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Irvingovo vítzství
Richard Král
23.2.2006
David Irving si me gratulovat. Jeho kauza se posunula do polohy boje za svobodu
slova, základna jeho stoupenc se tím roziuje a nespokojenost s rozsudkem
vyjadují i pedstavitelé holocaustové lobby.

Irvingv proces byla nebvalá událost. V soudní síni ve Vídni a ped ní se tísnily
desítky televizních táb a noviná. Místa pro veejnost obsadili tém vhradn
jeho stoupenci. Obti holocaustu a na vjimky nedorazily, moná proto, aby neinily
ideozloinci jet vtí reklamu. Kdyby stál ped soudem George Bush, zájem médií
by nebyl vtí.
Zábry kamer upoutávala pedevím Irvingova stoupenkyn, bvalá australská
královna krásy Michele Renouf, která letla pes pl zemkoule, aby mohla Irvinga
podpoit. Po vynesení rozsudku se z hlouku publika ozval anglick vkik „Stay
strong David, best of luck to you!“.
Rozsudek nad Irvingem a jeho vsledn efekt hodnotí ve svch komentáích vtina
evropskch, ale i svtovch deník. Na Irvingovu obranu se staví opatrn britsk tisk.
Styl komentá je vak nápadn podobn. Nejprve osvdené pojmy jako „rasista,
falsifikátor djin, extremista, lhá a blázen“ a poté mylenka, e zavírat takovou
osobu je kontraproduktivní, nebo máme pece jen svobodu slova.
Deníky na kontinent naopak drí tvrd kurs, píkladn pak ty eské. lánek v
rakouském Der Standard jako by byl opsán z komentáe izraelského Haaretz.
Dozvíme se, e holocaust byl nejvtí zloin djin a kdo o nm pochybuje, snaí se
znovuoivovat nacionální socialismus, je tedy naprosto demokratické jej uvznit a
umlet.
Zajímavá je celoevropská sout o nejvtí nadávku na Irvinga. V eském tisku se
meme dozvdt, e jde o „amatérského historika“, „rádobyhistorika“ nebo „historika
samouka“. Zahraniní noviny neprojevují takovou dávku invence a drí se
monotónn „rasisty, antisemity a lháe“, po vzoru rakouského soudce Petera
Liebetreu.
Irvingovo odsouzení je teba posuzovat z mnohem irích souvislostí, a to zejm. z
pohledu souasného gradující stetu mezi západní a islámskou kulturou ohledn
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karikatur Proroka Mohameda. Rozsudek nad Irvingem pichází tak v nejmén
vhodnou dobu. Evropa se tu dostává do velmi nepíjemné pozice, ze které se ani pi
nejlep í vli neme vyargumentovat. Svoboda tisku a projevu, kterou se ohání, toti
absolutn a evidentn neplatí.
Arabská média jsou si této evropské fale nosti dobe vdoma a dobe toho vyuívají
– vetn íránského prezidenta. A chceme nebo nechceme, z holocaustu je evropská
ikona íslo jedna a íránsk prezident velmi dobe ví, e útoí na nejslab í místo
evropské pohádky o svobod projevu, tisku a názoru.
Negativních dopad je si dobe vdoma sama idovská obec. Z Irvinga se stal
muedník za svobodu projevu. Celá kauza se posunula do úpln jiné roviny, ne v
jaké zaínala. Irvingovo dílo – a nejen jeho – získalo atraktivitu zákazaného ovoce.
Irvingovo odsouzení je impulsem ke zrození zástup dal ích Irving.
Tvrzení ady mainstreamovch (zejm. rakouskch a nmeckch) historik o tom, e
Irving je „blázen“, „zaslouí opovrení“ a „není teba se s ním vbec zabvat, nebo
patí na okraj spolenosti“, se pímo vyluuje s faktem, e Irvingova tvrzení jsou
brána smrteln ván, shledána jako velice nebezpenmi a jsou pedmtem iroce
medializovaného soudního procesu.
David Irving si me gratulovat. Zatímco je t ped nkolika lety byl znám max.
lidem zajímajícím se o historii, resp. události druhé svtové války, nyní jej znají
v ichni.
Nejvt ím paradoxem je konen dopad celého procesu. Zatímco úelem trestnosti
popírání holocaustu je tmto zakázanm názorm co nejvíce zabránit a zcenzurovat
je, tj. maximáln je potlait a umlet, skandalizovanm procesem s Irvingem se o
tchto zakázanch tvrzeních a cenzurovanch názorech dozví miliony lidí, kteí by o
nich jinak nemli ani tu ení.
A to zní sebeparadoxnji, je nyní v zájmu idovské obce propu tní Irvinga na
svobodu. Z taktického hlediska by bylo vhodné a chytré, aby obti holocaustu
vytvoili symbolick tlak na rakouské orgány – vetn prezidenta – aby byl „jejich
zásluhou“ Irving propu tn na svobodu. Tím by holocaustová lobby dokázala svou
humanitu, velkorysost i smysl pro svobodu slova a pedev ím by se zbavila
nepíjemného punce inkvizice, která nerespektuje základní lidská práva, mezi které
se adí i právo na svobodu projevu a tisku.
Holocaust se nyní dostal do velice nepíznivého svtla. Pestoe je ze zákona
nepopiratelnou a jednoznanou skuteností, masivní celosvtové pronásledování
jeho „popíra“, tj. osob, které se o nm snaí diskutovat a pípadn jej revidovat,
vyvolává adu nepíjemnch (a z valné ásti také zakázanch) otázek.
Odsouzení Irvinga mu dává obrovsk morální kredit. Smysl pro svobodu se je t
nepodailo politické korektnosti úpln vymtit. Pokud jej ml ztratit svojí prohrou pi
procesu s Deborah Lipstadt v roce 2000, nyní jej získal zpt.
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Evropskmi médii, institucemi Evropské unie a adou národních vlád jsou do omrzení
omílány fráze o boji s antisemitismem. Práv Irvingv pípad je ale tou nejlepí
ivnou pdu pro rostoucí antisemitismus. Aplikovan dvojí metr (nejen) rakouskch
orgán je do oí bijící. Je legální zpochybovat vechny zloiny, které se udály za
druhé svtové války i za jakékoli jiné války, ale pouze idovsk holocaust je chránn
zákonem. Souasná praxe soudního postihování diskuze a zpochybování
holocaustu, kter je zárove pramenem jedné z nejvtích plateb reparací a
odkodnní v historii, je tím nejlepím motorem pro rst antisemitismu a historického
revizionismu samotného.
Je pece tak jednoduché íci „holocaust se pece stal, jsou na to zástupy svdk,
dokument, svdectví, tak si nesmysln bádejte, diskutujte a popírejte jak chcete“. V
nastalé svobodné a rovné historické debat by bu souasné zákonem naízené
teze o holocaustu neobstály, a nebo by se revizionisté naprosto znemonili a skonili
jednou provdy. Z nepochopitelného dvodu jsou vak revizionisté systematicky a
násiln umlováni, pestoe by je lavina nepopiratelnch dkaz o holocaustu
musela zcela smést.
Nepíjemnou zkueností jsou zde snad jen první dva „velké holocaustové procesy“ v
Kanad v 80.letech, kde stál ped soudem jeden z nejznámnjích ideozloinc a
popíra holocaustu Ernest Zündel. Bohuel, oba soudy dopadly neslavn a Zündel
byl osvobozen. Odsoudit se jej snad podaí v Nmecku, kde je holocaust píkladn
uzákonn jako nepopirateln historick fakt.
ím déle bude Irving ve vzení, tím vtím muedníkem se stane. A nepjde o
„muedníka (neo)nacist“, jak se nkteí komentátoi snaí sami sebe pesvdit, ale
o skuteného muedníka svobody projevu. A pokadé, budou-li evroptí
pedstavitelé básnit a pouovat v muslimskch zemí o „demokracii“ a „svobod
projevu“, budou tak init s ernm svdomím, e v srdci Evropy sedí ve vzení
lovk za své názory.
Svoboda projev je bu absolutní, nebo není ádná.

Zaíná proces s Davidem Irvingem
aneb Deborah Lipstadt otáí
Richard Král
20.2.2006
V Rakousku zaal proces se svtoznámm historikem Davidem Irvingem. Je obvinn
z tkého ideozloinu. Neudritelnost holocaustové inkvizice si vak zaínají
uvdomovat její bvalí pední zastánci, jako Deborah Lipstadt a volají – svte div se po legalizaci popírání holocaustu.
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Reálného dopadu Irvingova vznní se zaínají bát i jeho nejzarytjí odprci. Jsou
si vdomi toho, e pokud elíte ním argumentm tím, e jej uvzníte a odsoudíte,
dáváte mu do ruky ten nejvtí argument. Navíc nutíte i úpln nezaujaté lidi, kterm
snad jen trochu jet jde o svobodu slova, aby zpozornli a zajímali se o to, co tak
nebezpeného, zakázaného a ideozloineckého vlastn Irving íkal.
Uvdomuje si to i známá bojovnice s revizionismem holocaustu Deborah Lipstadt,
která se pro BBC vyjádila, e „nechce Irvinga vidt, jak tráví dalí as ve vzení“.
Lipstadtová ví, e s kadm dnem se z Irvinga stává vtí muedník a její pedchozí
soudní vítzství nad ním ztratily hodnotu.
Uvzníme-li kohokoli pro jeho názory, dáváme mu tím obrovsk kredit. Zejm. jedná-li
se o tak známého historika. Lipstadtová, která vdy stála v elní linii útoku proti
revizionistm, proto provedla nevídan názorov veleto. Jet ped nkolika lety
hímala, e „s revizionisty nelze o niem diskutovat, jsou jen poznámkou pod arou“,
na druhou stranu vak „jsou mimoádn nebezpení“ a musí si uvdomit, e „právo
na svobodu projevu zahrnuje i povinnost nést jeho dsledky“.
Z jejích nynjích názor je ada pedstavitel idovské obce nesvá a neumí se s
nimi dobe smíit. „Obecn eeno, nemyslím si, e by popírání holocaustu mlo bt
trestnm inem. Jsem zastánce svobody projevu. Jsem proti cenzue“, ekla pro BBC
Lipstadtová.
Lipstadtová je si zejm vdoma, e sebelepí dkazy, svdectví a argumenty se
stávají nicotnmi, není-li moné jim oponovat, ba o nich jen diskutovat a pokusy o
takovou diskusi jsou trestány vzením. A to je pesn pípad popírání holocaustu.
Tento pojem vak není pesn, pesnji eeno jde o ideozloin „popírání rozsahu a
zpsobu holocaustu“.
Podobnm zpsobem se velmi opatrn Irvinga zaínají zastávat i dalí britské deníky
(koneckonc Irving je britsk oban a je souzen pro zloiny, které v Británii trestné
nejsou), nap. The Times. Kadou vtu sice alibisticky pro jistotu prokládají
osvdenm nálepkováním (rasista, extremista, lhá, antisemita atp.), ale ve
vsledku se tváí jako zastánci svobody slova.
Takové chování britského tisku je vak píznan pokrytecké. Zatímco si na jedné
stran jsou vdomi kontraproduktivnosti Irvingova vznní a filosofují o svobod
projevu, na druhou stranu halasn podporují obvinní vi pedsedovi nepohodlné
Britská národní strany (BNP) Nicku Griffinovi, kter spáchal ideozloin svmi slovy o
muslimech, kteí znásilují bílé dívky.
Irving se tak stává skutenm a známm muedníkem za svobodu slova. Msín
dostává do vazby tisíce dopis z celého svta a vzeská pota je zahlcena. Není
první, kdo byl za svá nepovolená vyjádení uvznn, ale je tím nejznámjím, co
dodává jeho kauze pikatní píchu.
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Soudní proces, kter zaíná s Irvingem, je ve skutenosti jeho velkm vítzstvím. Na
jeho argumenty a názory, které nenásiln prezentoval ve svch knihách, mu
ideopolicie odpovdla uvznním. ím vtí Irvingv trest bude, tím více se zapíe
do djin jako jeden z prvních svtoznámch politickch vz a muedník za
svobodu slova na prahu 21. století. v Evrop.
Je toti holou a neoddiskutovatelnou skuteností, e se v Evrop na prahu 21. století
odpovídá na argumentaci vzením. Tímto rysem se vyznaují vechny totalitní
reimy, které tam, kde dojdou argumenty, pouijí ten nejosvdenjí – samovazbu,
na jaké nyní sedí i Irving.

Irvingv proces
Popírání holocaustu z pohledu práva
Richard Král
27.1.2006
V Rakousku bude 20. února zahájen proces se zpochybovaem holocaustu,
známm britskm historikem Davidem Irvingem. elí obalob s trestem a 20 let
vzení za své zakázané a zloinecké názory. Málokdo si vak uvdomuje, e cel
proces je faktickou demontáí právního státu a základních lidskch práv a svobod.

Jak známo, David Irving byl na základ zatykae vydaného v roce 1989 zaten
rakouskou policí v listopadu loského roku ve trsku. Teprve nyní pronikají pes
jeho právníka, média a univerzitní studenty, kteí jej pozvali na svj seminá,
zajímavé okolnosti jeho zatení.
Irving se rozhodl k návtv Rakouska ad hoc, na základ telefonického pozvání
student Univerzity ve Vídni. 11.listopadu 2005 smoval Irving automobilem do
Vídn, kdy mu studenti zavolali na jeho mobilní telefon a varovali ho, e ped
Univerzitou a v jejích prostorách je nápadn poet mu v civilu, kteí nejsou
studenty ani zamstnanci. Byli to tajní policisté, kteí zejm odposlechy telefonu
zjistili cíl Irvingovy cesty.
Zvlátností je, e Irving pouíval mobilní telefon registrovan ve Velké Británii a do
jeho sledování a odposlechu musela bt tedy zapojena i britská (tajná) policie. Poté,
co byl Irving svmi studenty varován, zastavil a zavolal svému vydavateli do Grazu,
se kterm si domluvil náhradní schzku. Tajní policisté poté z Univerzity okamit
zmizeli. Irving zamíil na jih a zejm si nechal zapnut i mobilní telefon. Na silnici
ped Grazem ji na nj ekali, do akce byl zapojen i policejní vrtulník.
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Neozbrojenému tém 70tiletému historikovi se dostalo pozornosti jako samotnému
Bin Ladinovi. Zábavné, e?
Irvingv proces není obyejnm procesem. Není ani obyejnm kriminálním
procesem. Je skutenm mezníkem v právu, mezníkem v základních právech
lovka a obana. Pestoe je základními mezinárodními dokumenty o lidskch
právech zarueno právo na spravedliv proces, pedevím právo se hájit ped
soudem a pedkládat dkazy, v Irvingov procesu – podobn jako v dalích
holocaustovch procesech – to prost neplatí.
V procesech s popírai holocaustu platí jedna absolutní procesní zvlátnost, která
obecn platné procesní zásady pro vedení spravedlivého procesu staví úpln na
hlavu. Obalovan se neme hájit. Neme pedkládat dkazy, ádat vyslechnutí
svdk (resp. ádat me, ale tím to koní). Naopak, pokud se obalovan pokouí
jakkoli hájit, pokrauje tím v trestné innosti, co je pitující okolností.
l. 6 Evropské úmluvy o lidskch právech zaruuje právo na spravedliv proces. Je
základním aspektem práva na spravedliv proces, e trestní a soudní ízení musí bt
kontradiktorní a musí zajiovat tzv. rovnost zbraní mezi obalobou a obhajobou. V
trestní vci právo na spravedliv proces znamená, e jak obalob tak obhajob
musí bt dána monost seznámit se s pipomínkami nebo dkazy pedloenmi
protistranou a vyjádit se k nim, pop. pedkládat nové.
V holocaustovém procesu platí, e ji samotné obvinní a postavení ped soud
automaticky znamená vinu. Jediná teoretická monost vyvinní se je odvolání svch
tvrzení a popení svch mylenek a názor. To vak u notorickch popíra –
recidivist – jako je Irving na soudy neplatí. A Irving podle dostupnch informací
nyní pipoutí monost existence nkterch plynovch komor, jeho obaloba trvá.
V Irvingov procesu, stejn jako v jinch podobnch procesech s popírai a
zpochybovai holocaustu, se právo, spravedlnost a justice vrací kamsi hluboko do
minulosti. Vracíme se do dob, kdy uhnutí z oficiálního povoleného kursu bylo trestáno
vzením, s trochou pehánní lze i íci, e se vracíme do dob stedovkch proces
s kacíi a heretiky. Podstatn rozdíl je snad pouze v tom, e stedovkm kacím a
heretikm hrozil trest smrti, zatímco Irving me dostat „jen“ 20 let. Ale i kdy
dostane jen dva roky, jeho proces je vstrahou pro vechny.
Tzv. „holocaustovmi procesy“ by se tedy jednoznan mla zabvat právní teorie a
mly by bt vyuovány na právnickch fakultách jako zvlátní, specifick druh
soudního nesporného ízení. A to bez ohledu na oehavost a tabuizování tohoto
tématu.
Je vak pochopitelné, e tyto procesy píli kazuisticky ani teoreticky na akademické
pd rozebírány nebudou, nebo zcela boí ustálené standardy ochrany lidskch práv
a svobod. Bude tedy lepí pomlet.
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Pro Evropu a Evropskou unii Irvingv proces znamená, e se vracíme a upadáme na
úrove Turecka. Pro taková paralela? V Turecku je práv obvinn a trestn stíhán
tureck spisovatel Orhan Pamuk, kter pro zmnu na jin – arménsk - holocaust
upozornil. Reimy tedy stíhají mylenky a názory, které se jim nehodí. V Turecku je
to upozorování na arménsk holocaust, v Evrop je to diskuse o rozsahu
idovského holocaustu (pronásledování id ádn z revizionist nepopírá, pokud
vím).

Ideozloinec Germar Rudolf
nov Ernst Zündel?
Richard Král
4.10.2005
Kauzu Ernsta Zündela nápadn pipomíná píbh nmeckého chemického inenra
Germara Rudolfa. Z Nmecka musel uprchnout, jeho majetek byl zkonfiskován,
pozdji prchnul i z Velké Británie. Nmecká ideopolicie po nm sahá i nyní v USA.
Dvod?

Germar Rudolf il a do roku 1991 klidn a tuctov ivot. Vystudoval chemického
inenra, úspn pokraoval v doktorandském studiu. Absolvoval vojenskou
základní slubu a poté nastoupil do uznávaného chemického Max-Planckova
Institutu.
Ji v roce 1989 vak Rudolf uinil osudovou chybu v ivot. Náhodou se seznámil s
tzv. Leuchterovou zprávou, zpracovanou pro úely tzv. druhého velkého Zündelova
holocaustového procesu americkm inenrem a konstruktérem popravích
plynovch komor Fredem Leuchterem. V této zpráv (pozdji odhalen) ideozloinec
Leuchter tvrdil, e to, co vidl v Osvtimi a Majdanku, nemohlo bt pouíváno jako
plynové komory. Po Leuchterov zpráv také ideozloinec Zündel vyhrál svj druh
velk holocaustov proces v Kanad.
Vzhledem k tomu, e Leuchterova zpráva je opena také o chemické dkazy a
analzy, dostal Rudolf neastn nápad. Jako inenr chemie a zamstnanec MaxPlanckova Institutu se rozhodl Leuchterovy závry ovit, ím nevdomky spáchal
první zloin mylení – nepokládal holocaust za nezpochybniteln a posvátn.
V letech 1991 – 1992 zpracoval Rudolf svj ideozloineckou doktorandskou práci posudek, kde za pomoci chemickch analz vzork odebranch z
nezpochybnitelnch a prokazatelnch plynovch komor v Osvtimi nenalezl na jejich
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zdech stopy jedovatého kyanidu, kterm byli idé prokazateln a nezpochybniteln
plynováni po milionech.
Rozíení Rudolfovy zprávy v letech 1992-1993 vyvolalo velk zájem pedevím
odborné veejnosti. Ji od roku 1992 byl tedy Rudolf stíhán pro „podncování k
rasové nenávisti“ a obvinní se mnoila.
Strategie politicky korektních strác památky holocaustu se v prbhu asu mnila.
Nejprve prohlásili Rudolfovu zprávu za blábol a vmysl, poté po opatrné reakci
odbornch kruh pozmnili kurs a zaali zpochybovat, zda-li odebrané vzorky
pocházejí skuten z Osvtimi a nakonec zahájili vi ideozloincovi Rudolfovi
frontální útok.
Naivní Rudolf jet stále nechápal situaci a pedloil svou práci jako rigorosní svému
vedoucímu práce Prof. H. G. von Schneringovi z Univerzity ve Stuttgartu. I ten
prokázal naivitu, kdy ji z odborného hlediska oznail za kvalitní a vhodnou k
obhajob. Rudolfova obhajoba byla natstí Univerzitou zamítnuta pro „navádní k
rasové nenávisti“, byl na hodinu vyhozen z Max-Planckova Institutu a jeho dalí
zamstnavatelé byli promptn nmeckmi médii oznaeni za „neonacistické
organizace“, take byl odtud také vyhozen.
To ji Rudolf elil ad vyetování a domovním prohlídkám, které média
okomentovala jako „áru v nacistickém hnízd“. Nkteí jeho píbuzní se od nj pod
tlakem médií, pedevím televize ARD, distancovali. Neunesli otázky jako „Jste také
nacisti jako Vá píbuzn?“ a vysílání v televizi s titulkem „rodinní písluníci nacisty“.
Rudolf byl pitom vdy podle pátel spíe tich, nekonfliktní mladík a místo angamá
v jakchsi „podzemních nacistickch hnutích“ se angaoval v hnutích katolické
mládee. lenem spolku katolické mládee byl od svch studentskch let a do roku
1994, kdy byl vylouen se zdvodnním, e „holocaust je souástí nmecké ústavy a
tu tak bratr Germar popírá“.
Rudolf bydlel v nájemním byt, televize se tedy pila zeptat vlastník domu, zda-li
mají v úmyslu dále ubytovávat ve svém dom známého ideozloince a „neonacistu“.
Samozejm nemli. Podobn byl Rudolf jako nebezpen ideozloinec vyhozen z
dalích nájemních byt v dob, kdy byla jeho ena v pokroilém stadiu thotenství.
Rudolfa opustila ena, se kterou ml dv malé dti. Nesnesla probíhající tvanici.
Rudolfovi také soudy zabavily majetek
V roce 1996 prchá Rudolf ped dalími soudy do Anglie. Je proti nmu vedeno
nkolik trestních ízení a je ji odsouzen prvním soudem ke 14 msícm vzení.
Soud s Rudolfem probíhal velice zajímav. Státní zástupce ihned zamítl jakékoli
pokusy prokazovat vdeckou správnost Rudolfova posudku s tím, e holocaust
neme bt pedmtem pezkoumávání. Rudolf byl tedy odsouzen za to, e uinil
zakázané a protizákonné závry. Obaloba toti nedokázala (i nechtla?) sehnat
soudního znalce z oboru chemie, kter by vdecky a odborn vyvrátil Rudolfovy
ideozloinecké teze. Velkou pozornost vak soudy vnovaly píkazm zajistit
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Rudolfovu zprávu a zlikvidovat ji. Ano! Vechny ideozloinecké publikace musí
zmizet ze svta, jsou nebezpené.
V Anglii zakládá Rudolf vydavatelství Castle Hill Publishers a pokrauje v ideozloinu
revisionismu. Nemá ji co ztratit. Ale i tam si ho ideopolicie a bojovníci se zloinem
mylení najdou. V letech 1999 – 2000 na nj média uspoádala úspn hon. Byly
zveejnny jeho fotografie s titulkem „nebezpen uprchl nacista“, které vyvolávaly
dojem, e jde o masového vraha.
Odchází tedy do USA a ádá o tam o politick azyl. Rudolfovu kauzu popisuje
internetová stránka nesoucí jeho jméno – www.GermarRudolf.com (tuto stránku vak
nenavtvujte, je zakázaná a nebezpená). Roku 2004 zamítla americká Immigration
& Naturalization Services (INS) Rudolfovi ádost o politick azyl, pestoe je stíhán
pro ideozloiny, které nejsou zatím v USA trestné. Ve svém rozhodnutí se INS opela
o to, e „Nmecko je demokracií, Rudolf byl obalován podle nmeckého práva“ a
„vzhledem k nacistické minulosti Nmecka je oprávnno cenzurovat své obany, aby
nacismus znovu nepovstal“.
Tedy pamatujte, cenzura je v zájmu Vaeho dobra, aby nepovstal ten zl nacismus!
Bute za ni jet rádi. Rudolf se proti verdiktu odvolal k americkému federálnímu
soudu. Nejpravdpodobnjím je vak astn a politicky korektní konec této
pohádky o zlém ideozloinci. Rudolf bude zaten, internován, vydán nejdíve do
Británie, a ta se ho zbaví pedáním nmecké ideopolicii. Cela vedle Zündela ji eká.

Demonstrace na protest vznní Ernsta Zündela
Richard Král

18.10.2005
Lidé, kterm není lhostejné, jak se okleuje svoboda projevu a lidé jsou zavíráni bez
soudu na roky do vzení, organizují na 28. íjna 2005 v 11:00 demonstraci ped
nmeckm velvyslanectvím ve Vlaské ulici v Praze. Dnes je to Zündel, zítra to
mete bt práv Vy.

Ernst Zündel je nejznámjím politickm vznm v Nmecku. Po mnoha letech
zuivého lovu na nj byl nmecké ideopolicii vydán z Kanady. Piletl zvlátním
vládním speciálem, ani bin Ladin by neml vtí ostrahu. Je vznn ji od roku 2003,
nejprve v USA, poté v Kanad a nyní v Nmecku. Bez soudu, s omezenm
pístupem k obhájci, bez monosti seznámit se s dkazy proti sob. Ptáte se, co
spáchal tak stralivého? Pece zpochyboval oficiální povolené historické údaje o
holocaustu. Jeho proces se blíí a zapone zaátkem listopadu.
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Stále více lidí se probouzí ze sladkého snu o demokracii, kterou údajn máme.
Stízliví i z pocitu, e si mohou svobodn íkat a myslet, co chtjí. Lidé cítí, e klec,
do kterého je samozvaní stráci New World Order (NWO) zavírají, je stále mení a
míe tlustí.
Nejdíve si pili pro Zündela. Byl píli slyet a nebál se oteven íkat, co si myslí.
Bohuel i o holocaustu, co je zakázané. Rádi by se ho zbavili na dobro, umleli
navdy, ale zatím to nejde. Je píli znám.
Pak pili pro amatérského belgického historika v dchodu Siegfrieda Verbeka.
Koníek, kter si na stáí zvolil, je zakázan. Bádat o událostech druhé svtové války
a nepíjemn se dotkat posvátného holocaustu je nejvyí ideozloin.
Myslíte, e pro Vás nepijdou? Pro Sandstorma si pili za to, e na Idnes napsal
nemístn vtip na cikánsk veerníek. Jestli chcete mít jistotu, e si pro Vás
nepijdou, pestate chodit na Zvdavce a íst zde zakázané a necenzurované
informace. Zavání to ideozloinem. Ji jen samotn pístup na zakázané stránky
bude trestn. Nevíte? Britská vláda má ji návrh takového zákona na stole.
A dávejte si pozor, co íkáte na veejnosti. A Vás neklepnou pes prsty.
Za jedním z lánk o perzekuci Zündela se nkolik tená bezradn ptalo: „Co mám
dlat, jak mu pomoci?“ Pomoci mete práv veejnou demonstrací proti vznní
Ernsta Zündela.
A nepomáháte tím jen Ernstovi Zündelovi. Tomu ji stejn kdokoli pome jen tko.
Jeho ideozloin – popírání holocaustu je straliv a rozsudek dávno padl. Pomete
pedevím sami sob, chcete-li obhájit své nezadatelné právo íkat si, co si myslíte.
Upozorníte budovatele NWO, e Vás nemají jet v ohrad pro politicky korektní
ovce.
Budete-li mlet nyní, nebude ji nikdo, kdo by promluvil, a si pijdou pro Vás.
28.10. 2005 11:00 Nmecké velvyslanectví v Praze, Vlaská 19, Praha 1 – Malá
Strana.

Dalí zatkání na ochranu pravdy holocaustu
Richard Král

13.8.2005
Neznám na svt pravdu, která by potebovala ochranu zákonem a represí vyjma
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jediné. Jde o holocaust. Tlak na jeho ochranu jako historické pravdy se nebvale
zvtuje. Dokazuje to nedávné zatení historika Siegfrieda Verbeka.

Siegfried Verbeke je mal belgick vydavatel a historik v dchodu, kter si zvolil
neastné téma. Zaal se zabvat druhou svtovou válkou a místo aby se tomu na
hony vyhnul, zaal rpat i do holocaustu.
Jako první vyvolal odpor idovskch organizací. Nadace Anny Frankové, která se iví
publikacemi o holocaustu, na nj ihned podala alobu s ádostí o náhradu kod a
ulého zisku. Spolen s francouzskm univerzitním profesorem Faurissonem toti
publikoval knihu, kde poukazoval na historické nesrovnalosti a neautentinost Deníku
Anny Frankové.
Rozsah ideozloin je u Verbeka znan. Kdy byla innost jeho malého
nakladatelství a Institutu pro svobodn historick vzkum (Free Historical Research
centre) po sérii policejních nájezd ochromena, uchlil se na poslední svobodné
médium, na internet. Spoluprovozoval pak zakázanou a nmeckmi úady zuiv
potíranou stránku www.vho.org, a to pod heslem „Kontroverznost holocaustu –
pípad pro otevenou debatu“. Zkrátka ideozloinec – kdo to kdy slyel – otevená
debata o holocaustu? To me prosazovat jen „neonacista, antisemita a rasista“, jak
média Verbeka s oblibou nálepkují.
íil zakázané a nebezpené revizionistické materiály, nap. Leuchterovu zprávu,
která pomohla Zündelovi vyhrát jeden z „holocaustovch proces“ v Kanad a potom
pedevím tzv. Rudolfovu zprávu, její vydání v roce 1993 zpsobilo poprask a v
jejím dsledku ihned ada evropskch zemí (vcarsko, Belgie, Rakousko,
panlsko a dalí) zaadilo zpochybování a popírání holocaustu mezi závané
trestné iny. Autor a inenr chemie Germar Rudolf byl pinucen prchnout z Evropy.
Na zaátku srpna byl Verbeke zaten na amsterodamském letiti a umístn na
vazbu. Odsouzen byl ji letos v dubnu soudem v Antverpách, kde dostal rok vzení
a pokutu za ideozloin. Právník belgického Antirasistického centra (organizace na
ochranu lidskch práv), které pi procesu s Verbekem horliv asistovalo, se vyjádil k
rozsudku slovy, e „tolerance je dleitjí ne svoboda projevu“ a „historická pravda
nesmí bt popírána“.
O jeho vydání se také usilovn snaí Nmecko a nmetí ideopolicisté ji pro nj
mají nachystanou celu hned vedle Zündela. V cele a si myslí a íkají co chtjí, ale na
svobod se ideozloin páchat nesmí!
K rozladní nmeckch úad první pokus o vydání Verbeka (belgického obana) ke
stíhání do Nmecka sice belgick soudce zamítl, ale na stole u má dalí ádost. A
kdyby se k vci nehodlal postavit politicky korektn, jeho kolega to jist podepíe za
nj.
Verbeke je pitom jeden z ady historik, které jsou na seznamu ideozloinc
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nmeckch úad. Je neuvitelné, e na seznamu je i britsk historik David Irving,
autor ady knih o druhé svtové válce znám po celém svt. ada z nich vyla i v
echách. A jak se vlastn dostal na seznam zloinc? Odmítl veejn potvrdit a
dosvdit, e v plynovch komorách zahynulo 6 milion id. Ideozloinec jeden! O
vydání Irvinga se nmecká policie snaí ji deset let.
Tedy na závr, nezapomete: Mete s klidem prohlásit, e za války nezahynul
ádn ech. Se úsmvem a v triku s nápisem KGB nebo se srpem a kladivem
mete tvrdit, e komunisté nezavradili jediného nevinného lovka. Mete
zpochybnit miliony kesanskch Armén zavradnch Turky. Bezstarostn
prohlaujte, e stalinsk reim nikoho nezavradil, e jsou to ve vmysly.
Nesmíte vak ani náznakem íci, e se vám nezdá íslo 6 milion zplynovanch id.
I kdy eknete, e jich bylo „jen“ 5 999 999, jdou po vás. Pravda se musí ochraovat.

Pepite historii!
Holocaust byl i v Africe
Richard Král
28.5.2005
Minul tden tedy schválila nmecká vláda zvení stávajícího finanního
odkodnní a zavedení ady novch. Bylo toti zjitno, e se tzv. holocaust
odehrával i v severní Africe. Tento revoluní historick objev byl prezentován jako
„rehabilitace historie“.

Ekonomická situace Nmecka není dobrá. Lze íci, e je velmi patná,
nezamstnanost v nkterch vchodních spolkovch zemích dosahuje 30%. Pesto
má jednoznané priority, mezi které patí pedevím odkodnní tzv. holocaustu.
edesát let od konce války se Nmecko vzorov cítí odpovdné za stralivá
zvrstva, které spáchalo. Podle zvyování reparací a odkodnní by se dalo íci, e
se jeho odpovdnost spíe zvyuje, ne sniuje. A ke smle Nmecka se objevují
stále nové a nové obti tzv. holocaustu.
Ji od roku 1951 funguje stálá Conference On Jewish Material Claims Against
Germany (známá taky pod názvem „Claims Conference“), která na mezivládní bázi
eí nároky id peivích holocaust po Nmecku. Její fungování lze oznait za
velk úspch. Podle oficiálních informací zatím pro obti tzv. holocaustu získala za
padesát let pes 50 miliard dolar (slovy padesát miliard dolar). A jak napsal
izraelsk deník Haaretz, zhruba polovina finanních prostedk koní u obtí tzv.
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holocaustu v Izraeli.
Claims Conference má za sebou dal í erstv úspch v jednání o od kodnní.
Nmecká delegace vedená Karlem Dillerem uznala, e k „holocaustu“ docházelo
také v Alírsku, Tunisku a Maroku, kde Nmecko provozovalo 32 (slovy ticet dva)
koncentraních tábor. Noach Flug, pedseda izraelské Organizace obtí peiv ích
holocaust se vyjádil, e „toto rozhodnutí je vznamnm signálem, kdy Nmecko
uznává, e holocaust odehrával i mimo Evropu“ a Flug proto „oekává, e
severoafrití idé – imigranti do Izraele budou pravideln od kodováni“.
Na konferenci pedloili idé slovy pedsedy Claims Conference Gideona Taylora
„nové historické dkazy a svdectví“, e koncentraní tábory v severní Africe se v
niem neli ily od tch v Evrop. Pestoe to zatím neuvádla ádná historická
publikace a jde o revoluní historick objev, byl Taylorem oznaen za „rehabilitaci
historie, kterm konference rehabituluje peiv í“.
A od kodnny budou i obti pracovních tábor, kterch bylo v Alírsku a Maroku
celkem 30. Zídila je pr vichystická Francie, spojenec Nmecka, a proto musí
Nmecko zaplatit. Navíc jejich existenci dokazují záznamy v muzeu holocaustu Yad
Vashem v Izraeli.
Od kodnní severoafrickm obtem nebude pevné ani jednorázové, ale pravidelné a
kontinuální. Zatím bylo sjednáno asi 9 milion EUR ron. Nmecko se zárove
zavázalo poskytnout zálohov 35 milion EUR na provoz a náklady organizací, které
pomáhají obtem holocaustu. Tyto peníze nejsou ureny na pímé od kodnní, ale
pouze na provoz organizací rozdlujících od kodnní na pí tí ti roky. Bude také
zv ena v e msíního od kodnní obtem ze stední a vchodní Evropy ze 135 na
175 EUR.
Závrem Karl Diller jménem Nmecka vyjádil „pipravenost k vyhovní dodatenm
nárokm Claims Conference“. idov tí pedstavitelé sice „vyjádili velkou
spokojenost“, ale zárove dodali, e „nkteré otázky jsou stále otevené k jednání“.
Otvírá se nám tedy nová, „severoafrická“ kapitola od kodnní obtí tzv. holocaustu.
Vítejte. A osvte si va e znalosti z historie! Ticet dva koncentraních tábor v
severní Africe. A dal ích ticet pracovních.
No, a kde by se dal je t objevit „holocaust“? Nic vás nenapadá? Aspo trochu
„holocaustu“, tak za pár milion EUR, ov em pro zaátek samozejm. Nevíte o
nem? A kdy by se u nic nena lo, zaínáme s od kodnním dal ího, teba
„romského holocaustu“. Od kodnní není nikdy dost.
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Popinn holocaust
Richard Král

23.5.2005
Tém denn slcháme slovo „holocaust“. Jsou otevírány gigantické památníky
„holocaustu“, toeny dokumenty o „holocaustu“ a odkodovány obti „holocaustu“.
Jak se ale vypádat s poznáním, e mnoho tch, kteí se vydávají za ob
„holocaustu“, nikdy v ádném koncentraním táboe nebyli? Exemplárním píkladem
je pan Enric Marco, bval pedseda panlské Asociace obtí nacistickch
koncentraních tábor.

Musím se piznat, e psát o „holocaustu“ mne ji unavuje. Slyíme o nm dnes a
denn, jsou vytváeny jeho nejrznjí mutace, jako „romsk holocaust“ a je nám v
médiích naznaováno, e nás povinnost odkodnní nemine.
Píbh panla Enrica Marca vak stojí za povimnutí. Autor knih jako „Pamti z
pekla“ Marco byl po ticet let mistrem ve vyprávní hrzostranch historek o
„továrnách na smrt“ a „hrze“, která panovala v koncentraních táborech
Mauthausen a Flossenburg. Své historky dokládal vzeskm íslem 6448. Byl
horlivm bojovníkem proti odpornm „popíram holocaustu“, které s oblibou
oznaoval za „lháe, kteí by se mli stydt“.
Vedle svého angamá zastával Marco mj. i funkci generálního tajemníka
panlskch komunistickch odbor. Jako „holocaustov veterán“ byl Marco
nositelem ady vyznamenání a zúastnil se celkem asi 120 konferencí o „holocaustu“
a píbuznch tématech. Navtvoval koly, televizní debaty, semináe a vyprávl,
strail a varoval. Naposledy letos lednu, kdy pronesl Marco projev ve panlském
parlamentu u píleitosti edesátiletého vroí osvobození Osvtimi, kde zasvcen
jako „svdek“ líil, jak nacisté „vechny vzn svlékli, oslnili reflektory a pustili na n
psy“, piem nebyli „ani ílení, ani sadistití, byli mnohem horí“. Vynikající
pedstavivost. panltí zákonodárci jej odmnili boulivm potleskem.
Pravdu o tom, e nikdy v ádném koncentraním táboe nebyl, musel Marco pod
tlakem historik odhalit bohuel pro nj symbolicky k vroí 60 let od konce války.
Ihned vak dodal, e „lhal s dobrm úmyslem poukázat na obti holocaustu“. Ve
tyiaosmdesátiletém Marcovi se vak nepohnulo svdomí samo od sebe, ze své
konfabulace byl usvden historiky, pedevím panlem Benitem Bermejem, kter
poukazoval na nesmysly a protichdnosti v jeho vyprávní. Nap. jak mohl bt
odvleen Gestapem v roce 1941 z Marseille, která nebyla okupována a nebyli v ní
ádní Nmci. Odhalení mlo boulivou odezvu, zvlát kdy se Marco nedávno
zúastnil ady tryzen v koncentraních táborech v Nmecku a Rakousku u píleitosti
edesátiletého vroí od konce války.
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Mezi panlskmi historiky se rozpoutala debata, jak pedejít podobnm
nepíjemnm událostem. Drtivá vtina panlskch „obtí holocaustu“ toti zakládá
své muednictví práv na svém tvrzení, v lepím pípad na svdectví spoluvz. A
Marcova historka byla bohuel vratká a snadno vyvratitelná. Kdyby byl chytejí a
vymyslel si vrohodnjí historku odráející základní historická fakta, jako e nap.
Marseille nebyla v roce 1941 pod nmeckou jurisdikcí, mohla z nj bt „ob
holocaustu“ doposud.
Na celé události je nepíjemné pedevím to, e Marco byl pedsedou panlského
„holocaustového hnutí“ a jakmsi jeho symbolem. Odhalením byla velmi znepokojena
Rosa Thoran, bvalá místopedsedkyn a nová pedsedkyn panlské Asociace
obtí nacistickch koncentraních tábor, kdy varovala, e „na svt jsou lidé,
revizionisté, kteí mohou vyuít takovch skuteností“. Nemají to vak tak
jednoduché. Jakékoli zpochybování tzv. holocaustu je v Evrop trestné, zatímco
obti komunismu a bolevismu me kdokoli zpochybovat i úpln popírat dle
libosti. Oproti tomu vydávání se za jeho ob a vyuívání systému odkodnní „obtí
holocaustu“ trestné není.

Holocaustová pumpa nekoní
spíe zaíná
Richard Král
6.5.2005
V New Yorku padl dalí rekord v odkodném pro obti tzv. "holocaustu". Pozstalm
údajnch obtí náleí 22 milion dolar. Takov úspch vyprovokoval dalí aloby a
zlovstn tlak se zvyuje. Podléhají i ti, kteí dlouho odolávali.

Soudce z New Yorku Edward R. Korman piznal idm vysokou náhradu v celkové
vi 21,9 milionu dolar. vcarské banky Credit Suisse, UBS AG a dalí zaplatí za
to, e umonily nacistm, aby zabrali a zkonfiskovali idm jejich cukrovaru tím, e
vydali nacistm akcie cukrovaru. alobcem byla "ob holocaustu" Maria Altmann a
dalí údajní ddicové Ferdinanda Bloch-Bauera and Otto Picka, pedválench
idovskch majitel jistého cukrovaru v Rakousku. Podle soudu v New Yorku nacisté
poslun ekali, a jim banky v Zurychu uvolní akcie cukrovaru, jinak by ho asi
nezabrali a ekali ped bránou. Mimochodem, jakékoli písemné doklady o tom, e si
Ferdinand Bloch-Bauer and Otto Pick do bank akcie skuten uloili, i o tom, e byly
pozdji vydány nacistm, samozejm chybí. Soud pro to má samozejm vysvtlení,
e je "banka zniila". Nechybí vak kouzelné slovo "ob holocaustu".
A paní Altmannová a spol. se mohou tit na dalí prebendy. Minul rok jim Nejvyí
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soud Spojench stát piznal právo soudit rakouskou vládu o 150 milion za údajné
obrazy, které byly jejich rodinám ukradeny nacisty. Zda skuten existovaly i byly
skuten odcizeny dkazy sice chybí, ale opt nechybí jeden velk argument
jménem "holocaust".
S jídlem roste chu a po piznanch 22 milionech, poadovanch 150 milionech je
mono ekat dalí poádnou alobu. Dvod se njak najde.
Doporuuji proto vem, aby si provili, co dlali jejich pedkové za druhé svtové
války. Pokud podnikali, a pi vkonu svého podnikání se by jen setkali s firmou, která
vyrábla cokoli, co lze oznait jako "válen materiál" i dokonce zamstnávala
nucen nasazené, mete mít jet velké problémy. A i kdyby tomu tak nebylo, teste
se, e takové obvinní padne. Dkazy po edesáti letech stejn nejsou a pjde o
tvrzení proti tvrzení. Komu si myslíte, e bude nezávisl soud vit? Vám, odpornému
potomkovi zrdy, která se piivovala na stralivém "holocaustu", nebo ubohm
pozstalm "holocaustu"?
e taková monost není utopií, ukazuje pípad z Nmecka. Friedrich Christian Flick
je sbratelem umní a podnikatelem. Je i pomrn zámon, nebo zddil po svch
pedcích velk majetek. Jeho dd Friedrich Flick vedl za druhé svtové války
rodinnou firmu, resp. továrnu na vrobu zbraní a ocelárnu. Po válce se dokal
odsouzení, byl mu zabaven majetek a proputn z vzení byl v roce 1950. Poté z
nieho svj podnik znovu vybudoval, ne v roce 1972 zemel. Podnikání rodinné
firmy prosperovalo a proto se na scén objevili holocaustoví vymahai od Mrtvého
moe. Jejich útok byl soustedn a promylen. Kdy Flick odmítl cokoliv platit,
nebo po válce rodina o ve pila, byla zorganizována kampa nejen proti rodinné
firm, ale i proti jejím dodavatelm a obchodním partnerm. Heslo znlo "to jsou ti,
kteí profitovali z otrocké práce nucen nasazench a ti, kteí s nimi spolupracují".
Dkazy, nebyly teba, v podobnch pípadech platí jednoznaná presumpce viny.
Dodavatelé a obchodní partnei brzy podlehli a zaplatili do fondu obtí "holocaustu".
Flick vak odolával a aby doloil své nezávadné smlení, zaloil vlastní Nadaci proti
rasismu a intoleranci. Tím vak idy rozzuil na najvyí míru, nebo nejen, e
odmítal zaplatit do jejich fondu jako ostatní, ale zaloil si konkurenní fond a vyvstalo
nebezpeí, e mohl naruit jejich holocaustov monopol. "Nemyslím si, e by fond
podporující boj proti ultrapravicovému extremismu je správná cesta, jak elit
odpovdnosti z minulosti", nechala se slyet Deirdre Berger z berlínské poboky
American Jewish Commitee a dodala, e "je to hanba", obcházet takhle pipravené a
bezedné kapsy obtí "holocaustu".
Ve vyvrcholilo loni v záí, kdy Flick uspoádal v Hamburku vstavu své rozsáhlé
sbírky moderního umní. Hysterie nebrala mezí, ped muzeem stáli idé obleeni do
hzostranch pruhovanch holocaustovch mundr a vyzvali kadého, aby
vstavu nenavtvoval a nazvali ji "hanbou". Tiskovou konferenci navtívily stovky
noviná z celého svta a místo moderního umní se zabvala "holocaustem" a rolí
Flickova dda za války.
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Dalí podobné vstavy se mu uspoádat ji nepodailo. Ve vcarsku zaslaly
idovské organizace muzeím vhrn dopis, aby zváily, nechají-li vystavovat
nkoho, kdo odmítá pispt do jejich fond. Stejn tak v dalích zemích. Flick byl
zatlaen do kouta a nedávno zaplatil celkem 6,5 milionu dolar do fondu obtí
"holocaustu" a nucen nasazench. Michael Fuerst, vdce idovské komunity v
Dolním Sasku to utpan okomentoval slovy, e "tahle zmna v srdci mla pijít
mnohem dív". Moná by potom byl i odpustek levnjí.
A co Vy? Zaplatili jste ji svj "holocaustov odpustek"? Pokud ne a jste si jistí, e
idé Vás nedostanou, vyhráno zdaleka nemáte. Pichází nov, tenkráte "romsk
holocaust" a jeho odkodnní. A kolik na cikány platíme nyní, zdaleka nestaí.
Evropsk parlament nás nedávno odsoudil pro diskriminaci a rasismus. Pipravte si
penenky.

Osvtimské zamylení
Richard Král

26.1.2005
Na 27. ledna se chystá bombastická tryzna u píleitosti "60. vroí osvobození
koncentraního tábora Osvtim". Pijede desetitisícov dav delegací vetn eského
prezidenta, amerického viceprezidenta, prezident Francie, Nmecka a Ruska.
Letit Balice u Krakova bude zaplaveno vládními speciály a po zuby ozbrojenmi
vojáky. Bude se vzpomínat na "hrzy holocaustu" a pipomínat "nesmazatelné
utrpení idovského národa". Za trest bude truchlit i britsk princ Harry.

Pojem "holocaust" mne nikdy píli nezajímal, resp. respektoval jsem ho stejn, jako
"den objevení Ameriky", "reconquistu", "národní osvobození", "ticetiletou válku", tj.
jako jin historick terminus technicus. Uilo se o nm na kolách a byl v kadé
uebnici djepisu. Postupem asu mne vak zaal zajímat stále více, nebo se z nj
stalo tajemné, nedotknutelné tabu. Zjistil jsem, e "popírání holocaustu" je trestné.
Peetl jsem si, e lidé, kteí se zabvají holocaustem jinak, ne aby jej bezvhradn
prosazovali, jsou kriminalizováni, a to za vyjádení svch názor. Byl jsem z toho
zmaten. Kdy je "holocaust" tak jednoznan a absolutn nepopirateln, doloen
svdectvími a historicky prokázan, pro je zuiv potírána jakákoli diskuse o nm?
To nedávalo smysl. Setkal jsem se s názory, e "holocaust je univerzálním obukem,
kter si idé vymysleli, aby byli jednou provdy nedotknutelní a zárove vyvolávali ve
spolenosti pocit viny a poteby se ped idy kát". To pece není moné, íkal jsem si,
existují o tom desítky knih. Pesto mi to ale nedalo a jako vysokokolsky vzdlan
lovk, zvykl init si vlastní úsudek a názor, jsem se tedy zaal o "holocaust"
zajímat více.
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Peetl jsem si knihy o nm a svdectví, která ho mla dokládat. Takovch knih
najdete na trhu mraky, a zpravidla jedna opisuje od druhé. Po petení tchto knih
jsem zjistil, e nic nového se dozvdt nemohu a hledal jsem dále.
Nejvíce na mne zapsobila kniha Deborah E. Lipstadtové "Popírání holocaustu, sílící
útok na pravdu a pam" a dále nkolik rozhovor s touto americkou historikou (mj.
konzultantkou nmecké vlády v otázkách vzdlávání o holocaustu), které se nesly
v duchu toho, e "jakoukoli diskusi o holocaustu nelze s popírai pipustit". Zajímavé
také bylo, e paní Lipstadtová zásadn odmítala úast ve veejnch debatách s
"popírai", a se konaly na akademické pd americkch univerzit. Vzhledem k její
úloze vdce v boji s "popírai" jsem v loském roce neodolal monosti zúastnit se
besedy s ní v rámci festivalu esko-nmecko-idovské kultury Devt bran ve
vinohradském kin Illusion. A jsem zaneprázdnn lovk, chtl jsem tuto dámu
poznat osobn a udlat si názor. Ji na zaátku mne vak ekal ok (a nejen mne),
kdy moderátor pednáky a diskuse Arnot Lustig prohlásil, e je znechucen tím, jak
esk idovsk tisk festival Devt bran ignoruje, nedává mu dostaten prostor a
medializaci, co je "arogantní, nepátelské a nedemokratické". S údivem jsem také
postehl, e pojmem "esk idovsk tisk" má pan Lustig na mysli eská
mainstreamová média. ekal jsem vak na projev paní Lipstadtové, na kterou jsem
ml pipravench nkolik otázek, mj. nap. "Pro je-li holocaust neoddiskutovateln,
zuiv se bráníme diskusi o nm?". Po tom, co jsem vak uslyel z jejích úst, mi
spadla elist skoro na zem. Hovoila o nebezpeí "nového antisemitismu"
skrvajícího se pod "antibushismem", "antisharonismem" a "antisionismem", kter je
vak snad zaehnán skuteností, e "idé zaujímají klíová místa ve spolenosti". Po
tchto slovech jsem se nezmohl na jedinou otázku.
Tato "diskuse" mne jet více mne utvrdila v tom, abych hledal informace z druhé
strany. Termín "popírai" mne zaujal, nápadn pipomínal termín "kací" pouívan
katolickou církví bhem inkvizice ve stedovku. Zde jsem narazil na tém
neprostupnou informaní blokádu. V mainstreamovch médiích jsem pouze zjistil, e
tmto "kacím" a "popíram holocaustu" se íká revizionisté, a jejich knihy jsou
zakázané. Pekvapilo mne, e na erné listin se ocitl i britsk historik David Irving,
oznaen za "nejnebezpenjího ze souasnch popíra". Jeho knihy na mne
pitom vdy psobily seriózn a byly podloeny historickou erudicí. Nepochopil jsem,
co ve svch knihách popírá. To mne jet více podnítilo v hledání informací a
zárove jsem si zaal uvdomovat informaní blokádu, ve které jsem il. Jen díky
mm zahraniním cestám a pátelm jsem získal publikace autor jako Ernst Zündel,
Paul Rassinier, Fred Leuchter, Richard Harwood a dalích. Piznám se, e kdy jsem
je poprvé otevíral, mísila se ve mn nedvra se skepsí. Knihy mne vak zaujaly.
Nebyly psány "tvavou, nenávistnou formou", jak jsem se o nich doetl. Nebyly plné
"odpornch lí a blud". Pesto jsem nkterm vcem nechtl vit. Tolik knih
v knihovnách pece nele, íkal jsem si. Nakonec jsem se rozhodl vypravit se pímo
na místa, kde se ml "holocaust" odehrávat.
Navtívil jsem jich adu. Osvtim, Dachau, Buchenwald. Prohlédl jsem si
krematorium v Osvtimi a pemlel, jak fungovalo 24 hodin denn, 7 dní v tdnu a
denn spálilo 10 000 tl. Hrzostraná pedstava. V pípad samotné Osvtimi
skákají údaje o obtech od ty milion pes ti miliony (i toto íslo se dá dnes jet
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zachytit, nap. esk rozhlas 1 - Radiournál ve své reportái ze dne 10.7. 2004) a
po 1,1 milionu (zpráva TK ze 17.1. 2005). Zkonfrontoval jsem na míst informace
z obou zdroj a udlal jsem si názor. Jsem zvdav, jak poet bude oficiáln
oznámen v Osvtimi 27. ledna pi tzv. Dnu holocaustu.
Tento svj názor vak nemohu reprodukovat, nebo názory na nkteré vci nejsou
v mé zemi povolené. Jsou trestné. Tímto lánkem v ádném pípad nepopírám
"holocaust", kter je nepopirateln ze zákona. V ádném pípad nenavádím ke tení
ve zmínnch autor, kteí jsou zakázaní a spoleensky straliv nebezpení. Tzv.
"holocaust" je to nejstranjí, co se kdy na svt odehrálo a vichni bychom se za to
mli idm kát na vky vk. ádná omluva ani reparace není dostatená.
Jakoukoliv kritiku id a Izraele je nutno co nejdraznji odmítnout, nejlépe
s odkazem na "holocaust".
Peji si jen, aby si kad udlal názor, kter mu (zatím) nikdo neme vzít.

Osvtimské dozvuky
aneb Zatím jsme na 11 milionech
Richard Král

30.1.2005
Osvtimská tryzna byla velkolepá a tila se velké pozornosti médií. V její souvislosti
padly nové rekordy v potu obtí, padly nové omluvy a pokání, nové vhrky a
varování. Evropsk parlament jednomysln rozhodl, e by se holocaust ml povinn
vyuovat na kolách a dále by ml bt zaveden "Den holocaustu".

Ji v pedstihu vydal Evropsk parlament rezoluci, kde vyzval lenské státy EU, aby
zavedly 27.leden jako Den holocaustu, po vzoru Belgie, Rakouska nebo Nmecka.
Zvlátní pozornost byla v textu rezoluce vnována homosexuálm zavradnm
v Osvtimi, kteí byli zmínni hned na tetím míst po idech a cikánech (modern
oznaovanch za Romy neboli ímany). Komise byla urgována, aby "ve spolupráci
s vládami lenskch stát koordinovala boj proti antisemitismu s bojem proti útokm
na cikány" (doslovn peklad) a spolu s lenskmi státy byla vyzvána, aby "vynutila
vzdlávání o holocaustu jako povinnou souást studijních osnov". Dostalo se i na
zavreníhodné "popírae", jejich "revizionistické postoje jsou ostudné a odporující
historickm skutenostem". Mení roztrka se strhla jen mezi polskmi a nmeckmi
poslanci ohledn toho, zda bude tábor oznaen za "polsk" (vzhledem k poloze),
nebo za "nmeck" (vzhledem k jeho správ). Teprve kdy si vzorov nasypal popel
na hlavu nmeck poslanec Martin Schulz, éf socialistické frakce parlamentu, kter
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prohlásil, e "vichni Nmci mají odpovdnost za holocaust", byla hádka zaehnána.
Rezoluce byla pijata jednomysln. Pedseda Josep Borrell poté pronesl obvyklou
modlitbu o "pokraování v boji proti antisemitismu, rasismu a xenofobii", která byla
zavrena minutou ticha. Vichni si byli vdomi, e zdret se hlasování i dokonce
hlasovat proti by pro n znamenalo nedozírné následky.
V samotné Osvtimi se to jen hemilo králi, prezidenty a vládními initeli. Projevy
byly plamenné. Na druh pokus konen zvolen ukrajinsk prezident Viktor
Juenko cítil potebu podkovat za zvolení a podporu a jako ukrajinsk prezident se
zavázal "nepipustit ádné prvky antisemitismu".
Rusk prezident a bval dstojník komunistické zloinecké organizace KGB
Vladimír Putin prohlásil, e "jsme svdky antisemitismu, za kter se (on - Putin)
hluboce stydí", varoval ped "terorismem, kter nií vechny, kteí ijí a myslí jinak" a
zapísahal se "e takové zlo se nesmí nikde, nikdy a nikomu opakovat".
Demonstranty, kteí se snaili v Krakov pipomenout, jak Putinv reim vradí a
decimuje eenské obyvatelstvo, zbila a pozatkala policie, nebo "naruovali pietu".
Známé poekadlo praví, e vrána k vrán sedá a Vladimíru Putinovi to velmi sluelo
vedle dalího vysokého bvalého komunisty, nyní polského prezidenta Alexandra
Kwasnievského, kter vyjádil názor, e "musíme o holocaustu stále mluvit a kiet,
bylo to peklo na zemi".
Zanotovali si také bval polsk ministr zahranií a vze z Osvtimi Wladyslaw
Bartoszewski a izraelsk prezident Moe Kacav, kdy spolen obvinili západní
mocnosti, e "hrzám holocaustu jen neinn pihlíeli". Na reparace a náhrady, i
alespo zdvien prst není nikdy pozd.
Mimochodem, "osvtimská anabáze" ida Wladyslawa Bartoszewskiho, mj. také
pedsedy Mezinárodní osvtimské rady jako oficiální instituce pi polské vlád, je
opravdu zajímavá. Okázale vude prohlauje, e je bval osvtimsk vze a pro
vtí efekt se ohání dokonce vzeskm íslem 4427. Jako mlad idovsk student
byl za svou protinmeckou innost v roce 1940 zaten a odvezen do Osvtimi, o
kterém vypráví jako o "Dantov pekle", kde bylo vude okolo "muení a smrt". Jak
vlastn mohl peít pan Bartoszewski v "továrn na smrt odkud nebylo úniku" a jak
se lze doíst v mnoha publikacích o "holocaustu", odkud nevedla cesta zpt?
Vysvtlení je jednoduché a vyvolává (zakázané) otazníky. V roce 1941 byl toti
Bartoszewski spolu s nkolika stovkami dalích vz proputn! Stejn osud stihl i
mnoho dalích dneních "svdk holocaustu". Byli proputni. Pro je Nmci
propoutli, kdy Osvtim byla "továrna na smrt" a mohli je snadno zlikvidovat?
Monstrózní osvtimskou demonstraci jsem bohuel nemohl sledovat v eské televizi
a k dispozici jsem ml jen anglické zpravodajské kanály. Zvolil jsem SKY NEWS a
nebyl jsem zklamán, idé mne opt pekvapili. Pím penos z Osvtimi stídaly
reportáe s bvalmi vzni, a kdy jednomu komentátorovi dola slova o "hrze,
dsu, nepedstavitelnosti, smutku, odpovdnosti, antisemitismu a zloinu", zastoupil
ho ihned druh. Kdy dola slova i druhému, dostal slovo profesor moderních
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idovskch djin David Cesarani, pedstaven jako "odborník na holocaust" a jak
jsem zjistil i autor nkolika publikací o - cituji - "my lence sionismu a jejím uplatnní
v Palestin v roce 1948", kter ve svch láncích oznauje nap. Davida Irvinga za
" patného a nebezpeného historika a pronacistického polemika". Pro ty, kteí by
mli zrovna ztlumen zvuk, se objevil na obrazovce velk titulek "více ne 11 milion
obtí holocaustu" následovan titulkem "továrna na smrt" a dal ími. Nestail jsem se
divit. Pan Cesarani poté zaal s ohnivou eí, kde neekl nic, co bych u tisíckrát
nesly el, zaujal mne a její závr. Zpoza svch velkch kulatch brlí zlovstn
prohlásil, e lidé, kteí se ohrazují proti imigrantm ze severní Afriky, vlastn navazují
na nacisty, a nakonec varoval ped rasistickmi vtipy, které mohou konit teba práv
Osvtimí.
Co ná eká pí t? Smrteln vá n bych oekával nap. "da z odpovdnosti za
holocaust", placenou pímo na úet izraelské vlády. Poplatníkem by mohl bt ka d
ne id, kter nem e uspokojiv dokázat, e jeho pedkové zahynuli v "nacistickch
továrnách na smrt". A 11 milion obtí, které pilotn uvedl na scénu pan Cesarani
v britské televizi, nebude urit konené íslo. Matematika je sice exaktní vda, ale
obu ek a cenzura jsou silnj í.
http://www.zvedavec.org/pda/pohledy_1284.htm
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