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P edmluva 

Simon Wiesenthal vyhledával ze svého víde ského „ idovského dokumenta ního centra“ víc 
ne  40 rok  stovky „nacistick ch zlo inc “. Za svou práci nejznám j ího sv tového „lovce 
nacist “ dostal n kolik estn ch doktorát  a mno ství vyznamenání v etn  nejvy ího 
n meckého vyznamenání. B hem oficiální slavnosti v Bílém dom  v srpnu 1980 mu p edal 
prezident Carter se slzami v o ích zvlá tní zlatou medaili ud lenou kongresem. Prezident Reagan 
ho v listopadu 1988 vyzdvihnul jako jednoho z „opravdov ch hrdin “ 20.století. 

Tato ijící legenda byla v jist ch náznacích vykreslena dnes u  ne ijícím Laurencem Olivierem ve 
fantasy filmu z roku 1978 „Chlapci z Brazílie“ a Benem Kingsleyem ve filmu HBO „Vrazi 
mezi námi : p íb h Simona Wiesenthala“ z roku 1989. Je po n m pojmenována jedna 
z nejprominentn j ích organizací pro památku holocaustu - The Simon Wiesenthal Center of 
Los Angeles. 

Wiesenthalova pov st morální autority je nezaslou ená. Mu , jeho  The Washington Post nazval 
„mstícím se and lem holocaustu“ (1), má málo znám , ale zato dob e zdokumentovan  záznam 
neúcty v i pravd . Lhal ohledn  sv ch vále n ch zku eností, p ikrá loval své povále né 
úsp chy v „lovu nacist “ a roz i oval podlé l i o údajn ch n meck ch zv rstvech. 
 
R zné verze 

Szymon (Simon) Wiesenthal se narodil 31.prosince 1908 v Buczacz, v m st  hali ské provincie 
(dne ní Buka  na Ukrajin ), na tehdej ím okraji Rakousko-Uherské monarchie. Jeho otec byl 
prosperující obchodník s cukrem. 

V rozporu s tím, co o n m bylo napsáno, Wiesenthalova innost b hem vále n ch let n mecké 
okupace z stává nejasná. Ve t ech r zn ch v pov dích podal rozporuplné verze sv ch vále n ch 
aktivit. První sv dectví podal pod p ísahou b hem dvoudenního vy et ování, které v kv tnu 1948 
provedla oficiální norimberská komise USA pro vále né zlo iny. (2) Druhá verze je souhrnem 
jeho ivota, kter  byl sou ástí „Aplikace pro pomoc“ Mezinárodní komise pro pomoc 
ute enc m“ z ledna 1949 (3) a t etí verze byla popsaná v jeho autobiografii „Vrahové mezi 
námi“, je  byla prvn  publikována v roce 1967. (4) 
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Sov tsk  in en r nebo tovární mechanik ? 

P i svém v slechu v roce 1948 Wiesenthal uvedl, e „v letech 1939 a  1941“ byl hlavním 
sov tsk m in en rem pracujícím ve Lvov  a Od se. (5) Shodn  s tím uvedl ve svém prohlá ení 
z roku 1949, e od prosince 1939 a  do dubna 1940 pracoval jako architekt ernomo ského 
p ístavu v Od se. Ale podle jeho autobiografie strávil období mezi polovinou zá í 1939 a  
ervnem 1941 v Sov ty ovládaném Lvov , kde pracoval jako „mechanik v továrn  na postelové 

pru iny.“ (6) 
 
 
„Relativní svoboda“ 

Kdy  v ervnu 1941 N mci p evzali kontrolu nad Hali em, Wiesenthal byl na as internovan  
v koncentra ním tábo e Janowska poblí  Lvova, odkud byl n kolik m síc  poté p esunut do 
tábora spojeného s opravá sk mi pracemi (OAW) Ostbahn ve Lvov  v N meckem spravované 
ásti Polska. Wiesenthal ve svojí autobiografii uvedl, e tam pracoval jako „technik a 

projektant“, e s ním bylo zacházeno vícemén  dob e, a e jeho p ím  nad ízen  byl „tajn  
antifa ista“, kter  mu dokonce dovolil vlastnit dv  pistole. Wiesenthal m l svou vlastní kancelá  
v „malé d ev né boud “, t il se „relativní svobod  a bylo mu umo n no vycházet mimo plot. “ 
(7) 
 
Partizánsk  bojovník ? 

Dal í ást Wiesenthalova ivota – od íjna 1943 do ervna 1944 – je nejtemn j í a jeho verze 
z tohoto období jsou protich dné. B hem svého v slechu v roce 1948 uvedl, e utekl ze 
lvovského tábora Janowska a p idal se k „partizánské skupin , která operovala v oblasti 
Tarnopol-Kamenopodolsk. “ (8) Wiesenthal uvedl : „Byl jsem partyzánem od 6. íjna 1943 a  
do poloviny února 1944,“ a prohlásil, e jeho jednotka bojovala proti ukrajinsk m silám – divizi 
SS Galicia a nezávislé dobrovolnické UPA. (9) 

Wiesenthal uvedl, e získal hodnost poru íka a pak majora, a byl zodpov dn  za budování 
bunkr  a zákop . I kdy  to v slovn  neuvedl, nazna il, e tato (údajná) partizánská jednotka byla 
sou ástí Armii Ludowej, polské komunistické bojové slo ky, zalo ené a kontrolované Sov ty. 
(10) 

Uvedl, e spolu s dal ími partyzány pronikl v únoru 1944 do Lvova, kde byli „ukryti p áteli 
z Armie Ludowej.“ 13. ervna 1944 byla jeho skupina zajata n meckou tajnou policií (i kdy  byli 
idov tí partyzáni nalezení v úkrytech asto na míst  st íleni, Wiesenthal uvedl, e byl n jak m 

zp sobem u et en). Skoro podobnou verzi podává Wiesenthal ve svém prohlá ení z roku 1949. 
Uvedl, e na za átku íjna 1943 utekl z internace a pak „bojoval proti N mc m jako partyzán 
v lese“ 8 m síc  – od 2. íjna 1943 do b ezna 1944. Pak byl od b ezna do ervna 1944 „ve 
lvovském úkrytu“. 

Ve svojí autobiografii z roku 1967 vypráví Wiesenthal úpln  jin  p íb h. Udává, e po út ku 
z Ostbahn 2. íjna 1943 il ukryt  v domech r zn ch p átel a  do 13. ervna 1944, kdy byl 
objeven n meckou a polskou tajnou policií a vrácen do koncentra ního tábora. Nemluví o 
ádn ch partyzánech ani partyzánské innosti. (11) 

Podle své v pov di z roku 1948 a autobiografie z roku 1967 se 15. ervna 1944 pokusil spáchat 
sebevra du pod ezáním il. ivot mu v ak zachránili n me tí SS léka i a lé il se v nemocnici SS 
(12). Na as z stal ve lvovském koncentra ním tábo e s „dvojnásobn mi porcemi“ jídla a 
potom, jak uvádí ve své autobiografii, byl p emíst n do r zn ch pracovních tábor . Zb vající 
chaotické m síce pro il v r zn ch pracovních táborech a  do svého osvobození americk mi 
jednotkami v rakouském Mauthausenu 5.kv tna 1945. (13) 
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Vymyslel si Wiesenthal svou minulost hrdinného partyzána ? Anebo se pozd ji sna il zatla it do 
pozadí sv j záznam komunistického bojovníka ? Anebo je pravda úpln  jiná – a p íli  hanebná na 
to, aby se dala p iznat ? 
 
„Nacistick  agent“ ? 

Pracoval Wiesenthal dobrovoln  pro své utla ovatele ? To bylo obvin ní, které vznesl b val  
rakousk  kanclé  Bruno Kreisky, sám idovského p vodu, dlouholet  v dce Socialistické 
strany. B hem interview se zahrani ním noviná i v roce 1975 Kreisky obvinil Wiesenthala 
z pou ívání „mafiánsk ch metod“, odmítl jeho p etvá ku jako „morální autority“ a nazna il, e 
Wiesenthal byl agent n meck ch ú ad . N které z jeho poznámek, které byly vydány 
v rakouském magazínu Profil, zn ly : (14) 

„Opravdu znám pana Wiesenthala jen z tajn ch zpráv, a ty jsou velmi patné, velmi odporné. 
íkám to jako federální kanclé … A íkám, e pan Wiesenthal m l odli n  vztah ke gestapu, ne  

jak  jsem m l já. Ano, a to se dá dokázat. Nem u (te ) íct víc. V echno ostatní eknu u soudu. 

M j vztah s gestapem není dvojsmysln . Byl jsem jeho zajatcem, v zn m a byl jsem v zn n . 
Jeho vztah byl dost odli n  a m u íct, e se to uká e. Co u  jsem uvedl je dost patné. On se 
ale nem e o istit m m obvin ním z nactiutrhání v tisku, jak si mo ná p eje. Není to tak 
jednoduché, proto e to znamená velk  soudní p ípad… lov k jako on nemá právo p edstírat, e 
je morální autoritou. To je to, co íkám. Nemá právo… 

lov k, kter  podle m  je agentem, ano, to je pravda, a kter  pou ívá mafiánské metody… 
Takov  lov k musí jít… 

Není ádn m gentlemanem a íkám, abych to objasnil, nestane se morální autoritou, proto e jí 
není… Nem l by p edstírat, e je morální autoritou… 

íkám, e pan Wiesenthal il v té dob  v nacistické sfé e vlivu bez toho, e by byl 
pronásledovan . Správn  ? A il otev en  bez pronásledování, e ? A víte, pokud víte, co se d lo, 
e nikdo by takhle neriskoval. 

Nebyl „ponorkou“, tj. v úkrytu, ale místo toho byl úpln  otev en  bez omezení nebo dokonce 
rizika perzekuce. Myslím si, e toho je dost. Existovalo mno ství p íle itostí b t agentem. 
Nemusel b t agentem gestapa. Bylo mnoho dal ích slu eb.“ 

Jako odpov  na tato zdrcující slova Wiesenthal zkusil za ít soudní spor proti kanclé i. Nakonec 
v ak oba od hlavního procesu ustoupili. 
  

Mauthausenské m ty 

D ív ne  se proslavil jako „lovec nacist “, zviditelnil se jako propagandista. V roce 1946 
Wiesenthal publikoval KZ Mauthausen, 85 stránkovou práci, která se skládá p edev ím z jeho 
vlastních amatérsk ch ná rt , které m ly reprezentovat hr zy koncentra ního tábora Mauthausen. 
Jedna kresba ukazovala t i v zn , kte í byli p ivázání ke k lu a brutáln  zavra d ni N mci. (15) 

Tato kresba je úpln  fale ná, byla okopírovaná – s ur it mi zm nami – z fotografií, které byly 
uve ejn né magazínem Life v roce 1945, a které zaznamenávaly akci poprav í ety v prosinci 
1944 – popravu t í n meck ch voják , kte í byli chyceni p i pioná i za liniemi b hem „bitvy o 
v b ek“  (16). Zdroj Wiesenthalovy kresby je zjevn  pro ka dého, kdo ji porovná 
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s fotografiemi v magazínu Life. (17) (Tato kresba a fotka je v knize Osv tim – fakta versus fikce, 
zve ejn né také na internetov ch stránkách NSEC, pozn.p ek.) 

Nev rohodn  charakter této knihy také ukazuje Wiesenthalovo obsa né citování údajného 
„p iznání na smrtelné posteli“ velitele Mauthausenu Franze Ziereise, podle kterého byly 
v nedalekém tábo e Hartheim zplynovány 4 miliony lidí oxidem uhelnat m. (18) Toto tvrzení je 
úpln  absurdní a ádn  seriozní historik holocaustu ho neakceptuje. (19) Podle p iznání Ziereise, 
citovaného Wiesenthalem, N mci také údajn  zavra dili dal ích 10 milion  lidí v Polsku, Litv  a 
Loty sku. (20) Ve skute nosti bylo toto „p iznání“ vynuceno mu ením. (21) 

Wiesenthal mnoho let ohledn  Mauthausenu stále lhal. V interview pro deník USA Today v roce 
1983 ekl o sv ch zku enostech z Mauthausenu : „Byl jsem jedním ze 34 p e iv ích v z  ze 
150 tisíc, kte í tam byli posláni.“ (22) To je otev ená le . Roky z ejm  nebyly v i 
Wiesenthalov  mysli shovívavé, proto e ve své vlastní autobiografii napsal, e „skoro 3000 
v z  zem elo v Mauthausenu poté, co nás Ameri ané 5.kv tna 1945 osvobodili. “ (23) Dal í 
b valá v ze kyn , Evelyn Le Chene, uvedla ve své standardní práci o Mauthausenu, e v n m p i 
osvobození tábora v kv tnu 1945 bylo 64 tisíc v z . (24) A podle Enclyclopaedia Judaica 
p e ilo internaci v mauthausenském komplexu minimáln  212 tisíc v z . (25) 

Po válce Wiesenthal pracoval pro americk  OSS (p edch dce CIA) a kontrarozv dku US Army 
(CIC). Také byl místop edsedou idovského úst edního v boru v americké okupa ní zón  
Rakouska. (26) 
 

„Lidské m dlo“ 

Wiesenthal dal do ob hu a posv til jedno z nejhanliv j ích tvrzení holocaustu, tvrzení e N mci 
vyráb li m dlo z mrtvol zavra d n ch id . Podle této pov sti písmena „RIF“ na kusech m del 
znamenala zkratku pro „ ist  idovsk  tuk“ (Rein judisches Fett). Ve skute nosti tyto iniciály 
znamenaly zkratku pro „Reichstelle für Industrielle Fettversorgung“ (Státní ú ad pro 
poskytování pr myslového tuku). (27) 

Wiesenthal propagoval legendu o „lidském m dle“ v láncích publikovan ch roku 1946 
v novinách rakouské idovské komunity Der Neue Weg (Nová cesta). V lánku nazvaném 
„RIF “ uvedl : „Stra ná slova ,transport na m dlo‘ se poprvé objevila na konci roku 1942. Bylo 
to v (polském) Generálním governmentu a továrna se nacházela v Hali i v Belzecu. Od dubna 
1942 do kv tna 1943 bylo v této továrn  pou ito 900 tisíc id  jako surovina.“ Poté, co byly 
mrtvoly p em n ny na r zné suroviny, Wiesenthal psal : „Zbytek, zbyl  tuk, byl pou it  na 
v robu m dla.“ 

Pak pokra oval : „Po roce 1942 lidé v Generálním governmentu dob e v d li, co znamená 
m dlo RIF. Civilizovan  sv t by nev il, jakou radost p sobilo nacist m a jejich enám 
v Generálním governmentu pomy lení na toto m dlo. V ka dém kusu m dla vid li ida, kter  
tam byl magicky vlo en , a takto mu bylo zabrán no stát se druh m Freudem, Ehrlichem nebo 
Einsteinem.“ (28) 

V dal ím lánku vydaném roku 1946, nazvaném „Belzecká továrna na m dlo“ Wiesenthal 
udával, e masy id  byly zavra d ny ve sprchách napojen ch na elektrick  rozvod : (29) 

Lidé stla ení do kupy a vedení SS, Litevci a Ukrajinci, prochází otev en mi dve mi do „sprchy“. 
Najednou se do ní ve lo 500 osob. Podlaha „sprchy“ byla zhotovená z kovu a ze stropu visely 
hlavice sprch. Kdy  byla místnost plná, SS zapojili do podlahy 5000 V proud. V tuté  chvíli 
za ala téct ze sprch voda. Krátk  v k ik a poprava byla dokon ená. Hlavní SS léka  jménem 
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Schmidt se p es mal  pr zor p esv d il, e ob ti jsou mrtvé. Otev ely se dal í dve e, „komando 
pro mrtvoly“ ve lo a mrtvé rychle vynosilo. Místnost byla p ipravená na várku dal ích 500 osob. 

Dnes ádn  seriózní historik neakceptuje p íb hy o tom, e mrtvoly id  byly pou ívány na 
v robu m dla nebo o tom, e idé byli zabíjení v Belzecu ( i n kde jinde) pomocí elektrického 
proudu. 

Wiesenthalova p edstavivost o historii není limitována jen na 20.století. Ve své knize z roku 1973 
nazvané „Plavby nad je“ tvrdil, e Kri tof Kolumbus byl tajn  id, a e jeho cesta na západní 
polokouli v roce 1942 byla ve skute nosti hledáním nové domoviny pro evropské idy. (30) 

Wiesenthal se, samoz ejm , ne v dy m lí. V roce 1975 a znovu v roce 1993 otev en  uznal, e 
„na n meckém území neexistovaly ádné vyhlazovací tábory.“ (31) Implicitn  tak uznal, e 
tvrzení povále ného Norimberského tribunálu a jin ch, e Buchenwald, Dachau a dal í tábory 
v N mecku byly „vyhlazovacími tábory“, nejsou pravdivá. 
 

V mysly o Eichmannovi 

B hem víc ne  40 rok  „lovení nacist “ je Wiesenthalova úloha ve vypátrání a zajetí Adolfa 
Eichmanna asto pova ována za jeho nejv t í úsp ch. (32) (Eichmann vedl b hem 2.sv tové 
války odd lení SS pro idovské zále itosti. Byl unesen izraelsk mi agenty z Argentiny v kv tnu 
1960 a ob en v Jeruzalému po procesu, kter  vzbudil celosv tovou pozornost médií.) 

Ale Isser Harel, izraelsk  d stojník, kter  vedl t m, jen  unesl Eichmanna, jednozna n  prohlásil, 
e Wiesenthal nem l „absolutn  nic spole né se zajetím“. (Harel je b val  éf Mossadu a Shin 

Bet, izraelsk ch bezpe nostních agentur). (33) 

Wiesenthal nejen e nem l „ ádnou úlohu“ na dopadení Eichmanna, ekl Harel, ale ve 
skute nosti ohrozil celou operaci. Ve 278 stránkovém rukopisu  Harel pe liv  vyvrátil ka dé 
Wiesenthalovo tvrzení o jeho údajné úloze v identifikování a zajetí Eichmanna.   Tvrzení 
Wiesenthala a jeho mnoha p átel o jeho údajn  klí ové roli v identifikování a zajetí b valého 
d stojníka SS, ekl Harel, nemají ádn  reáln  základ. Mnoho tvrzení a událostí popsan ch ve 
dvou Wiesenthalov ch knihách, ekl izraelsk  d stojník, jsou „úplné v mysly.“ (34) 

„ Wiesenthalovy zprávy a prohlá ení z té doby bezpochyby dokazují, e o Eichmannov  pobytu 
nem l ani potuchy,“ ekl Harel. (35) (Nap íklad t sn  p ed Eichmannov m dopadením 
v Argentin  Wiesenthal tvrdil, e místem jeho pobytu je Japonsko a Saudská Arábie.). (36) 

Charakterizujíc Wiesenthala jako zjevného oportunistu, Harel shrnul své vyjád ení : „V echny 
informace poskytnuté Wiesenthalem p ed operací Eichmann byly úpln  bezcenné a n kdy 
dokonce zavád jící a negativní hodnoty.“ (37) 
  

Bezohledné obvin ní v p ípadu Walus 

Jeden z nejokázalej ích Wiesenthalov ch p ípad  se t kal obyvatele Chicaga polského p vodu 
jménem Frank Walus. V dopise z 10. prosince 1974 Wiesenthal tvrdil, e Walus b hem války 
„udával idy gestapu“ v polsk ch obcích Czestochowa a Kielce. Tento dopis podnítil vládní 
vy et ování a legální proceduru. (38) The Washington Post se p ípadem zaobíral v roce 1981 
v lánku nazvaném „Nacista, kter m nikdy nebyl : Jak pronásledování soudem, tiskem a 
vy et ovateli ud lalo z nevinného lov ka vále ného zlo ince“. Obsáhl  lánek, jeho  copyright 
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pat í American Bar Association, udává : (39) 

V lednu 1977 vláda USA obvinila obyvatele Chicaga jménem Frank Walus ze spáchání krutostí 
v Polsku b hem 2.sv tové války. 

V následujících letech se tento tovární d lník v d chodu zadlu il, aby investoval víc ne  edesát 
tisíc dolar  na svou obhajobu. Sed l v soudní síni, kde jedenáct idovsk ch p e iv ích 
nacistickou okupaci Polska sv d ilo, e ho vid li vra dit d ti, starou enu, mladou enu, hrbá e a 
dal í… 

Mno ství d kaz  ukazuje, e Walus nebyl nacistick m vále n m zlo incem, a e b hem 
2.sv tové války v Polsku ani nebyl. 

…V atmosfé e nenávisti a averze hrani ící s hysterií vláda pronásledovala nevinného lov ka. 
V roce 1974 Simon Wiesenthal, slavn  „lovec nacist “ z Vídn , ozna il Waluse za „Poláka 
z Chicaga, kter  plnil slu by pro gestapo v ghettech Czestochowa a Kielce a mno ství id  vydal 
gestapu“. 

Chicagsk  t deník Reader také informoval o p ípadu v ob írném lánku nazvaném 
„Pronásledování Franka Waluse : vláda USA po adovala vále ného zlo ince. Tak s pomocí 
Simona Wiesenthala, izraelské policie, místního tisku a soudce Juliuse Hoffmana jednoho na li “ 
(40). lánek uvádí : 

…Je logick m p edpokladem, e „zprávy“ obdr ené od Wiesenthala (proti Walusovi) byly ve 
skute nosti jen povída ky…Jin mi slovy, Simon Wiesenthal nem l proti Walusovi ádné 
d kazy. P esto ho obvinil. 

Kdy  (soudce) Hoffman projednával Walus v p ípad, v televizi se probíral holocaust. B hem 
této doby, v dubnu 1978, Simon Wiesenthal p ijel do Chicaga, kde poskytoval rozhovory, které 
mu m ly p inést kredit v p ípadu Walus. „Jako lovec nacist  pomohl najít Waluse“, zn l nadpis 
lánku Boba Olmsteada v Sun Times. Wiesenthal pro Sun Times ekl, e „se v p ípadu nikdy 

nezm lil“. „Vím, e tisíce lidí ekají na mou chybu“, ekl. 

A  po vy erpávajícím právním boji byl lov k, kter  byl zneva ovan  a fyzicky napadan  jako 
„ ezník z Kielce“, kone n  schopn  dokázat, e vále né období pro il jako mírumilovn  
zem d lsk  d lník v N mecku. Frank Walus zem el v srpnu 1994 jako zlomen , zatrpkl  a 
zklaman  lov k. 

Wiesenthalova bezohlednost v p ípadu Walus by m la sta it na jeho permanentní diskreditaci 
coby zodpov dného vy et ovatele. Ale jeho teflonová reputace p e ila i tento p ípad. 
  

Omyly o Mengelem 

Mnoho z Wiesenthalova m tu se zakládá na jeho honb  za Josefem Mengelem, léka i 
z Osv timi, známého jako „and l smrti“. Znova a znova Wiesenthal tvrdil, e je Mengelemu 
v patách. Wiesenthal uvád l, e jeho informáto i „vid li“ anebo „t sn  minuli“ nepolapitelného 
léka e v Peru, Chile, Brazílii, pan lsku, ecku a na esti místech v Paraguaji. (41) 

Jeden z p ípad  nastal v lét  roku 1960. Wiesenthal uvedl, e se Mengele skr val na malém 
eckém ostrov , ze kterého unikl jen p ed n kolika hodinami. Wiesenthal se ohán l tímto 

tvrzením – spolu s p esn mi detaily – i poté, co ho reportér, kterého najal, aby zjistil detaily, 
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informoval, e toto tvrzení je od za átku do konce fale né. (42) 

Podle dal í Wiesenthalovy zprávy Mengele zosnoval v roce 1960 vra du jedné b valé v ze kyn , 
kterou údajn  v Osv timi sterilizoval. Potom co uvid l jí a její charakteristické táborové tetování 
v argentinském hotelu, kde pob val, Mengele údajn  zosnoval její vra du, proto e se obával, e 
ho odhalí. Vy lo najevo, e uvedená ena nebyla nikdy v koncentra ním tábo e, nem la ádné 
tetování, nikdy se s Mengelem nesetkala a její smrt byla oby ejné ne t stí p i turistickém v stupu 
v horách. (43) 

Mengele pravideln  ve e el v nejlep ích restauracích v paraguajském hlavním m st  Asunción, 
uvedl Wiesenthal v roce 1977, a údajn  jezdí po m st  se sv mi ozbrojen mi strá ci ve svém 
erném Mercedesu Benz. (44) 

Wiesenthal v roce 1985 prohlásil, e si je „na 100 procent jist “, e se Mengele skr val 
p inejmen ím do ervna 1984 v Paraguaji, a tvrdil, e Mengeleho rodina v N mecku zná p esné 
místo. Jak se ukázalo, Wiesenthal se úpln  m lil. Jak se pozd ji definitivn  potvrdilo, Mengele 
zem el v roce 1979 v Brazílii, kde roky il anonymn  a v chudob . (45) 

 Izraelsk  velvyslanec v Paraguaji v letech 1968 a  1972 Benjamin (Benno) Varon poznamenal 
v roce 1983 ohledn  ta ení na Mengeleho : „Wiesenthal periodicky vyhla uje, e se ho chystá 
chytit a  od té doby, kdy musí získat finance pro svoje aktivity, p i em  jméno Mengele je v dy 
dobré na postr ení“. Wiesenthal v p ípadu Mengele „trapn  selhal“, ekl diplomat p i jiné 
p íle itosti. (46) V Mengeleho p ípadu, poznamenal b val  éf Mossadu Harel, „Wiesenthalova 
hloupost hrani ila se zlo inem.“ (47) 

Ve skute nosti byl fascikl o Mengelem ve Wiesenthalov  víde ském „dokumenta ním centru“ 
takovou sn kou zbyte n ch informací, e slovy London Times jen „ ivil jeho sebepotvrzující 
m ty a dával nedostate né uspokojení t m, kte í z ejm  pot ebovali definitivní odpov  ohledn  
Mengeleho osudu. “ (48) 

V pozoruhodném pohledu Geralda Posnera a Johna Ware, spoluautor  knihy Mengele : 
kompletní p íb h, Wiesenthal strávil roky vytrvale kultivujíc m tick  „sebe-image neúnavného, 
vytrvalého slídi e, bojujícího proti v emocné a temné moci Mengeleho a rozlehlé nacistické síti“. 
Kv li svému „zvyku hrát pro galerii“, zakon ují Posner a Ware, Wiesenthal „nakonec 
zkompromitoval svojí v rohodnost.“ (49) 
  

„Nekompetentnost a arogance“ 

Eli Rosenbaum, ú edník Ú adu pro zvlá tní vy et ování, „loveckého“ ú adu vlády USA a 
vy et ovatel pro Sv tov  idovsk  kongres, si vzal na mu ku Wiesenthalovu starostliv  
p stovanou pov st „lovce nacist “ v detailní knize z roku 1993 s názvem Odhalen .“ (50) 
Rosenbaum nap íklad uvádí, e Wiesenthal  „ve v ech zprávách umís oval Mengeleho do skoro 
ka dé zem  v Latinské Americe, krom  jedné, kde se nacházel – jmenovit  Brazílie.“ (51) 

Wiesenthal, psal Rosenbaum, byl „pateticky neefektivní“ vy et ovatel, kter  „v p edcházejících 
letech za el p íli  daleko ve v myslech a fale ném vystavování se“. V t ina z jeho slavné kariéry, 
ekl Rosenbaum, byla charakterizovaná „nekompetencí a arogancí.“ (52) 

Bruno Kreisky jednou shrnul sv j postoj proti „lovci nacist “ t mito slovy : (53) 
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In en r Wiesenthal, anebo jak  je jeho titul, m  nenávidí, proto e ví, e pohrdám jeho aktivitami. 
Wiesenthalova skupina je kvazi-politická mafie, která pracuje proti Rakousku hanebn mi 
metodami. Wiesenthal je znám  jako n kdo, kdo se moc nestará o pravdu, kter  si nevybírá 
metody a kter  podvádí. P edstavuje se jako „lovec Eichmanna“, i kdy  ka d  ví, e to byla 
práce tajné slu by, a e Wiesenthal si za to jen p ipisuje zásluhy. 
  

„Komercializování“ holocaustu 

The Los Angeles Wiesenthal Center platí víde skému „lovci nacist “ 75 tisíc dolar  ro n  za 
pou ívání jeho jména, ekl editel Izraelského centra pro holocaust Yad Vashem v roce 1988. 

Centrum i Wiesenthal „komercializují“ a „trivializují“ holocaust, dodal editel. 

 Wiesenthal „nahodil po et 11 milion , kte í byli zavra d ni b hem holocaustu – est milion  
id  a p t milion  ne id “, ekl ú edník Yad Vashem. Kdy  mu byla polo ena otázka, pro  

uvedl tento po et, Wiesenthal odpov d l : „Ne idé tomu nebudou v novat pozornost, pokud 
nevzpomeneme také jejich ob ti“. Wiesenthal „zvolil“ 5 milion  (ne id ), proto e cht l 
„diplomatické“ íslo, které by vypovídalo o velkém po tu ne idovsk ch ob tí, ale v ádném 
p ípad  ne v t ím ne  po tu id … (54) 

„To co Wiesenthal a The Los Angeles Center, které nese jeho jméno, d lají, je trivializování 
holocaustu“, komentoval The Jewish Press, t deník kter  tvrdí, e je nejroz í en j í anglickou 
publikací idovské komunity v Americe. 

V nedávn ch letech se Wiesenthal zaobíral rostoucím vlivem revizionizmu na holocaust. Ve 
„Zpráv  od Simona Wiesenthala“, publikované Centrem, které nese jeho jméno, ekl : „Dnes, 
kdy  vidím nár st antisemitismu tady v Evrop … popularitu Le Pena, Davida Dukeho, 
revizionist  holocaustu, jsem p esv d en  víc ne  kdykoliv p edtím o pot eb  na eho nového 
(Wiesenthalova centra) Beit Hashoah – Muzea tolerance v Los Angeles.“ (55) 

Wiesenthala se asto ptají, pro  nepromine t m, kte í pronásledovali idy p ed p l stoletím. Jeho 
základní odpov dí je, e i kdy  má právo odpustit za sebe, nemá právo odpustit za druhé. (56)Na 
základ  této sofistikované logiky v ak také nemá právo obvi ovat a pronásledovat n koho 
jménem jin ch. Wiesenthal nikdy neomezil sv j „lov“ na ty, kte í ho osobn  t rali. 
  

„Hnan  nenávistí“ 

Je t ké íct, co ene tohoto pozoruhodného mu e. Je to ádostivost slávy a ocen ní ? Anebo se 
sna í zakr t ostudnou epizodu ze svojí minulosti ? 

Wiesenthal se jasn  t í z ocen ní, která dostává. „ Je to lov k pozoruhodného ega, py n  na 
dary a estné tituly“, uvedly The Los Angeles Times. (57) Bruno Kreisky uvedl jednodu í 
vysv tlení. ekl, e Wiesenthal je „hnan  nenávistí.“  (58) 

Ve sv tle jeho dostate n  zdokumentovaného záznamu podvod , l í a nekompetence, 
extravagantní chvála nahromad ná tomuto lov ku je smutnou reflexí korupce a bezzásadového 
sebeobelhávání na í doby. 
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