojující za obnovení
intelektuální svobody ve vcarsku. V beznu 2000 Verité et Justice vydala svj druh booklet, Le Contre-Rapport
Bergier (Anti-Bergierova zpráva), která dkladn vyvrátila zákenou Bergierovu zprávu (koncem roku 1999 skupina
sionistickch a pro-sionistickch propagandist, vedench profesorem Bergierem, vydala tzv. Bergier Report,
oznaující vcarsko za zemi hluboce zapojenou do nacistického Holocaustu. Tato tendenní zpráva, která
obsahovala poetná pekroucení a otevené li, mla slouit jako ideologické ospravedlnní pro dalí idovské
finanní nároky vi naí zemi.). Francouzská i nmecká verze naí odpovdi Bergierovi jsou k dostání u Verité et
Justice na internetové stránce Wilhelm Tell. V záí 2000 Verité et Justice zdokumentovala muiv proces 79-letého
revizionistického vydavatele Gastona-Armanda Amaudruza, kterého soud v Laussane odsoudil na jeden rok vzení
za zpochybování esti milion a pochybnosti o existenci nacistickch plynovch komor, ve svojí tetí broue Le
proces Amaudruz. Une farce judiciaire (Proces Amaudruz. Parodie spravedlnosti", nmecká verze: Der AmaudruzProzess. Eine Justizfarce).
V dubnu a v kvtnu 2000 jsme s Mattognoim potetí navtívili Moskvu, abychom ukonili naí práci v archivech.
Koncem kvtna jsem se zúastnil 13. konference Institute for Historical Review v Kalifornii, kde jsem ml pednáku
na téma „Co se stalo se idy, kteí byli deportováni do Osvtimi, ale nebyli tam registrováni ?“ (Text této pednáky
byl publikován v The Journal of Historical Review, Volume 19, Number 4, July/August 2000). O ti msíce pozdji, v
polovin srpna, jsem doprovázel Richarda Kregeho, mladého a brilantního australského inenra, do Polska. Úel
tohoto vletu bude vysvtlen pozdji. Z Polska jsem jel do Ruska a potom na Ukrajinu, kde jsem pátral ve
Lvovskch archivech. Ml bych dodat, e vechny tyto vpravy byly moné díky tdrm sponzorm.
Revizionizmus radikáln zmnil mj ivot. I kdy se moje existence stala nebezpenou a riskantní, je te mnohem
zajímavjí a smysluplnjí, ne kdykoliv pedtím, protoe vím, e bojuji proti nemu fundamentáln zlému.
Objevení pravdy o Holocaustu bylo intelektuálním dobrodrustvím a otevelo mi oi. Po zjitní, e vyhlazování id
a vraedné plynové komory jsou jen velké podvody, pochopil jsem pravou povahu „západní demokracie“ a zaal
jsem si uvdomovat fakt, e nepátelská, cizí menina je vedoucí silou, stojící za dekadencí a úpadkem západní
spolenosti. Holocaust je jenom nejextrémnjí pípad lí, ktermi idy ovládaná média otravují svt. Velmi
dleitm píkladem je nenávistná propaganda vi Iránské islámské republice. idé a jejich poskoci nenávidí Irán,
protoe tato zem se odváila vzdorovat politickému, vojenskému a kulturnímu imperializmu jediné zbvající velmoci,
sionisty ovládanch USA. Je dleité si pamatovat, e lidé, kteí neustále lou o „plynovch komorách“ a „esti
milionech“ jsou ti samí, kteí neúnavn osoují Irán a islámskou revoluci. Jsou to stejní lidé, kteí propagují potraty,
práva homosexuál (vetn práva homosexuál na svatbu s partnerem a adopci dtí), hardcore pornografii a
podobné odpornosti.

Oficiální tvrzení o Holocaustu
Slovo „holocaust“ pochází z etiny a znamená „zniení ohnm“. Dnes je tém vlun pouívané na oznaení
údajného vyhlazování id Nmci bhem 2.svtové války.
Podle ortodoxních historik národn socialistické vedení, rozhodnuté vyhladit idovskou rasu, zaloilo est
vyhlazovacích tábor, kde bylo zplynováno (est) milion id. Vech est vraednch továren bylo umístnch v
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Polsku (anebo na územích, která patila Polsku ped válkou a byla v roce 1939 pipojena k Nmecku a následn
vrácena Polsku v roce 1945). tyi z nich (Belzec, Treblinka, Sobibor a Chelmno) byly ist vyhlazovací tábory,
které peilo jen pár id. V Belzeku, Treblince a Sobiboru byli idé vradni v plynovch komorách, v Chelmnu v
plynovch náklaácích. Zbylé dva tábory, Osvtim a Majdanek, slouily jako továrny na smrt i jako pracovní tábory.
V tchto dvou táborech byli práce neschopní idé zplynováni, zatímco ti práceschopní byli na as ueteni. Tla
zplynovanch id byla spálena, ásten v krematoriích, ásten na oteveném ohni, take se po válce nenaly
ádné masové hroby. Protoe vechny rozkazy ke zplynování byly vydány ústn, nikdy nebyly nalezeny dokumenty,
potvrzující existenci vraednch plynovch komor. Historici Holocaustu tvrdí, e - krom masovch zplynování Nmci zastelili 1-2 miliony id na vchodní front. Podle nich v nmecké sfée vlivu zemelo 5-6 milion id. Víc
ne polovina z nich byla zavradna v plynovch komorách (a v mnohem mením potu v plynovch náklaácích),
velká ást z nich byla zastelena na okupovanch sovtskch územích a zbytek (nkolik set tisíc) zemelo na
nemoci, hlad a v dsledku patného zacházení v pracovních táborech a ghetech.
O tom je oficiální verze Holocaustu, popsaná ve standardní práci Raula Hilberga The Destruction of the European
Jews. Ale jak si následn ukáeme, první verze byly velmi odliné od tvrzení, která jsou nám prezentována dnes.

Revizionistická teze
Nikdo nepopírá pronásledování id bhem 2.svtové války. Toto pronásledování bylo velmi reálné a velmi brutální.
Malá skupinka vdc s rostoucím vlivem, kteí se nazvají „revizionisté“ - jejich oponenti radji pouívají termín
„popírai Holocaustu“ - tvrdí, e Nmci nikdy neplánovali vyhladit idovsk lid, e továrny na smrt, vraedné plynové
komory a plynové náklaáky neexistovaly a e poet 5-6 milion idovskch obtí je nezodpovdnm
nadsazováním. Revizionisti nepopírají, e mnoho id bylo Nmci zasteleno na okupovanch sovtskch územích,
ale povaují poty preferované ortodoxními historiky (1-2 miliony zastelench id) za velmi nadhodnocené.
Pro revizionisty není idovská tragédie bhem 2.svtové války v zásad odliná od tragédií mnoha jinch národ
bhem válek. Pronásledování etnickch a náboenskch menin, koncentraní tábory a nucené práce, stílení
civilist - vechny tyto události se v historii mnohokrát odehrály. Pro revizionisty tedy to, co se pihodilo idm,
nebyla v ádném pípad historicky unikátní záleitost, jak tvrdí oficiální historici.
Abychom se ujistili, kdo má pravdu, jestli ortodoxní historici nebo revizionisté, musíme vyeit kritickou otázku
plynovch komor ( Kdy se odkazuji na „plynové komory“, stále mám na mysli vraedné komory, ne dezinfekní
komory, které se nacházely ve vech táborech a v nmeckch vojenskch táborech byly asto nazvány plynovmi
komorami.). Pokud vraedné plynové komory neexistovaly, nebyl ádn Holocaust, protoe neexistovala vradící
zbra a estimilionová cifra by musela bt drasticky zredukovaná, kdy nkolik milion zplynovanch id byli
neexistující lidé.
Revizionisti samozejm nemohou dokázat, e nebyli zplynováni ádní idé. Je obvykle velmi tké dokázat, e se
uritá událost neodehrála. Nikdo z nás napíklad neme dokázat, e nikdy nespáchal vradu. Ale pokud nás nkdo
obviní z vrady, musí poskytnout nezvratné dkazy, aby podpoil svoje obvinní, jinak bude povaován za lháe
íícího pomluvy. Akoliv revizionisti nemou dokázat, e bhem 2.svtové války nebyly zplynováni ádní idé,
jsou schopní dokázat, e údajné masové vradní v plynovch komorách, jak je popisované oitmi svdky, se
neme uskutenit, protoe je technicky nemoné. Mou také demonstrovat, e by bylo dost nemoné odstranit v
tchto tzv. vyhlazovacích táborech miliony lidskch tl.
I kdyby obránci tvrzení o Holocaustu byli schopní vyprodukovat dokument, e njací idé byli bhem 2.svtové
války zplynovaní, nevyvrátilo by to revizionistickou tezi, protoe jeden nebo dva izolované pípady by pravdpodobn
byly prací pár zloineckch individuí. Mlo by se vak zdraznit, e ani jeden pípad zplynování Nmci bhem
2.svtové války nebyl nikdy dokázán dokumentem a e spojenecké jednotky, které osvobozovaly nmecké
koncentraní tábory v letech 1944 a 1945, nenaly ani jedno tlo zplynovaného vzn. To je piznávané ortodoxními
historiky Holocaustu.

Jak jsou revizionisti prezentovaní v médiích
Kdy chcete kontrolovat spolenost, musíte kontrolovat média. Prmrn oban ví tomu, co te v novinách a vidí
v televizi. Z tohoto dvodu peváná vtina lidí v západní spolenosti akceptuje oficiální tvrzení o Holocaustu a
odmítá revizionizmus - o kterém neví nic, protoe média prezentují revizionistické argumenty hrub pekroucenm
zpsobem. Tvrdí napíklad, e revizionisté popírají pronásledování id nebo existenci koncentraních tábor.
http://nsec-88.org/fortis/literatura/publikacie/Revizionizmus_holokaustu_a_jeho_politicke_dusledky.html

Page 6 sur 29

Revizionismus Holocaustu a jeho politické dsledky

077/03/Saturday 15h37

Kdy vcarská televize komentovala Badensk proces proti mn a mému vydavateli Gerhardovi Försterovi,
ukazovali snímky mrtvch vz koncentraních tábor, nalezench americkmi a britskmi jednotkami na jae
1945, naznaujíc, e revizionisti odmítají takové fotografie jako podvrhy. Ale ádn revizionista nikdy netvrdil, e tyto
fotografie jsou podvrhy. V posledních msících války desetitisíce vz v nmeckch koncentraních táborech
zemelo kvli kolapsu nmecké infrastruktury v dsledku neustálého spojeneckého bombardování, které vedlo ke
katastrofickému nedostatku lék a potravin v táborech. Noví vzni byli ustavin posíláni do západních tábor, kdy
byly vchodní tábory evakuované, take západní tábory byly hrozn peplnné. Insekticid proti v ím nebyl k
dostání, take se íil tyfus a mnoho vz podlehlo této chorob. Za tchto podmínek v dob od ledna do dubna
1945 zemelo v koncentraním táboe Dachau 15 389 lidí, kdy úmrtnost v dob od ledna 1940 do prosince 1940
byla 12 060 lidí (Paul Berben, Dachau. The official History, The Norfolk Press, London 1975; tyto údaje jsou
v eobecn akceptované ortodoxními i revizionistickmi historiky). Dokonce ani nejhorlivj í obránci oficiálního tvrzení
o Holocaustu neíkají, e hrozné scény, kterch byli svdky amerití a brit tí vojáci v osvobozench táborech (velké
procento obtí byli neidé), byly vsledkem zámrné politiky vyhlazování. Podle ortodoxního tvrzení o Holocaustu
bylo plynování v Osvtimi, posledním funkním „vyhlazovacím táboe“, zastaveno koncem íjna, respektive zaátkem
prosince 1944. V západních teritoriích, jako byly Dachau, Buchenwald a Bergen-Belsen, které Britové a Ameriané
osvobodili na jae 1945, nebyly vraedné plynové komory. Ale prmrn televizní divák to neví. Ví, e tla
ukázaná v televizi, jsou tla zavradnch id a velmi se zlobí na revizionisty, kteí zejm popírají nepopiratelné.
Média tak „dokazují“ plynování v Osvtimi a Treblince ukazováním obtí tyfu a hladu v Dachau a Bergen-Belzenu !
Média, která nikdy neumoní revizionistm prezentovat svoje názory, je rutinn popisují jako neonacisty, kteí
falzifikují historii, aby oistili národn socialistick reim. To je úplnou lí z nkolika dvod :
- Revizionizmus není politickou ideologií. Revizionisti nemrhají as debatami o tom, jestli Hitler ml nebo neml
pravdu. Revizionisti chtjí jednodu e zjistit, co se skuten stalo.
- Otec revizionizmu, Francouz Paul Rassinier, byl bvalm vznm dvou koncentraních tábor ( Buchenwald a
Dora ). Rassinier, kter nebyl id, byl lenem anti-nacistického hnutí odporu. V roce 1943 byl zaten a muen a
následn poslán do koncentraního tábora Buchenwald. Po válce etl Rassinier mnoho vyloen livch tvrzení o
Buchenwaldu. Bvalí vzni tvrdili, e v tomto táboe byla plynová komora, o em Rassinier vdl, e to není
pravda, jeliko byl sám v Buchenwaldu. Ve svojí z vet í ásti autobiografické knize Le Mensonge d’Ulysse
(Odysseova le), která se objevila v roce 1950 a je snad stále nejlep ím podáním, jaké kdy bylo napsáno bvalm
vznm nmeckého koncentraního tábora, Rassinier vyjádil svj názor, e plynové komory v nkterch táborech
bezpochyby existovaly, ale e poet obtí byl velmi nadhodnocen. Ve svojí knize z roku 1964 Le drame des juifs
europeens (Drama evropskch id, Les sept couleurs, Paris 1964), oznail plynové komory a tvrzení o vyhlazování
id za „nejbizardnj í le v ech dob“. Rassinier zemel v roce 1967.
- Nkteí idé, jako napíklad velmi odván a velmi anti-sionisticky zaloen Josef Gideon Burg (kter zemel v
roce 1990), podpoili revizionistick úhel pohledu (Mlad americk idovsk revizionista David Cole ustoupil ped
nkolika lety, protoe vtrníci z Jewish Defense League mu udlali ze ivota peklo a vyhroovali mu smrtí.).
- Je pravda, e nkteí revizionisté - v ádném pípad v ichni - sympatizují s národním socialismem, ale to je
úpln irelevantní, kdy se poítají jen argumenty. Kdy astronom tvrdí, e objevil novou planetu, neptáme se, zda je
fa ista, konzervativní, liberál, socialista i komunista. Chceme jenom vdt, jestli skuten objevil planetu nebo ne.
Nkteí revizionisti se pokou eli obejít obvinní z „neonacismu“ silnmi anti-nacistickmi a anti-Hitlerovskmi
prohlá eními. Nepomohlo jim to ani za mák, protoe kad, kdo zpochybuje plynové komory a estimilionovou
cifru, bude médii automaticky oznaen jako „neonacista“, a „hitlerista“, i kdyby odsuzoval Hitlera desetkrát denn.

Anti-revizionistická represe
Dodnes nkolik evropskch zemí pijalo represivní zákony, které dlají z revizionizmu Holocaustu trestn in.
Samozejm tyto zákony, které hrub poru ují principy svobody projevu a svobodného historického zkoumání,
odhalují slabost oficiální verze Holocaustu : Kdyby se revizionisti mlili, bylo by naprosto dostaující veejn vyvrátit
jejich tvrzení, napíklad v televizních debatách. Ale takové debaty nejsou v tzv. svobodném svt dovolené. Jediná
televizní debata mezi revizionistou a anti-revizionistou se odehrála v dubnu 1979, kdy profesor Robert Faurisson
diskutoval s nmeckm specialistou na Holocaust, profesorem Wolfgangem Schefflerem na vcarské televizní
stanici, vysílající v ital tin. Przkum ukázal, e vt ina divák vycítila, e Faurisson vyhrál. Od roku 1979 byla
revizionistická pozice velmi posilnna díky úsilí revizionistickch vzkumník, zatímco pívrenci oficiálního tvrzení o
Holocaustu neuinili ádn pokrok. Je proto lehce pochopitelné, e vrobci veejného mínní západní spolenosti se
tesou ped samotnou my lenkou otevené debaty o Holocaustu - mimo faktu, e ádn z ortodoxních historik
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dnes nemá odvahu debatovat s kompetentním revizionistou na veejnosti.
Anti-revizionistická represe je krutá pedevím v Nmecku, kde peití celého politického systému závisí na
schopnosti udret le o Holocaustu pi ivot. Stovky nmeckch revizionist byly odsouzeny k vysokm pokutám
nebo do vzení. Vtina z nich byla souzená podle paragrafu 130 trestního zákona ( „nabádání k rasové nenávisti“).
V íjnu 1992 generál Otto Ernst Remer, jeden z nejvíc vyznamenávanch voják 2.svtové války, byl v Schweinfurtu
odsouzen na 22 msíc vzení nepodmínn za „popírání Holocaustu“. (Remer, ván nemocn lovk, tehdy ve
vku 82 rok, byl páteli pevezen do panlska. Zemel ve svém panlském exilu 4.íjna 1997.) V dubnu 1995 byl
bval pedseda NPD Guenther Deckert, uitel anglitiny a francouztiny, odsouzen na 2 roky vzení za peklad
technického projevu amerického experta na plynové komory Freda Leuchtera. Zatímco byl ve vzení, Deckert dostal
dalí ti roky za podobné trestné iny. V ervnu 1995 chemik Germar Rudolf, kter napsal vdeckou zprávu o
údajnch osvtimskch plynovch komorách, byl odsouzen na 14 msíc vzení. Odeel do exilu. V kvtnu 1996
vydavatel Wigbert Grabert dostal pokutu 30 tisíc nmeckch marek za publikování vdecké revizionistické antologie
Grundlagen zur Zeitgeschichte (Základ souasné historie, Grabert Verlag, Tuebingen 1994). Jet ped zákazem
této knihy byli nmetí obané odsuzováni a na 6 msíc, pokud si objednali víc jak jeden vtisk této knihy. V
kvtnu 1996 byl historik Udo Walendy, kter publikoval revizionistick tvrtletník Historische Tatsachen, odsouzen
na 14 msíc vzení pro „trivializování Holocaustu“. Walendy, chronicky nemocn sedmdesátník, dostal pozdji
dalích 22 msíc za to, „co nenapsal“. Pro ty, kteí nejsou obeznámeni s tímto pípadem : historik a politolog Udo
Walendy nebyl souzen za to, co napsal, ale za to, co nenapsal. Soudce Knöner :
„Nezabváme se tím, co jste tady napsal, to není úloha tohoto soudu, ale tím, co jste nenapsal“ ! (citováno z
Westfalen-Blatt, May 8, 1997).
Zatímco píu tyto ádky, Walendy, kter je dnes nejprominentnjím politickm vznm represivního nmeckého
reimu, je stále za míemi. Dalím politickm vznm je inenr Erhard Kempner, kter ve vzení strávil roky za
„popení Holocaustu“. V ádném z tchto odpornch proces nestrávil soud ani sekundu posuzováním argument
obvinnch.
V Rakousku revizionista teoreticky riskuje 20 let vzení, protoe rakouské právo pirovnává revizionizmus k
pokusm obnovit národn socialistickou vládu. Ve francii, kde zejména jsou revizionisté poetní a aktivní, se
uskutenilo kolem stovky proces, ale s jednou vjimkou (Alain Guionnet) nebyl ádn revizionista poslán do
vzení, jeliko se francouzsk soud obvykle spokojí s vysokmi pokutami (které odsouzení musí zaplatit idovskm
organizacím). Ve vcarsku bylo od zavedení „anti-rasistického zákona“ v roce 1995 odsouzeno 9 revizionist
(Arthur Vogt, Andreas Studer, Ernst Indlekofer, Aldo Ferraglia, Dr. Max Wahl, Rene-Louis Berclaz, Gaston-Armand
Amaudruz, Gerhard Foerster a já sám) k pokutám nebo vzení. V Belgii existuje anti-revizionistick zákon nkolik
rok, ale nikdy nebyl aplikovan, dokonce ani proti velmi aktivnímu editorovi Siegfriedovi Verbekemu, kter posílá
revizionistick materiál skoro do kadé evropské zem. Ve panlsku byl historik a vydavatel Pedro Varela, kter je
nejen revizionista, ale také nekompromisní anti-sionista, v listopadu 1998 odsouzen na ne mén ne 5 rok vzení,
ale rozsudek byl následn vyím soudem zruen. V Polsku, kde byl anti-revizionistick zákon pijat v roce 1999,
byl v íjnu 1999 souzen univerzitní profesor Dariusz Ratajcak, protoe publikoval booklet, ve kterém objektivn
sumarizoval revizionistické argumenty a uvedl, e est milion je nadsazené íslo. Ratajczak byl osvobozen, ale
piel o práci jet ped procesem. Mimochodem, booklet byl nazvan Tematy niebezpeczne (Nebezpená témata).
Kdy jsem Ratajczaka navtívil v srpnu tohoto roku, s úsmvem mi ekl, e te u ví, e existuje jen jedno
nebezpené téma….
Rysem anti-revizionistické represe je to, e obvinnm není nikdy umonno dokázat platnost jejich argument.
Revizionista, kter se u soudu drí svch argument, obvykle elí zvlá tvrdému trestu kvli „neochot vyjádit lítost
nad svm inem“.
V Badenském procesu proti Foersterovi a mn mj advokát Dr.Oswald pedvolal dva svdky, profesora Faurissona
a rakouského inenra Wolfganga Froehlicha, kteí mli svdit, e revizionisté mají platné argumenty vi tvrzením
o plynovch komorách. Faurissonovi nebylo umonno svdit. Froehlich, specialista na kontrolu pesticid, vak
uinil prohláení. Prohlásil, e plynování popisované bvalmi osvtimskmi vzni bylo technicky nemoné. Jeho
prohláení znlo :
„Insekticid Cyklon B se skládá z kyseliny kyanovodíkové, absorbované v substanci granulového nosie. Kyselina
kyanovodíková je produkovaná prostednictvím kontaktu se vzduchem. Bod varu kyseliny kyanovodíkové je 25,7
stupn. ím vyí teplota, tím rychlejí vypaování. Dezinfekní komory, ve kterch byl Zyklon B v národn
socialistickch táborech a jinde pouívan, byly zaháté na 30 stup nebo víc, take kyselina kyanovodíková se z
granulí rychle vypaovala. Na druhé stran, v napl podzemních márnicích krematoria v Auschwitz - Birkenau, kde
se podle oitch svdk odehrávalo masové vradní s pouitím Cyklonu B, byla mnohem nií teplota. I kdyby
nkdo pedpokládal, e místnosti byly zaháté tly hypotetickch obyvatel, teplota by nemla pesáhnout 15 stup
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i v letní sezón. Kyselin kyanovodíkové by proto trvalo mnoho hodin, ne by se z granulí uvolnila. Podle tvrzení
oitch svdk umíraly obti velmi rychle. Oití svdci hovoí o asovch periodách od „bezprostedn“ po dobu 15
minut. Aby zabili obyvatele plynovch komor tak rychle, Nmci by museli pouít absurdn vysoké dávky Cyklonu B,
pedpokládám tak 40-50 kg na jednu plynovací proceduru. lenové speciálního komanda, kteí byli podle oitch
svdk zodpovdní za odstranní tl z komory, by naráz zkolabovali, i kdyby mli plynové masky. Nadmrn velké
mnoství kyseliny kyanovodíkové by proudilo vzduchem pes otevené dvee, kontaminujíc cel tábor.“
Kdy se inenr dostal k tomuto bodu, peruil ho veejn alobce Dominik Aufdenblatten, kter se choval jako
ílenec a hrozil mu obvinním z rasové diskriminace !
Na Amaudruzov procesu v Laussane soud odmítl vyposlechnout dva svdky, pedvolané obhajobou (Faurisson a
francouzsk právník Eric Delcroix). V Nmecku byl Dr. Ludwig Bock, advokát uvznného revizionisty Guenthera
Deckerta, pokutovan sumou 10 000 DM, protoe ádal nezávisl expertní posudek o technické monosti údajnch
plynovch komor ! Obhajoba je tedy prakticky paralyzovaná a advokát píli ván obhajující svého klienta ví, e
sám riskuje obvinní a trest.
Je pozoruhodnm faktem, e pevnost sionismu - USA - nemá ádn anti-revizionistick zákon, protoe by to
pedstavovalo poruení prvního dodatku ústavy, která garantuje svobodu projevu. Institut for Historical Review (IHR)
se sídlem v Kalifornii me publikovat knihy a organizovat revizionistické konference beze strachu z legálních
represí. To ale neznamená, e amerití revizionisti jsou zabezpeení ped nepíjemnmi pekvapeními : v ervenci
1984 teroristi, snaící se umlet has amerického revizionizmu, zniili ústedí IHR. Ale tento in paralyzoval aktivity
IHR jen doasn.

Nejjednoduí argument proti tezi vyhlazování
Kdyby byla oficiální verze o Holocaustu pravdivá, velmi málo id by v nmecké sfée vlivu peilo. Kad id,
kterého by Nmec lapil, by byl poslán do tábora smrti (lovk se me sám sebe ptát, pro Nmci museli zaloit
vyhlazovací centra v Polsku, do kterch byli transportováni idé z celé Evropy, namísto toho, aby je jednodue
postíleli v jejich vlastních zemích, co by bylo mnohem praktitjí). Faktem je, e velká ást evropského idovstva
nebyla vbec deportována. Ve Francii bylo deportováno 75 721 z piblin 300 tisíc id, vtina z nich mla
zahraniní pasy. (Tento poet byl ustanoven idovskm historikem Serge Klarsfeldem v jeho práci Memorial de la
Deportation des Juifs de France, Beate Klarsfeld Foundation, Brussels/New York 1982, není nikm zpochybován).
Peváná vtina francouzskch id tedy netrpla ádnou vánou perzekucí. To samé platilo pro Belgii - jen malá
ást belgickch id vidla koncentraní tábor (na druhé stran bylo deportováno víc ne 70% holandskch id).
Rozvime tento argument dále. Pokud by existovala politika vyhlazení, prakticky ádn id by nepeil tábory. Ale
vzpomínky „peivích Holocaust“ zaplují celé knihovny. Profesionální „peiví“, jako nap. Elie Wiesel, kteí se
prezentují jako svdkové Holocaustu, jsou ve skutenosti ivmi dkazy, e se údajné systematické vradní id
neuskutenilo.
Elie Wiesel, rumunsk id, kter byl deportován spolu se svm otcem na jae 1944, strávil 9 msíc v Osvtimi.
Kdy onemocnl, Nmci ho poslali do táborové nemocnice. V lednu 1945, kdy se blíila Rudá armáda, Nmci
nechali na nemocnch vzních, jestli chtjí bt evakuováni na západ, nebo zstat a ekat na své ruské
osvoboditele. Elie Wiesel a jeho otec zvolili odchod s Nmci na západ. To vechno se nachází ve Wieselov knize
La Nuit (Editions de Minuit, Paris 1958).
Dokonce i tragick osud rodiny Frankovch odporuje oficiálnímu tvrzení o Holocaustu. Anne Frank, která se stala po
smrti svtoznámou díky svému deníku (kter byl ve skutenosti z velké ásti napsán jejím otcem po válce, viz.
Robert Faurisson, Is the Diary of Anne Frank genuine ? IHR, Torrance 1985) byla deportována se svou rodinou z
Amsterodamu do Osvtimi v srpnu 1944. Krátce potom zaali Nmci evakuovat Osvtim kvli zhorující se vojenské
situaci a vzni byli postupn pesouváni do západních tábor. Anne a její sestra byly poslány do Bergen-Belzenu,
kde krátce ped koncem války podlehly tyfu. Její matka zemela v Osvtimi v lednu 1945 (co znamená, e nemohla
bt zplynována, protoe ti, kteí ví v plynování, jednoznan ví, e plynování bylo zastaveno v íjnu nebo
listopadu 1944). Její otec peil, po válce se pesthoval do vcarska. Píklad rodiny Frankovch ilustruje, e
zatímco byli idé skuten tvrd pronásledovaní a velké mnoství jich zahynulo kvli patnm podmínkám v
táborech, neexistovala politika vyhlazování, protoe jinak by byla celá rodina po píchodu do Osvtimi zplynována.
Mnoho id bylo peloench z jednoho tábora do druhého bez jakéhokoliv rizika zabití. Slavné pípady jsou
rakousk idovsk socialista Benedikt Kautsky (celou válku peil v táborech, nejdív v Dachau, pak byl poslán do
Buchenwaldu, následn byl peloen do Osvtimi, potom zpt do Buchenwaldu, kde byl v dubnu 1945 osvobozen),
idovsk historik Arno Lustiger, bval vze nkolika tábor a Israel Gutmann, editor encyklopedie Holocaustu,
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kter peil Majdanek, Osvtim, Mauthausen a Gunkirchen. Tyto asté pesuny by mly bt vysvtlitelné
nedostatkem pracovní síly ve válkou suovaném Nmecku; vzni byli posílaní tam, kde se vyadovala jejich práce.
V posledním období války byli vzni z vchodních tábor pekládáni do tábor na západ.
Na Amaudruzov procesu ve vcarském Lausanne v dubnu 2000 byli idovskmi organizacemi, které se soudily s
revizionistickm vydavatelem Gastonem-Armandem Amaudruzem, pizváni dva svdci, kteí „peili Holocaust“.
Reich byl ve tyech táborech, zatímco Toman peil Osvtim spolu se svm otcem. Ne aby dokázali „nacistickou
politiku vyhlazování“, tito svdkové svou samotnou existencí demonstrovali, e tato politika neexistovala. (Verite et
Justice, Le proces Amaudruz. Une farce judiciaire, Chatel-St. Denis/Switzerland, 2000). V únoru 2000, zatímco jsem
dlal vzkum v Polsku, objevil jsem zprávu polského ida, kter peil ne mén ne deset tábor : „vyhlazovací
tábor“ Treblinka, „vyhlazovací tábor“ Majdanek a osm „obyejnch“ koncentraních tábor ! (Samuel Zylbersztain,
"Pamietnik Wieznia dziesieciu obozow" in: Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego Nr. 68, Warsaw 1968.)
Kdy byli poetní bvalí idovtí vzni koncentraních tábor, kteí po válce napsali svoje pamti, nuceni vysvtlit,
jak se jim podailo peít „nacistickou vradící mainérii“, rutinn pipisují svojí záchranu zázraku. Tady jsou dva
píklady ( v mojí knize Holocaust or Hoax? The arguments je jich mnohem víc). Elie Wiesel, kter tvrdil, e Nmci
upalovali idy zaiva (dnes toto obvinní nepotvrzuje ádn historik), popisuje svj zázran únik smrti následovn:
Nedaleko od nás lehaly z jámy plameny, gigantické plameny. Nco spalovaly. Kára dojela a k jám a nco z ní
padalo. Byly to malé dti. Dátka ! Ano, vidl jsem to na vlastní oi ! Dti v plamenech (je divem, e od té doby
nemu spát ?). li jsme tam také. O nco dál byla dalí, vtí jáma pro dosplé. „Ote“, ekl jsem, „jestli je to tak,
nechci dál ekat. Skoím na elektrick plot. To je lepí, ne se dlouhé hodiny trápit v plamenech.“ (…) Ná zástup
byl jen patnáct krok od jámy. Hryzal jsem si rty, take mj otec neslyel skípání mch zub. Dalích deset krok.
Ti kroky. Bylo to te celkem blízko, jáma s plameny. Sebral jsem vechnu svou zbvající sílu na vyskoení z ady
a vrhnutí se na ostnat drát. (…) U tu byl skoro moment, kdy jsem stál ped andlem smrti. Ne. Dva kroky od jámy
nám naídili otoit se a byli jsme posláni do barák.“ (Elie Wiesel, La Nuit, Editions de Minuit, Paris 1958, str. 5860.)
Jet vtí zázrak byl uveden v roce 1993 v Kanad :
Jako jedenáctilet chlapec v koncentraním táboe Bergen-Belzen bhem 2.svtové války byl Moshe Peer poslan
do plynové komory pinejmením estkrát. Vdy peil, s hrzou sledujíc, jak mnohé eny a dti plynované s ním
kolabovaly a umíraly. „Moná dti lépe odolávaly, nevím“, ekl minul tden v interview. (…) O Peera a jeho sestry,
KTEÍ VICHNI PEILI, se staraly dv eny. Po válce se Peer znova setkal se svm otcem a jeho enou. (The
Gazette, Montreal, 5 August 1993).

Evoluce tvrzení o Holocaustu
a) Vraedné metody
Od konce roku 1941 idovské organizace ve spojeneckch a neutrálních zemích zaplavily svt nekonenm
mnostvím píbh o vyhlazování id v ástech Evropy kontrolovanch Nmci. Kdy teme tato tvrzení, tak si
vímáme, e se neshodují s dnením tvrzením o Holocaustu. Podle toho novjího byli idé vradní dieselovmi
zplodinami vfuk ve tyech „ist vyhlazovacích táborech“ Belzec, Treblinka, Sobibor a Chelmno, zatímco idé v
Osvtimi a Majdanku byli vradni insekticidem Cyklon B (v Majdanku Nmci také údajn pouívali jako vradící
zbra oxid uheln). Ale tvrzení, podávaná idovskmi organizacemi bhem války, byla úpln odliná. Jak jsme u
vidli, Elie Wiesel ve svojí knize publikované v roce 1958 tvrdil, e Nmci svoje obti upalovali zaiva. Wiesel
ochotn pevzal hororové tvrzení, drahé vojenskm idovskm tvám. Dalí vraednou metodou, asto
vzpomínanou v idovské válené propagand, bylo vradní elektrickm proudem. Dr. Stefan Szende, védsk id
maarského pvodu, napíklad popisoval údajné masové vradní v Belzecu následovn :
„Továrna smrti pedstavovala oblast o prmru piblin sedm kilometr.(…) Vlaky naplnné idy vjídly do
podzemních místností popraví továrny.(…) Nazí idé byli pivádni do gigantickch hal. Naráz tyto haly mohlo
zaplnit nkolik tisíc lidí. Podlaha byla kovová a pohyblivá. Podlahy tchto hal se spolu s tisíci idy potopily do
vodních nádrí, nacházejících se pod nimi - ale jen tak, e lidé na kovové podlaze nebyli zcela pod vodou. Kdy byli
vichni idé ve vod, zavedl se do ní elektrick proud. Za nkolik okamik byli vichni idé, tisíce naráz, mrtví.
Potom byla podlaha vyzdviena z vody. Na ní leely mrtvoly zavradnch obtí. Dalí vputní elektrického proudu
a kovová deska se stala kremaní pecí, do bla rozpálenou, dokud nebyla vechna tla spálena na prach.(…)
Kad jednotliv vlak pivezl ti a pt tisíc, nkdy i víc, id. Byly dny, kdy linky do Belzecu dodaly dvacet nebo víc
vlak. Moderní technologie triumfovala v nacistickém systému. Problém, jak vyhladit miliony lidí, byl vyeen.“
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(Stefan Szende, Der letzte Jude aus Polen, Europa Verlag, Zurich-New York 1945, str. 290 ff.).
14.prosince 1945, bhem Norimberského procesu - kde vítzové, kteí spáchali poetné zloiny proti lidskosti,
soudili poraené - poltí pedstavitelé poskytli zprávu o Treblince, která popisovala údajné masové vradní v tomto
táboe následujícím zpsobem :
„Vechny obti se musely svléknout ze at a bot, které potom byly posbírané a pak vechny obti, nejprve eny a
dti, byly nahnány do komor smrti.(…) Po naplnní kapacity byly komory hermeticky uzavené a byla do nich
vputna pára. Za pár minut bylo po vem.(…) Ze získanch zpráv se dá pedpokládat, e v Treblince bylo
vyhlazeno nkolik set tisíc id.“ (Nuremberg document PS-3311, peklad nmecké verze.)
K upalováni zaiva, elektrickému naptí a páe „oití svdci“ popisovali dalí vraedné metody : zaduení
vypumpováním vzduchu z komory, utopení, otrava krve, pochování zaiva, masové stílení“ (viz. moje kniha
Holocaust or Hoax ? The arguments, kapitola pt). Vechna tato tvrzení upadla do zapomnní. Zstal jenom plyn.
b) Které tábory mly plynové komory ?
V souasnosti vtina historik Holocaustu tvrdí, e jen „vyhlazovací tábory“, které se vechny nacházejí v Polsku,
mly plynové komory (nkteí historici se drí názoru, e plynování v malém rozsahu s pár tisíci obmi se
uskutenilo také v rakouském Mauthausenu a polském Stutthofu, ale pape Holocaustu Raul Hilberg se nezmiuje
o plynování v ádném z tchto tábor ve svojí standardní práci). Podle bezprostední poválené verze vak byla
plynová komora pro vyhlazování id skoro v kadém táboe. Britsk alobce Sir Stanley Hartcross v prbhu
závrené fáze Norimberského procesu tvrdil, e Nmci uskutenili vradu „jako njakou masovou produkci v
plynovch komorách a pecích Osvtimi, Dachau, Treblince, Buchenwaldu, Mauthausenu, Majdanku a Oranienburgu
(Nuremberg volume IMT XIX str.483, peklad nmecké verze). Dnes ádn sám sebe respektující historik netvrdí, e
existovaly plynové komory v Dachau, Buchenwaldu a Oranienburgu, anebo e Nmci vradili v pecích (kad
souhlasí s faktem, e krematoria slouila ke zpopelnní tl mrtvch, ne ivch lidí). V lednu 1946 esk léka Dr.
Franz Bláha, kter byl internován v Dachau a vykonával zde svou profesi, prohlásil, e osobn zkoumal mrtvoly
zplynovanch vz (Nuremberg volume IMT V str.198, nmecká verze). Mnoho „oitch svdk“ potvrdilo existenci
plynovch komor v Buchenwaldu, Dachau, Bergen-Belsenu a dalích západních táborech. V roce 1960 vedoucí
nmeck historik Holocaustu Martin Broszat uvedl, e v koncentraních táborech „Staré íe“ (to je v Nmecku v
hranicích z roku 1939) nebyla uskutenna ádná plynování a e plynování se uskuteovala ve „vyhlazovacích
táborech“ v Polsku (Die Zeit, 19.srpen 1960). Broszat tedy anuloval a vyhlásil za neplatné vechny zprávy „oitch
svdk“ o plynování v západních táborech. Pro by mla bt svdectví oitch svdk o plynování v Osvtimi,
Belzecu a Treblince mnohem hodnovrnjí, ne ta o plynování v Buchenwaldu, Bergen-Belzenu a Dachau ? Od
Rassinierovy doby revizionisti kladou tuto jednoduchou a zejmou otázku. Nikdy na ní nedostali odpov.
c) Píbh o idovském mdle
Pobuujícím pípadem idovské propagandy o krutostech bylo pedevím tvrzení, e Nmci pouívali tuk
zavradnch id na vrobu mdla. Mnoho lidí tomu dodnes ví, protoe média toto tvrzení desetiletí pihívala.
idovsk „lovec nacist“ a arcilhá Simon Wiesenthal napsal v rakouskch novinách Der Neue Weg (Nr. 15/16,
1946) :
„Bhem posledních beznovch tdn (1946) rumunsk tisk oznámil neobyejnou zprávu : V malém rumunském
msteku Folticeni bylo na idovském hbitov s celou ceremonií a plnmi pohebními obady pochováno 20 beden
mdla. Mdlo bylo nedávno nalezeno v nmeckém armádním skladu. Na bednách byly iniciály RIF, rein jüdisches
Fett (ist idovsk tuk).
Jen jako fakt, „RIF“ neznamená rein jüdisches Fett (ist idovsk tuk),
Fettversorgung“, to je Státní úad pro poskytování prmyslového tuku.“ V roce
Krakowski pipustil, e idovské mdlo bylo mtem (Daily Telegraph, 25.duben
svalit vinu za le na Nmce, kteí si podle nj toto tvrzení vymysleli, aby zastraili

ale „Reichsstelle füer industrielle
1990 izraelsk specialista Shmuel
1990). Krakowski vak ml drzost
své idovské vzn !

d) Poet obtí koncentraních tábor
Na Norimberském procesu Sovti tvrdili, e v Osvtimi nezemelo mén ne 4 miliony lidí (Nuremberg document
URSS-008). Po dobu 45 let se polské úady pidrovaly této absurdní cifry, ale v roce 1990 neochotn pipustily, e
to bylo vysoce nadhodnocené. Dnes tvrdí, e skuten poet je 1,5 milionu. (Abychom byli poctiví, mli bychom
poznamenat, e západní idovtí historici Holocaustu nikdy neakceptoval tymilionov nesmysl : ve svojí
standardní práci The Destruction of the European Jews, Holmes and Meier, New York 1985, str. 895, Raul Hilberg
udává poet idovskch i neidovskch obtí v Osvtimi ve vi 1,25 milionu). V roce 1933 Francouz Jean-Claude
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Pressac, kterého média s entuziasmem vychvalovala jako lovka, kter konen vyvrátil revizionisty, sníil poet
osvtimskch mrtvch na 775 tisíc (Les crematoires d'Auschwitz, CNRS, Paris 1993). Následn v nmecké verzi
této knihy Pressac dále redukoval tento poet na 630 tisíc (Die Krematorien von Auschwitz, Piper Verlag, Munich
1994). Ve skutenosti zemelo v Osvtimi okolo 150 tisíc vz, piblin polovina z nich id, z rznch píin
(nemoci, hlad, vyerpání, staroba, poprava zastelením nebo ob ením atd.). Toto tvrzení bude demonstrováno
italskm historikem Carlem Mattognoim v knize, která se objeví v roce 2001, vlun na základ nmeckch
dokument z váleného období. Pokud jde o Majdanek, Poláci a Sovti po osvobození tohoto tábora v roce 1944
tvrdili, e tam zahynulo 1,7 milionu lidí. U v roce 1948 byl tento poet zredukovan na 360 tisíc a na zaátku 90.let
dále na 235 tisíc. Skuten poet je okolo 42 500 (Juergen Graf and Carlo Mattogno, KL Majdanek. Eine historische
und technische Studie, Castle Hill Publisher, Hastings 1998).
Obrovská redukce potu mrtvch v jednotlivch táborech vznamn neovlivnila posvátn poet esti (anebo pti)
milion obtí Holocaustu. Tento poet zstává pevn jako pyramidy. Take kdy máte v ko íku est jablek, mete
sníst jedno, dv i dokonce ti z nich a stále zstane est jablek ! To je matematika Holocaustu.

Politika národn socialistické vlády v i id m ve sv tle dokument
NSDAP Adolfa Hitlera, která se dostala k moci v lednu 1933, byla anti-idovská. Národní socialisté povaovali
idovsk lid za element dekadence a destrukce a úderník mezinárodního komunismu (nejene Marx a vt ina
komunistickch teoretik byli idé, ale bol evická revoluce v Rusku byla z velké ásti vedena idy). Od roku 1933
Hitlerova vláda pijala mnoství zákon, omezující práva nmeckch id, proto mnoho z nich ode lo do exilu. Aby
urychlili idovskou emigraci, národní socialisté úzce spolupracovali se sionistickmi skupinami, které chtly, aby idé
ode li do Palestiny. Tato národn socialisticko - sionistická kooperace byla ve velkém zdokumentována americkm
idovskm autorem Edwinem Blackem v díle The Transfer Agreement (New York/London 1994) a není nikm
zpochybována. Ped rokem 1941 vt ina nmeckch a rakouskch id emigrovala (i kdy jenom pár jich
skuten ode lo do Palestiny), ale velké mnoství id sídlilo v zemích ,které Nmci dobyli v první, úsp né fázi
války. Do roku 1941 nmecká vláda poítala s uskutenním Madagaskarského plánu, kter pedpokládal
pemístní evropského idovstva na Madagaskar a vytvoení idovského státu na tomto ostrov, ale kdy moe
ovládli Britové, tento plán se nemohl uskutenit.
Masové deportace do koncentraních tábor zaaly v roce 1941. Nmci zoufale potebovali pracovní sílu, protoe
vt ina schopnch mu bojovala na front. Ba co víc, idé byli pokládáni za bezpenostní riziko. Ne lo o plan
poplach, protoe idovsk historik Arno Lustiger, bval len hnutí odporu a peiv í nkolik tábor se py n chlubil,
e ve Francii idé pedstavovali celch 15% celého aktivního odporu, i kdy pedstavovali jen 0,6% francouzské
populace (Der Spiegel, 7/1993).
V nkterch koncentraních táborech, pedev ím v Osvtimi a Majdanku, byla míra úmrtnosti vysoká. Zatímco
mnoho úmrtí bylo zapíinno nedostatkem jídla, patnm odvem a hrubm zacházením a zatímco existovaly
popravy zastelením a ob ením, choroby, pedev ím such plicní tyfus, kter pená ely v i, byly hlavní píinou
vysoké úmrtnosti. Nejúinnj í zbraní proti v ím byl insekticid Cyklon B, ale dostupná mnoství nebyla nikdy
dostaující. Namísto zabíjení lidí byl Cyklon B pouíván na jejich záchranu, jak správn uvádí Rober Faurisson,
pokud by Nmci mli víc Cyklonu B, zemelo by mén vz (historici Holocaustu nepopírají, e Cyklon B byl
insekticid pouívan na odstranní v í a dal ího hmyzu, ale tvrdí, e ml dvojí funkci, slouící také jako vraedná
zbra na zabíjení id v Osvtimi a Majdanku). V Osvtimi, nejvt ím táboe, epidemie tyfu dosáhla vrcholu mezi 7.
a 11.záím 1942 s denním prmrem 375 úmrtí. V lednu 1943 klesla prmrná míra úmrtnosti na 107 denn, ale v
beznu opt vzrostla na 298 (Jean-Claude Pressac, Les crematoires d'Auschwitz, str. 145).
28.prosince 1942 napsal inspektor koncentraních tábor Richard Glücks v obníku v em velitelm tábor :
„Hlavní táboroví lékai musí pouít v echny dostupné prostedky k dosaení masivní redukce potu úmrtí v kadém
táboe.(…) Víc ne kdy pedtím musí doktoi zaji ovat, aby byli vzni adekvátn vyivováni a spolu s táborovou
administrativou musí podat potebné návrhy na zlep ení.(…) Reichsführer SS (Heinrich Himmler) naídil redukci
úmrtnosti za kadou cenu.“ (Nuremberg dokument NO-1523).
Vsledkem tohoto rozkazu bylo sníení úmrtnosti tém o 80% od srpna1943 (Nuremberg dokument PS-1469).
26.íjna 1943 Oswald Pohl, éf hlavního úadu ekonomické administrativy SS, uvedl v obníku velitelm v ech 19
koncentraních tábor :
„V dívj ích letech, kde byl kladen draz na pevchovu, nezáleelo na tom, zda uvznn vykonával njakou
uitenou práci nebo ne. Ale te je práce vz velmi dleitá a v echny snahy táborovch velitel, orientace
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administrativních slueb a doktor musí slouit zámru udret vzn pi dobrém zdraví a práceschopné. Ne ze
sentimentálních dvod, ale protoe potebujeme jejich ruce a nohy, take aby nmeck lid mohl zvítzit, musíme
se postarat o zdraví vz.“ (Archiwum Muzeum Stutthof, 1-1b-8, str. 53.)
Takovéto dokumenty bezpochyby dokazují, e namísto zámru vyhladit své vzn je Nmci chtli udret naivu,
protoe byli potební jako pracovní síla (jak uvidíme pozdji, neznamená to, e ti, kteí byli práce neschopní, byli
zavradní).
Nkolik nmeckch dokument odkazuje na „Aussiedlung" (evakuaci) anebo "Umsiedlung" (peloení) id na
vchod. 21.srpna 1942 napsal Martin Luther, úedník na ministerstvu zahraniních vcí, v memorandu o idovské
politice íe :
„Principem nmecké idovské politiky po pevzetí moci (národními socialisty) bylo propagovat idovskou emigraci
vemi monmi zpsoby.(…) Souasná válka dává Nmecku monost a také povinnost vyeit idovskou otázku v
Evrop.(…) Evakuace id z Nmecka zaala na bázi zmínné Vdcovy direktivy (Hitlerv rozkaz na evakuaci
id). Bylo logické zahrnout bezprostedn idovské obany zemí, které také zavedly protiidovská opatení.(…) Ale
poet id, deportovanch touto cestou na vchod, nepostaoval na tamní poteby pracovních sil.“ (Nuremberg
dokument NG-2586.)
Po desetiletí ortodoxní historici, kteí nejsou schopní vyprodukovat ani jeden dokument, dokazující nmeckou
politiku vyhlazování, povinn tvrdili, e „evakuace“ a „pemístní“ byla kódová oznaení pro „vyhlazování“ a nkteí z
nich opakují tento nesmysl dodnes. Vyjádení Endlösung der Judenfrage (konené eení idovské otázky) se také
interpretuje jako kamuflání pojem pro vyhlazování, i kdy nkolik dokument jasn uvádí, e toto „konené eení“
znamenalo evakuaci nebo emigraci vech id z nmecké sféry vlivu. V roce 1993 Jean-Claude Pressac, kter ví
tvrzení o plynovch komorách, uvedl v Les Crematories d’Auschwitz, e kódov jazyk je mtus a v roce 1996 antirevizionistick francouzsk historik Jacques Baynac upímn pipustil ,e nevidí ádn vdeck dkaz pro existenci
plynovch komor (Le Nouveau Quotidien, Lausanne/Switzerland, 2 and 3 September, 1996).
Na zaátku devadesátch let vydali Rusové osvtimské Sterbebücher (záznamy o úmrtích). V tchto dokumentech
táborová administrativa podrobn zaznamenala 66 tisíc pípad úmrtí, která nastalá v Osvtimi od poloviny roku
1941 do konce roku 1943. Kadá strana obsahovala jméno, národnost, datum a místo narození, náboenskou
píslunost, datum a píinu smrti zemelého vzn (protoe tyto záznamy mají mnoho mezer a chybí záznamy z
roku 1944, dokumentace je nekompletní). Exterminacionisti jsou tmito záznamy velmi znepokojení, protoe nejsou
schopní vysvtlit, pro Nmci, kteí v Osvtimi údajn zplynovali do jednoho milionu id bez toho, aby je
registrovali, se tak dkladn starali o zaznamenání kadé píiny pirozené smrti v táboe.
V roce 1995 jsme s Carlem Mattognoim navtívili ruské archívy, kde se nachází 88 tisíc stran dokument,
pocházejících z osvtimské Zentralbauleitung (centrální správa budov). Tyto dokumenty byly zpístupnny
vzkumníkm poátkem 90. let. Zentralbauleitung byla zodpovdná za stavbu osvtimskch krematorií, která podle
tvrzení o Holocaustu, obsahovala plynové komory (faktem je, e tyto „plynové komory“ byly obyejné márnice, kde
byla ped kremací uchovávána tla zemelch vz). Jak se dalo pedpokládat, nenali jsme ádné dokumenty
podporující plynové komory a vyhlazování, protoe pokud by existovaly, Sovti by je triumfáln prezentovali u v
roce 1945, aby dokázali bestialitu nmeckého národn socialistického reimu.
Nejene dokumenty táborové administrativy nepotvrzují tvrzení o vyhlazování id, pímo mu protieí. Napíklad
záznamy uchované v Osvtimském muzeu ukazují, e 10 706 peván idovskch vz bylo v období od
ervence 1942 do ervna 1944 lékasky oeteno v Monowitzi, boním osvtimském táboe. 766 z nich zemelo,
zbytek byl z nemocnice proputn (Panstwowe Muzeum w Oswiecimiu, Syg. D AuI-III-5/1, 5/2 5/3). Jak tento fakt
zapadá do politiky vyhlazování ? Mtus, e práceneschopní byli vradni, je také vyvrácen dokumenty. Jeden
píklad by ml postait jako dkaz. Kdy jsme dlali vzkum v Moskv v dubnu a kvtnu 2000, nali jsme s
Mattognoim nmeckou zprávu, napsanou tymi idovskmi doktory (Lebovitsem, Blochem, Reichem a Weilem),
kteí pracovali v táborové nemocnici pod dozorem Rus zaátkem roku 1945, tsn po osvobození osvtimského
tábora. Zpráva obsahuje jména více ne tisíc tém vlun idovskch pacient, které Nmci nechali v táboe ped
jeho evakuací. Mezi nimi bylo 97 chlapc a dvat ve vku od 1 do 15 rok (Gosudarstvenny Archiv Rossiskoi
Federatsii, Moscow, dokument 7021-108-23). Ti byli deportováni do Osvtimi spolu se svmi rodii, aby se pedelo
rozdlování rodin. Kdyby bylo tvrzení o Holocaustu pravdivé, vichni by byli dávno ped rokem 1945 zavradni,
protoe nebyli schopní pracovat.

Vdecké zkoumání
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a) Úvod
Ka d, kdo je obeznámen s normálními pravidly soudního postupu ví, e fyzické dkazy jsou vysoce nadazené
vpovdím oitch svdk, proto e oit svdek m e lhát nebo se v dobré víe mlit. Z tohoto dvodu je v ka dém
nepolitickém procesu s vra dou naízena pitva mrtvoly, stejn jako zpráva expert, tkající se vra edné zbran.
Pokud vyjádení oitch svdk protieí vsledkm test soudních znalc, tyto testy jsou brány jako dkaz.
Co platí ve kdejakém pípad vra dy, musí stejn tak platit v mnohem vt í míe, kdy jde o stovky tisíc, ne-li
miliony obtí. Ale po 2.svtové válce alobci Nmecka nikdy neprovedli ádné soudn znalecké zkoumání údajnch
plynovch komor, nevyvinuli ádné seriózní úsilí na zji tní, zda osvtimská krematoria mohla pohltit tyi miliony
lidí, o kterch se tvrdilo, e v osvtimském táboe zemeli (toto íslo, které bylo pozdji postupn historiky
Holocaustu redukované, uvedli Sovti na Norimberském tribunálu, cf. Nuremberg dokument URSS-008.)
Jen ve dvou pípadech alobci Nmecka uinili poloviní pokus vdecky dokázat realitu masového vyvra ování. Po
osvobození koncentraního tábora Majdanek v lét 1944 spolená polsko-sovtská komise vyprodukovala zprávu,
kterou jsme s Carlem Mattognoim na li v archivech muzea v Majdanku a publikovali v na í knize KL Majdanek. Eine
historische und technische Studie (Castle Hill Publisher, Hastings, 1998, kapitola V a VI). Pol tí a sovt tí vdci
hanebn podvádli a uvádli sm ná tvrzení, potvrzující, e pt pecí nového krematoria v Majdanku, které byly
uvedeny do provozu jen est msíc ped ukonením provozování tábora, mohlo za tu dobu spálit 600 tisíc tl.
Skuten poet byl asi 32-krát ni í. V roce 1945 polské úady naídily soudn znalecké posouzení Osvtimi. V
Krakowské zpráv (text, kter se nachází v anti-revizionistické knize Wahrheit und Auschwitz-Lüge, editori B. BailerGailanda a W. Benz, Deuticke Verlag 1995) Poláci potvrdili, e objevili stopy kyanidu v lidskch vlasech nalezench
v táboe. Ale i kdyby to byla pravda (co dnes není mo né urit), nedokazuje to, e byl nkdo zplynovan. Bhem
války byly lidské vlasy pou ívány pro prmyslové úely (napíklad na vystlku matrací) a v tom pípad nebylo
neobvyklé je ped pou itím dezinfikovat. Pokud se uskutenilo njaké vra edné plynování, bylo by absurdní po
vra d stíhat vlasy, proto e Cyklon B pilne k povrchu a ohrozil by tak dlníky. Vlasy by musely bt stíhané
pedtím, ne by byly obti poslány do plynovch komor.
Prvním revizionistickm vzkumníkem, kter seriózn zkoumal technické aspekty otázky Holocaustu, byl Robert
Faurisson. Faurisson studoval techniku poprav, pou ívanou v nkterch státech USA, kde se tresty smrti vykonávaly
kyselinou kyanovodíkovou (kyselina kyanovodíková je aktivní slo kou insekticidu Cyklon B, kter ml podobu
malch granulí, ze kterch se plyn uvoloval po kontaktu se vzduchem). Poprava plynem je komplikovan proces.
Musí se pijmout mno ství opatení a plynová komora musí bt hermeticky uzavená, jinak by se poprava stala
zahráváním si se ivoty zamstnanc vznice (to je jeden z dvod, pro skoro v echny státy USA pestaly
pou ívat tuto metodu a pou ívají místo toho smrtící injekci). Faurisson, kter nav tívil Osvtim a studoval plány
krematorií, která podle svdk obsahovala plynové komory, se divil, jak mohlo bt a 2000 lidí najednou zavra dno
v tchto místnostech, které nemohly bt hermeticky uzavené a nemly ádná zaízení pro pívod plynu. Faurisson
do el k závru, e jakékoliv plynování Cyklonem B v tchto místnostech by zabilo nejen obti v plynové komoe, ale
také by zamoilo okolí a e by nebylo mo né odstranit mrtvá tla z místností ihned po zplynování, co tvrdili svdci
(detailnji zpracováno Serge Thion, Verité historique ou verité politique?, La Vieille Taupe, Paris 1980).
b) Leuchterova zpráva
V roce 1985 byl v kanadském Torontu souzen revizionistick aktivista Ernst Zündel, pvodem z Nmecka a byl
odsouzen k 15 msícm do vzení na základ zákona zakazujícího „ íení fale nch informací“, kvli prodeji
bookletu Richarda Harwooda „Did Six Million Really Die?“ Zündelv obhájce Douglas Christie se proti rozsudku
odvolal a druhé kolo procesu zaalo poátkem roku 1988 (o tomto procesu existuje kniha, která obsahuje nesmírné
mno ství informací o Holocaustu a revizionizmu. Autorem je Barbara Kulaszka a titul je stejn jako u Harwoodovy
bro ury, která vedla k Zündelovm procesm - Did Six Million Really Die?, Samisdat Publishers, Toronto). Bhem
prbhu procesu Zündel a Faurisson povili amerického specialistu na popravy, Freda Leuchtera, kter sám
konstruoval plynové komory, aby sestavil zprávu o místnostech oznaovanch jako plynové komory v Osvtimi I,
Osvtimi-Birkenau a Majdanku. S malou skupinou pomocník Leuchter odletl do Polska koncem února. Po návratu
napsal svojí zprávu, která se stala skutenm pelomem a iniciovala vdecké vítzství revizionist (Fred Leuchter,
An engineering report about the alleged execution gas chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland,
Samisdat Publishers, Toronto 1989). Zde jsou jeho závry o Osvtimi :
- „Plynové komory“ byly ve skutenosti místnosti, oznaované v dokumentech jako obyejné márnice. Kvli jejich
technické konstrukci nemohly bt pou ity pi vra edném plynování.
- Kapacita krematorií by postaovala jen na spálení malé ásti údajnch obtí.
- Analzy vzork ze stn „plynovch komor“ neprokázaly ádné vznamné zbytky kyanidu. Analzy v ak indikovaly
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enormn vysok obsah kyanidu ve vzorku odebraném v dezinfekní komoe v Birkenau (nikdo netvrdí, e v této
místnosti byly plynovány lidské bytosti).
Leuchterova zpráva nebyla dokonalá. Kapitoly o konstrukci „plynovch komor“ obsahovaly pár seriózních nedostatk
(Leuchter napíklad myln uvádl, e v tchto místnostech nebyl ádn systém ventilace a pecenil riziko exploze) a
ást o krematoriích není uspokojující, protoe Leuchter v této oblasti nebyl kompetentní. Chemická ást ale nikdy
nebyla vyvrácena a ukázala se jako rozhodující.
c) Rudolfova zpráva
V roce 1993 nmeck chemik Germar Rudolf ovil vsledky Leuchterovy zprávy v mnohem detailnjí studii, která
je dodnes pravdpodobn nejdleitjím materiálem, jak kdy revizionisti vyprodukovali. (Das Rudolf-Gutachten.
Gutachten über die Bildung und Nachweisbarkeit von Cyanidverbindungen in den "Gaskammern" von Auschwitz,
Cromwell Press, London 1993, updated version: Das Rudolf-Gutachten 2000, Castle Hill Publisher, Hastings 2000.
Zkrácená verze této zprávy se nachází v Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, anglická verze: Dissecting
the Holocaust, Capshaw/Alabama 2000). Vechny pokusy vyvrátit tuto zprávu byly neúspné. Rudolf dokázal, e
údajná hlavní komora Tetí íe, komora v krematoriu II v Osvtimi-Birkenau, kde bylo podle oitch svdk
zplynováno nkolik set tisíc id, nepila nikdy do kontaktu s Cyklonem B. Kyselina kyanovodíková formuje
extrémn stabilní pigment (féerick ferokyanid) se elezo obsahujícími komponenty zdiva. Tento pigment se ztrácí
stejn pomalu jako zdivo, co je dokázáno dlouhodobmi, desetiletí trvajícími experimenty. Vysoké koncentrace
zbytk kyanidu se stále nacházejí v dezinfekních komorách v Birkenau, zatímco v údajné plynové komoe v
krematoriu II (v Birkenau existovala tyi krematoria, pojmenovaná krematorium II-V, ale vechna byla vyhozena do
vzduchu v roce 1944, respektive poátkem roku 1945. Krematorium II je jediné, kde je „plynová komora“ stále
ásten pístupná) se nenala ádná relevantní koncentrace. To vede k nevyhnutelnému závru, e se na tomto
míst nemohlo uskutenit ádné plynování.
Dalí, nemén kritick argument vi tvrzení o plynování je to, e otvory ve stee „plynové komory“, skrz které byly
podle svdk sypány granule Cyklonu B, v ase údajného masového vyvraování neexistovaly. Svdci vypráví o
tyech kruhovch otvorech a dva otvory, které te vidíme, mají nepravideln tvar. Ba co víc, zpevovací tye
vedoucí skrz otvory ukazují, e tyto otvory byly násiln vytvoeny po válce, aby vytváely dojem otvor pro
vsypávání Cyklonu B. Jed tedy nemohl bt do komory zaváen. To je takté nevyvratiteln demonstrováno v
Rudolfov zpráv.
d) Kapacita osvtimskch krematorií
„Jak se zbavit tla mojí obti ?“ je noní mrou kadého vraha. Lidské tlo je tké zniit, protoe obsahuje víc ne
60% vody. Píbhy „peivích Holocaust“, jako napíklad polského ida Henryka Taubera, kter tvrdil, e v
Osvtimi mohly bt spáleny mrtvoly bez paliva, jsou absolutn nesmyslné. Bohuel, historici Holocaustu, jako nap.
Jean-Claude Pressac, kter povauje Taubera za velmi dvryhodného svdka, berou tento nesmysl ván (JeanClaude Pressac, Technique and Operation of the Gas Chambers, Beate Klarsfeld Foundation, New York 1989).
Velká mezera v technickém vzkumu Holocaustu byla zaplnna Italem Carlem Mattognoim. Ve spolupráci s
inenrem Francem Deanem Mattogno napsal o osvtimskch komorách obsáhlou studii, která je plodem
mnohaletého vzkumu. Tato kniha se objeví v italtin v roce 2001 u vydavatelství Edizioni di Ar, Padova. Ale u v
roce 1994 Mattogno a Deana publikovali lánek o této otázce ve vdecké antologii Grundlagen zur Zeitgeschichte,
na kterou opakovan odkazujeme(anglická verze: Dissecting the Holocaust, Capshaw/Alabama 2000). Mattogno a
Deana se zaobírali následujícími otázkami :
1) Maximální kapacita osvtimskch krematorií. První krematorium bylo uvedeno do chodu v roce 1941 v hlavním
táboe. Protoe jeho kapacita nestaila na zpracování velkého potu mrtvol (desetitisíce vz podlehly tyfové
epidemii), roku 1942 byla naplánována tyi velká krematoria. Od bezna 1942 byly v Birkenau, západn od
hlavního tábora Auschwitz I, sputny do provozu. Tchto pt krematorií nikdy nefungovalo simultánn, kvli
technickm poruchám musela bt neustále zastavována, co samozejm vysoce redukovalo jejich kapacitu.
2) Uhlí dováené do krematorií. S vjimkou roku 1944 jsou tyto dodávky tém úpln zdokumentovány a protoe je
znám objem uhlí nutn ke spálení jednoho tla, dá se vypoítat maximální poet kremací pro libovolnou dobu.
3) fakt, e pt áruvzdornch refrakních cihlovch zdí v kremaních pecích nebylo nikdy vymnno, co by bylo
nutné po 2000 - 3000 kremacích v jedné peci.
S pihlédnutím ke vem tchto faktorm doli Mattogno a Deana závru, e kremaní pece nemohly strávit víc ne
162 tisíc tl. To velmi dobe odpovídá Mattognovu odhadu cca 150 tisíc obtí Osvtimi (kvli mezerám v
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dokumentaci se nedá urit pesn poet).
Samozejm, lovk musí posoudit monost kremací na oteveném vzduchu. Takové kremace se uskutenily v
druhé polovin roku 1942 a zaátkem roku 1943, kdy v Osvtimi zuil tyfus a krematoria v Birkenau je t nebyla
uvedena do provozu. Ale kritickm obdobím je kvten - erven 1944. V té dob se uskutenily obrovské deportace
maarskch id do Osvtimi. Podle historik Holocaustu bylo 180 - 410 tisíc z nich zplynovanch a spálench v
Birkenau (první íslo je udávané Raulem Hilbergem, Die Vernichtung der europäischen Juden, Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1997, str.1300, druhé íslo je uvádno francouzsko-idovskm historikem
Georgesem Wellersem, Le Monde Juif, October-December 1983, str. 153). Dokonce i ortodoxní historici, kteí s
rutinou zveliují kapacitu krematorií, souhlasí, e v tchto by nebylo moné zpopelnit tolik mrtvol, take tvrdí, e
vt ina z nich byla spálena v obrovskch jámách (Filip Müller, svdek obzvlá  drah pro tyto historiky, popisuje tyto
jámy ve svojí knize Sonderbehandlung, Verlag Steinhausen, Frankfurt a.M. 1979. Jeho podání je plné technickch
nemoností.). Od prosince 1943 byla Osvtim opakovan fotografována spojeneckmi przkumnmi letadly. Nkteré
z tchto fotografií spadají do období kvten - erven 1944. Nejdleitj í z nich pochází z 31.kvtna 1944. Pokud
meme vit oficiálním íslm deportovanch maarskch id, v ten den bylo pivezeno do Osvtimi 15 tisíc id
a v pedcházejících dnech byl prmr 13 tisíc denn. ádná z tchto událostí, o kterch mluví Müller a dal í oití
svdci, není na fotografii viditelná : není vidt ady vz, ekající ped krematoriem, ádné gigantické lehající
ohn, ádné kremaní jámy, ádná dmem zahalená obloha. Tato fotografie, spolu s dal ími ze stejného období, se
dá najít v dleité knize Johna C.Balla „Air Photo Evidence“ (Ball Resource Services, Delta/Canada 1992). V tomto
období tedy neexistovaly ádné velkoplo né kremace na oteveném vzduchu, a protoe krematoria mohla pijmout
jen zlomek údajnch obtí, vyhlazování maarskch id v Osvtimi-Birkenau bylo naprosto nemoné ze
samotnch technickch dvod - mimo faktu, e to protieí dokumentm, jak si ukáeme v kapitole Ti zbvající
nevye ené otázky.
e) Dieselové plynové komory
V „ist vyhlazovacích táborech“ Belzec, Treblinka a Sobibor neexistovala ádná krematoria a neudává se ádné
údajné pouití Cyklonu B. Bhem poáteního vvoje tvrzení o Holocaustu byly tvái vykreslovány v echny druhy
pedstavitelnch popravovacích metod, ale v echny od „ponorné plo iny“ Dr.Szendeho po „vlaky s neha enm
vápnem“ Jana Karskeho a „vakuové komory“ Vasilije Grossmana - zmizely v djinách a byly nahrazeny dieselovmi
vfukovmi plyny, které byly údajn produkovány motory zniench ruskch tank (anebo, podle alternativní verze,
ponorek). Ve tvrtém „ist vyhlazovacím táboe“, Chelmnu, byly podle historik pouívány dieselovmi motory
vybavené nákladní automobily, upravené jako pojízdné plynové komory. Jak demonstroval ve svojí excelentní studii
francouzsk automobilov konstruktér Pierre Marais, tyto nákladní automobily byly jen dal ím vynálezem válené
propagandy (Les camions a gaz en question, Polemiques, Paris 1994). Ve v ech tyech „ist vyhlazovacích
táborech“ Nmci údajn pochovávali tla, jen aby je pozdji vyhrabali a spálili na oteveném vzduchu.
Friedrich Berg, americk inenr nmeckého pvodu, analyzoval tvrzení o dieselovch zplodinách z technického a
toxikologického úhlu pohledu (jeho lánek se nachází v Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, anglická verze:
Dissecting the Holocaust). Pestoe není nemoné zabít lidi dieselovmi vfukovmi zplodinami, jde o extrémn
nedostatenou a tkopádnou metodu, protoe vfukové plyny jsou jen tko vhodné jako vraedná zbra kvli
svému vysokému obsahu kyslíku a velmi malému obsahu oxidu uhelnatého. Benzínov motor me lehce
vyprodukovat zplodiny s obsahem 7% a víc oxidu uhelnatého, ale dieselov motor neme vyprodukovat zplodiny
dokonce ani s obsahem nad 1% oxidu uhelnatého. Ironií je, e zavedení dieselovch vfukovch plyn do komory
zaplnné lidmi by jen prodlouilo jejich smrtelnou agónii, protoe tyto plyny obsahují 16% kyslíku, co postauje na
peití. Namísto zavedení vfukovch plyn mohli popraví jednodu e nechat svoje obti udusit se v peplnné
plynové komoe, protoe dostupn kyslík by byl vydchan ped zaátkem úinkování oxidu uhelnatého.
Otcem tvrzení o dieselovch plynech byl blázen jménem Kurt Gerstein, kter mimochodem udával 20 - 25 milion
zplynovanch obtí. Gerstein tvrdil, e vidl v Belzecu 35 - 40 metr vysoké kupy bot a obleení a 28 - 32 vz
na metr tverení v plynové komoe (Andre Chelain, Faut-il fusiller Henri Roques?, Polemiques, Paris 1986).
Existuje minimáln est verzí Gersteinovy zprávy ! Tvrzení o dieselovch plynech bylo evidentn pozdji pevzato
technickmi laiky, kteí si mysleli, e takovéto vfukové plyny musí bt stra nou vraednou zbraní, hlavn kvli
zápachu. Ve skutenosti by byl jakkoliv benzínov motor desetkrát úinnj í. Historici Holocaustu by se
bezpochyby zbavili tvrzení o dieselovch plynech, ale u je píli pozd, protoe se toto tvrzení nachází ve v ech
historickch knihách.
f) Odstraování tl v „ist vyhlazovacích táborech“
Zpsob, jakm údajn byla odstraována tla, detailn studoval dnes u zesnul inenr Arnulf Neumaier ve svém
lánku Der Treblinka-Holocaust (Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, anglická verze: Dissecting the
Holocaust). Neumaier pedpokládal 875.000 obtí v Treblince. Toto íslo bylo uvedeno v Demjanjukov procesu v
http://nsec-88.org/fortis/literatura/publikacie/Revizionizmus_holokaustu_a_jeho_politicke_dusledky.html

Page 16 sur 29

Revizionismus Holocaustu a jeho politické dsledky

077/03/Saturday 15h37

Jeruzalému, i kdy se Raul Ilberg skromn uspokojuje se 750 tisíci a sovtsk id Vasilij Grossman se v roce 1946
zmiuje o 3 milionech. Pro Belzec (600 tisíc údajn zplynovanch), Sobibor (200 - 250 tisíc údajn zplynovanch) a
Chelmno (150 - 400 tisíc údajn zavradnch ve dvou nebo tech plynovch náklaácích podle toho, kterému
historikovi víte) musí bt uvedená ísla redukována, ale metoda odstraování tl popisovaná ve standardní
literatue, byla stejná.
Spálení 875 tisíc tl na oteveném vzduchu si vyaduje pinejmen ím 200 kg deva na jednu mrtvolu, to je celkem
170 tisíc tun. V oblasti Treblinky neexistuje - a neexistoval - vykácen terén odpovídající velikosti a transport 170
tisíc tun deva do tábora by byl urit zaznamenan v záznamech nmeckch eleznic, pokud by bylo devo
dopravováno z jinch oblastí.
875 tisíc tl by zanechalo 2900 tun lidského popela a 1000 tun popela ze deva. Tento popel by obsahoval miliony
kus nespálench kostí, plus 20 - 30 milion zub. Pokud by Sovti a Poláci na li jen zlomek tchto kostí, zub a
popela, okamit by svolali mezinárodní komisi expert na dokázání zvrácenosti svch nmeckch nepátel, tak jako
Nmci svolali tuto komisi v roce 1943 po náleze 4000 tl polskch dstojník, které v bloruské Katyni povradili
Sovti. Ale to je pesn to, co Poláci a Sovti neudlali. Jeden a pl roku po obsazení Treblinky Rudou armádou
polské úady stále tvrdily, e obti byly zabíjeny parou (Nuremberg dokument PS-3311).
g) Zkoumání pozemního radaru
V íjnu 1999 se do Treblinky vydal mlad australsk inenr Richard Krege, vybaven pozemním radarem, kter,
mimo jiné, umouje detekovat pítomnost hrob a je dnes pouívan v archeologii a geologii. V srpnu 2000
uskutenil Krege druh vlet do Polska, tentokrát v mém doprovodu. Pokraoval ve svojí práci v Treblince a provedl
stejn vzkum v Belzecu. V literatue o Holocaustu jsou místa, kde se údajn nacházely gigantické masové hroby
(jak si pamatujeme, Nmci údajn pochovali svoje obti pedtím, ne je opt vykopali a spálili) pesn oznaená,
take není monost omylu. Kregeho závr je formální : Obrovské masové hroby nikdy neexistovaly. V Belzecu
na el znaky malého masového hrobu (není v oblasti oznaované historiky Holocaustu), co není pekvapující,
protoe urit poet vz v táboe, kter neml krematorium, zemel. Celé tvrzení o Belzecu a Treblince tedy
padá. Vsledek zkoumání Richarda Kregeho bude publikován v roce 2001.

Oití svdci
Standardní práce Raula Hilberga o Holocaustu obsahuje tisíce odkaz na autorovy zdroje. Zatímco Hilberg je
schopn citovat nesmírné mnoství válench dokument, dosvdujících perzekuci evropskch id - tj. antiidovské zákony, pijaté Nmeckem a jeho spojenci a deportace velkého mnoství id do koncentraních tábor - ,
pár stran vnovanch popisu plynování je vlun zaloeno na tvrzení oitch svdk. Je to nevyhnutelné, protoe
jak u víme, ádn materiál i dokumentární evidence existence vyhlazovacích tábor a plynovch komor
neexistuje.
Vidli jsme, e v bezprostedním pováleném období existovaly spousty druh tvrzení oitch svdk o vradní
ohnm, párou a elektinou, o plynovch komorách v Dachau, Buchenwaldu a Bergen-Belzenu a o mdle vyrábnm
z tl zavradnch id. Obhájci tvrzení o Holocaustu nenávidí, kdy se jim pipomínají tato tvrzení, protoe
dokazují úplnou nedvryhodnost oitch svdk, pedev ím id. Dva procesy, které byly zorganizovány, aby
obrátily pozornost svtového veejného mínní opt na Holocaust, se nepodaily a zpsobily hodnovrnosti
idovskch svdk nesmírnou kodu. V USA byl souzen Frank Walus, tovární dlník polského pvodu potom, co ho
arcilhá Simon Wiesenthal a jeho gang obvinil z mnoství zloin v nmeckém koncentraním táboe. Jedenáct
idovskch lhá pod písahou vypovídalo, e osobn vidli Waluse nelidsky muit a zabíjet idovské vzn. Walus
pi el o v echny své úspory a byl nucen se zadluit, aby mohl financovat svojí obhajobu. Nakonec získal z
Nmecka dokumenty, které dokázaly, e celou válku proil jako dlník na poli na farm v Bavorsku. Obvinní padlo
a Walus byl osvobozen (Mark Weber, Simon Wiesenthal: Bogus Nazi Hunter, v: Journal of Historical Review,
Volume 9, Nr. 4, Winter 1989/1990). John Demjanjuk, americk automobilov dlník ukrajinského pvodu byl vydán
do Izraele pro údajné nevslovné krutosti v táboe Treblinka bhem války (jeho vydání bylo samozejm hrubm
poru ením základních právních princip, protoe stát Izrael bhem 2.svtové války neexistoval). Na Demjanjukov
procesu pt idovskch lhá písahalo, e v Demjanjukovi poznávají „Ivana Hrozného“, kter odezával prsa
idovskm enám meem, rozezával bicha thotnm idovkám a osobn zabil statisíce id vfukovm plynem z
dieselového motoru znieného ruského tanku (Hans Peter Rullmann, Der Fall Demjanjuk, Verlag fuer ganzheitliche
Forschung, Vioel/Germany 1987).
Ale Demjanjuk nikdy nebyl v Treblince. Nakonec byl osvobozen a mohl se vrátit do USA.
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Kdy revizionisti ukázali, e údajná plynování v Osvtimi se z technickch a chemickch dvod nemohla odehrát,
je v zásad zbytené diskutovat o tvrzeních oitch svdk, na kterch je zaloená celá le o plynové komoe.
Budeme v ak prezentovat jeden obzvlá  vznamn pípad.
Po desetiletí se ádn advokát i noviná neodváil poloit pár lhám, kteí se prezentovali jako „svdci plynovch
komor“, ádné kritické otázky, a tak tito lhái mohli cestovat od jednoho procesu a z jedné tiskové konference na
druhou bez obav z odhalení. Tento stav se zmnil v roce 1985 na prvním Zündelov procesu v Torontu. Pvodem
slovensk id a bval osvtimsk vze Rudolf Vrba, univerzitní profesor biologie v Kanad, svdil ve prospch
„The Holocaust Remembrance Association“, která zaalovala Zündela za íení fale nch informací. Vrba byl
nejlep ím svdkem, kterého mohli obránci tvrzení o Holocaustu ádat. Spolu se svm slovenskm druhem, idem
Alfredem Wetzlerem, unikl z Osvtimi 7.dubna 1944 na Slovensko. V listopadu tého roku byla v New Yorku
publikována Vrbova a Wetzlerova zpráva, ve které je Osvtim oznaena jako vyhlazovací centrum. O dvacet rok
pozdji Vrba napsal o svém pobytu v osvtimském táboe knihu (I cannot forgive, Bantam publishers, Toronto
1964). Na stranách 10-13 popisoval Himmlerovu náv tvu v Osvtimi-Birkenau v lednu 1943. Nové krematorium,
krematorium II, podle nj bylo ten den spu tno do provozu a na jeho inauguraci bylo zplynováno a spáleno 3000
id a Himmler sledoval agónii ne astnch obtí skrz przor ve dveích plynové komory (Kdyby Vrba studoval
dokumenty, vdl by, e první krematorium v Birkenau bylo uvedeno do provozu v beznu 1943 a Himmler nav tívil
Osvtim-Birkenau naposledy v ervenci 1942. Protoe místnost v krematoriu II, oznaovaná za plynovou komoru,
byla velká jen 210 tvereních metr, naplnit ji 3000 obtí by znamenalo, e 14 lidí stálo na jednom metru
tverením, co je nemoné). Zündelv advokát Douglas Christie nemilosrdn vyslchal lháe Vrbu v kíovém
vslechu :
Christie : Rád bych se vás zeptal, zda jste opravdu ml na mysli to, e jste ho skuten vidl picházet v lednu
1943, nebo to je jenom…
Vrba : V záí 1943 nebo v lednu ?
Christie : No, kniha íká leden.
Vrba : Ne, vidl jsem ho v ervenci 1943 a potom jednou v roce 1943 (!)
Christie : Ale tady se mluví o lednu 1943.
Vrba : potom je to chyba.
Christie : Chyba ?
Vrba : Ano.
Christie : Ale pi této píleitosti jste ho vidl picházet.
Vrba : Poprvé jsem ho vidl picházet, protoe jsem byl tak blízko jako jste vy. (…) Poode el o krok, aby byl slu n.
Christie : Hm.
Vrba : Ale podruhé jsem ho vidl v aut, ve stejném, jako prvn. Vezl se v erném Mercedesu a byl dokonale
obklopen svmi podízenmi, kteí ho provázeli. Vidl jsem ho z dálky asi 500 metr a sly el jsem, e to je on, ale
tentokrát nepi el ke mn, aby mi potásl rukou a pedstavil se. Moná to byl on, moná jeho zástupce. Nemyslím
si, e to je velk rozdíl.
Christie : A chcete íct tomuto soudu, e jste skuten vidl Heinricha Himmlera hledt pes dvee plynové komory,
je to tak ?
Vrba : Ne, neekl jsem, e jsem byl pítomen, kdy se díval pes dvee, ale dal jsem do kupy tvrzení, které jsem
nkolikrát sly el od rznch lidí, kteí pi tom byli a íkali mi o tom. Bylo jich tam mnoho z Sonderkommanda a SS.
Christie : Ale ve va í knize pí ete, e jste v echno vidl a nezmiujete se o tom, e jste to sly el od jinch lidí.
Vrba : V tomto konkrétním pípad jsem ekl, e jsem to sly el od jinch lidí.
(Záznam z prvního Zündelovho procesu v Torontu, 1985, str. 1244 ff.)
Nkteí z tch, kteí nejsou obeznámeni s detaily tvrzení o Holocaustu, prohla ují, e existuje „mnoství svdk
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plynovch komor“ a e není moné, aby vichni z nich lhali. To je chyba. Kdy se vnujete literatue o Holocaustu,
rychle zjistíte, e v tchto knihách se cituje jen pár svdk. Jedním z nich je Vrba a dalí nejsou o nic lepí.
Klíovm svdkem je dalí slovensk id, Filip Müller, kterého Raul Hilberg ve svojí knize „The Destruction of the
European Jews“ cituje jako zdroj nejmén dvacetkrát. Ve svém odporném bestselleru (Sonderbehandlung, Verlag
Steinhausen, Frankfurt a.M. 1979) Müller popisuje, jak jedl kolá v kyanidem zamoené plynové komoe (okamit
by zemel) a jak zvlátní komando, do kterého patil, pouívalo vaící tuk tekoucí z pálench tl v „kremaních
jámách“ jako dalí palivo : on a jeho spolupracovníci sbírali tento tuk a lili ho znovu na tla, aby urychlili hoení !
(str. 24/25; str. 207 )!
Hrozné obvinní z prmyslové genocidy, vyslovované vi nmeckému národu od roku 1945 je takto zaloené
pouze na fantazírování nkolika lhá jako Vrba a Müller - plus piznání bvalch SS-man. Jedním z
nejdleitjích pilí Holocaustu je piznání Rudolfa Hösse, prvního ze tech velitel osvtimského tábora, které je
citované v kadé uebnici djepisu v západním svt. Ale Höss vypovídal o vcech, které nebyly pravdivé. Piznal
se napíklad ke zplynování 2,5 milionu lidí, s celkovm potem 3 miliony mrtvch do konce listopadu 1943. To je víc
ne dvojnásobn poet vz pivezench do Osvtimi po celou dobu jeho existence, co v souasnosti pipoutí
dokonce i ortodoxní historici. Höss svm vyetovatelm také ekl, e v ervnu 1941 navtívil Belzec a Treblinku, i
kdy v té dob neexistoval ádn z tchto tábor a zmínil se o vyhlazovacím táboru „Wolzek“, o kterém od té doby
nikdo neslyel ( Nuremberg dokument PS-3868). V roce 1983 anglick autor Rupert Butler ve svojí knize Legions of
Death (Arrow Books, London, str. 235) popsal, jak bylo Hössovo svdectví vynucené britskm tmem specialist na
muení pod vedením idovského seranta Bernarda Clarka v beznu 1946 : Höss byl zaten v úkrytu na farm v
severním Nmecku, byl zuiv bit a dren bez spánku 3 dny, ne nakonec podal a podepsal písemné doznání, které
pro nj napsali jeho muitelé - v anglickém jazyce, kterému Höss nerozuml !
Zatímco fyzické muení nmeckch zajatc bylo bezprostedn po válce bné, soudy ve Spolkové republice
Nmecko se uchlily k dmyslné strategii na získání poadovanch piznání „nacistickch válench zloinc“.
Poetné procesy s takovmi „zloinci“, kteí byli obyejn obvinní z vradní id, hrály dleitou úlohu v redukci
nmeckého lidu. Neustále „dokazující“ ohavnost národn-socialistického systému nmecká „demokracie“, která
trpla defektem, e byla zavedena vlun jako vsledek nmecké poráky ve 2.svtové válce, legitimizovala svojí
vlastní existenci. Bhem doslova kadého z tchto proces byly do soudních síní pivádny tídy kolák, aby byli
naplnni hanbou za zloiny svch otc a aby byla zniena jejich národní hrdost a sebeúcta. Procesy takto pomáhaly
vytvoit akceptování politiky loutkového reimu, kter nmecké zájmy úpln podídil zájmm americkch okupant.
Procesy byly vedeny podle stejného schématu. Pedtím, ne zaaly, obvinní byli médii popisováni jako bestie v
lidské ki. Nebyla potebná ádná materiální i dokumentaní evidence jejich zloin, kdy byli oití svdci. Tito
svdci mohli lhát, jak chtli (na soudním procesu v Aschaffenburgu svdek ekl soudu, e SS organizovaly mezi
plynováními v Birkenau cyklistické závody), nikdy neriskovali obvinní z kivé písahy a vdli, e obhájci jim
nebudou klást ádné otázky, protoe by byli pronásledováni médii za optovné muení obtí Holocaustu. Za tchto
podmínek bylo pro obvinného jedinou ancí na sníen trest vyhnout se jakékoliv diskusi o existenci plynovch
komor a masového vyhlazování a popírat osobní zodpovdnost, vinit za vechno mrtvé, nezvstné anebo u
odsouzené. Kad na „procesu s válenmi zloinci“,kdo zpochyboval oficiální tvrzení o „Holocaustu“, se nacházel
v beznadjné situaci. Nikdo mu nevil a jeho „neoblomnost“ mu jen pinesla vyí trest. Takto se získávala
piznání a vytváely dkazy o Holocaustu ! ( Citováno z Wilhelm Staeglich, Der Auschwitz Mythos, Grabert Verlag,
Tübingen 1979 a lánku Manfreda Koehlera o hodnot vpovdí a piznání o Holocaustu v : Ernst Gauss,
Grundlagen zur Zeitgeschichte, Grabert Verlag, Tübingen 1994, anglická verze: Dissecting the Holocaust, Theses
and Dissertation Press, Capshaw/Alabama 2000.)

Neviditeln slon
V roce 1976 Arthur Butz, univerzitní profesor elektronického inenrství, napsal knihu „The Hoax of the Twentieth
Century“ (Podvod dvacátého století), která je jet stále revizionistickou klasikou. Butz si poloil otázku, zda
spojenci, Vatikán a Mezinárodní vbor erveného kíe mohli delí as vdt o masovém vyhlazování v zemích
kontrolovanch Nmeckem. Jeho odpov nedala místo ádnm pochybám : Nco takového je naprosto nemoné.
Nkolik historik Holocaustu - Martin Gilbert, Walter Lacqueur, David Wyman, Richard Breitman a dalí - poloili
stejnou otázku a nabídli stejnou odpov. Zrekapitulujme si, pro masové vrady v Osvtimi, která byla nejvtím
nmeckm koncentraním táborem a podle oficiálního tvrzení o Holocaustu vedoucím vyhlazovacím centrem,
nemohly bt dlouho tajemstvím :
- Dva farmáské domy, které údajn slouily jako plynové komory pedtím, ne byla uvedena do provozu tyi
krematoria v Birkenau, byly v oblasti tábora; krematoria byla v samostatném táboe a obehnaná ostnatm drátem,
take kadodenn by tisíce vz byly svdky vykonávání masakr (podle legendy SS-man vyel na stechu
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„plynové komory“ - ve skutenosti márnice - a vhodil granule Cyklonu B skrz tyi kruhové otvory ve stee. Jak
jsme u pedtím podotkli, tyto kruhové otvory nikdy neexistovaly.).
- Osvtim byla jakoby souostroví s okolními 40 podtábory, kam byli vzni posíláni podle poteby pedtím, ne byli
vráceni do hlavního tábora. Protoe vzni a svobodní dlníci pracovali bok po boku, tento systém garantoval
neustál proud informací po celé osvtimské oblasti.
- Dokonce i v Birkenau, údajném epicentru Holocaustu, byli civilní dlníci zapojení do vech druh inností.
Pinejmením 12 spoleností se podílelo na konstrukci krematorií (Pressac, Les crematoires d'Auschwitz, str. 56).
- Osvtim byla skuten velkm prmyslovm komplexem, kde IG Farben, jedna z nejvtích nmeckch
spoleností, jako i dalích cca 170 firem, mly svoje zástupce ( Raul Hilberg, Die Vernichtung der europaeischen
Juden, Fischer Taschenbuch, Frankfurt 1997, str. 992 ). Osvtim byla velmi dleitá pro nmeck vojensk prmysl,
protoe v Monowitzi - vchodní ásti osvtimského komplexu - se vyrábla buna (syntetick kauuk, materiál na
vrobu pneumatik).
- Jak jsme si u ekli, vzni byli ustavin pemísováni z Osvtimi do jinch tábor. Jen v období erven - íjen
1944 bylo 23 tisíc, peván idovskch vz peloeno z Osvtimi do Stutthofu u Gdasku (Archiwum Muzeum
Stutthof, I-IIB-8, p. 1; Jürgen Graf und Carlo Mattogno, Das Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der
nationalsozialistischen Judenpolitik, Castle Hill Publisher, Hastings 1999). Protoe údajné zavradní 180 - 410 tisíc
maarskch id se údajn odehrálo v kvtnu a ervenci uvedeného roku, vtina vz peloench do Stutthofu
by byla svdky tohoto straného inu.
- Mnoho vz bylo z Osvtimi proputno. S Carlem Mattognoim jsme nali dokumentární evidenci o proputní
cca 360 peván polskch vz, kteí byli odsouzeni ke 49 dnm pevchovnch prací pro poruení svojí pracovní
smlouvy (Tsentr chranjenia istoriko-dokumentalnich Kollektsii, Moscow, 502-1-436). Vichni byli proputni v ervnu
a ervenci 1944 (t.j. v ase údajného vyhlazování maarskch id), co znamená, e konen poet proputnch
musel bt mnohem vyí. Take hloupí nacisti, kteí se velmi snaili zniit dkazy o svch krutostech, to vechno
zbabrali neustálm propoutním svdk genocidy !
idovsk historik Holocaustu Martin Gilbert píe :
„Jména a geografické polohy vyhlazovacích tábor Chelmno, Treblinka, Sobibor a Belzec byly ve spojeneckch
zemích známy pinejmením od léta 1942. Na druhé stran tajemství plynovch komor v Osvtimi-Birkenau
zstávalo skryté od prvního kvtnového tdne 1942, kdy byly uvedeny do provozu, do tetího ervnového tdne
1944.“ ." (Auschwitz und die Alliierten, Verlag C.H. Beck, 1983, s. 398).
Faktem je, e se spojenecké vlády nechovaly tak, jakoby vdly nco o „vyhlazovacích táborech“ v Osvtimi i
nkde jinde. V srpnu 1943 Cordell Hall, americk státní sekretá instruoval amerického velvyslance v Moskv, aby
ze spolené Spojenecké deklarace o „nmeckch zloinech v Polsku“ vymazal jakoukoliv zmínku o plynovch
komorách, protoe neexistoval ádn dkaz jejich existence (Foreign Relations of the U.S., Diplomatic Papers,
Washington 1963). Po prosinci 1943 byla Osvtim pravideln fotografována spojeneckm przkumnm letectvem.
Pokud by fotografie odhalily dkaz masového vyhlazování, jediná elezniní tra stále spojující Osvtim s
Maarskem by byla jist zniená, jen co zaala deportace maarskch id na jae 1944. Ale nejen spojenci
nepohnuli prstem na záchranu id ped jejich osudem. Vatikán mlel a stejn tak Mezinárodní erven kí. V záí
1944 bylo delegaci erveného kíe umonno navtívit Osvtim. Ve svojí následné zpráv delegáti uvedli, e
slyeli zvsti o plynové komoe, ale samotní vzni nepotvrdili tyto zvsti (Comite international de la Croix Rouge,
L'Activite du CICR en faveur des civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne, Geneva 1948, str.
92).
Jsme tedy konfrontováni s následujícími nevyhnutelnmi fakty :
1) Nebylo moné ukrt ped svtem masové vradní v Osvtimi.
2) Svt nevdl nic o masovém vradní v Osvtimi a do ervna 1944 a dokonce ani potom nikdo nejednal tak,
jakoby tato tvrzení byla pravdivá.
Zatímco idovské organizace dnes oteven obviují cel kesansk svt z tichého souhlasu s vyvraováním
idovského lidu, dalí závr, kter se zdá mnohem logitjí, nejlépe vyjádil Arthur Butz :“ V mojí cele nevidím
ádného slona. Kdyby byl v mojí cele slon, urit bych ho vidl. V mojí cele proto není ádn slon.“ (Context and
perspectives in the holocaust controversy, Journal of Historical Review, Winter 1982.)
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Po et idovskch ob tí
24.kvtna 1995 fanaticky pro-idovské berlínské noviny Die Tageszeitung uvádjíc, e muzeum Holocaustu Yad
Vashem v Jeruzalému bylo sionisty plánované u v roce 1942, vyjádily údiv nad faktem, e takov krok se
podniknul u v dob, kdy vtina budoucích obtí jet stále byla naivu (str.12). Faktem je, e íslo 6 milion bylo
opakovan vzpomínáno prominentními idy dávno ped koncem války. V prosinci 1944, ped osvobozením
Osvtimi, sovtsk idovsk propagandista Ilja Ehrenburg (kter pravideln povzbuzoval vojáky Rudé armády k
zabíjení nmeckch civilist a znásilování nmeckch en) napsal : „Zeptejte se jakéhokoliv nmeckého vzn,
pro jeho spoluobané vyhladili est milion nevinnch lidí a jednodue odpoví : ‚No, byli to idé‘ “ (Pamatuj,
pamatuj, pamatuj, sovtské vojenské zprávy. 22.prosinec 1944, str.4,5.). 31.kvtna dalí idovsk propagandista,
slovensk rabín Dov Weissmandel, uvedl v list : „Do dneního dne bylo vyhlazeno est milion evropskch a
ruskch id (Lucy Dawidowicz, A Holocaust Reader, Behrmann House, New York 1976, str. 327.) Tetí idovsk
propagandista, Nahum Goldmann, kter se pozdji stal prezidentem The Jewish Congress (Svtového idovského
kongresu), u v kvtnu 1942 pedpovdl na recepci v hotelu Baltimore v New Yorku, e z 8 milion id, ijících v
nmecké sfée vlivu, budou na konci naivu 2 nebo 3 miliony (Martin Gilbert, Auschwitz und die Alliierten, Verlag
C.H. Beck, Munich 1982, s. 44.) Ale v té dob Holocaust údajn teprve zaínal, tak jak mohl Goldmann znát
budoucí poet obtí ?
Ná údiv zaíná nabírat na rozmrech, kdy se zateme do lánku z 31.íjna 1919 (!!!) v americkch idovskch
novinách The American Hebrew, které popisují „Holocasust“ esti milion idovskch mu, en a dtí, údajn
probíhající v njaké nespecifikované oblasti ve vchodní Evrop. Poet esti milion se objevuje nejmén sedmkrát.
est je posvátné íslo judaizmu a údajn poet obtí je pravdpodobn odvozen z Talmudu.
Aby doli k poadovanému íslu esti (anebo skoro esti) milion obtí, soudní historici se zamotávají do
velijakch druh bezhlavé manipulace. Nejlepí píklad poskytuje kniha publikovaná v roce 1991 kolektivem autor
pod vedením Wolfganga Benze, profesionálního pro-idovského propagandisty z Nmecka (Dimension des
Völkermords, Verlag R. Oldenbourg, 1991). Jak poukázal Germar Rudolf v lánku v antologii Grundlagen zur
Zeitgeschichte (anglická verze: Dissecting the Holocaust), Benz a jeho tm jsou zodpovdní za následné
manipulace :
- Dvojité zapoítávání id, vyplvající ze zmn územních teritorií bhem 2.svtové války. Napíklad idé z
rumunskch teritorií, doasn pipojench k Maarsku, kteí skuten nebo údajn ve válce zemeli, jsou zapoítáni
dvakrát.
- Obti sovtskch istek a deportací jsou potichu pidány k nmecké stran zodpovdnosti.
- Poet polskch id v roce 1939 je zvelien cca o 700 tisíc.
- Nejhorí ze veho, Benz a jeho tm jednají tak, jako by se neuskutenila ádná idovská emigrace. Kad id,
kter po válce neil na stejném míst jako pedtím, je jednodue povaovan za zavradného ! Analogie
demonstrující imbecilitu tohoto druhu argument, je následující : Krátce pedtím, ne se Alírsko stalo nezávislm,
ilo tam okolo 1 milionu Francouz. O njak as pozdji jich tam zstalo jen kolem 100 tisíc, take alírtí
bojovníci za svobodu museli povradit 900 tisíc Francouz ! Ve skutenosti je pípad Polska, demograficky klíové
zem, mnohem komplikovanjí ne pípad Alírska, protoe alírské hranice se po získání nezávislosti nemnily,
kdeto Polsko se po válce posunulo na západ. Vchodní ást, kde byli idé obzvlá poetní, byla pipojena k
Sovtskému svazu, zatímco Polsko získalo velká nmecká teritoria, kde dokonce i ped rokem 1939 ilo jen pár
id.
Na rozdíl od podvodníka Benze nmecko-americk revizionista Walter Sanning vnoval idovské emigraci
zaslouenou pozornost. Sanningova velmi dleitá kniha „The Dissolution of Eastern European Jewry“ (Institute for
Historical Review, Costa Mesa 1983) je tém vlun zaloena na idovskch a spojeneckch zdrojích. Sanning
pesvdiv dokazuje, e kolem 1,5 milionu evropskch id emigrovalo po válce do Palestiny, USA a dalích
neevropskch zemí. Tchto 1,5 milionu vak stále neeí statistick problém. eení hádanky se nachází v
Sovtském svazu. Podle sítání ze 17.ledna 1939 ml Sovtsk svaz, krátce ped vypuknutím války, 3,02 milionu
id. Je pravda, e první poválen souet v roce 1959 ukázal jen 2,267 milionu, ale protoe kad sovtsk oban
mohl uvést jím preferovanou národnost, mnoho asimilovanch id se jednodue nazvalo Rusy (ba co víc, neme
se vylouit, e sovtská vláda zámrn falovala vsledky kvli podpoe tvrzení o Holocaustu). 1.ervna 1990,
dlouho po zaátku idovské emigrace na západ, sionistick New York Post, odkazujíc na izraelské specialisty,
mluvil o víc ne 5 milionech sovtskch id. Ve svtle faktu, e pirozen pírstek této populaní skupiny nebyl
kvli emigraci a nízké porodnosti mon, musíme pipustit, e v roce 1945 ilo v SSSR do 6 milion id.
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Co se stalo ? V roce 1939, po vypuknutí nmecko - polské války, se obrovská záplava polskch id pesunula ze
západu na vchod. V roce 1941, kdy Nmci napadli Rusko (jak dokazuje rusk vojensk specialista Viktor Suvorov
a mnoho dal ích autor, lo o preventivní útok, protoe Stalin se chystal napadnout Nmecko ve stejném roce,
umístil blízko hranic obrovské mnoství voják a tkch zbraní), velká ást sovtského idovstva byla evakuována
a nikdy se nedostala pod nmeckou kontrolu. Podle Raula Hilberga okolo 40% id bylo pesunuto z oblastí pozdji
dobytch nmeckm wehrmachtem na vchod. Sanning se zmiuje o mnohem vt í míe evakuace, 80 procent, ale
protoe jeho hlavním zdrojem je nezodpovdn sovtsk idovsk propagandista David Bergelson, toto íslo je
urit píli vysoké.
Velká ást polského idovstva tedy strávila válku v SSSR. Britsko-americká komise v únoru 1946 jednak tvrdila, e
v Polsku stále ilo 800 tisíc id (Keesings Archiv der Gegenwart, 16./17. Jahrgang, Rheinisch-Westfaelisches
Verlagskantor, Essen 1948, s. 651, zpráva z 15.února). Samozejm, mnoho z nich byli idé, kteí se vrátili po
válce z Ruska. Následn vt ina polskch id opustila svou zem a emigrovala do Palestiny, USA a jinch zemí.
Sanning dochází k závru, e ve 2.svtové válce zahynulo okolo 1,3 milion id, ale e mén ne polovina,
piblin pl milionu, zemelo následkem nmeckch represí; zbytek byl zabit v boji nebo zahynul bhem sovtskch
deportací. Je bez debaty, e tato ísla pedstavují odhady, protoe pesn poet není moné urit. Ale Sanningovy
závry jsou potvrzené védskm specialistou, profesorem Carlem Nordlingem. Nordlin studoval osud prvních 722
idovskch osobností, o kterch se zmiuje Encyclopaedia Judaica, kteí v roce 1939 ili v zemích pozdji dobytmi
nebo kontrolovanmi Nmci. Z tchto 722 osob 44% emigrovalo anebo uteklo z nmecké sféry vlivu ped koncem
roku 1941, 13% zemelo, 35% zstalo nedoteno deportacemi nebo internováním, ale válku peili (Revue d'Histoire
revisionniste, Nr. 2, 1990, s. 50). Kdy pedpokládáme, e v zemích doasn kontrolovanch Nmci ilo 4,5 milionu
id (co je tdr odhad, Sanning odhaduje, e tento poet neme pesáhnout 3,5 milionu) a kdy dále
pedpokládáme míru úmrtnosti 13% jako vsledek Nordlingova statistického zkoumání, znamená to, e následkem
nmecké politiky zahynulo 600 tisíc id.
Protoe poty úmrtí ve vt in koncentraních tábor jsou dobe zdokumentovány a protoe procento idovskch
vz je piblin známo ve v ech táborech, meme s uritm stupnm pesnosti odhadnout poet id, kteí
zemeli v táborech. Mohl tko pesáhnout poet 350 tisíc. I kdybychom pedpokládali, e Nmci zastelili nkolik
set tisíc id v Sovtském svazu a kdy zváíme vysokou míru úmrtnosti v ghetech plus vysok poet obtí bhem
evakuace vchodních koncentraních tábor v posledních msících války, je obtíné si pedstavit, e by ztráty
idovské populace v nmecké sfée vlivu mohly pesáhnout 1 milion - to znamená, e íslo 6 milion je
pinejmen ím estkrát vy í. Na druhé stran, pokud je Sanningv odhad 500 tisíc správn, byla by tato cifra
dvanáctkrát vy í.
Krátká zpráva, publikovaná 24.listopadu 1978 v State Timon (Baton Rouge, Louisiana), vysvtluje mnohem ivji,
ne jakákoliv populaní statistika, osud „zmizelch“ id :
„Steinbergové kdysi ili v malé idovské vesnici v Polsku. To bylo ped Hitlerovmi tábory smrti. Dnes se
shromádilo více ne 200 peiv ích a potomk peiv ích na speciální tydenní oslav, která zaala v Den
díkvzdání. Ve tvrtek pijeli píbuzní z Kanady, Francie, Anglie, Argentiny, Kolumbie, Izraele a z pinejmen ím 13
mst v USA. „Je to nádherné“, íká Iris Krasnow z Chicaga. „Je tu pt generací - od tímsíních po 85leté. Lidé
kií a baví se. Je to skoro jako sjednocení uprchlík bhem 2.svtové války.“

Ti zbvající nevyeené otázky
I kdy od doby pionra Paula Rassiniera revizionisti uinili obrovsk pokrok, jejich úloha není je t zdaleka
ukonená, protoe nkolik velmi dleitch aspekt osudu id ve 2.svtové válce je t nebylo objasnnch. Tady
jsou ti základní problémy, které dodnes revizionisté vye ili jen ásten :
- Co se stalo se idy, kteí byli posláni do Osvtimi, ale nebyli tam registrovaní ?
- Jaká byla skutená funkce Belzecu, Treblinky, Sobiboru a Chelmna ?
- Kolik id Nmci zastelili na vchodní front ?
a) Co se stalo se idy, kteí byli posláni do Osvtimi, ale nebyli tam registrovaní ?
Díky nmeckm dokumentm, které se ve velkém mnoství zachovaly, jsme schopní zjistit, e do osvtimského
koncentraního tábora byl poslán piblin milion id z rznch evropskch zemí. Tém pesn 200 tisíc z tchto
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id deportovanch (plus 200 tisíc neid) bylo v Osvtimi registrovanch, zatímco zbvajících 800 tisíc
registrovanch nebylo. Víc ne polovina z tchto 800 tisíc id pila z Maarska v období kvtna a ervna 1944
(Podle dokument bylo v prbhu ani ne dvou msíc deportováno z Maarska okolo 437 tisíc id. Vtina
revizionist, vetn mn, akceptuje toto íslo, pestoe jeden z nejprominentnjích revizionistickch autor, Arthur
Butz, toto íslo neakceptuje. The Journal of Historical Review, Volume 19, Nr. 4, July/August 2000, obsahuje mj a
Butzv lánek tkající se této otázky).
Historici Holocaustu tvrdí, e skoro vichni neregistrovaní idovtí vzni byli po píchodu zplynováni v Birkenau. Ale
existuje dvod pro názor, e Osvtim slouila pro ty idovské deportované, kteí nebyli registrovaní, jako tranzitní
tábor. Posume nejprve pípad nemaarskch id, kteí byli posláni do Osvtimi v letech 1941 a 1943.
16.íjna 1942 vcarské idovské noviny Israelitisches Wochenblatt napsaly :
„U njak as existovala tendence rozpustit polská gheta. Tak to bylo v pípad Lublinu a te má následovat
Varava. Není známo, jak dalece tento plán u probhnul. Pedelí obyvatelé ghet putují dále na vchod do ruské
okupaní zóny. ásten byli nahrazeni idy z Nmecka (…) Oití svdci, kteí a donedávna byli v ghetu v Rize a
byli schopní utéct, udávají, e v tomto ghetu je stále 32 tisíc id. Od okupace jich zahynuly tisíce. idé jsou te
nucení pracovat mimo msta. (…) Nedávno byly v Rize zaznamenány píchody idovskch transport z Belgie a
dalích zemí západní Evropy, které vak bezprostedn pokraovaly k neznámému cíli.“
Kdokoliv obeznámen s oficiálním tvrzením o Holocaustu ví, e se nepedpokládá , e idé z Polska a Belgie byli
posíláni na okupovaná sovtská teritoria. idé, deportovaní z polskch ghet, byli údajn zavradni ve vyhlazovacích
táborech a deportovaní belgití idé byli bu posláni do Osvtimi (kde byla údajn vtina z nich zplynována)
anebo do tábor na západ. Dva revizionistití vzkumníci, panl Enrique Aynat (Estudios sobre el "Holocausto",
Graficas Hurtado, Valencia 1994) a Francouz Jean-Marie Boisdefeu (La Controverse sur l'extermination des juifs
par les allemands, Volume II, V.H.O., Berchem/Belgium 1996) zdokumentovali mnoství pípad, kdy se deportovaní
západoevroptí vzni bhem války objevují v oblastech daleko na vchod od Osvtimi. Podle tvrzení o Holocaustu
se tam nikdy nemli dostat, protoe se udává, e je mla stihnout smrt v plynovch komorách v Osvtimi-Birkenau.
Ale dokonce i oficiální literatura Holocaustu se zmiuje o deportaci nkolika desítek tisíc nmeckch a eskch id
do Minsku (Blorusko) a Rigy (Lotysko). První deportaní vlna do Rigy se uskutenila v prosinci 1941. Jak uvádí
Hilberg ve svojí práci (Die Vernichtung der europaeischen Juden, str. 377), mnoho z tchto id pracovalo pro
nmecké ozbrojené síly, stejn jako pro soukromé podniky, ale mrzáci, vojentí invalidové a staí lidé nad 70 rok
byli do Rigy takté posílaní. V té dob u zaalo masové vradní id v prvním vyhlazovacím táboe Chelmno,
pokud máme vit ortodoxním historikm, take pro by se mli Nmci starat o posílání nezamstnanch id, kteí
mli bt údajn vichni zabiti, na okupovaná teritoria na vchod, místo aby je posílali do Chelmna ? Ortodoxní
historici jsou úpln neschopní zodpovdt jednoduché otázky, jako je tato, protoe protieí jejich dogmatu.
V dubnu 1944 francouzské undergroundové komunistické noviny Notre Voix oznamovaly, e Rudá armáda
osvobodila na Ukrajin 8 tisíc paískch id (fotokopie tohoto lánku se nachází na stran 86 Boisdefeuovy knihy
La Controverse sur l'extermination des juifs par les allemands, volume 2). Jak se tam tito paítí idé dostali ?
Nebyli snad vichni zplynováni v Osvtimi ?
Víme, e spojenci bu nmecké dokumenty o idech peloench z Osvtimi na vchod bu zniili, nebo je uloili
na bezpené místo, protoe protieily legend o vyhlazování. Ale nkteré dokumenty peily. Nmeck dokument
uloen v archivech idovského dokumentaního centra v Paíi uvádí, e v srpnu a záí 1942 byly do Generálního
Gouvermentu, tj. okupovaného Polska, poslány idovské transporty, obsahující vechny typy id, vetn práce
neschopnch (Centre de documentation juive contemporaine, Paris, XXVI-46). Osvtim, kam byly v prbhu této
doby posílány vechny transporty francouzskch id, nebyla v Generálním Gouvermentu, ale v západní ásti
Polska, kterou Nmecko anektovalo v roce 1939. Nmeck dstojník Ahnert, kter se zúastnil konference o „eení
idovské otázky“ 1.záí 1942 udával, e idé z Francie budou posílaní do tábora, kter má bt vybudován v Rusku
(Centre de documentation juive contemporaine, Paris, XXVI-59). Tyto dva píklady dokazují, e Osvtim slouila
pouze jako tranzitní tábor pro ást id sem deportovanch. To se dokonale shoduje s tmi nmeckmi dokumenty,
které odkazují na „evakuaci“ a „pesídlení“ id na vchod. I kdy je tato dokumentace velmi fragmentovaná, pár
zmínnch pípad dokonale otásá exterminacionistickou tezí, podle které idi poslaní do Osvtimi, ale
neregistrovaní, byli zavradni v plynovch komorách.
Problém maarskch id deportovanch do Osvtimi v období kvten - erven 1944, ze kterch bylo 28 tisíc
registrovanch, je také z vtí ásti nevyeen. Jak jsme u ukázali, vyhlazení tchto id v Osvtimi - Birkenau
se nemohlo uskutenit, protoe by nebyla moná kremace tl. 9.kvtna Reichsführer Himmler vysvtloval v dopise
hlavnímu úadu SS pro ekonomickou správu, e 200 tisíc id bude zamstnáno ve vojenském prmyslu
(Nuremberg dokument NO-5689). Protoe v té dob neprobíhaly ádné velkoploné deportace id z jinch zemí
do Maarska, tchto 200 tisíc musí nevyhnuteln pocházet odtud. V období erven - íjen 1944 bylo z Osvtimi do
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Stutthofu posláno víc ne 23 tisíc peván enskch idovskch vzeky a tam byly zamstnány v továrnách, ale
také v zemdlství. Velk poet z nich pocházel z Maarska (Stutthof, Muzeum Archiwum, I-IIB-8; Jürgen Graf and
Carlo Mattogno, Das Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der nationalsozialistischen Judenpolitik,
Castle Hill Publisher, Hastings 1999). To dokazuje, e maartí idé poslaní do Osvtimi a tam neregistrovaní byli
peloeni do jinch tábor nebo továren v nmecké íi, ale konená zastávka vtiny z nich zstává neznámá.
b) Skutená funkce Belzecu, Treblinky, Sobiboru a Chelmna
Tyto tyi tábory byly údajn ist vyhlazovacími továrnami. Nezachovaly se o nich prakticky ádné dokumenty.
Protoe údajné masové vyvraování nebylo moné z technickch dvod, jak jsme u vysvtlili a protoe víme, e
mnoho id bylo posláno na sovtská okupaní teritoria, my revizionisti víme, e Belzec, Treblinka a Sobibor,
které byly umístny na vchodu Polska, byly skuten tranzitními tábory pro idy, kteí pokraovali dál na vchod,
ale nemáme ádn dokumentární dkaz na podporu této teze (o Chelmnu nevíme nic). Treblinka také urit slouila
jako tranzitní tábor pro idy, jdoucích do Majdanku a dalích tábor u Lubline (polsk id Samuel Zylbersztain,
kter peil deset tábor, uvádl, jak byl v roce 1942 peloen z Treblinky do Majdanku s nkolika stovkami dalích
id, Pamietnik Wieznia dziesieciu obozow, v: Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego, Nr. 68, Warsaw
1968).
c) Poet id zastelench Nmci na vchodní front
Ortodoxní historici tvrdí, e Nmci na okupovanch sovtskch územích zastelili okolo jednoho a dvou milion
id (je píznané, e nikdy nebyly objeveny ádné velké masové hroby se zavradnmi idy, pestoe Rusko je
plné masovch hrob s tly obtí komunistického teroru, stovky takovch hrob byly oteveny po pádu
komunistického reimu.).
Nejznámjí masakr se údajn odehrál v roklin Babij Jar nedaleko Kyjeva, kde Nmci údajn zastelili 29.záí 33
711 id. Toto íslo je uvedeno v Einsatzberichte (akní zprávy) nmecké armády, nalezench Rusy po dobytí
Berlína. Einsatzberichte odkazuje na dalí poetné masakry se stovkami tisíc obtí. Je skuten nevysvtlitelné, e
Nmci Rusm zanechali tuto inkriminující evidenci, i kdy mohla bt snadno zniena ped píchodem Rudé armády.
V záí 1943, kdy se Sovti blíili ke Kyjevu, Nmci údajn vykopali tla a spálili je na velkch hranicích. Díky
astné náhod byla roklina Babij Jar v ase údajného pálení mrtvol fotografována nmeckmi przkumnmi letadly.
Letecké fotografie nezobrazují ádnou lidskou aktivitu, ádné otevené hroby a ádné hranice a ukazují, e zem
byla neporuená (John Ball, Air photo evidence, Ball Resource Limited, Delta B.C., Canada, 1992). Masakr v Babim
Jaru je tak odhalen jako podvod a vechna ísla vzpomínaná v „akních zprávách“ jsou od samotného poátku
velmi podezelá, protoe jsou to velmi pravdpodobn podvrhy. To samozejm neznamená, e se masová stílení
id neuskuteovala. Protoe idé pedstavovali páte komunistického hnutí odporu, které vedlo ilegální
partyzánskou válku za nmeckmi liniemi, s uritostí se vykonávaly mohutné odvety vi idovskému obyvatelstvu.
Ale kvli nedostatku dokument nejsou revizionisti schopní udlat njak racionální odhad potu zabitch
sovtskch id. Protentokrát meme jen uvést z rznch dvod, e ísla hlásaná historiky Holocaustu jsou s
uritostí vysoce nadhodnocená.

Strun historick vvoj revizionizmu Holocaustu
1950 : Bval bojovník francouzského hnutí odporu a vze koncentraního tábora Buchenwald Paul Rassinier
publikuje knihu Le Mensonge d'Ulysse, kde uvádí, e v Buchenwaldu neexistovala ádná plynová komora. Rassinier
si myslí, e plynové komory bezpochyby v nkterch jinch táborech existovaly, ale e poet obtí byl relativn
mal.
1964 : V Le Drame des Juifs europeens Rassinier nazvá tvrzení o vyhlazování id a plynovch komorách
„nejstranjí lí vech dob“ a demonstruje nemonost potu 6 milion.
1967 : Paul Rassinier, otec revizionizmu, umírá.
1972 : Richard Harwood „Opravdu zemelo 6 milion ?“.I kdy není dokonalá, tato broura je velmi úspná a
obsahuje mnoho platnch argument proti tradinímu tvrzení o Holocaustu.
1976: Arthur Butz a "The Hoax of the Twentieth Century". Tato kniha, která v revizionizmu zaznamenává velk skok
dopedu, se stane klasikou, i kdy se nete lehko. Butz, profesor elektronického inenrství, brilantn demonstruje,
e spojenci si museli bt vdomi masového vyhlazování v nmecké sfée vlivu. Pokud by o takovém vyhlazování

http://nsec-88.org/fortis/literatura/publikacie/Revizionizmus_holokaustu_a_jeho_politicke_dusledky.html

Page 24 sur 29

Revizionismus Holocaustu a jeho politické dsledky

077/03/Saturday 15h37

vdli, reagovali by, aby to zastavili. Ale spojenci neuinili nic, protoe vdli, e tvrzení idovskch organizací byla
jen válená propaganda.
1978: Wilhelm Stäglich a „Der Auschwitz Mythos“. Stäglich, nmeck soudce, mistrovsky analyzuje základy
ortodoxních tvrzení o Holocaustu a demonstruje jejich prázdnotu. V poslední kapitole pitvá neslavn Osvtimsk
proces, kter se konal v letech 1963 - 65 ve Frankfurtu a ukazuje, e nmeck justiní systém poruil vechny
normy právní etiky, aby „dokázal“ údajné masové vradní id v Osvtimi.
1979 : Francouzsk revizionista, profesor Robert Faurisson, publikuje nkolik lánk, ve kterch poukazuje na
technické nemonosti tvrzení o osvtimském plynování. Od té doby bude draz revizionistického vzkumu kladen
na technické aspekty.
1980 : Francouzsk revizionista Serge Thion publikuje „Verité historique ou verité politique?“, velmi dleitou knihu
o revizionizmu a Faurissonov afée.
1982 : Faurisson a „Reponse a Pierre Vidal-Naquet“. Odpovídá ist emocionálním anti-revizionistickm vpadm
idovského vdce Pierre Vidal-Naqueta. Faurisson ukazuje, e nepátelé revizionizmu nemají ádné seriózní
argumenty.
1983 . Nmecko-americk revizionista Walter Sanning publikuje „The Dissolution of Eastern European Jewry“, která
je zaloena vlun na idovskch a spojeneckch zdrojích a je stále nejvánjí studií ztrát idovské populace
bhem 2.svtové války. Sanning dochází k závru, e bhem války zemelo okolo 1,3 milionu id, ale e mén
ne polovina tchto ztrát me bt pipsána nmecké politice : víc ne polovina idovskch válench obtí zemela
jako vojáci na front nebo bhem sovtskch deportací.
1984 : Teroristi spálili na prach The Institute for Historical Review v Kalifornii.
1985 : První Zündelv proces v kanadském Torontu. Nmeck oban Ernst Zündel se dostal ped soud za
roziování Harwoodova bookletu „Did Six Million Really Die?“. Protoe v Kanad neexistuje anti-revizionistick
zákon, soud se uchlil k zapomenutému anglickému zákonu ze stedovku, kter zakazuje „roziování falench
zpráv“. I kdy je Zündel odsouzen na 15 msíc vzení, proces je pohromou pro pívrence tvrzení o Holocaustu,
protoe nkolik prvotídních expert mohlo prezentovat svoje argumenty proti údajné exterminaci id. Dva hvzdní
svdci obaloby, prof. Raul Hilberg a bval osvtimsk idovsk vze Rudolf Vrba, jsou nemilosrdn vyslechnuti
Zündelovm advokátem Douglasem Christiem. Hilberg se ukazuje jako beznadjn nekompetentní, kdy je Vrba
odhalen jako hanebn lhá.
1986 : „Aféra Roques“ ve Francii. Henri Roques podal doktorskou zprávu o Gersteinov zpráv. „Piznání“
dstojníka SS Kurta Gersteina jsou povaována za nejlepí dkaz existence plynovch komor v táboe Belzec.
Roques ve svojí tezi ukazuje, e existuje minimáln est vzájemn si protieících verzí této zprávy a vechny jsou
plné absurdit. Média rozpoutávají nenávistnou kampa proti univerzit v Nantes, která Roquesovu tezi akceptovala.
Po protestech idovskch organizací a Izraele je Rocquesovi nakonec odebrán doktorsk titul. Ve vcarsku ztrácí
po mediální kampani práci uitelka Mariette Paschoud, která Roquese podporovala.
1988 : Druh Zündelv proces v Torontu. Zündelv trest je sníen na 9 msíc (o tyi roky pozdji, v roce 1992,
bude kanadskm nejvyím soudem osvobozen a zákon, kter slouil k jeho odsouzení, bude vyhláen za
neústavní). Bhem procesu cestuje do Polska americk expert na popraví zaízení Fred Leuchter, aby prozkoumal
„plynové komory“ v Osvtimi I, Birkenau a Majdanku. V následné zpráv dochází k závru, e v tyto místnosti z
technickch a chemickch dvod nemohly slouit jako plynové komory. Pes nepopiratelné nedostatky Leuchterova
zpráva utdila úder tvrzení o Holocaustu, protoe ve velkém roziuje popularitu revizionizmu a protoe
Leuchterovy závry budou pozdji potvrzeny Germarem Rudolfem v mnohem vdetjí studii.
1990 : Francie pijímá skandální Gayssotv zákon proti revizionizmu. Tento zákon zakazuje zpochybování
jakéhokoliv „zloinu proti lidskosti“, takto definovaného Norimberskm tribunálem. Následn poslouí jako základ pro
pronásledování revizionist ve Francii.
1993 : První verze Rudolfovy expertízy o údajnch plynovch komorách v Osvtimi. V této mistrovské studii Rudolf
demonstruje, e „plynové komory“ nebyly nikdy vystaveny insekticidu Cyklon B, údajn pouívaného na vyhlazování
id.
Francouzsk historik Jean-Claude Pressac publikuje Les crematoires d'Auschwitz, kterou média oslavují jako
konené vyvrácení revizionizmu. Ale protoe Pressac není schopen poskytnout ani nejmení dokumentární dkaz o
existenci plynovch komor, jeho kniha jen potvrzuje slabost tvrzení o Holocaustu - mimo fakt, e Pressac vi
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revizionistm udlal poetné pekvapivé ústupky.
1994 : Volíc pseudonym „Ernst Gauss“ v zoufalé nadji zachránit se ped trestním stíháním, Germar Rudolf vydává
„Grundlagen zur Zeitgeschichte“ (Základy moderní historie). Tato vdecká antologie obsahuje sérii lánk od
rznch revizionistickch vdc, o rznch aspektech Holocaustu. Kniha je v Nmecku brzo zakázaná a Rudolf
odchází do exilu, aby se vyhnul vzení.
Jet ped publikací „Grundlagen“ nmeck reim, reagující na rostoucí vliv revizionizmu, drasticky zostuje antirevizionistick zákon.
Pierre Marais a „Les camions a gas en question“. Francouzsk automobilov konstruktér Marais ve vynikající studii
demonstruje, e „plynová nákladní auta“, údajn pouívaná Nmci na vradní id v táboe Chelmno a v Rusku,
nikdy neexistovala.
Jürgen Graf a „Auschwitz. Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust“. První sbírka zpráv oitch svdk
o údajnch plynováních v Osvtimi odhaluje absurditu tchto zdroj.
1995 : vcarsko pijímá „anti-rasistick zákon“, kter slouí hlavn jako nástroj na potlaení revizionizmu.
Carlo Mattogno, Robert Faurisson, Serge Thion a Germar Rudolf extenzivn vyvracejí Pressacovu knihu Les
Crematoires d'Auschwitz, která byla posledním vánm pokusem dokázat existenci osvtimskch plynovch komor,
ve svojí odpovdi „Auschwitz. Nackte Fakten“ (Osvtim. irá fakta).
1996 : Aféra Garaudy ve Francii. Svtoznám francouzsk filozof Roger Garaudy, kter u díve konvertoval na
islám, obezetn podporuje revizionizmus Holocaustu ve svojí knize „Les mythes fondateurs de la politique
israelienne“. I kdy je revizionistická kapitola této knihy dost mírná, Garaudyho aféra vyvolává mezi francouzskmi
idy spou a pro revizionisty je obrovskm úspchem.
Germar Rudolf ze svého britského exilu zane publikovat svj vysoce kvalitní urnál „Vierteljahreshefte für freie
Geschichtsforschung“ (tvrtletník pro svobodn historick vzkum).
Anti-revizionistick francouzsk historik Jacques Baynac ve dvou dlouhch láncích v levicovch novinách Le
Nouveau Cotidien pipoutí, e nejsou dkazy o existenci nacistickch plynovch komor.
1998: Jürgen Graf a Carlo Mattogno, „KL Majdanek. Eine historische und technische Studie“. První vdecká práce o
koncentraním táboe Majdanek dokazuje, e v tomto táboe neexistovaly plynové komory, e údajné masové
stílení idovskch vz se nikdy neodehrálo a e v Majdanku zemelo okolo 42 500 lidí.
2000 : Rozíená a updatovaná anglická verze Grundlagen je Germarem Rudolfem publikovaná pod názvem
„Dissecting the Holocaust“.
V Londn prohrává revizionistick historik David Irving svj soud proti anti-revizionistické autorce Deborah Lipstadt,
kterou zaaloval za nactiutrhání, ale dostaten nií idovského historika Holocaustu Roberta van Pelta, Lipstadtové
svdka íslo jedna.
Australsk inenr Richard Krege v Belzecu a Treblince uskuteuje zkoumání pomocí pozemního radaru. Vsledky,
které dokáí neexistenci údajnch obrovskch masovch hrob v obou táborech, budou publikovány v roce 2001 a
budou pedstavovat ránu z milosti belzeckému a treblinskému podvodu.

Poslední boj
„Dosáhnutí naeho úsilí o nov svtov poádek spoívá na naí vzpomínce a ponauení z lekce Holocaustu.“ (Ian
Kagedan, editel pro vládní vztahy idovské organizace B’nai B’rith, citovan v Toronto Star, 26.záí 1991.)
a) Transformace Holocaustu na náboenství
Ortodoxní tvrzení o Holocaustu neme bt orámováno racionálními argumenty, protoe jeho absurdnost je
obrovská. ádá se od nás, abychom vili ve fata morganu rozsáhlého zabíjení ve vraednch továrnách, které
nezanechalo ádné stopy - ádné dokumenty, ádné kosti, zuby i popel - nic ! Dále se od nás ádá víra, e
spojenci, kteí mli rozsáhlou sí informátor po celé Evrop a piona v nmeckém vedení (admirál Canaris, éf
nmecké rozvdky), si a do konce války nebyli vdomi této gigantické genocidy, protoe pokud by o masovém
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vradní vdli, pak by jednali tak, aby ho zastavili. Nakonec se od nás ádá víra v to, e idé v Polsku, epicentru
Holocaustu, a do srpna 1944 nevdli nic o osvtimskch plynovch komorách, jinak by idé z lodzského gheta
neode li dobrovoln do Osvtimi - co je pesn to, co udlali, jak udává Raul Hilberg ve svojí práci o Holocaustu
(Die Vernichtung der europaeischen Juden, str. 543/544).
Protoe sionisty kontrolovan systém „západních demokracií“ je neschopn elit revizionistickm argumentm,
uchyluje se k cenzue a brutální síle, aby umlel nebezpené heretiky. A idé postupn transformují Holocaust na
náboenství. Jde o velmi chytrou strategii, protoe - jak trefn poznamenává Robert Faurisson - lovk neme
vyvrátit náboenství vdeckmi argumenty. Muzea a pamtníky Holocaustu, mnoící se jako houby po de ti po celé
Evrop a USA, se takto skuten stávají chrámy nového náboenství, zatímco profesionální „peiv í Holocaust“,
jako je Elie Wiesel, jsou kní tohoto nového náboenství. Abychom dokázali toto tvrzení, staí citovat samotného
Eliho Wiesela : „Holocaust je svtovm tajemstvím, tajemstvím, které je limitované na kruh knstva peiv ích“
(Peter Novick, The Holocaust in American Life, 1999, str. 211, 212). Dal í veleknz kultu Holocasutu, Simon
Wiesenthal, zachází je t dále : „Kdy kad z nás pedstoupí ped 6 milion, nebudou se nás ptát, co jsme dlali
se svmi ivoty… eknu : Nezapomnl jsem na vás“ (Simon Wiesenthal v Response, Vol. 20, Nr. 1).
Nejsou povolené ádné kritické otázky o Holocaustu, protoe jsou rouháním : Zpsobují nesmírn neklid vnm
obtem perzekuce, idm, a jsou pokusem oistit národní socialismus - nejhor í ideologii v ech dob, která
zpsobila Holocaust ! V dne ním Nmecku je dokonce povaováno za nemyslitelné porovnávat Holocaust s
krutostmi komunistickch tyran jako Stalin nebo kambodsk diktátor Pol Pot, protoe se to povauje za
„relativizování“ a „trivializování“ nejhor ího zloinu v historii.
Francouzsk sionistick propagandista Claude Lanzmann, tvrce dlouhého a nevslovn hloupého filmu o
Holocaustu (název tohoto filmu je Shoa, hebrejsk vraz pro „katastrofu“, kter je idy asto pouíván jako
synonymum pro „Holocaust“) se ani nesnaí skrt skutenost, e kult Holocaustu má nahradit kesanství :
„Pokud Osvtim je nco jiného ne horor historie, potom se kesanství otásá v základech. Kristus je syn Boí,
kter el na konec lidsky snesitelného, kde sná el nejkrutj í utrpení.(…) Pokud je Osvtim pravdou, potom existuje
lidské utrpení, které se s utrpením Krista jednodu e nedá srovnat.(…) V tom pípad je Kristus fale n a spása
nepijde od nj.(…) Osvtim je vyvrácením Krista.“ (Les temps modernes, Paris, December 1993, str. 132, 133.)
V dne ních dnech velká ást id v Boha neví, ale prakticky kad z nich ví v 6 milion. Sionistické vedení
ikovn vyuívá Holocaust na sjednocení svtového idovstva, udrujíc je ve stálém stavu hysterie a perzekuní
mánie, tvrdíc, e jen soudrností budou idé schopni zadret hrozbu nového Holocaustu.
Je bez debaty, e jen málo neid chce pijmout pochmurné náboenství Holocaustu. Zatímco peváná vt ina lidí
na západ stále ví, e oficiální tvrzení o Holocaustu je v základu pravdivé (i kdy mají dojem, e ísla jsou njak
nadhodnocená), jsou úpln znechuceni vnm lamentováním o idovskch obtech a idovském utrpení.
Jednodu e u o tom nechtjí nic sly et. Przkumy veejného mínní v Nmecku ukázaly, e velká vt ina populace
byla proti plánovanému památníku Holocaustu v Berlín (emu si ádná velká strana, vedoucí politik i velké
noviny nedovolili oponovat). V soukromí jsou politici moná stejn tak znechuceni nekonenou litanií o Holocaustu
jako zbytek populace, ale nemou si dovolit nechat revizionisty vyhrát, protoe by to otáslo samotnmi základy
„demokratického systému“, kterému vdí za svoje kariéry a bohatství.
b) Funkce Holocaustu ve svt od roku 1945
Politické dsledky Holocaustu byly od roku 1945 obrovské. Kdy mluvím o „Holocaustu“, nemám na mysli historick
fakt, protoe vyhlazování id v chemickch kobkách se ve skutenosti neodehrálo. Ale v mysli populace je toto
vyhlazování stejn skutené, jako 2.svtová válka nebo jako egyptské pyramidy, zatímco skutené genocidy, jako
nap. umle vyvolan ukrajinsk hladomor v letech 1932/1933, ve kterém bylo komunisty zámrn na smrt
vyhladovno nkolik milion lidí, jsou zapomenuty. Podívejme se blíe na tyto dsledky:
- Vytvoení státu Izrael. „Bez Holocaustu by nebyl ádn idovsk stát.“ Toto otevené tvrzení pochází od ida
Roberta Goldmana (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. prosince 1997, str. 9). Goldman ml pravdu. Bez
Holocaustu by svt nikdy nepovolil zaloení idovského státu v Palestin ti roky po válce. V tom ase konila
koloniální éra. Britové u byli rozhodnutí dát Indii nezávislost, zatímco mnoství africkch a asijskch teritorií se
snailo setást vládu bílého mue. Protoe ostatní mocnosti pospíchaly s garancí nezávislosti svch kolonií, idm
v Palestin bylo umonno zúastnit se koloniálního dobrodruství par excellence, s poehnáním západu i
Sovtského svazu. Kvli zabezpeení, e jejich stát bude mít idovskou vt inu, sionisti postupovali s nemilosrdnou
brutalitou. Celé vesnice byly srovnány se zemí, tisíce Arab zavradny (Deir Yassein byl jen jeden z mnoha
masakr) a velká ást Palestinc byla vyhnána ze zem jejich pedk. Ti, kteí zstali, byli od té doby terem
tvrdch represí. Podle velmi pro-sionistického vcarského tdeníku Die Weltwoche (22.íjna 1992) bylo v roce 1992
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v izraelskch vznicích minimáln 15 tisíc palestinskch politickch vz, pouívání muení bylo oficiáln
sankcionováno izraelskm nejvy ím soudem a v listopadu 1996. Kdy pí u tyto ádky, izrael tí vojáci kadodenn
stílejí do neozbrojench palestinskch demonstrant, z nich mnozí jsou dti.
idovsk teror v okupované Palestin není skuten podporován anebo schválen svtovm mínním, ale je
tolerován. Po tom v em idovsk lid poteboval domovinu, aby se chránil ped novm Holocaustem a co je utrpení
Palestinc v porovnání s utrpením id za Hitlera ? Zbavme se iluzí : Pokud lidé na západ ví v est milion a
plynové komory, budou vdy v principu podporovat Izrael, i kdy kritizují izraelské zacházení s Palestinci jako
zbyten tvrdé.
Bez vnj í pomoci by sionistick parazitní stát nefungoval. Jeho hlavní píjem sestává z finanních injekcí z USA,
podpory od mezinárodního idovstva a nmeckch reparací. Podle oficiálních zdroj SRN v roce 1991 zaplatila 85,4
miliardy DM (Der Spiegel, 18/1992). Ale skutená suma je mnohem vy í. Tomu pipomínejme enormní dodávky ve
form komodit. Nahum Goldmann, dlouholet pedseda Svtového idovského kongresu (JWC), beze v ech tajností
o tomto tématu napsal :
„Bez nmeckch reparací, které zaaly proudit bhem prvních deseti let státu, Izrael by neml polovinu svojí
infrastruktury. V echny vlaky jsou nmecké a to samé platí pro elektrické instalace a velkou ást izraelského
prmyslu“ (Nahum Goldmann, Das jüdische Paradox, Europäische Verlagsanstalt, 1978, s. 171).
V roce 1999 Nmecko poskytlo Izraeli ultra moderní ponorky, které mohou nést nukleární stely. Izraelci nemuseli
zaplatit ani fenik - ponorky byly dal ím píspvkem nmecké lítosti za Holocaust !
- Imunita id vi kritice. Ped rokem 1945 byla kritika id legitimní. I ta nejmen í kritika idovské moci a idovské
arogance - napíklad vliv id v západních masmédiích, zaráející vysok poet id v Clintonov administrativ
nebo impertinentní jednání nmecké Ústední rady id - je okamit umlena vkiky o Osvtimi. Efektivnost
tohoto zastra ování je demonstrována následujícím faktem : Nejnepíjemnj í zloinecká organizace svta se
pravideln oznauje jako „ruská mafie“, i kdy prakticky v ichni její éfové jsou idé, asto s izraelskmi pasy. Toto
tvrzení je nevyvratiteln demonstrováno Jürgenem Rothem v jeho dokumentu „Die Russen-Mafia“ (Rasch und
Roehring, Hamburg 1996). Název knihy je „Ruská mafie“, protoe kdyby byl titul „idovská mafie“, autor by el do
nmeckého vzení a jeho kniha by byla spálena. V dne ním Rusku jsou pt nebo est ze sedmi velkch „oligarch“,
kteí se dostali ke svému majetku okrádáním ruského lidu, idé. O tom se západní média nikdy nezmiují.
- Vytváení hanby nmeckého národa. Od roku 1945 byl nmeck lid oznakovan cejchem hanby. Sebenenávist a
hanba je pevaujícím trendem, zatímco sebeúcta a patriotizmus se povaují za opovreníhodné.
Po válce proti Iráku v roce 1991 George Bush senior, kter byl tehdy prezidentem USA, veejn mluvil o „novém
svtovém poádku“, kter se nesnail definovat. Faktem je, e „nov svtov poádek“ znamená to, e Amerika jako
nezniitelná supervelmoc me vnucovat svojí politiku a svoje pochybné hodnoty v em dal ím zemím. A Amerika je
dnes ovládaná idy (I kdy je idovsk vliv mén pevaující v republikánské stran ne v demokratické, idé
vlastní tém kadé velké noviny a vt inu televizních sítí, take ádn republikánsk politik si neme dovolit
vládnout proti nim. V moderní spolenosti nikdo neme vládnout proti médiím, co ke svojí smle poznal ped
tvrtstoletím Richard Nixon.).
c) Co by se stalo, kdyby byl Holocaust veejn odhalen jako podvod ?
Pokud by byl Holocaust veejn odhalen jako hanebn podvod, kdyby to zjistili v ichni lidé na svt, e pestoe
idé byli brutáln perzekuováni bhem 2.svtové války, neexistoval ádn pokus je vyhladit, e továrny na smrt,
plynové komory a plynové náklaáky jsou idovskm podvodem a e íslo 6 milion bylo fantastickm zveliením,
sionisty veden „nov svtov poádek“ by skonil.
Nmecko by se stalo neovladatelnm, nmeck lid by nepocioval nic jiné, ne nenávist a pohrdání vi politikm,
intelektuálm a urnalistm, kteí je zradili a lhali den za dnem. Cel systém zem by byl beznadjn
zdiskreditovan. To reprezentanti systému vdí. 15.srpna 1994 noviná Patrick Bahners, komentující proces s
revizionistou Günterem Deckertem, kter byl poslán do vzení za „popírání Holocaustu“, napsal ve Frankfurter
Allgemeine Zeitung : „Pokud by byl Deckertv postoj vi Holocaustu správn, Spolková republika Nmecko by byla
zaloena na li. Kad prezidentsk projev, kadá minuta ticha, kadá kniha o historii by byla lí. Proto popíráním
genocidy id (Deckert) zpochybuje legitimnost Spolkové republiky Nmecko.“ Jen tko by se dal tento problém
komentovat pesnji. Nkteí tvrci nmeckého veejného mínní te oteven deklarují, e Holocaust je základem
pováleného Nmecka. To je ukázáno v citátu z vlivnch novin Die Welt (28.duben 1994) : „Kdokoliv popírá pravdu
o národn socialistickch vyhlazovacích táborech, popírá základy, na kterch je Spolková republika Nmecko
vybudovaná.“
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Stejn tak v dal ích západních zemích by byla víra v tzv. „demokratick systém“ tce otesena, protoe lidé by se
ptali sami sebe, pro tato aráda musela bt po desetiletí prosazována cenzurou a otevenm terorem.
Jestlie dsledky veejného odhalení Holocaustu jako podvodu by byly nejvánj í pro západní systém jako celek,
pro mezinárodní idovstvo a stát Izrael by byly neodvratnou katastrofou. Spustila by se celosvtová vlna antiidovskch emocí a ádn neid by víc sionistick parazitní stát nepodpoil. Nmecké reparace by se pes noc
zastavily a USA by musely zredukovat svou finanní pomoc Izraeli tak drasticky, e by se ocitl na pokraji krachu ani
ne za rok. idé v Izraeli by byli naprosto demoralizovaní, protoe by instinktivn cítili, e stát zaloen na takovém
kolosálním podvodu nemá morální právo existovat. Protoe náboenství Holocaustu, které sjednocuje idy po celém
svt, by zkolabovalo, mezinárodní idovská solidarita by byla záleitostí minulosti. A hnv Palestinc by dosáhl
gigantickch rozmr, protoe by chápali, e jim byla jejich zem ukradena a jejich synové postíleni ve jménu li.
d) Konená zbra proti sionizmu a státu Izrael
Na konci roku 2000 je Izrael obléhanou zemí, ale z vojenského hlediska je stále nadazen svm sousedm a t í se
bezpodmínené podpoe USA. Pokud by se nkter z islámskch stát stal dostaten silnm na to, aby seriózn
ohrozil Izrael, byl by pravdpodobn napadnut a vojensky vyhlazen Amerikou. Rusko nebude kvli Palestincm
riskovat konfrontaci s USA. Urit meme obdivovat statenost bojovník palestinského odporu, kteí jsou ochotní
obtovat svoje ivoty za osvobození jejich zem od cizích vetelc, ale reáln nemají ádnou anci vyhrát.
Palestinci mají kameny a praky. Izraelci mají helikoptéry a tanky. Nemete zniit helikoptéry a tanky kameny a
praky.
Kdy se bojuje proti nepíteli, lovk by ml stále hledat jeho nejslab í bod. Nejslab ím bodem Izraele, jeho
Achillovou patou, je le o Holocaustu, které vdí za svojí existenci. Revizionisti mou vnovat protivníkm Izraele
a mezinárodního sionismu stra nou zbra. Je pravdou, e mnoho revizionist není v ádném pípad vedeno
politickmi úvahami. Nkteí z nich - dobrm pípadem je Carlo Mattogno - jsou motivováni jen intelektuální
kuriózností, chtjí s bt jistí, co se skuten stalo se idy bhem 2.svtové války. Ale i kdy revizionizmus není
politickm hnutím, jeho politická uplatnní jsou obrovská. Revizionisti se snaí najít pravdu - a pravda je smrtelnm
nepítelem Izraele a sionismu - i kdy subjektivn jsou jejich cíle asto ist vdecké a mimo jakékoliv politické
ambice. To je samozejm dvodem, pro jsou stále ve více a více zemích pronásledováni a jejich knihy páleny.
Z hlediska úplné idovské kontroly médií a neustále rostoucí anti-revizionistické represe v mnoha západních zemích
je skuten velmi tké dosáhnout revizionistick prlom. My revizionisti elíme nerovnému boji, kter me bt jen
ásten vysvtlen totálním nedostatkem na ich finanních zdroj. Na tstí internet, kter nejsou schopni idé
cenzurovat, velmi zlep il na e monosti, jak dát svtu vsledky na eho vzkumu, ale i tak nesmíme podléhat
naivním iluzím : ne kad oban západního svta, kter je informován o revizionistickch argumentech, se
automaticky stane revizionistou a anti-semitistou. Prmrná osoba na západ - a pedev ím v Nmecku - má tak
dokonale vymyt mozek, e náhlé odhalení pravdy me vyvolat nervové zhroucení nebo bolesti aludku.
Opakovan jsem toho byl sám svdkem. Dal í lidé ochotn akceptují pravdu o Holocaustu, ale protoe vdí, e
nejmen í podezení z revizionizmu vede k sociálnímu odlouení, ekonomickému zruinování a soudní perzekuci,
pochopiteln se nebudou chtít zapojit. Pokud ale chceme vyhrát válku proti tm, které jeden z mch ruskch pátel
nazvá „nepátelé Boha a lidstva“, nemáme jinou monost ne zniit Velkou Le, jinak Velká Le znií nás.
Logickm dsledkem toho v eho je, e ty zem, které jsou autenticky anti-sionistické a které jsou skutenmi páteli
utlaovaného palestinského lidu, by mly uinit prlom revizionizmu Holocaustu svojí nejpednj í prioritou. Tank
stojí miliony dolar, ale me bt znien jedinou raketou. Revizionisti mou poskytnout anti-sionistickm
bojovníkm za svobodu zbra, kterou neme zniit ani tisíc raket.
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