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Britský historik tráví 400 dní na samotce 
v nejstarším rakouském vězení, odsouzený 
podle zákona z roku 1945, tedy stalinské éry, 
za historickou přednášku pronesenou před 
16 lety ve Vídni. To v médiích svobodného  
světa vyvolává poprask. Brzy čelí novým  
obviněním se sazbou 20 let vězení 
za rozhovor pro BBC. Pak se případ  
dostává k odvolacímu soudu... 



  

PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ 

 
David Irving je samorostlým historikem, který se zabývá především obdobím 

Druhé světové války a jejími čelními protagonisty. Jako autor patřil až do deva-
desátých let minulého století k těm nejprodávanějším. Jeho kredit však významně 
utrpěl v roce 2000, kdy prohrál vleklý soud o údajnou pomluvu, které se měla do-
pustit spisovatelka Deborah Lipstadt, když o Irvingovi prohlásila, že popírá Ho-
locaust. Soud, který trval celé čtyři roky, dal nakonec Lipstadt za pravdu a Irving 
kromě toho, že byl fakticky uznán jako popírač Holocaustu, byl nucen zaplatit 
soudní výdaje protistrany ve výši téměř dvou milionů liber.  

 
Tato kniha zachycuje Irvingovy vzpomínky z více než ročního pobytu v ra-

kouském vězení, do kterého byl spisovatel v roce 2005 uvržen za obsah své staré 
rakouské přednášky, kde popíral Holocaust. Některé jeho názory v knize vyřčené 
se shodují s jeho starými názory, které nedokázal obhájit během soudu s Deborah 
Lipstadt, ani během svého vídeňského procesu. Ačkoliv tento samotný fakt diskva-
lifikuje hodnotu těchto tvrzení, je povinností vydavatelství čtenáře upozornit, že 
David Irving svůj pohled na Holocaust šesti milionů Židů během Druhé světové 
války nebyl nikdy schopen obhájit jak před akademickými oponenty, tak i před 
oběma soudy. 

 
Celá kniha tak slouží především jako historický dokument neslavného konce 

jednoho z nejvýznamnějších popíračů jedné z nejhroznějších historických událostí 
– Holocaustu. 
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Dům v zahradě za druhé světové války – náš šťastný domov v Essexu, kde jsem 
strávil prvních 18 let života, obklopen domácími zvířaty. 
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PŘEDMLUVA 

Válka našima dětskýma očima 

 
Stejně jako batolata nemají vypěstovaný strach z hadů nebo pavouků, 

nemyslím, že jsme my děti byly v jakémkoliv věku dost staré na to mít 
smrtelný strach z války. 

Na Hitlerovo bombardování jsme byli spíš zvědaví, než že bychom se 
ho báli. Někdy v roce 1940, kdy mi byly dva roky, spadl v lese Bluebell 
bombardér Heinkel a my si občas u vraku dělali pikniky. Starší bratr John 
přehraboval trosky a našel leteckou botu i s pilotovými prsty. 

Přinesl ji domů s vidinou bezmezné popularity ve škole, vyplývající 
z onoho příšerného nálezu; matka však takovou vidinu nesdílela a rozčile-
ná botu vyhodila (tak mi to teď bratr popisuje). Vzpomínám si, jak mi 
tehdy přísahal, že Heinkel pilotovali Indián a kovboj, a já za celou válku 
neměl důvod tomu nevěřit. 

Když jsme s kamarády prozkoumávali les v pozdějším období války, 
nebo možná až po ní, narazili jsme na mělkou prohlubeň plnou fragmentů 
bomb, ačkoliv nevím, zda byly britské nebo nepřátelské. 

Pole kolem našich domů byla v jednu dobu ozdobená girlandami 
z hliníku, natřenými matně černě; muselo to být poté, co RAF začala 
v létě 1943 nad Německem shazovat „Window“ – kovové protiradarové 
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proužky – a Luftwaffe vydala na používání této utajované metody nesmy-
slný zákaz. 

Žádného pěti nebo šestiletého kluka by kamarádi nebrali, kdyby ne-
znal a nepoznal všechny skopčácké bombardéry a stíhačky jen podle zvu-
ku motoru. 

Když jsme si hráli s uličníky z Vitton Village, jen na chvíli jsme pře-
stali a zaposlouchali se do zvuku letadel bojujících vysoko nad našimi 
hlavami; neviděli jsme je, ale věděli jsme o těch Heinkelech, Junkersech 
a Dornierech všechno, jako když mají dnešní děti oblíbené tenisky nebo 
pop hvězdy. 

Heinkel 111 byl tahoun bombardovací flotily Hermanna Göringa; ne-
pozorovány přilétly k ústí Temže a pak pokračovaly severozápadně 
do Essexu – v Chelmsfordu byla továrna Hoffmann Manufacturing Com-
pany na kuličková ložiska. Dva motory Daimler-Benz 601 běžely mírně 
nesynchronně; jejich zvuk kolísal nahoru dolů. 

„Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi?“ pobrukovaly si, nebo to tak připadalo 
uším vraha na útěku od Grahama Greena.∗ 

Během rán v letech 1944 a 1945 jsme postávali na našem hrbolatém 
tenisovém trávníku, stínili si oči a zírali na úžasné létající pevnosti ame-
rické osmé Air Force, lesknoucí se vysoko nahoře v dokonalé formaci 
a kroužící nad východní Anglií, aby nabraly výšku a kurz směr Německo. 
Pak jsme vídali tytéž letky při návratu, kdy sice některá letadla chyběla, 
ale zbytek udržoval těsnou formaci. Pro nás děti smrt nic neznamenala. 

Měl jsem plastikový černý model bombardéru Stirling – Lancaster by 
stál víc. Tyhle věci jsme kupovali a vyměňovali za kuličky nebo vítězství 
v kaštanech. Pro americké i jiné čtenáře, neznalé podzimu na anglických 
školních dvorech: Kaštany se hrají tak, že si kluci na krátký provázek 
navlečou kaštan, jeden chlapec ho nechá volně viset a druhý se ho mách-
nutím svým kaštanem snaží rozbít. Samozřejmě jsme experimentovali 
s různými chemikáliemi na zvýšení odolnosti jako ocet, protože se říkalo, 
že tak kaštan ztvrdne a je nerozbitný. Jinou, méně agresivní hrou byly 
kuličky, hrané se skleněnkami o velikosti deseticentu nebo čtvrťáku. 

Vzpomínek na válku mám málo, ale živé: Viděl jsem raketu V-1, ra-
ketovou střelu, bzučící bombu – všechny tyto názvy se používaly –, jak 
jednoho večera s rachotem přeletěla v mém zorném poli zleva doprava, 
zatímco jsem stál na špičkách a koukal ven z okna koupelny. To se ode-
hrálo roku 1944. Musela být tak o kilometr a půl dál a letěla docela nízko. 

V-1 dopadaly po celém Essexu; jedna „spadla“ u Mountnessingu, jiná 
ani ne kilometr od nás. Po cestě do kostela jsme se v neděli zastavili 
u kráteru u školy ve vesnici Hutton: Na jeho okraji byla roztroušená změť 
drátů a kovových částí tohoto vynálezu. 

                                                 
∗ Graham Greene, Ministerstvo strachu, Londýn 1943. 



 9

Jak domem a okny otřásaly vzdálené výbuchy, na stropě se objevily 
praskliny. Samozřejmě to bylo nic v porovnání s tím, jaký musel být život 
ve městech. Zpětně vzato je těžké představit si bolest, kterou musela po-
každé pociťovat matka čtyř dětí, odloučená od manžela sloužícího na moři, 
když slyšela zvuk letadel nebo V-1. 

My děti jsme strach rozhodně neměly. Spaly jsme ve zrezivělém oce-
lovém Morrisonově krytu∗ – bytelné kleci z tabule ocelového plechu 
a vzpěr – vymalovaném růžovou temperovou barvou a přikrytém ubrusem, 
takže ve dne sloužil jako stůl. Kdyby se dům zřítil, měly jsme být uvnitř 
v bezpečí. 

 
V létě 1944 se na tichém horizontu dnem i nocí vynořoval hluboký, 

pronikavý tón, jakési zvířecí vrčení se stálou frekvencí. Jako děti jsme se 
choulily v Morrisonově krytu a přečkávaly pět minut úzkostného napětí. 

My šestiletí jsme ten rituál už znali. 
Tady na venkově jsme slyšeli každý zvuk, který V-1 vydávaly. Ne-

zněly žádné sirény. Svůj přílet ohlašovaly samy vlastním zvukem. Neděsi-
lo nás vyprávění o silnostěnných tříštivých pumách,∗∗ docela se nám líbily 
vánoční girlandy stříbrných pásků, které vypouštěla letadla nad našimi 
živými ploty a políčky, jenže V-1 byly jiné a zlověstné. 

Asi po minutě už byla letící zbraň na dohled – příliš rychlá na to, aby 
ji mohlo dostihnout jakékoliv letadlo kromě nových Meteorů, ale ty jsme 
nikdy neviděli. Blížila se s obrovským řevem motoru, rozechvívajícím 
stromy i obilné lány, hlasitějším a hlubším, než jaký dokázaly vydat naše 
venkovské kostelní varhany. 

Jednoduché pulzní motory Argus pro V-1 se montovaly v podzemní 
továrně Mittelwerk u Nordhausenu, kterou v roce 1945 obsadila americká 
armáda. 

Pokud jste tu zlověstnou věc zahlédli, uháněla v malé výšce přímým 
směrem po obloze s plameny šlehajícími za motorem. Raketa obvykle 
letěla přímo – nebyl tam žádný pilot, kterého by zastrašila pozemní palba, 
ale stávalo se, že zbraň najednou prodělala „srdeční zástavu“. 

Šestiletí se nebojí smrti. Matka i všichni dospělí kolem nás se museli 
modlit pokaždé, když zvuk motoru utichl. Všichni jsme věděli, že než 
raketa tichým plachtěním dosáhne země, napočítáme do pětadvaceti. Pak 
se zčistajasna ozval výbuch doprovázený bílým zábleskem, proti kterému 
se všechny stromy, zvířata a domy na obzoru i ve dne měnily v pou-
hé černé siluety. Byla to jen iluze, ale vždycky se mi zdálo, že jsem po vý-
buchu slyšel sypat sklo. Mladší ženy se nejvíc bály právě toho, že je poře-
                                                 
∗ Morrisonův kryt (Morrison shelter, oficiálně nazývaný Table (Morrison) Indoor Shelter) byla 

v ocelová klec o rozměrech 2 x 1,2 x 0,75 metrů s 3 mm silnou ocelovou deskou nahoře. Měla chrá-
nit obyvatele v případě zřícení domu během bombardování; pozn. překl. 

∗∗ Anglicky butterfly-bomb, německy Splitterbombe Dickwandig; pozn. překl. 
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že rozbité sklo. (To ukázaly vládní studie: Psal jsem o tom dvacet let poté, 
když jsem dával dohromady biografii německého polního maršála, jenž 
na nás tyto zbraně posílal.) 

Kromě hlubokého burácení vzdálených bezpilotních V-1 se mi z let 
druhé světové války nevybavuje žádný jiný zvuk tolik jako anglické siré-
ny leteckého poplachu. 

Ty měly svůj specifický akcent. Slyšel jsem sirény od Illinois (varo-
vání před tornádem) až po Rakousko (útěk vězňů) a nechaly mě chladným, 
ale strašidelný nářek anglických sirén ve 40. letech, vlastně dva tóny smí-
chané v neslučitelný píšťalový souzvuk, je pevně vrytý do vzpomínek naší 
generace. Když ho slyším na starých nahrávkách BBC, stejně jako v pří-
padě motorů V-1, div se mi nezastaví srdce. 

Nezapomenutelné je také jejich smrtelné sténání na konci – byl to táh-
lý zvuk óóó –, když bylo po všem. Sirény se vypnuly, rotory ještě běžely 
setrvačností, postupně zpomalovaly, sténání klesalo do nižších oktáv 
a minutu nebo víc sláblo, až i poslední šelest zmizel v temnotách našeho 
essexského venkova, tak jako duše právě zemřelých. A my děti jsme leže-
ly a poslouchaly. 

Slyšely jsme řezníka pana Butlera, nyní příslušníka civilní obrany 
zodpovědného za organizaci civilního obyvatelstva při leteckém poplachu 
v modrých kalhotách a přilbě, funícího na kole a dívajícího se po meze-
rách v roletách. 

„Zhasněte to světlo!“ 
Sirény, tma, úleva. Vydrž, Anglie. 
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V  roce 1979 jsem byl velmi žádaný mladý spisovatel, žijící u luxusního londýn-
ského Grosvenor Square a jezdící autem, které mi záviděli vydavatelé i ostatní 
spisovatelé (The Tatler). 
 
 



 

 

 

Politickým vězněm v Rakousku 
2005 - 2006
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The Spectator, London 

 
Na veřejnosti přetvářka, v soukromí pokrytectví.  
Redaktoři a komentátoři po celém světě označovali mé  
zatčení v Rakousku za útok na svobodu projevu.  
V Británii jim přizvukovali The Spectator, The New Statesmen,  
The Bookseller, History Today a další noviny. Všechny však 
odmítly zveřejnit reklamu na mé knihy nebo online  
knihkupectví irvingbooks.com. 
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Osm mužů s Glocky 

 
PADFIELD, Pinkerton, Porteous, Ransome, Rawlings, Sandiford, 

Siebert, Sibthorpe, Taylor... 
 
Dospěl jsem k názoru, že lidská paměť je jako cibule. Jakmile oloupe-

te jednu vrstvu a zapíšete si, co jste objevili, když se k tomu příště vrátíte, 
uvědomíte si, že hned pod ní je další vrstva zapomenutých vzpomínek. 
Jedné noci jsem se probudil na půl metru široké posteli, sám v cele 19, 
bloku C v nechvalně známém „Landlu“ – ponuré věznici v Josefstadtu, 
postavené roku 1839 v centru Vídně. Matně jsem slyšel, jak Hausarbeiter 
(„kápové“) drhnou dlážděnou chodbu na druhé straně 15 centimetrů sil-
ných dveří, připomínajících dveře do trezoru, oddělujících mě od vnějšího 
světa. Zjistil jsem, že jsem si najednou vzpomněl na část jmen z třídního 
seznamu v první třídě na škole v Brentwoodu, téměř před 60 lety. 

Musely být tak tři hodiny. Neměl jsem budík, hodinky, rádio nebo te-
levizi, z nichž by se dal určit čas. Jen prázdné zdi s několika fotografiemi 
mých dětí. Pořád si dokážu živě vybavit obličej každého školáka v Brent-
woodu, ale ty tváře v mé paměti také stárly, takže je dnes okamžitě po-
znám. 

Od chvíle, kdy jsem 11. listopadu 2005 přijel na dva dny do Rakouska, 
již uplynuly čtyři měsíce. Měl jsem mluvit před vídeňskými studenty – 
velkým „Olympia“ Burschenschaft neboli studentským spolkem – 
o tajném sledování jednání Joela Branda s Adolfem Eichmannem britskou 
rozvědkou a našimi odborníky na prolamování šifer. 



 15

 
 
Základní škola. Než jsem autem z půjčovny vyrazil na letiště Heathrow, vzal jsem 
Jessicu do školy na zastávku metra Saint Jame’s Park. Mohl jsem tušit, kolik mě-
síců uplyne, než jí a Bente zase uvidím? 

 
 
Můj proces v největší soudní síni v zemi – vybrané proto, aby se do ní 

vešla média z celého světa – začal 20. února 2006. 
Kromě tří krátkých návštěv v letech 1991, 1992 a 1993, z nichž každá 

trvala jen několik hodin, jsem v Rakousku nebyl od roku 1989. Právě 
kvůli této návštěvě jsem byl nyní odsouzen k tříletému vězení, obžalován 
za vyjádření nezákonných názorů na historii druhé světové války. 

Ano, měl jsem se držet tradičního pohledu – té historie, kterou píší 
konformní historici. To tvrdili všichni: Soudce, porota, rakouský i němec-
ký tisk, dokonce i můj obhájce dr. Elmar Kresbach to říkal. Pak bych ne-
trpěl ve věznici, jako je tahle. Můžu si za to sám. 

„Nicméně,“ utěšoval mě Kresbach s úlisným úsměvem vídeňského 
právníka, vědom si prostoru, který si vydobyl v mezinárodním tisku, do-
konce i v méně svobodném světě jako Čína, Severní Korea, Írán a Rusko, 
„teď jste nepopiratelně mučedník“. 

„To nebyl můj cíl,“ odpověděl jsem hořce. „Chtěl jsem jen promluvit 
před studenty a jet domů.“ 

Než jsem autem z půjčovny vyrazil na letiště Heathrow, vzal jsem je-
denáctiletou Jessicu do školy na zastávku metra Saint Jame’s Park. Mohl 
jsem tušit, kolik měsíců uplyne, než jí a Bente zase uvidím?   
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Básník a historik. Od ledna 1965 mě pojí blízké přátelství s předním německým 
liberálním dramatikem Rolfem Hochhutem (vlevo). Na této fotografii z května 1976 
jsme spolu s jeho překladatelem Robertem Davidem MacDonaldem, synem naše-
ho předválečného premiéra. Můj popis bombardování Drážďan v roce 1945 Rolfa 
inspiroval k napsání hry Vojáci o kobercovém bombardování. 

 
 
V deníku jsem měl spoustu věcí. Když jsem odletěl do Basileje v zá-

padním Švýcarsku, prozíravě jsem ho i s notebookem nechal v Londýně. 
Z letiště jsem zatelefonoval dobrému příteli, dramatiku Rolfu Hoch-

hutovi, ale ukázalo se, že se nedávno přestěhoval do Berlína, takže 
z oběda s ním sešlo. Vysvětlil mi, že odešel z Basileje po smrti manželky. 
Zněl velmi sklíčeně. A ani nedostal můj dopis. 

V autě ze švýcarské půjčovny jsem jel celou noc, projel Curychem 
a pak do Rakouska. Rozhodl jsem se neriskovat let přímo do Vídně. 
Z řady zemí západní Evropy jsou dnes policejní státy se státní policií – 
Staatspolizei, fungující víceméně jako gestapo, s nímž jsme my historici 
důvěrně obeznámeni. 

Po nočním zdolání 900 kilometrů na prázdných dálnicích jsem v osm 
ráno dorazil do Vídně. Jakmile nastal společensky vhodný čas, zatelefo-
noval jsem ze Západního nádraží svému studentskému hostiteli Christo-
pheru V. 
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Místo zatčení. V červnu 1984 mě kriminalisté nezákonně zatkli na tiskové konfe-
renci ve slavné kavárně Café Landtmann. Rakousko to přišlo pěkně draho. 21 let 
poté a opět napůl s podezřením z problémů žádám hostitele, aby mě vyfotografo-
val pod stříškou téže kavárny – na důkaz, že jsem ve Vídni. 
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Šťastné chvilky s rodinou. Narození mé páté dcery Jessicy roku 1993 vneslo 
do života její dánské matky Bente spoustu štěstí. Samozřejmě, že 400 dní 
na samotce jako politický vězeň ve Vídni je zasáhlo mnohem tvrději než mě, pro-
tože jsme kvůli tomu přišli o domov a spoustu majetku. 

 
 
„Místo setkání A,“ řekl jsem, aniž jsem se představil. „Za hodinu.“ 
Detaily jsme měli domluvené už půl roku dopředu. Taková bezpeč-

nostní opatření byla nezbytná. Když jsem ve Vídni mluvil v listopadu 
1989 naposled, krajně levicové organizace dostaly do ulic hlavního města 
5 000 demonstrantů. Velký Park Hotel muselo obklíčit 500 příslušníků 
pořádkové policie, a jak se ukázalo, od té doby byl vydán zatykač. 

Tentokrát bylo místo srazu v nádražní hale. Nebylo to ideální. Hala 
měřila 450 metrů, ale měla dlouhý balkon, na který jsem se postavil 
a pátral po jakékoliv známce problémů. Věděl jsem, na co si dávat pozor. 
Po hodině a pěti minutách jsem se vydal ven zkontrolovat, zda někdo 
neslídí kolem půjčeného auta. 

Z nádraží vyšel student něco přes dvacet let a střetli jsme se očima. 
Kývl jsem směrem k autu a pak jsme vyrazili. Nechal jsem ho řídit. 

Chtěl jsem ho prověřit, než budeme pokračovat. „Pojďme na kávu do Café 
Landtmann,“ navrhl jsem v návalu nostalgie. 

Tam jsem byl na tiskové konferenci 26. června 1984 zatčen na příkaz 
ministra vnitra Karla Blechy. Přišlo ho to draho, dostali jsme vysoké od-
škodné. Bylo to jako včera. 
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„Mluvíte v šest,“ řekl student. Potřeboval jsem se vyspat, celou noc 
jsem řídil. Souhlasil, že předtím můžu na tří nebo čtyřhodinový spánek 
složit hlavu v budově Burschenschaft. 

Stále napůl v podezření, že by se celá akce nemusela uskutečnit, jsem 
ho požádal, aby mě vyfotografoval pod stříškou Landtmanna na důkaz, že 
jsem byl ve Vídni. Některé lidi v Londýně by to rozhodně dopálilo. Když 
se Výbor zmocněnců britských Židů doslechl o mé poslední návštěvě 
v zemi, napsali jeho členové v červnu 1992 rakouské vládě rudí vzteky 
dopis a požadovali, abych byl příště okamžitě zatčen. To jsou ale „Brito-
vé“! 

Kopii jejich dopisu jsem získal během soudních opatření proti samot-
nému ministerskému předsedovi Austrálie. 

Zvláštní, že věci, které vypluly na povrch, se děly celou dobu, aniž 
o nich bylo cokoliv vidět nebo slyšet – jako termiti hlodající ve dřevě 
ztrouchnivělého domu. Ne že by byli součástí nějakého mezinárodního 
spiknutí, samozřejmě, to vždycky popírali. 

 
Když student práv Christopher v Landtmannu dopil čaj s citrónem, 

vytáhl mobilní telefon – tady mu s německou mánií pro nemístnou anglič-
tinu říkají „handy“ – a prohlásil: „Řeknu jim, že se rovnou stavíte si 
zdřímnout.“ 

To mě znepokojilo. Mensch, pomyslel jsem si, telefonovat? Mobilem? 
Das kann nicht gut gehen. To nutně způsobí potíže. 

Řekl, že čeká 200 nebo 300 účastníků. 
„Jste si jistý, že je to bezpečné?“ odpověděl jsem, on přikývl a řekl: 

„Naši lidé nemluví.“ 
Jeho telefonický rozhovor a náš příjezd k budově dělilo asi 25 minut. 
Zaparkovali jsme dva bloky od ní. Instinkt mě donutil myslet dopředu. 

„Je tu zadní východ?“ zjišťoval jsem. Zavrtěl hlavou. Nic moc. S úvahami, 
co by se mohlo pokazit, jsem mu do ruky strčil klíčky od auta. „Kdyby-
chom se rozdělili, odjedete,“ řekl jsem v předtuše možného násilí 
ze strany rudých a finančně citelných škod na autě. „Pak vám zavolám.“ 

Ušli jsme 100 metrů, zahnuli za roh a vtom jsem spatřil, jak se ode zdi 
na druhé straně prázdné ulice naproti vchodu odlepili tři ranaři. Hlavou mi 
probleskly fráze z Raymonda Chandlera. Co by udělal Philip Marlowe? 

Byli to čtyřicátníci, statní, se strništěm na tvářích, v nepromokavých 
bundách – bylo těžké je někam zařadit. Něco na nich mi připomínalo zlo-
čince s baseballovými pálkami, kteří v září 2000 rozbili můj banket 
v Chicagu. Bylo tam 50 hostů včetně pěti profesorů z DePaul University. 
Jeden z nich mě praštil židlí do obličeje, další hosté byli pořezáni létajícím 
sklem. 
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Text v horní části fotky: „Pravda se musí opakovat znova a znova, protože se 
kolem nás ustavičně kážou omyly. A ne osamocenými jednotlivci, ale většinou!“ 

 – Goethe, 1828 
 

Text ve spodní části fotky: „David Irving, vyfotografovaný ve Vídni odpoledne 
11. listopadu 2005, dvě hodiny před zatčením pod namířenými zbraněmi rakouské 

Staatspolizei za názor vyslovený před 16 lety. 
 
Kázání pravdy. Prosím studenta, aby mi udělal ještě jednu vídeňskou fotografii 
na stupních známé sochy básníka Johanna Wolfganga von Goetha, než pojede-
me ke studentské budově. 

 
 
Po krátkém zaváhání přešli ulici úhlopříčně směrem k nám. 
Ignorovali jsme je a prošli přímo mezi nimi. „Mahlzeit,“ pokývl jsem: 

Dobré odpoledne. „Zapadneme do tamté Kneipe,“ pošeptal jsem studento-
vi – do baru na nejbližším rohu. 

„Pozdě,“ odpověděl a kradmo mi strčil klíče od auta zpátky do ruky. 
„Sledují nás. Jednoho jsem poznal. Staatspolizei!“ 

Pochyboval jsem. Jak by mohl od vidění znát Stapo? 
Nebyl čas na dlouhé loučení. Na rohu jsme se rozdělili. Na chvíli mimo 

dohled ranařů jsem přidal do kroku. Pronajatý Ford Focus stál za dalším 
rohem. Muži se rozdělili. Jeden se na mě pověsil ve vzdálenosti 100 metrů; 
dva sledovali studenta práv. 
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Za posledním rohem jsem opět zrychlil a svižně kráčel prostředkem 
ulice, aby nebylo jasné, kam mám namířeno. Stiskl jsem dálkový ovladač 
centrálního zamykání a uslyšel jemné cvaknutí automobilových dveří. 
Trhnul jsem pravými předními dveřmi, rychle nasedl a zamkl. Ranař byl 
100 metrů za mnou a dal se do klusu. Zdálo se mi to, nebo vytáhl pistoli? 

Hmátl jsem po volantu – jenže tam nebyl. Nebylo to britské auto. By-
lo švýcarské. Seděl jsem na špatné straně. Ježíš, už senilníš, nebo jsi ten 
spánek možná fakt potřeboval! Řídíš celou noc a tohle se stane. Zamlží se 
ti mozek. 

Přelézt přes středovou konzolu bylo vyloučené. Muž 50 metrů 
za mnou začal sprintovat. Vyskočil jsem a vrhnul se na druhou stranu, 
přičemž jsem se snažil vypadat nenuceně, jak to jen úměrně k naléhavosti 
situace šlo, zabouchl a zamkl dveře. Motor naskočil hned napoprvé. Muž 
byl 20 metrů za mnou, pak 10, ale s koly hrabajícími ve štěrku jsem se už 
pohnul vpřed. 

Letmo jsem ho zahlédl v zrcátku a to, co jsem spatřil, nebylo zrovna 
nejlepší. Měl v ruce zápisník a psal do něj. Takže byl od Staatspolizei, jak 
říkal Christopher. 

Jeden izraelský novinář se později dozvěděl, že policii dal tip někdo 
ze starších členů „Olympie“. 

 
Byl jsem na útěku před tajnou policií a tohle byla Vídeň. Nebyly to 

zrovna veselé chvíle. 
Mazáci na vězeňském dvoře mi říkali: „Měl ses hned zbavit auta, Da-

ve.“ 
To se lehko řekne. Teoreticky bych mohl zatelefonovat do Sixt a říct 

jim, kde se jejich půjčené auto nachází. Prakticky jsem u sebe měl jen 
40 eur a 50 dolarů. Studenti mi hodně dlužili na výlohách, ale neměli čas 
to zaplatit. Čtyřicet, padesát, s tím bych se daleko nedostal. 

Tak jsem si auto nechal a rychle s ním uháněl pryč. Zatáčky za další 
čtyři rohy jsem bral na dvou kolech. V hlavě mi neodbytně zněla melodie 
„Harry Lime Theme“. Říkal jsem si, že ztratit se ve Vídni by mělo být 
jednoduché. Chtěl jsem se dostat co nejdál od těch hromotluků, protože 
v tomhle scénáři rozhodně nebyli ti hodní. 

Jsem profesionál a ještě nikdy jsem publikum nezklamal. Zaparkoval 
jsem u místa původního setkání a obezřetně zatelefonoval studentovi práv. 
„Můžeme se sejít za hodinu,“ navrhl jsem, „tam, kde jste vyfotil tu fot-
ku?“ 

„Nemyslím, že by to bylo rozumné,“ zamumlal. 
„Nemůžete mluvit?“ 
„Ne.“ 
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Má ho v péči Staatspolizei? Nešlo mi do hlavy, že mu nechali mobil, 
jeho handy. Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc mě ten nepatřičný 
název dráždil. Handy? Handy pro koho?∗ 

 
Takže domů a nešetřit koně. Londýn přes Basilej a nikde se nezasta-

vovat. Předpokládal jsem, že kdyby mě opravdu hledali, všechny silnice 
vedoucí z Vídně přímo na západ budou sledované. Pořád bylo těžké tomu 
uvěřit, po 16 letech. Konec konců tohle přece jsou tak vychvalované 
„svobodné demokracie“. 

Koupil jsem si mapu, prohlédl dálnice a dospěl k názoru, že když po-
jedu nonstop na jih, pak na západ přes Itálii a zase na sever, bude to oproti 
obvyklým 900 kilometrům o 1 000 kilometrů delší trasa, ale mohl bych se 
do Basileje vrátit včas k odletu nazítří večer. 

Bylo na čase pustit se do definitivního útěku – před rakouským no-
vým „demokratickým“ Stapem. Počkal jsem, až se setmí a Ring se zaplní 
rušnou dopravou nárazník na nárazník. Počítal jsem, že bych to takhle 
mohl zvládnout. Vydal jsem se dolů po A2, dálnici směrem na Itálii. Byl 
jsem rád, že s sebou nemám žádný mobil – ty dnes mají všechny zabudo-
vané GPS chipy, global positioning system (družicový navigační systém) 
jako pomoc – pro úřady. 

Natankoval jsem plnou nádrž a položil na vedlejší sedadlo kovový ka-
pesní magnetofon, abych během příštích pár hodin mohl nahrávat. Jakmile 
za mnou zmizela světla Vídně, začala se vytrácet i „Harry Lime Theme“. 

Asi po hodině můj zrak padl na palubní desku. 
„JSTE NA A2, 140 KILOMETRŮ JIŽNĚ OD VÍDNĚ,“ oznamovala 

obrazovka satelitní navigace (GPS) mně – a v tu chvíli mě napadlo, komu 
asi ještě. Vypadalo to, že se ten zrádný přístroj nedá nijak vypnout. Ale je 
to švýcarské auto, říkal jsem si, a Stapo jsou Rakušané. 

Uběhla hodina, snížil jsem rychlost na stabilních 110 km/h a vpředu 
se objevilo policejní auto. Bylo evidentní, že nikoho nehledá. Po další 
hodině se objevilo jiné policejní auto ve zpětném zrcátku a to už jsem si 
tak jistý nebyl. 

Oba policejní vozy se mnou udržovaly stejnou rychlost, bez ohledu 
na to, jak jsem mírně zpomaloval nebo zrychloval. Pak mě s použitím 
standardního manévru „do kleští“ – obyčejné „prosím“ by stačilo – najed-
nou v rychlosti vytlačili z dálnice a zastavili na zpevněné krajnici 
v mračnu prachu a štěrku. 

Zatímco kolem ve vzdálenosti jen pár desítek centimetrů, ve vysoké 
rychlosti a za tmy projížděla auta, vyskákalo osm uniformovaných policis-
tů a s hysterickým křikem běželi ke mně. 

                                                 
∗  V němčině je handy výraz pro mobil, v angličtině to znamená „užitečný, šikovný, praktický“; pozn. 

překl. 
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Tak nepřívětivé chování nesnáším. Natáhl jsem se po magnetofonu. 
Leskl se na sedadle vedle mě. Viděl jsem běžící policisty, kteří pak začali 
bušit na kapotu a kolem všech dveří se objevily natažené automaty, deví-
timilimetrové Glocky, kterými mi mířili na hlavu. 

Dospěl jsem k závěru, že zvednout proti nim po tom všem něco kovo-
vého by se nemuselo setkat s pochopením. Magnetofon mi vyklouzl 
z klidných prstů – tak by to napsal Raymond Chandler. 

V tu chvíli mi bylo jasné, že Londýn, Bente a Jessicu hodně dlouho 
neuvidím. 
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Krokodýlem do Vídně 

 
Týden jsem byl držen ve vězení Jakomini, jedné ze dvou věznic v jiho-

rakouském Štýrském Hradci. Zkušení trestanci, porovnávající na vězeň-
ském dvoře zkušenosti z různých vězení, jako by to byly rekreační hotely, 
si druhou věznici Karlau pochvalovali – Jakomini ne. 

Původní záminku použitou k mému zastavení – auto bylo „hlášeno ja-
ko kradené“ – hladce vystřídaly zločiny, jichž jsem se údajně dopustil 
roku 1989, tedy před 16 lety. Šlo o porušení rakouského zákona zakazují-
cího nacismus, schváleného během poválečné sovětské okupace. Zákon je 
nazýván NS-Wiederbetätigung (doslova „aktivování“ nacismu). 

Staatspolizei na mě v roce 1989 vydala zatykač podle paragrafu 3 (g) 
tohoto zákona. 

Zákon zakazuje zpochybňovat pevně stanovenou historii holocaustu 
a nacistického Německa. Jeho paragraf 3 (h) umožňuje potrestání odnětím 
svobody až na 20 let a v některých případech – u recidivistů – na doživotí. 
Jedná se o naprosto gumový zákon: Během 60 let jeho prosazování podle 
něj bylo uděleno přes 2 000 trestů, a to i za tak neškodná slova jako sys-
tém (např. označování současné vlády jako „režimní systém“). 

Jelikož dnes existuje minimální šance na obrodu nacistického hnutí, 
je široce využíván k pronásledování politických oponentů. 

Zaměstnanci věznice Jakomini byli ze svého nejnovějšího přírůstku 
mimořádně vyvedení z míry. Trvalo den nebo dva, než se z toho vzpamato-
vali. 

Druhý nebo třetí den několik dozorců zaklepalo na dveře mé cely (ano, 
skutečně zaklepali), odemkli a vešli s mými knihami, které si přinesli 
z domovů, abych jim je podepsal. V Německu a Rakousku jsem prodal asi 
2 000 000 knih, včetně 67 000 výtisků Rommela (Hoffmann & Campe) 
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s pevnou vazbou. Tato kniha rovněž vycházela pět týdnů na pokračování 
v časopisu Der Spiegel. 

Některé mé knihy byly i ve vězeňské knihovně. Vzpomínám si, že 
jsem viděl německé vydání biografie Hitlerova válka (Herbig Verlag) 
a Zničení konvoje PQ17 (Bertelsmann). Třetí nebo čtvrtý den se dostavila 
delegace půltuctu hodnostně vyšších dozorců, přinesli všechny čtyři vě-
zeňské výtisky mnou napsaných knih a chtěli, abych je také podepsal. 

Justiční systém už tak vstřícný nebyl. Mé žádosti o rozhovor s práv-
níkem nebo s Bente v Londýně byly marné. Než jsem směl zatelefonovat 
rodině, uběhlo šest týdnů. Nezákonnost takového počínání byla evidentní. 

Bral jsem to s nadhledem. Mnohem horší to bylo pro Bente. V Londý-
ně se báli, že jsem mrtvý: Když jsem se nevrátil z Vídně, ona i její přátelé 
obvolávali velvyslanectví, policii, nemocnice, márnice, půjčovny aut – ale 
nikdo nevěděl, co se se mnou stalo. Jelikož mě nemohla kontaktovat, aby 
se dostala k bankovním účtům nebo použila klíčová systémová hesla, 
přišla o náš domov a majetek. Byl to systém Nacht und Nebel, jak ho vy-
myslel Reinhard Heydrich a jeho policie. Člověk jakoby zmizel v noci 
a mlze. 

Třikrát za den se otevřelo okénko ve dveřích a dovnitř strčili pět plát-
ků hnědého žitného chleba – samotného. V poledne se podávala miska 
polévky s hrnkem růžového ovocného čaje, který jsem – jako Angličan – 
rovnou lil do záchodu. Vodě z kohoutku jsem nevěřil natolik, abych jí pil, 
ale i tak mi bylo špatně. 

Můj první spolubydlící, rumunský zloděj vybírající telefonní automa-
ty – teď už jsem věděl, proč mi ráno po příjezdu do Vídně tak dlouho 
trvalo najít fungující telefon – na tom byl psychicky špatně. Španělsky mě 
prosil, abych v němčině napsal dopis, že uvažuje o sebevraždě, a myslel to 
vážně. 

Půjčil jsem si z knihovny tři knihy o kapitánu Hornblowerovi a zahájil 
to, z čeho se stal rok trvající svátek četby. Jelikož jsem půl roku neměl 
rádio, televizi ani noviny, přečetl jsem zhruba přes sto knih. Dohnal jsem 
četbu všech knih, které jsem měl přečíst už dávno: Hornblower v Západní 
Indii – teď jsem pochopil, čím tento smyšlený námořní hrdina tak okouzlil 
Winstona Churchilla – a objevil jsem díla P. G. Wodehouse a Grahama 
Greena. 

Když knihy došly, dvakrát jsem přečetl Kompletního Sherlocka Hol-
mese. Dal jsem si za úkol spočítat, kolikrát Holmes ve skutečnosti pronesl 
slavnou větu „jak prosté, drahý Watsone“. Překvapivá odpověď: Ani jed-
nou, ta fráze musela vzniknout někde jinde. Dokonce i slovo prosté se tam 
vyskytuje pouze jedinkrát. 

Usoudil jsem, že nemůžeme věřit všemu, co se říká. Jenže komu jsem 
mohl o těchto objevech vyprávět? 
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Teď jsem byl sám. Rumuna přeložili kvůli riziku sebevraždy. Když 
jsem mu dvě hodiny po odchodu zavíral prázdnou skříňku, našel jsem 
„provaz“ ze svázaných kusů roztrhaného prostěradla se smyčkou na konci. 
Pomohl jsem mu právě včas. 
 

      
 
Hlavní biografie. Mé nejprodávanější knihy o polním maršálovi Erwinu Rommelovi 
a Adolfu Hitlerovi vyšly poprvé roku 1977. 

 
 
Vítejte ve věznici Jakomini: Jediná cesta ven je sebevražda. Často 

jsem se divil, co k ní lidi vede. Ukázalo se, že ve vídeňském vězení je 
sebevražd poměrně málo, i když během dvou posledních týdnů, co jsem 
tam byl, se na našem bloku oběsili dva vězni. Asi to byli nováčci, protože 
právě během prvních čtrnácti dní se zoufalství mění v beznaděj. Náš blok 
byl celý den zamčený, takže se nikdo nedozvěděl, co se stalo. 

„Nedělej to, Dave,“ přesvědčoval mě Bernhard den poté, co jsem byl 
převezen zpět do Vídně. Byl to zloděj automobilu – dostal sedm let, pro-
tože jeho komplic Jugo u sebe měl zbraň. „Na nikoho to neudělá dojem 
a oni [bachaři] se tomu pak mezi sebou jen smějí.“ 

Vůbec jsem neměl v úmyslu to udělat. Začal jsem to brát tak, že mi 
dozorci dělají laskavost, když přede mnou zavírají celý vnější svět. 
Při každém zavírání dveří jsem dokonce jízlivě poděkoval a někdy, když 
otáleli s odchodem, jsem je požádal, aby byli tak laskaví a už šli. Ovládal 
jsem se. Jiní by se mohli zbláznit, ale já ne. 
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Mnozí už blázni byli a viditelně patřili na psychiatrii, ne do vězení. 
U jednoho staršího muže se vyšinutost projevovala tak, že po vězeňském 
dvoře chodil ve směru hodinových ručiček – všichni vězni chodí proti 
směru –, nebo stál v rohu se sklopenou hlavou jako potrestaný malý kluk, 
případně chodil shrbený dokolečka a vytahoval ze zablácené země mokré 
vajgly. 

Pohlížel jsem na celý tento nový svět, skrytý svět, svět za železnými 
dveřmi a ocelovými mřížemi stejně, jako by se Jacques Cousteau díval 
na nové mořské dno. 

Byl jsem rozhodnutý strávit měsíce, možná i roky zkoumáním tohoto 
mikrokosmu a zaznamenáváním všech detailů ohledně fauny, jíž jsem 
nacházel (flóra zde nebyla; vlastně ano – jednou jsem na dvoře našel 
pampelišku a rychle ji utrhl, než ji ušlape loudající se houfec východo-
evropských a balkánských vězňů, a poslal ji do Maďarska jedné dámě, 
která měla přijet na návštěvu). 

„Když jsi venku, všechny je vidíš v novinách,“ filozofoval o spolu-
vězních Bernhard, jinak sympatický Rakušan. „Ale jen pár týdnů: Vrazi, 
bankovní lupiči, únosci, dealeři. Pak jsou souzeni a zmizí – už o nich ni-
kdy neslyšíš.“ 

Udělal významnou pauzu, ubalil si další hnusnou cigaretu a ztlumil 
hlas, ovládnut dramatičností svého projevu: „Všichni jsou tady, Dave. 
Jsou tady.“ 

 
Britský konzul poslal jednu zaměstnankyni, aby mě v Jakomini navští-

vila. Velvyslanectví mají velmi omezené možnosti v tom, co mohou udě-
lat, ale požádal jsem ji o zatelefonování Bente. 

„A co jí mám vyřídit?“ 
„Řekněte jí, že si myslím, že Kodaň by byla dobrý nápad.“ 
Bente je Dánka (a proto nepochopitelně i naše dcera Jessica, narozená 

v londýnském Paddingtonu: Viditelně v cizině narozený úředník na paso-
vém úřadu jí odmítl vydat britský pas – další zajímavý případ šikanování). 

„Kodaň?“ zeptala se slečna a povytáhla své diplomatické obočí. Při-
padalo jí to jako divný vzkaz. 

„Kodaň,“ zopakoval jsem. „Je to Dánka.“ Nijak blíž jsem to nevysvět-
loval. 

 
Kodaň byla heslo, na kterém jsme se domluvili. Bente si na něj měla 

dávat pozor. Ať bych ho použil jakkoliv – kdybych ho řekl novináři, 
do televize, nebo poslal na pohlednici, znamenalo to, že jsem byl zatčen, 
nemohu se s ní spojit a má učinit jistá opatření. Přesně jako zprávy „Ver-
laine“ na BBC francouzskému hnutí odporu před vyloděním v Normandii. 

V poslední době před každou mou přednáškovou cestou na kontinent, 
jak my Angličané Evropě pořád říkáme, do Dánska, Maďarska, Řecka 
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i jinam, jsme připravovali detailní zprávu o mém „zatčení“ na web pro pří-
pad, kdyby k tomu došlo. Takový je dnes v Evropské unii úpadek svobody. 

Jakmile slyšely heslo Kodaň, Bente a Jessica – ve svých jedenácti le-
tech počítačově mnohem zdatnější – to ihned daly na internet a informo-
valy o tom skoro všechny noviny na světě. Mlha se zvedla, ale ještě přede 
mnou byla noc. 

 
Několik dní po příjezdu do vídeňské věznice jsem měl návštěvu 

z Klagenfurtu, elegantní rakouskou dámu po šedesátce, kterou jsem napo-
sledy viděl jako ostýchavou dvacetiletou dívku, když jsme spolu jeli vla-
kem přes Francii. Teď, skoro půlstoletí poté, byla invalidní. Její dospělý 
syn, cestující po Číně s berlínskou filharmonií, četl o mém zatčení, 
o němž v čínských novinách referovali jako o porušení lidských práv. 

Rakousko ve skutečnosti doufalo v utajení zatčení až do chvíle, kdy se 
to objevilo na mé internetové stránce. Vláda tak musela přiznat: Ano, 
tento britský historik je držen v jednom z našich vězení, ačkoliv ještě ne-
byla vznesena žádná obvinění. 

 
Některé noviny a časopisy včetně Der Spiegel přišly s tím, že jsem 

čekal, že budu zatčen, že jsem přijel provokovat. Předem připravené heslo 
Kodaň jim mohlo připadat jako důkaz. 

Ve skutečnosti jsem byl pouze vždy připraven na nejhorší: Jako mladík 
jsem byl ve skautu a na přezkách opasků jsme měli „buď připraven“, stejně 
jako někteří Němci, včetně Güntera Grasse, jak se teď ukázalo, měli na těch 
svých vyraženo „MEINE EHRE HEISST TREUE“ (mojí ctí je věrnost). 

Dovolte mi pro ilustraci uvést podobný příklad. V raných letech mého 
manželství, které trvalo 20 let, jsme cestovali z Anglie do Německa tra-
jektem přes Severní moře, protože jsme si nemohli dovolit letět. Potají 
jsem si s sebou vzal dvoumetrový provaz pro případ, že by se trajekt po-
topil: Pak bych naše záchranné vesty mohl svázat dohromady a proud by 
nás neoddělil. Rozhodně jsem nečekal, že se trajekt potopí, ale byl jsem 
připraven. (Manželce jsem to nikdy neřekl. Občas jsem se ptal sám sebe, 
jestli by si s sebou nevzala nůžky, kdybych to býval udělal.) Bylo to mno-
ho let před tragédií trajektu Herald of Free Enterprise z března 1987, kte-
rá si v Lamanšském průlivu vyžádala tolik životů. 

 
Po týdnu samoty ve čtyřmístné cele v Jakomini – čerstvě vymalované, 

protože ji před 14 dny jeden vyšinutý vězeň zapálil – jsem byl pomocí 
obrazového spojení vyslechnut „soudcem“ ve Vídni. Na obrazovce se ob-
jevil v tričku s krátkým rukávem a džínách a byl mladší než náš roznašeč 
novin. Celé to byla fraška, domluvená věc, jak jsem mu drze řekl, 
a výsledek byl předem jasný. Nesměl jsem být propuštěn. Rozhodli, že 
ve čtvrtek budu převezen zpět do Vídně. 
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Staré a přeplněné. Toto vídeňské vězení v centru města se mělo na příštích 
14 měsíců stát mým domovem. Tísnil jsem se sám v malinké cele s výhledem 
na vnitřní dvůr. 

 
 
Budoucnost teď byla temná a nejistá. Ve čtvrtek naložili 40 vězňů 

v poutech do tmavě zeleného vězeňského autobusu bez oken. Ostřílení 
vězni mu říkali krokodýl. Cesta trvala 10 hodin, neboť jsme kličkovali 
po celé zemi a všude nabírali nebo vysazovali vězně. 

V krokodýlu bylo 10 uzamykatelných kovových cel. V každé jsme 
seděli po čtyřech se vzájemně propletenýma nohama v prostoru menším 
než WC v letadle, ofukováni střídavě ledovým a horkým vzduchem. Mý-
mi spolucestujícími byli dva vrazi a několikanásobný pachatel znásilnění. 
Nemluvil jsem; při cestování v kupé to my Angličané nikdy neděláme; 
je to součást angličanství. 

Ale poslouchal jsem. Veteráni znali celou historii našeho vozidla – 
krokodýla koupili v Německu, kde byl prohlášen za nezákonný a ne-
bezpečný kvůli holocaustu, který by nastal, kdyby vůz začal hořet nebo 
sjel ze silnice. Přežili by to jen bachaři. 

V rakouském vězeňském systému je ale podle legislativy Evropské 
unie nezákonné vlastně skoro všechno. Vídeňská věznice Josefstadt platí 
Evropě značnou denní pokutu kvůli přeplněnosti, neboť v ní je místo 800 
vězňů 1 400; okna nejsou dostatečně velká; za okenními mřížemi je nezá-
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konné drátěné pletivo; na dvorech je nezákonný žiletkový drát;∗ vycház-
kové dvory jsou příliš malé; vězni spí na palandách (které Evropa 
ve věznicích zakázala); vězni ve vyšetřovací vazbě mají sprchu jen dva-
krát týdně; betonové podlahy ve všech celách jsou natřeny toxickou čer-
nou barvou; a je tu půltucet dalších přestupků. 

Kriminálníci na dvoře si na všechna tato porušení zákona vzájemně 
rozhořčeně stěžovali, proto o nich vím. 

 
Dlouho po půlnoci krokodýl dorazil na krytý přijímací dvůr věznice 

Josefstadt. Zkušení kolegové mi řekli, že se nachází přímo v srdci hlavní-
ho města vedle radnice, ale nebyly tu žádné zvuky, které by to potvrzovaly. 
Po pár měsících bylo snadné uvěřit, že se vůbec nenacházíme ani poblíž 
Vídně, stejně jako bylo těžké přijmout, že muzea a Harrods leží ve vzdále-
nosti, jaká dělí stanice londýnského metra South Kensington a Knights-
bridge. 

Po pár dnech jsem byl eskortován před soudce rozhodujícího o vazbě, 
dr. Petera Seda. Ten mluvil tak vysoko položenou fistulí, že si z toho hned 
v úvodních slovech článku ve Frankfurter Allgemeine Zeitung o mém zat-
čení dělali legraci. Slovy Grahama Greena: Byl jako pekinéz napadený 
vlčákem. 

Když jsem během výslechu odpovídal na jeho stupidní otázky zcela 
upřímně a na rovinu, jeho hlásek vystoupal v rozhorlené pištění. Zeptal se, 
jakou přednášku jsem chtěl studentům ve Vídni přednést. Odpověděl jsem: 
„Finanční jednání mezi maďarským židovským vůdcem Joelem Brandem 
a Adolfem Eichmannem o záchraně Židů z Osvětimi v roce 1944 z pohle-
du britské dešifrovací služby.“∗∗ 

„Vy se toho dopouštíte zase!“ zatrylkoval dr. Seda, šokován do hloubi 
duše, a pak ještě o celou oktávu výš: „Wiederbetatigung! Oživování!“ 

Ačkoliv mi to nešlo na rozum, byl jsem odveden zpět do cely 19. 
Řadu týdnů jsem přemýšlel, kdy do toho všeho zapadl Pottersmanův 

faktor, jak jsem to nazval. Když pominu policisty s Glocky v rukách, kte-
rým bylo řečeno, že jsem zloděj automobilu, rakouští dozorci nemohli být 
přátelštější. 

Jakmile se po věznici rozšířilo, kdo jsem, měl jsem zástup uniformo-
vaných hostů. Žalářníci mi nosili balíčky kvalitní kávy nebo dárky. 
Na Vánoce jeden dozorce otevřel celu, pozval mě do své místnosti 
a nabídl mi sklenku whisky – „Zůstane to jen mezi námi, pane Irvingu.“ 

                                                 
∗  Ostnatý drát s břity místo bodců; pozn. překl. 
∗∗ Die finanziellen Verhandlungen 1944 zwischen dem ungarischen Judenführer Joel Brand und 

Adolf Eichmann zur Rettung der ungarischen Juden vor Auschwitz, im Spiegel des britischen Ent-
zifferungsdienstes.  
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Říkali mu i „řezník“. 23. března 1962, den před mými 24. narozeninami, jsem 
udělal rozhovor s maršálem královského vojenského letectva, sirem Arthurem 
Harrisem – „bombarďákem“ Harrisem, skvělým velitelem, jehož muži pustošili 
evropská města. Později mi napsal, že jsem jediný historik, kterému kdy věřil. 

 
 
Nepřátelé – především Zelení – běsnili, že jsou ve vězeňských 

knihovnách mé „nacistické“ knihy – ve více než 120, jak se ukázalo. Mi-
nistryně spravedlnosti, Frau Magister Karin Gastingerová ujistila parla-
ment, že všechny mé knihy už byly staženy. Tisk oznámil, že byly krátce 
poté spáleny. To svět nepochybně přesvědčilo, že moderní Rakousko není 
nacistický stát. 

Když jsem to četl – jeden vězeň mi dal výstřižek –, vzpomněl jsem si 
na pasové baráky policie na kontrolním stanovišti Charlie v Berlíně, kte-
rým jsem procházel při návštěvách Postupimi nebo Köpenicku v tehdejší 
sovětské zóně v 70. a 80. letech. „Tam, kde se pálí knihy, posléze se upa-
lují lidé,“ hlásal citát Heinricha Heineho, napsaný velkými písmeny na zdi 
v jedné budově. 

Ráno po příjezdu do Vídně bez fanfár jsem byl poslán nahoru do míst-
nosti pro návštěvy advokátů. Poslal jsem dopis dr. Herbertu Schallerovi, 
jenž mě zastupoval v bitvách let 1989-1993 ve velké mnichovské soudní 
síni, když proti mně Německo použilo stejně represivní a špatně pojmeno-
vaný zákon proti „hanobení památky mrtvých“. Tyto zákony na potlačení 
svobody v Německu stále platí, a kdybych zde předložil obvinění vůči 
mně a naší příslušnou obhajobu, byl bych patrně zatčen znova. 
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Moji stateční právníci. Mnichovský soud mě 13. ledna 1993 pokutoval částkou 
30 000 marek, tedy asi 25 000 dolarů, za prohlášení, že plynová komora ukazo-
vaná turistům v Osvětimi, nacistickém „táboře smrti“, je poválečný padělek. Polsko 
mezitím potvrdilo, že byla postavena v roce 1948. Mými právníky jsou eso Luftwaf-
fe z druhé světové války, plukovník Hajo Herrmann (uprostřed) a Herbert Schaller 
(vpravo).  

 
 
Je to choulostivé téma. Jako důkaz bych měl možná zmínit, že 

dr. Schaller v německém Mannheimu zastupuje dalšího člověka obžalo-
vaného ze zhruba stejných zločinů, a soudce tam Schallerovi vyhrožuje 
vězením, pokud bude předkládat určité písemné návrhy, nebo dokonce 
klást soudu určité otázky. 

Postačí, když řeknu, že jsem měl roku 1990 přednášku, v níž jsem 
uvedl, že jedna konkrétní budova v Polsku, která byla (a stále je) ukazo-
vaná turistům, není autentická stavba z období války. Za toto prohlášení 
jsem v lednu 1993 dostal pokutu 30 000 německých marek, což tehdy 
byla spousta peněz, a v listopadu jsem dostal trvalý zákaz vstupu 
na německé území. Polská vláda v lednu 1995 oficiálně přiznala, že 
předmětná budova byla skutečně postavena až tři roky po válce. 

Mnichovský právník Klaus Gobel, který mě ten den v lednu 1993 měl 
zastupovat, přijel k soudu jen proto, aby mi ukázal dopis, který onoho 
rána dostal od orgánu profesionálních advokátů, Anwaltskammer (advo-
kátní komory), v němž mu vyhrožovali okamžitým vyloučením, pokud mě 
bude zastupovat. V Anglii a Spojených státech by to bylo nemyslitelné. 
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Vídeňský právník. Dr. Elmar Kresbach se nabídl, že mě bude zastupovat u soudu. 
Má úžasné kontakty v médiích, ale primárně se odborně zaměřuje na případy 
narkotik, ne na ostře sledované politické procesy. Když začal soud, viděl jsem, že 
ztrácí půdu pod nohama. „Teď jste mučedník,“ byla jediná jeho slova útěchy. 

 
 
Teď, ve Vídni roku 2005, Schaller můj dopis nedostal. Evidentně ho 

zachytily a zadržely rakouské úřady. Přijel však sám od sebe, když si 
o mém zatčení přečetl v novinách – jeden z pozitivních výsledků naší 
operace Kodaň. Najal jsem ho. Ačkoliv mu bylo už 83 let, byl v kondici, 
aktivní a hlavně expert na tyto politické případy. 

Chvíli poté jsem udělal obrovskou chybu. Když jsem vyšel z místnosti, 
oslovil mě další advokát, dr. Elmar Kresbach, šestačtyřicetiletý vídeňský 
právník. Měl husté, dlouhé, zvlněné vlasy, štíhlý obličej a příjemné vystu-
pování, ale i vídeňský dialekt, kterému jsem často jen stěží rozuměl. Od-
vedl mě do jiné místnosti a během 10 minut mě přesvědčil, že Schaller je 
špatná volba: Bude pomlouván jako ultrapravičák a to mi u soudu může 
jedině uškodit – „nacistický historik s nacistickým obhájcem“, takto mi to 
vysvětloval. 

On si na druhou stranu tyká s předními rakouskými novináři – několik 
jich jmenoval – a právě podpora médií je to, co potřebuji. Řekl, že je me-
diální advokát. Dávalo to smysl a najal jsem ho také. 

Pak přišla bomba. Ačkoliv nový právník přiznal, že je Schaller 
v zákoně o oživování nacismu daleko zběhlejší než on a zvládl nespočet 
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případů, dr. Kresbach si s ním odmítl sednout k jednomu stolu nebo ho 
dokonce poslouchat, natož aby si od něj nechal poradit. 

V příštích týdnech začalo být znepokojivě zřejmé, že Kresbach je le-
vičák a zastupuje mě jen kvůli mezinárodní publicitě, kterou to jemu 
i jeho advokátní kanceláři přinese. Když jsem zanedlouho řekl jeho jméno 
vězeňské sociální pracovnici – ptala se, kdo mě zastupuje –, udělala vý-
mluvnou grimasu, kousla se do rtu a nic neřekla. Jenže to bylo až poté, co 
jsem učinil rozhodnutí. 

Bylo to hrozné rozhodnutí. Kresbach mě ujišťoval, že se zná se soudci 
osobně a zajistí zákulisní dohodu (což byla lež). Jak řekl, tohle by Schaller 
nikdy nedokázal. Vzal jsem tedy dr. Schallerovi materiály k případu – 
přijal to jako gentleman, kterým také je – a pak jsem měl celý rok na to 
svého rozhodnutí litovat. 

Později jsem na dvoře potkal několik vězňů – všichni jsme byli 
ve vyšetřovací vazbě, jež je daleko tvrdší než vězení pro odsouzené –, 
které také zastupoval Kresbach a kteří na něj nadávali kvůli neschopnosti 
nebo nedbalosti. Zoran, významný dealer kokainu ze Srbska, dal za ob-
hajobu 80 000 eur a stejně ho odsoudili na 13 let. „Nic pro mě neudělal!“ 
rozčiloval se Zoran hlasitě. „Uvedl jen polehčující okolnosti – vůbec žád-
nou obhajobu!“ Zoran mi pak stříhal vlasy – na milimetr, hezky vězeňsky. 

 
Ve spisu, který mi byl doručen do cely, byl výčet obvinění, všechna 

pod paragrafem 3 (g). Bylo mi divné, že jak ubíhá jeden týden za druhým 
a blíží se soud, stanovený na 20. února 2006, chodil jsem sice za Kres-
bachem do místnosti pro rozhovory třikrát nebo čtyřikrát týdně, ale jen si 
povídat nebo odpovídat na otázky, které mi jeho prostřednictvím pokláda-
la média – nevypadalo to, že by se vážně připravoval na jakoukoliv obha-
jobu. Když jsem se ho po nějaké době zeptal, jak mě bude obhajovat, od-
pověděl, že jako vinného, protože „vy přece jste vinen“. 

Zatvářil jsem se mírně zděšeně. Tak takováhle hra se tu hraje. Kres-
bach dodal: „Přiznáte vinu, vyjádříte lítost a pak vás pustí. Je to už všech-
no domluvené. V zákulisí. Se soudcem.“ 

Předpokládal jsem, že ví, co dělá. Konec konců má tajné kontakty 
na soudce dr. Petera Liebetreua, nebo mi to aspoň tvrdil. (Stále jsem ne-
měl důvod k pochmurné náladě. Pohrával jsem si s myšlenkou položit 
u soudu otázku „Euer Ehre heisst Liebetreu?“ v narážce na heslo na přez-
kách opasků SS, ale dospěl jsem k závěru, že by to mému případu nepro-
spělo.) 

Mediální pokrytí jsem měl dobré, to musím uznat. V mezinárodním 
tisku vycházely články, a ačkoliv ne všechny podporovaly mě osobně, 
vyjadřovaly zděšení z takového útoku na svobodu projevu. 
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Tabuizovaná. V knize o maďarském povstání v roce 1956 uvádím, že většina 
tajné policie a jejích komunistických šéfů byli Židé. 

 
 
Italské noviny, zejména ty ve vlastnictví Silvia Berlusconiho, dávaly 

najevo až přehnané pohrdání Rakouskem, a v novinách jsem viděl foto-
grafii z jednoho významného fotbalového zápasu v severní Itálii, kde fa-
noušci před televizními kamerami roztáhli transparent IRVING LIBERO. 

Der Spiegel přinesl pětistránkový článek, který si vysloužil rozlícené 
dopisy mých odpůrců, včetně maďarského spisovatele Paula Lendvaie, 
jenž vykřikoval, že má kniha Uprising (Povstání)∗ je antisemitská (v knize 
se píše, že všechny maďarské komunistické bestie jako Kun, Révai, Far-
kas, Gerö a Rákosi byli Židé – jakož i sám Lendvai). 

 
Návštěvy v místnosti pro rozhovory brzy začaly být stále otravnější. 

Běžně jsem byl hodinu před příchodem dr. Kresbacha zavřený v tom, 
čemu jsem říkal zajišťovací cela,∗∗ a hodinu nebo déle ve druhé takové 
cele poté, co odešel. Zdi byly počmárané nápisy, některými velmi skliču-
jícími. Všichni ostatní vězni byli náruživí kuřáci (já jsem se cigaret nikdy 
ani nedotkl). 

Jednou mě přivedli do zajišťovací cely, ve které jsem byl pouze já 
a 15 silně rozladěných černochů (25 % vězňů bylo z Afriky, skoro všichni 
kvůli obchodu s drogami, někteří za vraždu nebo znásilnění). 

                                                 
∗  Uprising. Hungary 1956. One Nation’s Nightmare (Hodder & Stoughton, 1981). 
∗∗ V originále holding tank, což je také „nádoba na splašky, jímka, septik“; pozn. překl. 
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Jak za mnou zapadly ocelové dveře, na chvíli jsem zaváhal a pak řekl: 
„Promiňte, myslím, že to je nějaký omyl. Kde je čekárna pro bílé?“ 

Černoši začali řvát smíchy. Podobné vtipy je potřeba přesně načasovat 
a můžete si je dovolit jen za jistých okolností. 

Ve 14:30, když už byla rozdána večeře, skončila strážným služba 
a zůstali tu jen tři nebo čtyři zaměstnanci na celou budovu. Pak vypukla 
„džungle“, protože se vězni jak pavouci přilepili na okenní mříže 
a pokřikovali na své komplice přes dvůr, čímž své příběhy nepřímo před-
kládali soudci – ve 39 různých evropských a afrických jazycích. 

Tato kakofonie pokračovala až přes půlnoc. Vždy se zvrhla ve vzá-
jemné provokace bělochů a černochů – „Afrika gut, Euro Scheisse!“ a 
„Afrika! Banana!“ ještě patřily mezi ty inteligentnější. 

Mohl bych sice okna zavřít – byla zvukotěsná –, ale zatímco v zimě 
bylo teplo cely po venkovních vycházkách v mrazech mínus 16 stupňů 
vítané, v letních měsících v ní bylo obrovské horko. 

Jednou jsem uslyšel hurónský smích a spatřil, jak někdo z patra 
na provázku spouští banán a houpe jím před „africkými“ celami 
pod sebou. Banány mi budou vězení Josefstadt připomínat navždy. Pokud 
jste si je zaplatili v kantýně, pokaždé dorazily, jako většina všeho ostatní-
ho, hnědé a po datu spotřeby. 

Během hodinové vycházky na malém dvorku se kolem mě houfovali 
Afričané s prosbami o pomoc. Stěžovali si španělsky, francouzsky, ang-
licky nebo jakýmkoliv jiným jazykem, kterým jsme se dokázali domluvit 
(za celých 14 měsíců jsem byl v budově jediný Angličan). Dobře jsem se 
spřátelil s Momo (Momodou), mladíkem s afro dredy z Gambie. Ptát se 
ostatních na jejich obvinění se neslušelo a nepamatuji si, že bych to jeho 
zjistil. Ti s opravdu špatnými o nich stejně lhali. 

Z týdenního limitu na kantýnu jsem kupoval extra kávu pro nováčky, 
kteří žádnou neměli. Prosili mě, abych překládal jejich dopisy soudci 
do němčiny. Dělal jsem to, ale v skrytu jsem věděl, že mají jen malou 
šanci. Dostali se do soukolí mašinerie. Jeden černoch tu ve vazbě strávil 
sedm let a oni ztratili všechny jeho dokumenty. Kdyby měli možnost, 
všichni by se hned další den vrátili do Afriky. Do Evropy byli přilákáni 
pod lživými záminkami a s falešnými vyhlídkami. 

Po pár týdnech jsem dostal možnost vidět pročištěnou kopii policejní-
ho spisu k mému zatčení, nyní nazývanou soudní spis. Byl několik centi-
metrů tlustý a sahal až do 16 let vzdáleného roku 1989, kdy jsem naposle-
dy cestoval po Rakousku. Policejní odposlechy a ostatní zpravodajské ma-
teriály z něj byly vyjmuty. Jeho součástí byly i dokumenty k vnitřnímu 
policejnímu vyšetřování ohledně skutečnosti, že rakouští policisté, kteří 
navštívili mé přednášky v Leobenu a Vídni – na naše pozvání – všichni 
ohlásili, že jsem neřekl nic, čím bych porušil zákon. Tyto dokumenty 
ve mně předaném spise rovněž chyběly. 
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Padělky. 25. dubna 1983 jsem se pokoutně dostal na rušnou mezinárodní tisko-
vou konferenci v hamburské budově Sternu a šokoval novináře důkazem, že  
„Hitlerovy deníky“, za které zaplatili miliony, jsou úplně falešné. 
 

    
 
Der Spiegel se fiasku konkurenčních novin vysmívá na titulní straně. Sám mám 
kopie falešných stránek deníku (vpravo). 
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Státní zástupce v německém Kaufbeurenu, kde jsem na turné roku 1989 
rovněž přednášel, také prohlásil, že neshledal žádný důvod mě stíhat. 
Hlavní položkou spisu byly lopotně vypracované a znepokojivě nepřesné 
přepisy mých přednášek v Leobenu (5. listopad 1989) a Vídni (6. listo-
pad 1989), přijaté orgány Staatspolizei koncem listopadu a začátkem roku 
1990. Socialistické studentské sdružení na univerzitě v Leobenu Stapu 
horlivě předalo své nahrávky mých vystoupení, které doplnily oficiální 
policejní nahrávky. 

Vídeňský policejní šéf Günther Bögl vydal teď už vybledlý a žlout-
noucí zatykač večer 8. listopadu 1989 – den před pádem Berlínské zdi, 
což je v rámci evropských svobod ironický kontrast. 

Na dokumentu se silně podepsala jeho panika – noviny toho rána 
oznámily, že určité židovské a komunistické skupiny volají po jeho hlavě 
za to, že mě 6. listopadu ve Vídni nedokázal definitivně umlčet. 

Po otočení stránky jsem se dostal ke klíčové listině, jež vedla k Böglo-
vě zatykači. 7. listopadu mu bylo známou židovskou a komunistickou 
organizací Dokumentační archiv rakouského odboje∗ adresováno oficiální 
Anzeige (oznámení), žádost o mé obvinění a stíhání. Agitovali proti mně 
už dlouho. Bögl jejich dopis dostal 8. listopadu v poledne. 
 
 

 
Výhrůžky. Vídeňské 
noviny Die Presse 
8. listopadu 1989 
informují o hrozbách 
mých oponentů, že 
použijí sílu, aby mi 
zabránili mluvit. 
Peter Grosz vyzývá 
stovky demonstrantů, 
aby se uchýlili 
k násilí, bude-li to 
třeba. Šéf vídeňské 
policie odmítá naší 
žádost, aby byl  
stíhán 
za podněcování. 
 

                                                 
∗ Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. 
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Organizované násilí. 14. listopadu 1999 přijíždějí do Corku autobusy plné komu-
nistických a židovských protestujících z celého Irska, aby mi zabránili vystoupit 
před univerzitní Philosophical Society. Stává se z toho klasický obrázek. „Kdo ty 
autobusy zaplatil?“ vyzývám tisk, aby to zjistil. 

 
 
V záhlaví dopisu byla některá notoricky známá jména včetně profe-

sorky Eriky Weinzierlové, poslušným tiskem této země označované 
za „doyenku“ rakouských historiků. Erika měla tu nepopsatelnou vizáž, 
o které starší generace Rakušanů říkaly man kann sie nur in Raten an-
schauen – na tu se dá dívat jen na splátky. 

Čestným předsedou Dokumentačního archivu byl profesor A. Maleta. 
Musím se přiznat, že se stále ptám sám sebe, zda to může být tentýž pro-
fesor A. Maleta, který před mnoha lety při svědecké výpovědi místopří-
sežně přísahal, že osobně viděl provoz vražedných plynových komor 
v Dachau, prvním koncentračním táboře Heinricha Himmlera. Německá 
vláda se tohoto historicky nesmyslného tvrzení už dávno vzdala; v Dachau 
žádné takové zařízení nebylo. Kvůli Maletově bezstarostnému křivopří-
sežnictví se řada lidí ocitla ve vězení. 

V tomto spisu jsem narazil na ještě odpornější materiály, včetně dopi-
sů od rakouské Israelitische Kultusgemeinde (židovské náboženské obce): 
Její nejvyšší představitel Peter Grosz∗ žádal o policejní povolení demon-
strovat 6. listopadu 1989 před místem mé vídeňské přednášky v Park Ho-
                                                 
∗  Náhoda tomu chtěla, že mým spolubydlícím na cele byl nějakou dobu Peter-Paul Grosz, významný 

vídeňský dealer kokainu. Nebyli ale nijak příbuzní. 
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telu s předpokládaným nepřátelským shromážděním 3 - 5 000 lidí, u nichž 
bylo nepravděpodobné, že budou mít náladu diskutovat: Byla tam lůza 
z celé Vídně, ochotná demonstrovat kdykoliv za cokoliv, aniž by vůbec 
věděla proč. Tu Grosz doplnil ještě bojovou sestavou participujících orga-
nizací. 

Na téhle „židovské kulturní komunitě“, ekvivalentu našeho váženého 
Výboru zmocněnců britských Židů, bylo něco, co mi připomínalo Koalici 
pro lidskou důstojnost, s níž jsem se příležitostně setkával v Oregonu: 
Říkal jsem jim prskající lůza (protože přesně to venku před mými shro-
mážděními dělali). Snad to byl právě další novinový výstřižek, který jsem 
našel v policejním spisu, jež popisoval, jak Grosz tlampačem vyzýval dav 
k použití Gewaltmassnahmen, násilí, pokud to bude nutné k zastavení mé 
přednášky. 

Až sem to tedy dopracovala kultura jejich komunity. Říkal jsem si, že 
asi pocházíme z odlišných kulturních kořenů. 

Můj advokát dr. Herbert Schaller neprodleně podal Anzeige (oznáme-
ní) ohledně Groszova trestného činu podněcování k násilí, ale to se brzy 
zaseklo v labyrintu rakouské justice. 

Justice je v novodobém Rakousku jednosměrná ulice. Lidé jako Grosz 
se těšili zvláštnímu zacházení, a já jsem 16 let poté četl tento policejní spis 
ve vězeňské cele. 
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Pero jako obchodní značka 

 
V přeplněném rakouském vězení, postaveném roku 1839, jsem byl je-

diný Angličan. Až do roku 1966 sem byli všichni rakouští odsouzenci pře-
váženi na krátké a bolestné setkání s katem. 

Dr. Herbert Schaller, který mě později nakonec přece jen zastupoval, 
se roku 1949 jen těsně vyhnul povinnosti být svědkem popravy, ačkoliv se 
nemohl vyhnout povinnostem soudního zapisovatele den předtím, kdy 
byli tři muži – hodnostně vyšší příslušníci armády a hnědých košil – infor-
mováni, že bylo zamítnuto jejich odvolání proti rozsudku smrti za to, že 
v dubnu 1945 ve Vídni vytvořili okamžitý vojenský soud pro dezertéry. 

Během čtyř měsíců před konáním soudu advokát dr. Elmar Kresbach 
několikrát žádal o kauci, ačkoliv jsem mu doporučoval, aby to nedělal: 
Zdálo se, že je tou myšlenkou posedlý. Naléhal na mě, abych přiměl boha-
té americké přátele k převodu řekněme 50 000 dolarů na jeho účet s tím, 
že to má „taktický význam“. Samozřejmě bych musel odevzdat pas. 

Uznával jsem jeho právnickou erudici, ale poukazoval jsem na to, že 
kdyby kauci povolili, dolary by musely být převedeny na eura a nakonec 
zase zpátky na dolary, což by mě při ztrátách na směnném kurzu vyšlo 
na 10 000 dolarů. Navíc bych několik měsíců před soudem musel bydlet 
v hotelu a potřeboval bych také peníze na jídlo a další výlohy. Celé mi to 
připadalo úplně nesmyslné. 

Nemohl jsem pochopit, proč Kresbach neustále usiluje o peníze a vů-
bec jsem se o kauci nepokoušel. Jak správně namítal státní zástupce Mi-
chael Klackl, teoreticky by byla jen malá šance zabránit mi v návratu 
do Anglie, odkud by se Rakousko nemohlo domoci mého vydání, neboť 
se jednalo o čistě politický delikt. 
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Kresbach si zatím seřadil německá i rakouská média podle toho, jak se 
mu líbila. Možná ho platila, nevím. Informoval mě, že u soudu bude 
spousta fotografů, což mě udivilo, protože na všech britských soudech 
jsou fotoaparáty přísně zakázané. Říkal jsem si, jaký vliv asi bude mít 
takový blázinec na porotu. 

K přelíčení byla vybrána vídeňská Velká soudní síň, protože je největ-
ší v Rakousku a pojme 200 diváků. Krom toho je součástí téhož vězeň-
ského komplexu. Nebudu to mít z cely 19 daleko. Předsedou senátu bude 
magistr Peter Liebetreu. 

Protože si vláda až příliš pozdě uvědomila, že se mým zatčením – já 
to nazýval únos – postarala o mezinárodní podívanou, musela najít míst-
nost pro víc než 60 novinářů. Poprvé za dlouhé roky bylo také rozhodnuto 
pustit na soud noviny a televizní kamery. 

Později jsem viděl dopis soudce Liebetreua tajné policii (nyní přejme-
nované na Zemský úřad pro ochranu ústavy a boj s terorismem – Lande-
samt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung), vyjadřující 
skutečnou obavu z rostoucího mezinárodního zájmu. 

Dopis datovaný 2. února 2006, 18 dní před soudem, žádal „neprodlené 
předložení a uskutečnění patřičných bezpečnostních opatření“ ke střežení 
soudní síně a zabezpečení samotného soudního procesu: Mediální zájem 
o tento soud je už obrovský [psal soudce Liebetreu]. Svůj příjezd avizuje 
hlavně přes internet nespočet televizních štábů a novinářů zejména ze za-
hraničí, fakticky z celého světa.  

Předsedkyně Nejvyššího trestního soudu ve Vídni, dr. Ulrike Psennero-
vá, po poradě se mnou upustila od nynějšího zákazu fotografovat a filmovat 
v soudní síni, takže před soudem musíme očekávat odpovídající nápor tele-
vizních štábů a fotoreportérů, kteří pak budou muset být ze soudní síně 
v pořádku vykázáni tak, aby se zahájení hlavního líčení příliš nezdržovalo. 

Speciálně u tohoto soudu je mimořádně obtížné odhadnout zvláštní 
zájmy jednotlivých diváků nebo do jakého konkrétního „tábora“ mohou 
patřit. Faktem je, že vězeň každý měsíc dostává stovky dopisů a pohlednic 
z celého světa, které lze bez výjimky pokládat za dopisy podpory. Nedo-
kážeme ani odhadnout, jak dalece se tento zájem v různých táborech pro-
mítne od osobní účasti u soudu. 

Proto prosíme o předání výše uvedené žádosti s mimořádnou naléha-
vostí a zároveň prosíme o určení zprostředkovatele, neboť některé věci by 
měly být vyjasněny s předstihem. Například jestli by neměl existovat další 
vchod – bezpečnostní kontrola, možná spojená se získáním osobních údajů 
každého jednotlivého diváka – a jestli by galerie velké poroty neměla být 
ponechána blízko veřejnosti z důvodu zajištění lepší bezpečnosti a kontroly. 
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Obava. Soudce Peter Liebetreu v obavě z výtržností mých příznivců v soudní síni 
tajně požádal o speciální bezpečnostní opatření ze strany protiteroristické policie – 
důkaz celosvětové paranoie, v níž teď levičáci žijí. 

 
 
Přinejmenším je třeba vzít v úvahu nespočet stránek na internetu, tý-

kajících se soudu – po zadání hesla „David Irving“ se denně objeví přes 
devět milionů výsledků (URL) – a během hlavního líčení rozhodně mů-
žeme čelit činům směřujícím k jeho narušení. 

 
Dopisy, které přicházely, tedy byly výhradně příznivé, „fanouškovská 

pošta“. Zavřený v cele absolutně bez přístupu k rádiu, televizi nebo novi-
nám, a aniž by mi předávali jakoukoliv poštu, včetně té od rodiny, jsem si 
všeho toho mediálního zájmu vůbec nebyl vědom. 

Kresbach mě informoval o vyjádření soudce Liebetreua, že pokud 
„budu spolupracovat“, dostanu trest, který bude znamenat mé okamžité 
propuštění. Věřil jsem mu. Moji přátelé kontaktovali hlavní televizní pro-
gramy v Londýně. Ten největší, Newsnight na BBC – moderovaný drs-
ným komentátorem Jeremy Paxmanem – se nabídl, že mi na oplátku 
za exkluzivní živé vystoupení zajistí hned odpoledne po propuštění let 
první třídou do Londýna. 

 
Kresbach mi také řekl, že mám být před soudní síní spoután 

a slavnostně předveden. Nabídl se, že promluví s „kamarádem“ soudcem, 
jestli jsou pouta skutečně nezbytná, ale to jsem odmítl. 
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To, co se osvědčilo v Kanadě roku 1992 – image „pero a pouta“ –, by 
mohlo zafungovat i tady. Už před třemi týdny jsem si ze zabaveného ma-
jetku vyzvedl svou „vlajkovou loď“, Hitlerovu válku. 

 
Dva dny před soudem jsem si před prasklým zrcadlem začal nacvičo-

vat, jak se spoutanýma rukama manipulovat s těžkou knihou a otevřít 
plnicí pero tak, abych prsty nezakryl název ani Hitlerovu podobiznu. Bylo 
to těžší, než by se zdálo. 

 
Ráno v den soudu, 20. února 2006, jsem si oblékl sportovní sako, kte-

ré mi před pár týdny poslala Bente, vyleštil si vězeňským ručníkem černé 
polobotky a čekal. 

Eskorta mě odvedla z cely do místnosti, kde mi byla provedena osobní 
prohlídka a pak mě spoutali. Pero Mont Blanc mi vrátili a Hitlerovu válku 
také, když jsem vysvětlil, že to je „důkaz“. Telefonní kartu zabavili. 
V zajišťovací cele hned u soudní síně jsem se pustil do opětovné četby 
jednoho příběhu od P. G. Wodehouse. 

Přes zavřené dveře do soudní síně jsem slyšel hluk. Stráže byly tak 
laskavé, že nechaly dveře cely otevřené. Měl jsem dost času uhladit si 
čtyři měsíce nestříhané vlasy, strčit spoutané ruce do kapsy saka a vytáh-
nout a otevřít pero. 

Když mě vyváděli, mohutný velitel stráží si všiml lesknoucího se zla-
tého hrotu pera a zeptal se: „Co to je?“ 

„Má obchodní značka,“ zněla odpověď. „Jsem spisovatel.“ 
Nechal to být. Mezerou mezi dvoukřídlými dveřmi jsem viděl televiz-

ní kamery a fotografy shromážděné na protější straně, čelem ke dveřím: 
Jedna řada nad druhou jako skupinová školní fotografie v obráceném gar-
du, strkající se a pošťuchující, stojící na židlích a stoličkách, čekající, až 
se objeví jejich cíl. 

Zvedl jsem knihu i pero, zkontroloval prsty, setřásl si rukávy saka do-
zadu tak, aby byla jasně vidět pouta a vešel dovnitř s knihou ve výši ra-
men. Spustila se bouře fotografických blesků. Trvalo to 20 nebo 25 minut, 
zatímco jsem odpovídal na otázky, jimiž mě zasypávali novináři. Snažil 
jsem se udržet ruce, knihu a obličej v jednom hezkém, kompaktním ob-
rázku, vysílajícím zprávu: Rakousko vězní historiky za vyjádření nezá-
konných názorů o Hitlerově válce před 16, teď už 17 lety. 

Ta fotografie obletěla svět, přesně jak jsem zamýšlel. 
(Při odvolacím přelíčení o několik měsíců později mi eskorta výslov-

ně zakázala vzít si jakoukoliv knihu a musel jsem odložit i pero.) 
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Nic se nezměnilo. Vídeňská Velká soudní síň s porotou napravo. Na rytině je 
soud s Plachtem, jenž následoval po pádu vídeňské burzy roku 1873. Přivedli mě 
stejnými dveřmi nalevo. 

 
 
Soud začal v 9:30. Byl naplánován na dva dny, ale skončil po 10 ho-

dinách, během nichž jsem nedostal nic k jídlu ani pití. Soudní síň mohla 
mít tak 60 metrů na délku, 30 na šířku a byla dvě patra vysoká jako mra-
morová katedrála s vysokým klenutým stropem osvětleným nahoru smě-
řujícími obloukovými lampami. Všude bylo zlacení a mramor, zdobící 
sochy, sloupy i zdi. 

Čelní stěna za půlkruhovým podstavcem, kde seděli tři soudci, byla 
vydutá. Asi devět metrů před soudci se nacházela židle a malá dubová 
lavice připomínající kostelní lavici pro jednoho. Stála uprostřed jinak 
prázdné plochy směrem k nim. Tisk a veřejnost seděly za mnou, obžaloba 
a obhájce po mé levici, porota po pravici – ke své zlosti jsem spatřil, že 
sedm z jejích osmi členů představují klasické typy žen v domácnosti 
ve středním věku, lhostejné a s kamennými výrazy. 

Nebyl to povzbudivý pohled bez ohledu na to, jestli je předseda senátu 
Liebetreu na mé straně, jak tvrdil dr. Kresbach. 

Když navíc promluvil, okamžitě mi k mému zděšení došlo, že – po-
kud nejde jen o předstíranou přísnost – to vůbec není pravda. 
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Krom toho se jasně ukázalo, že varování dr. Kresbacha ohledně akus-
tiky v síni bylo naprosto přesné. Z toho, co tu zaznělo, jsem dokázal roz-
luštit jen máloco. Liebetreu mluvil nesrozumitelným místním dialektem.  

Ačkoliv podle zákona mají být všechna soudní řízení v Rakousku ve-
dena v hornoněmčině, Hochdeutsch, Vídeňané jsou na svůj dialekt příliš 
hrdí, než aby ho opustili. 
 

Mluvil jsem do dobrého mikrofonu a těch pár slov, co jsem pronesl, 
nikomu neuniklo, ale soudci nebylo vůbec rozumět. Přistihl jsem se, že se 
mu snažím odezírat ze rtů, a pak jsem ho několikrát musel žádat, aby zo-
pakoval, co říkal. 

 
Státní zástupce dr. Michael Klackl byl – to musím přiznat – skutečně 

skvělý. Mluvil energicky, nahlas a zřetelně. 
Byl to malý, urputný, plešatící, tmavovlasý právník s prasečími očky. 

Připomínal mi C. C. Aronsfelda, ředitele Wienerovy knihovny v Londýně, 
mého odpůrce v 60. letech, nebo také Adolfa Eichmanna před soudem 
v Jeruzalému v téže době. Klackl měl tytéž nelítostné, pronikavé rysy. 

Přistihl jsem se, jak si připomínám Lidový soud v Berlíně 
po bombovém atentátu na Hitlera 20. července 1944, kde jeden obhájce 
zahájil úvodní řeč slovy: „Poslouchaje úvodní slova kolegy státního zá-
stupce o hanebném jednání mého klienta jsem shledal, že s nimi mohu 
jedině z celého srdce souhlasit...“ 
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Den soudu. Přesně v devět ráno jsem veden do zaplněné soudní síně, stále 
v poutech, jako potrava pro světový tisk. Kniha a pero vyprávějí celý příběh. 
 
 
Před fotoaparáty se nutí 
k úsměvům. Státní  
zástupce Michael Klackl 
s vizáží nápadně  
připomínající Adolfa 
Eichmanna je dobře při-
pravený a celý nedočkavý. 
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Ano, Klackl byl hodně dobrý. Strávil celé dny, ne-li týdny detailní 
přípravou na proces. Zasypával porotu fakty a citáty z celé mé spisovatel-
ské kariéry, mnohdy zlovolně překroucenými k nepoznání tak, jak to kriti-
ci dělají. 

Sedm ponuře vyhlížejících dam hltalo každé jeho slovo. Pohlédl jsem 
na obhájce Kresbacha. Ten apaticky vzal fix a načmáral úhlopříčně přes 
žlutý linkovaný zápisník jedno velké slovo. Z místa, kde jsem seděl, jsem 
ho nedokázal přečíst. 

Poznámky k jeho projevu? To je všechno? Stejně tak to mohla být 
připomínka, co má koupit. „Toaletní papír.“ Když Klackl skončil, Kres-
bach se zvedl, odrhnul si pramen vlasů z čela a zahájil nesouvislý, ospalý 
projev ve vídeňské němčině, spíš konverzačním než energickým tónem, 
přičemž ignoroval všechna tvrzení, jež Klackl předložil. 

Stejně tak ignoroval seznam polehčujících okolností, zmírňujících 
případný trest, který jsem připravil – například, že kdybych byl odsouzen 
do vězení, Bente by mě nemohla navštěvovat, protože trpí chronickým 
onemocněním, ani bych nemohl být vydán k odpykání trestu do Londýna, 
jelikož tento institut lze aplikovat pouze na činy, které jsou zločinem 
i podle anglických zákonů. 

Kresbach místo toho dámy v porotě poučoval o rozdílech mezi písme-
nem g) a h) paragrafu 3 zákona. Jedna zívala, ostatní mu nevěnovaly po-
zornost. 

Jeho výkon mě nepotěšil a den nebo dva poté jsem mu to řekl. Dal 
jsem mu dvě krátké a jasné lekce, jak mluvit před lidmi: Postav se, nahlas 
promluv a zmlkni, to byla jedna. A objasni, co hodláš říci, řekni to, a pak 
zopakuj, co jsi řekl. 

Vypadalo to, že není schopen veřejného projevu. Možná ho vykolejila 
prostorná síň, nebo ho zastrašila všudypřítomnost médií a velikost publika. 

Příliš pozdě mi začalo docházet, že když jsem vybíral mezi ním a dr. 
Schallerem – který se zoufale kroutil na lavici pro veřejnost –, rozhodl 
jsem se úplně špatně. Kresbach se ukázal jako to, čemu zkušení právníci 
říkají „ein Schwimmer“; plavec – spíš topící se. 

Seděl jsem úplně zmrazený. Pátral jsem po sebemenší známce, že po-
rota chápe celkový obsah jeho sdělení. Kresbach spoléhal na vídeňský 
šarm a dialekt – na gestikulaci rukama a chlapecký entusiasmus. Dámy 
chtěly slyšet naší odpověď na Klacklova obvinění, ale nedostaly ji. Ob-
hájce se snažil improvizovat, jenže tohle nebyla bitva o Británii, skvělá 
show a okázale zdařilé nálety na nepřátelské cíle; tohle byla Citadela, 
bitva o Kursk: Čelili jsme síle nepřátelských tanků a žvanění na jejich 
masovou kanonádu nestačilo. 
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Rozhovor, který nikdy nevyšel. Když byla roku 1987 poprvé vydána má válečná 
biografie Winstona Churchilla, The Times se mnou udělaly rozhovor, plánovaný 
jako celostránkový. 

 
 
Růžovolící soudce na svém vyvýšeném místě pozoruhodně připomí-

nal soudce Charlese Graye ze soudu ve věci urážce na cti s Lipstadtovou. 
Vzhledem ke Kresbachově tvrzení, že se se soudcem dohodl, mi otáz-

ky magistra Liebetreua připadaly podivné, neurčité a bizarní: Přijal bych 
pozvání, které mi nabízí prezident Íránu? byla jedna z nich. (Kvůli špatné 
akustice jsem ho třikrát musel žádat, aby otázku zopakoval.) 
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Odpověděl jsem, že to je poprvé, co slyším o nějakém pozvání; v cele 
nemám noviny, rádio ani televizi, a měl jsem jen pár návštěv. Ale vy byste 
ho přijal? naléhal Liebetreu. 

Také jsem opáčil, že bych dal přednost pozvání k převzetí Nobelovy 
ceny. Soudce si zpřeházel papíry a pokračoval. 

Požádal mě, abych popsal, jak se od roku 1989 vyvinuly mé názory 
na Osvětim. Na úvod jsem řekl, že to zabere tři nebo čtyři minuty a pak 
jsem objasnil první dvě fáze – získání písemností Adolfa Eichmanna 
při návštěvě Buenos Aires v roce 1991 a nalezení rukopisů Hanse Au-
meiera (zástupce velitele v Osvětimi) rok poté. Liebetreu mě po třiceti 
sekundách přerušil a konec. 

Po této fázi dokazování se znovu postavil státní zástupce Klackl, začal 
předčítat výňatky z mých prací po roce 1989 a poukázal na stovky mých 
přednášek po celém světě, které můj těžký zločin ještě násobí. 

Dr. Schaller, sedící na lavici pro veřejnost, čekal, že Kresbach vyskočí 
a vykřikne: „Je dokazování skončeno nebo ne?“ a „Co mají s tímto sou-
dem společné projevy pana Irvinga v ostatních zemích, kde nejsou nezá-
konné?“ 

Kresbach byl možná myšlenkami jinde, každopádně se ani nehnul. 
Čas se pomalu vlekl. Čekal jsem, že skončíme brzy odpoledne, jak 

Kresbach předpovídal, a také ještě odpoledne stihnu letadlo do Londýna 
na útraty BBC. Jednou nebo dvakrát jsem pohlédl na hodiny v zadní části 
síně. Bylo už 17 hodin. 

Porota odešla a já byl odveden do zajišťovací cely. Stejně jako 
v anglosaské porotě teď osm porotců přemýšlelo o mé vině. Vzhledem 
k tomu, že Kresbach oznámil přiznání viny, to byla jen formalita, ale i tak 
mě mohli shledat nevinným a kdyby znali všechna fakta, docela dobře to 
tak mohlo dopadnout – například kdyby věděli, že nám policie v roce 
1989 dopředu schválila, co můžu říkat a poté prohlásila, že jsem se těchto 
pokynů držel. Bylo to v soudních dokumentech. 

Takže vinen. Teď porota znovu odešla rozhodnout o odpovídajícím 
trestu a k mému překvapení s ní odešli i všichni tři soudci jako dohled. 
Opět – tohle by v Anglii a Spojených státech bylo nemyslitelné: Absolutní 
nezávislost a anonymita rozhodování poroty představují úhelný kámen 
našeho právního systému. 

 
Když přišli jeden po druhém zpět do soudní síně, předsedkyně poroty 

přečetla rozsudek. Akustika byla tak špatná, že když u každého bodu říka-
la „acht Ja, null Nein“ (osm ano, nikdo ne), rozuměl jsem „acht Jahre“, 
osm let, a zůstal jsem celý zkoprnělý. Už bych nikdy nespatřil Bente 
a malou Jessicu. 
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Blažená nevědomost. Rukopisné poznámky poroty ukazují, jak málo pochopila 
základní skutečnosti: „Obžalovaný dvě desetiletí opakoval po celém světě stále 
tutéž přednášku, ačkoliv věděl, že teze, které šíří, zcela odporují skutečnos-
tem.“ Ve skutečnosti se mé celosvětové přednášky týkaly moře historických témat, 
jako nacistického jaderného výzkumu, maďarského povstání nebo Rommela. 
Navíc to, co říká nějaký Angličan legálně mimo území Rakouska, není věc žádné-
ho rakouského soudu. 

 
 
Liebetreu si vzal zápis poroty, zaklonil se daleko od mikrofonu 

a 20 minut drmolil jeho obsah – hlas, který neměl ani předtím silný, mu 
během 10 hodin úplně zeslábl. 

Vyhlásil rozsudek a nakonec se zeptal, zda jsem rozuměl. Odpověděl 
jsem, že ne (a z prostoru veřejnosti jsem uslyšel souhlasný šum). 
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Osm let, to bylo jediné, na co jsem dokázal myslet. Churchillova vál-
ka, třetí díl: The Sundered Dream, už skoro hotový, nikdy nevyjde. Stejně 
jako v případě Williama Manchestera má třísvazková Churchillova bio-
grafie, projekt trvající 35 let, skončí po prvních dvou dílech. 

Liebetreu znovu mumlavě přečetl zápis ve zkrácené formě, ale výsle-
dek byl tentýž. 

„Při vší úctě, vaše ctihodnosti,“ řekl jsem nakonec tak zdvořile, jak to 
jen šlo, „jsem opět nerozuměl ani pět procent toho, co jste říkal. Zeptám 
se svého advokáta na rozsudek cestou ven.“ 

Tímto malým pas de deux∗ celá fraška skončila. Spravedlnost se nejen 
neukázala, ale nemohlo ji být ani slyšet. 

Kresbach, který mě během odvádění ze síně solidárně poplácal 
po rameni, protože si všiml spuštěných televizních kamer, mi řekl, že mě 
porota odsoudila ke třem rokům vězení, a to nepodmíněně, unbedingt. 
(„Víc, než bych pokládal za přiměřené,“ svěřil se později novinám tento 
muž, můj právník. „Za odpovídající bych považoval dva roky.“) 

Když se mě policejní eskorta pěti mužů v černých uniformách snažila 
protáhnout skrz houfec novinářů ze soudní síně, všiml jsem si, že se 
v rukou tří z nich objevily natažené a patrně nabité Glocky. Ve 1 300 ki-
lometrů vzdáleném Londýně se Bente při sledování živého přenosu 
na BBC dala do pláče, jak později řekla novinářům. 

„Jsem šokovaný,“ pronesl jsem v několika jazycích do mikrofonů: 
Ani ne tak rozsudkem jako celou tou fraškou a naprostou neschopností 
dr. Kresbacha jí zabránit. 

Bylo hodně po 19. hodině. Venku vládla zima a černočerná tma. Měl 
jsem žízeň a hlad. Ozbrojená eskorta mě odvedla do mé cely přes zadní 
schodiště, dolů točitými schody a přes odlehlé dvory u justiční budovy, 
osvětlené reflektory. Jeden ze strážných mi pak řekl, že se báli pokusu 
o atentát nebo osvobození. 

Dr. Kresbach tvrdil, že se porota po odchodu „vymkla kontrole“. 
V místnosti pro porotu se podle něj něco stalo a magistr Liebetreu ne-
zvládl situaci. Soudce (a ministerstvo spravedlnosti) chtěli soud dovést 
ke dvou nebo tříleté podmínce, abych byl ještě týž den propuštěn. To byla 
přesně ta uklidňující předpověď, kterou mi dával celou dobu a já ji citoval 
v dopisech přátelům a rodině (jež Liebetreu vzhledem k vězeňské cenzuře 
samozřejmě četl). 

Pár dní jsem tomu věřil, protože Kresbach tvrdil, že před soudem 
i po něm strávil se soudcem a jeho kolegy řadu hodin o samotě. Měsíc 
poté, když jsme četli přepis, jsme poprvé viděli – teď už dr. Schaller a já –, 
že Liebetreu ve svém srdci skrýval silnou zášť a při rokování poroty pro 
mě požadoval nejtvrdší možný trest. 

                                                 
∗ Francouzsky „tanec ve dvou“; pozn. překl. 
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Rozsudek z Vídně. Na rozdíl od britských soudů zástupci těch německých 
a rakouských zpětně vymýšlí nedoslovný přepis přelíčení. 

 
 
 
Předpokládám, že britské velvyslanectví od počátku žádalo, abych do-

stal celu jen pro sebe, která by se dala nazvat samotkou; to mi však vyho-
vovalo. Cela představovala životní prostor tři metry na délku a necelé dva 
na šířku, s WC a dvoupatrovou postelí. Na posteli byla tři centimetry silná 
molitanová matrace, ležící na dřevěných deskách. Stály tam dvě železné 
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židle a stůl o rozměru půl čtverečního metru s poškrábaným povrchem, 
úzká skříňka a to bylo všechno. 

Musel jsem toho spoustu napsat. Teprve teď mi dali stovky dopisů, 
které za celou dobu přišly, jak Liebetreu podotkl během procesu – poprvé, 
kdy jsem se o jejich příchodu dozvěděl. Během měsíců následujících 
po soudu jsem dostal přes 2 000 dopisů. Skoro všechny mě podporovaly 
a povzbuzovaly, jen dvě psaní byla nepřátelská – jedním z nich byla po-
hlednice z Anglie, na níž stálo „Mnoho šťastných návratů∗ – 
do vězení“ (blížily se mé 68. narozeniny). 

Představil jsem si trpaslíka, stojícího na pomačkané kartónové krabici 
ve snaze dosáhnout do schránky na dopisy, aby poslal tento vtipný pohled, 
který ho musel stát tolik duševního úsilí. 

Jeden z dopisů byl adresován „David Irving, Gulag, Vídeň“ a jiný 
„pan Irving, Rakousko“. Pošta je doručila stejně rychle jako ostatní. 

Mediální pozdvižení postupně utichalo. Tisková agentura Associated 
Press oznámila, že jsem několik dní po soudu řekl jednomu jejich člověku, 
který mě navštívil: „Znovu jsem získal svůj klid a opět píšu.“ 

                                                 
∗  Many happy returns – jde o frázi, která kromě doslovného překladu znamená také „blahopřeji“; 

pozn. překl. 
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Rok, který nebyl 

 
Viděno z dnešního pohledu představovalo 14 měsíců v rakouském vě-

zení měsíce, které nebyly. Ještě teď po propuštění se přistihnu, jak si ří-
kám: „Minulé léto, když...“ a pak se opravím „tedy předminulé léto“. 

Z mého života zmizel celý rok a něco. Vězeňský život se táhl jako 
jednotvárná krajina a když se za ním zpětně ohlédnu, není tam nic, co by 
odlišovalo jeden den od druhého. Přemýšlel jsem, jak to Albert Speer 
vydržel 20 let, Nelson Mandela víc než 27 a Rudolf Hess 47. Já jsem se 
aspoň zaměstnával přemýšlením a psaním. „Nedávno jsem si říkal,“ psal 
jsem jednomu příteli, když byla třeskutá vězeňská zima za námi a jaro 
přešlo do léta, „proč se s vězením tak snadno vypořádávám, a pak jsem 
našel v Sestup a pád (od Evelyna Waugha, vyšlo roku 1928) tuto pasáž, 
v níž hrdina Paul Pennyfeather ve vězení přemítá nad toutéž věcí: 

 
... každý, kdo chodil na anglickou internátní školu, se ve vězení 

vždycky bude cítit relativně jako doma. 
 
Takže mě na lehkou zkoušku dobře připravila léta strávená 

na internátní škole.∗ Občas jsem také uvažoval, jak to mohou vydržet 
normální kriminálníci, kteří nejsou zvyklí psát ani přemýšlet. Odpověď 
byla, že někteří to nevydrží – po týdnu nebo dvou spáchali sebevraždu 
a vězeňský personál v Rakousku jim to příliš neztěžoval: Na rozdíl od 
britských věznic, kde vám vezmou kravatu, tkaničky a opasek, tady všude 
byly elektrické kabely, provazy, opasky, háky a okenní mříže. 

                                                 
∗ Public school – v britské angličtině soukromá (střední) škola, hlavně internátní; pozn. překl. 
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Jeden vězeň, kterému jsem říkal Ratty∗ – dostal sedm let za vyloupení 
banky a vypálení dvou výstřelů – mi řekl, že se jeho spoluvězeň v Karlau 
(vězení ve Štýrském Hradci) oběsil a že ráno od dozorců dostal pen-
drekem za to, že mu v tom nezabránil. 

„Vzbudil jsem se a on se v noci oběsil. Co jsem měl dělat?“ 
Nevím, kolik lidí spáchalo sebevraždu během mého pobytu v Josef-

stadtu. Vím, že během posledních dvou týdnů v prosinci 2006 se oběsili 
dva vězni – na našem patře, Trakt C-1, a jeden týden předtím dvě patra 
nad námi. 

Dozvěděli jsme se o tom nepřímo. Jednou jsem si stěžoval dozorci, že 
jsme 24 hodin zavření, ačkoliv venku svítí jasné prosincové slunce. 

„Nedostatek dozorců,“ byla jeho výmluva, ale nedíval se na mě, když 
to řekl. 

Hausarbeiter, kápo, mi řekl pravdu – oběsil se jeden muž, tělo bylo 
potřeba odnést a vězni se to neměli dozvědět. Rakouský tisk o ničem ta-
kovém pochopitelně nepsal. 

 
Naučil jsem se pohlížet na 15 centimetrů silné ocelové dveře jako 

na přítele, nechávajícího vnější svět venku pro mé dobro. Byla to otázka 
Weltanschauung, malý psychologický trik. Dveře mě chránily před všemi 
rušivými věcmi, které se spisovatel naučí nenávidět, nebo se jim aspoň 
vyhýbat – nečekaní hosté, soudní vykonavatelé, Svědci Jehovovi, výběrčí 
daní, dopisy, e-maily a samozřejmě zvonění telefonu. 14 měsíců – po této 
stránce to byly měsíce vyslovené blaženosti – jsem neslyšel otravné zvo-
nění žádného mobilu. 

Cely se občas prohledávaly kvůli mobilům a dalšímu kontrabandu, 
pašovanému vězni pracujícími venku nebo nečestnými právníky – a byly 
i tady. Jednou nebo dvakrát advokáti pomohli svým klientům k útěku 
(několik týdnů po mém příjezdu přinesl jeden advokát klientovi čistou 
košili a kravatu a odešli spolu hlavní bránou. Po tomto skandálu byly 
ve věznici Josefstadt pro všechny advokáty zavedeny moderní biometric-
ké legitimace.) 

Vězni přistižení při porušení předpisů byli na týden nebo dva posíláni 
dolů do „bunkru“. Bylo mi řečeno, že to je holá cela s matrací na podlaze 
a kbelíkem v rohu. Jen jednou jsem viděl vězně spoutaného s rukama 
za zády, kterého vedli tím směrem. Čím si to vysloužil, nevím. 

Mou celu během prvních měsíců prohledali čtyřikrát nebo pětkrát: Ří-
kal jsem tomu gefilzt („filcunk“). To slovo jsem převzal z deníků polního 
maršála Erharda Milcha, které si vedl ve spojeneckých vězeních v Norim-
berku a Dachau. 

                                                 
∗ Nevrlý, nedůtklivý; pozn. překl. 
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Pak už to asi vzdali. Prohlídky trvaly zhruba 20 minut a dozorci byli 
přátelští, ledabylí a neformální. Velící dozorce jednou řekl: „Všechno 
v pořádku, pane Irvingu – až na tu knihu,“ ukázal palcem na Hitlerovu 
válku, kterou jsem si ten den opětovně četl, a dodal: „Zabavuje se.“ 

„Jen vtip,“ řekl poté. 
 
Ocelové dveře byly tmavě zelené, zevnitř úplně hladké a jednolité, až 

na průzor. Záměrně jsem nikdy nezkoušel, jestli jsou zamčené. Byly. 
Při pohledu na průzor jsem si s tichým zachichotáním vzpomněl, jak 
soudce Gray u soudu s Lipstadtovou prohlásil, že jelikož stavební plány 
ukazují, že dveře márnice č. 1 v Osvětimi byly vybaveny průzorem (ve 
skutečnosti to byly standardní dveře protileteckého krytu), byla to z tohoto 
důvodu zcela evidentně vražedná plynová komora. Na rozdíl od dveří 
v Osvětimi však ty moje neměly zevnitř kliku. 

Na dveře od záchodu, hned vedle těchto hladkých ocelových dveří, 
nějaký předchozí vězeň zručně nakreslil chlapečka čůrajícího do nočníku 
podobného soše, kterou si pamatuji z Norimberku (jsou i jinde, například 
v belgickém Bruselu a Knokke). On a houževnatá rodinka švábů uvnitř 
teď byli mí jediní kolegové na cele. Když jsem po 14 měsících odcházel 
jako téměř svobodný člověk, kresba tam pořád byla. Švábi takové štěstí 
neměli. 

 
Později v tom roce jsem psal: 
 
Normálně začínám slovy, že jsem v pořádku, ale nejsem – svaly mám 

celé rozbolavělé. Mám nedostatek pořádného a rozmanitého pohybu (cela 
má jen 2 x 2,5 metru a většinu zabírají dvoupatrová postel – ta je pro 186 
cm vysokého člověka o pět centimetrů kratší, než by bylo potřeba –, skříň, 
stůl a dvě železné židle) a včera jsme byli bezdůvodně zavření 24 hodin 
vkuse, ačkoliv svítilo slunce. Z dlouhodobého hlediska je nejhorší levné 
jídlo, většinou na vyhození a s prošlou zárukou – rýže, shnilé ovoce, řídké 
polévky s ještě plovoucím práškem, atd. Dostat nějaké saláty nebo zeleni-
nu je nemožné – žádná se nedává a nedá se koupit. Dlouhodobě mi to 
nedělá dobře. 

Koupil jsem si litr čisté citrónové šťávy, abych získal vitamín C, jinak 
dostanu kurděje, a také litr oranžového sirupu. Včera v pozdně nočních 
hodinách jsem si namíchal nápoj z citronu a sirupu. Namísto bublinek 
vznikla pěna, což nebyl dobrý signál... Když jsem ležel schoulený 
na posteli a divil se, proč ten nápoj má pálivou chuť; došlo mi, že saponát 
na čištění cely se lije do litrové láhve stejné velikosti, tvaru i barvy jako 
citronová šťáva stojící vedle něj. 

No, aspoň budu měsíc nebo dva čistý zevnitř. 
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Pár minut poté, co soudce Peter Liebetreu 20. února 2006 ve vídeňské 
Velké soudní síni vyslovil – pro mě neslyšitelný – rozsudek, podali jsme 
formální oznámení o odvolání pro zrušení verdiktu (k Nejvyššímu soudu) 
a odvolání proti trestu (k Oberlandesgericht, OLG – vrchnímu zemskému 
soudu). 

Obhájce dr. Elmar Kresbach mi řekl, že nemůžeme nic dělat, dokud 
nedostaneme písemný rozsudek a to bude trvat, jak předpokládá, čtyři 
týdny. 

V Británii představuje protokol doslovný záznam, zapsaný odborně 
kvalifikovanými soudními stenografy; přepis soudu s Lipstadtovou obsa-
huje několik tisíc stránek a já musel zaplatit mnoho tisíc liber za povolení 
umístit ho na své internetové stránce. V Německu, Rakousku a dalších ze-
mích je protokol shrnutí, tedy míchanice post facto. V otázkách i odpově-
dích se obvykle udělá spousta úprav, aby se dalo zamítnout odvolání. 

V protokolu, který k nám dorazil asi v polovině března, hned na první 
stránce stálo, že jsem přiznal, že jsem se v Rakousku roku 1989 dopustil 
nacistických aktivit. Učinit takové přiznání by pro mě bylo absurdní, nic 
takového jsem neřekl a mohlo by to dosvědčit 200 lidí v galerii pro veřej-
nost. Ale bylo to v protokolu a my s tím už nemohli nic dělat. 

Ještě víc mě rozčílilo to, co jsem v onom dokumentu spatřil až mno-
hem později – všemi takovými soudními písemnostmi se probírám 
s hlubokým odporem – na jeho konci: Byly tam čtyři výtisky novinových 
článků, které si soudce Liebetreu soukromě stáhl pár dní před soudem, 
všechny z evidentně levicových zdrojů: Dokonce si o mně vytiskl dlouhý 
a velmi nepřátelský článek z německé wikipedie, neoficiální internetové 
encyklopedie, přičemž klidně ignoroval, že ačkoliv je v ní odkaz 
na několik dalších webových stránek, které na mě útočí, neodvažuje se ani 
uvést odkaz na můj vlastní web, jak bez skrupulí prohlašuje „z právních 
důvodů“. 

Pokud jde o další články, které četl, tak například Süddeutsche Zei-
tung otiskly blouznivý článek Evy Menasseové, mladé židovské novinář-
ky. Několikrát jsme se potkali v roce 2000 během londýnského soudu 
s Lipstadtovou a docela se mi líbila. Menasseová o procesu psala pro 
Frankfurter Allgemeine Zeitung a dokonce o něm napsala první z celkem 
sedmi vydaných knih na toto téma. Uměla dobře psát a první rozhovor 
publikovala ve Frankfurter Allgemeine poté, co strávila večer u nás doma 
na Grosvenor Square. Byla přátelská a pozitivní. Patrně se jí za to však 
dostalo pokárání a možná i napomenutí, aby se to už neopakovalo. 

Po zbytek soudu s Lipstadtovou na mě ve svých článcích jen lila špínu 
a žluč. 

Když teď psala pro Süddeutsche, na ponaučení si vzpomněla. Svůj 
prostor využila k tvrzení, že bych měl u chystaného soudu dostat tvrdý 
nepodmíněný trest, neboť jsem nepochybně vinen. Právo Evropské unie 
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ani Charta lidských práv OSN nehrají roli, prohlásila preventivně (a pode-
zřele dobře informovaně), protože rakouský Verbotsgesetz má ústavní 
charakter, a  tak je nadřazen zákonům Evropy a OSN. Kdyby novinářka 
takto předem určovala výsledek soudu v Británii, šla by ihned do vězení 
za znevažování soudní autority. 

V Británii by ostatně byl odvolán soudce, který by si ještě před zahá-
jením procesu mimosoudně sháněl informace surfováním po internetu. 
Liebetreu nebyl přítel, ale Kresbach mě i přesto nadále ujišťoval, že je. 

O několik týdnů později mne Kresbachův nástupce upozornil na to, co 
se stalo v místnosti pro porotu. V hlavní části soudního protokolu, který 
jsem se neobtěžoval číst, bylo zaznamenáno, že Liebetreu agitoval za co 
nejtvrdší možný trest a naléhal na porotu, aby ignorovala všechna tvrzení, 
předložená při veřejném líčení pro zmínění trestu. 

 
Ke zlidštění cely, jež nyní byla mým domovem, jsem toho mohl udě-

lat jen málo. 
Po pár týdnech jsem si na zeď u zamřížovaného okna vylepil fotogra-

fie svých dcer a pak, když mi začaly psát, i fotografie jejich dětí. Musel 
jsem se smát, když jsem poprvé četl v skutečnosti neznalém britském 
tisku – v tomto případě se jednalo o smyšlenku vypuštěnou The Sunday 
Express – že „se děti pana Irvinga od něj odcizily“. Nebo: „Irvingovo 
dvojče Nicholas, penzionovaný úředník, a starší bratr John, penzionovaný 
důstojník RAF, nechtějí mít s jeho názory nic společného,“ jak napsal The 
Daily Telegraph po soudu. 

Noviny si dokonce vymýšlely věci, které prý měly říct mé děti. Už 
dávno jsem se vzdal uvádění takových věcí na pravou míru. Rozdíl mezi 
mediálním obrázkem a realitou se stále rozšiřuje jako seizmická zlomová 
linie v Kalifornii nebo Mezopotámii; jakmile se otevře první prasklina, je 
nemožné ji zase zavřít. 

Má nejstarší dcera je s anděly – vzala si život krátce před soudem 
s Lipstadtovou, beznohá a do značné míry paralyzovaná po hrozné nehodě. 
V rakouském vězení nebyl den, kdy bych na ní nemyslel. Její tři sestry žijí 
s manžely ve Španělsku a Austrálii, a má pátá dcera Jessica, které brzy 
mělo být 12 let, v Londýně. 

Beatrice na jaře přiletěla z Brisbane do Vídně navštívit mě a ukázat mi 
svou první dceru. Po 20 000 kilometrů dlouhém letu jim stejně jako ostat-
ním návštěvám povolili jen patnáctiminutovou návštěvu a rozhovor se 
mnou přes zvukotěsné, půl metru široké okénko. Než jsem se na konci 
mohl rozloučit, telefon náhle ohluchl. Přišel s ní i její australský manžel, 
ale nepustili ho dovnitř. Ordnung muss sein (pořádek musí být). Předpisy 
jsou předpisy. 
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Nezaujatě. Zvýraznění propiskou jsou soudcova: Peter Liebetreu mě před proce-
sem soukromě studuje – stahováním mně nepřátelských článků z internetu 
a četbou a poznámkami k pasážím o mně z německé wikipedie, neoficiální inter-
netové encyklopedie, neblaze proslulé svými zaujatými životopisy. Kdyby to udělal 
britský nebo americký soudce, byl by ze svého křesla rychle sesazen. 
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Bente mě bohužel nemohla navštívit ani jednou, protože byla na od-
jezd z Londýna příliš nemocná. To navíc k mému smutku samozřejmě 
znamenalo, že mě nemohla navštívit ani Jessica. 

Začátkem května mě z Madridu přiletěla navštívit dcera Paloma. 
Zeptala se, zda jsem dostal dárky, které rodina poslala přes dr. Kresbacha 
k mým březnovým narozeninám – ona sama poslala kvalitní CD přehrá-
vač a cédéčka s klasickou hudbou. 

Až doteď jsem o nich neslyšel, což mi nešlo na rozum. Při příští ná-
vštěvě jsem se Kresbacha zeptal – povýšeně uznal, že ano, před pár měsíci 
dostal a otevřel dárky, dopisy a finanční příspěvky. Nikdy jsem je však 
nedostal a posléze jsem na tohoto zmateného právníka podal dvě oficiální 
stížnosti u advokátní komory ve Vídni. Nijak proti němu nezakročila. 

Jak hořce jsem teď litoval, že jsem si nenajal dr. Herberta Schallera, 
když jsem měl tu možnost! 

 
Dveře cely zůstávaly zavřené 23 nebo 24 hodin denně. Během dne se 

dvakrát nakrátko otevíraly – při podávání snídaně (hrnku teplého nápoje 
a čtvrtky černého chleba) v 7:00 a teplého oběda v 10:30. Ve 14:30 dozor-
ce přinášel večeři v misce, kterou jsem dostával skrz malý, čtvercový 
otvor. O víkendech podávali večeři spolu s obědem v 10:30. Večeře se 
skládala z malé vaničky krůtí paštiky na černý chléb, nebo kusu sýra 
o velikosti krabičky zápalek a třeba celé syrové cibule. 

Odpoledne, když byla podána večeře a všichni dozorci šli domů, zů-
stala obrovská budova prázdná, až na tři nebo čtyři zaměstnance. (My 
vězni jsme si toho neměli být vědomi.) Pak vypukla kakofonie, protože se 
vězni přilepili na okenní mříže a rozmlouvali se svými komplici ve 39 
různých jazycích přes dvůr, čímž své příběhy nepřímo předkládali soudci. 

Kousek oblohy nad dvorem postupně tmavnul a spirály žiletkového 
drátu zalilo světlo ze světlometů na střeše. Paprsky reflektorů nemilosrdně 
zářily do našich cel bez závěsů celou noc. 

Někdy jsem v noci slýchal dětský pláč nebo křik vězeňkyň z oken 
ve čtvrtém patře. Rodily tady ve vězení, ale my je vídali jen zřídka – po-
kud jsme je potkali, tak tehdy, když byly vedeny po dlážděných vězeň-
ských chodbách v malých, ploužících se skupinkách po pěti nebo šesti, se 
sklopenýma očima, neupraveným oblečením a rozcuchanými vlasy. 

Ze sousední cely číslo 20 zněl několik večerů srdceryvný cikánský ža-
lozpěv, trvající dlouho přes půlnoc. Za jiných okolností by to mohlo být 
inspirující, ale teď ne. 
 

Všechny dny se při zpětném pohledu rozpíjí v šedivou, jednolitou 
šmouhu. Dozorce občas otevřel dveře s jediným slovem: „Anwalt!“ (ad-
vokát) nebo „Besuch!“ (návštěva). 
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Fotografie na zdi cely. Má nejstarší dcera Josephine (uprostřed) se sestrami 
Pilar (vpravo) a Beatrice – snímek ze šťastnějších dob. V srpnu 1977 beru rodinu 
podívat se do Tuly, starověkého hlavního města Toltécké říše v Mexiku. (Má třetí 
dcera Paloma na fotografii není.) 

 
 
 „Anwalt“ znamenal tříhodinový výlet do druhého patra a čekání 

ve smrduté, zakouřené zajišťovací cele s neveselými nápisy načmáranými 
po zdech – vydrž to, Sisi – tvůj medvídek –, dokud dr. Kresbach nedorazil 
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na svůj obvykle pětiminutový rozhovor. Nikdy však nemluvil o taktice 
nebo odvolání. Pak znovu do zajištění a čekat na eskortu do cely 
a všechno, co jsem už psal. 

„Besuch“ byla návštěva. Úplně první host krátce poté, co noviny při-
šly na mé zatčení, byl docela nečekaný – kdysi krásná a elegantní dáma, 
o které jsem už psal, teď po šedesátce a zchromlá. Ukázal jsem na telefon 
před ní a ona ho zvedla. 

Poněkud mě vyvedla z míry slovy na uvítanou: „Poznáváte mě?“ 
Po mém nejistém přikývnutí mi napověděla: „Brigitte.“ 
„Brigitte Müllerová!“ vykřikl jsem (po provdání se teď jmenovala ji-

nak). Váhavě se usmála, potěšená, že si i po všech těch letech pamatuji 
její jméno. 

Naposled jsem jí viděl před 45 lety. Byl jsem tehdy mladý a ve formě, 
otec čtyř malých dcer. Rodina jela do Španělska a já se za nimi vydal 
z Londýna o tři týdny později. Ve vlaku z Boulogne jsem seděl naproti 
hezké, dvacetileté Rakušance z Korutan a celou cestu do Paříže jsme si 
povídali. Při přestupu na vlak – ona do Mnichova a Klagenfurtu, já 
do Španělska – jsme měli tři hodiny času, tak jsem ji pozval do restaurace. 
Samozřejmě, že když jsem dorazil do severního Španělska, tak jsem to 
všechno Pilar přiznal. 

Teď seděla na druhé straně zvukotěsného skla. 
„Dostal jste můj dopis?“ zeptala se ostýchavě. V mysli jsem se vrátil 

k ránu před dávnými roky, kdy se v mé ložnici na Grosvenor Square roz-
svítilo světlo a Pilar rozzlobeně křičela: „Kdo je Brigitte Müllerová?“ 

Ano, dostal jsem dopis od Brigitte mnoho měsíců po naší cestě vla-
kem. Byl však sedm stran dlouhý, psaný rukou v němčině a já ho strčil 
do kapsy s tím, že si ho přečtu později. 

„Procházela jsem ti kapsy,“ křičela Pilar, „a našla jsem tohle!“ 
Uklidněný vědomím, že dopis, ať už obsahuje cokoliv, je německy, 

jsem zadrmolil něco o tom, že to je ta dívka z léta, o které jsem jí říkal – 
o nic nejde. 

„Tak jak vysvětlíš tu poslední větu?“ opáčila. 
Poslední větu? Ještě jsem nečetl ani první. 
Ukázalo se, že Brigitte ve své mladické nevinnosti zakončila dopis 

anglickou větou – větou, kterou jsem si živě vybavil, zatímco jsem se 
usmíval na postarší dámu, sedící teď naproti mně v Josefstadtu: „Letos 
o Vánocích budu lyžařskou instruktorkou v Tyrolsku,“ ocitoval jsem jí to 
do telefonu. „Přijeď a já tě naučím pár věcí.“ 

V obličeji se jí na chvíli objevil záblesk radosti. Ale jak nás ty roky 
oba změnily. Byla paralyzována po dálniční nehodě a celá shrbená. Tělo 
měla ztuhlé, pokřivené a mohla psát jen levou rukou. 
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Přinutila se k bolestnému úsměvu a vysvětlila mi, že se ráno vydala 
z Klagenfurtu na pětihodinovou cestu vlakem a odpoledne se zase vrací. 
Chtěla mě vidět, když jsem v roce 1989 vystupoval v jejím městě – šlo 
o osudné přednáškové turné, které teď po 16 letech vedlo k mému zatče-
ní –, ale davy marxistů zablokovaly sál a má přednáška byla zrušena. 

Zeptal jsem se, jak se dozvěděla, že jsem tady. 
„Můj syn Knut,“ řekla a dodala téměř omluvně „mám tři už dospělé 

děti – je v berlínské filharmonii, houslista. Jsou na turné v Číně. Noviny 
tam jsou vašeho zatčení plné – píší o porušení vašich lidských práv.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Guardian v recenzi mé biografie Adolfa Hitlera v roce 1977 zveřejňuje 
 mou povedenou karikaturu od Davida Smitha. Odkoupil jsem na ní práva  

a teď ji používám jako ikonu. 
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Měním právníky a jdeme do protiútoku 

 
Návštěvy se množily. Jednou měsíčně přicházel usmívající se dozorce 

a oznamoval: „Besuch! A je to Réka.“ To byla mladá maďarská vdova, 
letuška u společnosti Malév, jejíž otec četl mé knihy. Vzali mě za svého. 
Po pár návštěvách o ní mluvilo celé vězení. Byla nesmírně pohledná 
a mezi přítelkyněmi zločinců působila nevinným dojmem. Pravidelně mi 
přivážela dárky ze vzdálených destinací jako Damašek, Tokio nebo 
Peking. Bylo to většinou oblečení a podle něj jsem bez větších obtíží do-
spěl k závěru, že i ti největší orientálci jsou o několik velikostí menší než 
my Angličané. 

Po 20. únoru sem chodili pro změnu novináři. Návštěvy jim domlou-
val dr. Kresbach – mám podezření, že za úplatu – a soudce, který takové 
návštěvy schvaloval, proti tomu patrně nic nenamítal. První byl úlisný, až 
příliš přátelský, anglicky mluvící nezávislý novinář z Berlína, píšící, jak 
tvrdil, pro londýnské noviny. Na rozdíl od novinářů-zaměstnanců musí ti 
na volné noze články něčím okořenit, aby byly prodejné: Proto je to mi-
mořádně nebezpečný druh autorů. 

Dával si pozor, aby mi neprozradil své jméno – později jsem se do-
zvěděl, že to byl Greenfield –, ale směřování jeho otázek mě okamžitě 
uvedlo do střehu. Souhlasil bych, zeptal se spikleneckým šeptem, že Židé 
opět ovládli Vídeň a že za celé toto martyrium mohu poděkovat jim? Dal 
jsem mu vyhýbavou odpověď. Řekl jsem, že nejsem obeznámen 
s vídeňskou politikou. To mu však nezabránilo vložit mi tato slova do úst, 
když za pár dní publikoval článek v londýnských The Independent. Věděl, 
že mu v tom těžko můžu zabránit. Že mu to bez problémů projde. 

Jiní novináři, kteří se mnou dělali rozhovory, se dopouštěli opačného 
hříchu, totiž vynechávání. Když má tvrzení nesouhlasila s tím, co čekali, 
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že řeknu, nebo s pozicí, kterou hodlali zaujmout a k níž je nepochybně 
instruovali jejich vydavatelé, tak prostě vynechávali, co jsem řekl. Tak se 
stalo, že mě jednoho rána společně navštívili dva novináři, jeden 
z kvalitních vídeňských novin Die Presse a druhý z Rakouské tiskové 
agentury. Dlouze mě vyzpovídali – a s problémy, protože měli na komuni-
kaci se mnou přes malé zvukotěsné sklo jen jeden telefon. 

To, co publikovali, mě silně poškodilo a nakonec vedlo k dalšímu vy-
šetřování mé osoby. Naštěstí byl Michael Klackl svědomitý státní zástup-
ce a nový případ důkladně prověřil. V soudním spisu jsem po měsíci ob-
jevil originální rukopisné poznámky obou novinářů, obsahující klíčové 
věty, které jsem ve skutečnosti pronesl, a jež bez jakéhokoliv rozumného 
důvodu vypustili. 

Například: „Nikdo normálně uvažující nemůže popřít, že nacisti zabili 
miliony Židů,“ prohlásil jsem rozvážně. V jejich článcích po tom nebylo 
ani stopy. Byl jsem „popírač holocaustu“. Tak si to sami říkali a ten obrá-
zek nesmělo nic narušit. 

Také jsem popsal, jak mě úřady držely v izolaci bez možnosti kohoko-
liv kontaktovat, což jsou přesně metody gestapa Nacht und Nebel – noc 
a mlha; a poukázal jsem na nařízení rakouské ministryně spravedlnosti, 
Frau Gastingerové, že mají být z vězeňských knihoven vyhozeny všechny 
mé knihy a spáleny – knihy, které vydaly Ullstein, Hoffmann & Campe, 
Bertelsmann a další přední nakladatelé. 

Die Presse otiskly můj ostrý komentář „Österreich benimmt sich wie 
ein NS-Staat“ (Rakousko se chová jako nacistický stát) jako titulek přes 
celou stranu, ale už bez mého předchozího vyjádření o Nacht und Nebel 
a nařízení vlády spálit mé knihy. 

Poslední kapkou pro policejní 
úřady bylo, když noviny oznámily, 
že se mi několikrát podařilo živé 
vysílání z našeho vězeňského kříd-
la, traktu C pro mé příznivce 
v Anglii. 
 
Návštěva ve vězení. Bente, která 
je nemocná v Londýně, nemůže letět 
do Vídně, což znamená, že mě nemů-
že navštívit ani nejmladší dcera. Místo 
ní mě navštěvuje Réka, která létá 
po světě s maďarskými aerolinkami 
Malév a jednou měsíčně mi přiváží 
balíčky se sladkostmi z Dálného vý-
chodu. Její příchod do návštěvní zóny 
vyvolává úsměv u každého dozorce, 
ne jen u jejich slavného vězně. 
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Na žádost Sky Television News v Londýně jsem jim zatelefonoval 
z automatu v místnosti na konci našeho bloku cel. Jakmile uslyšeli mé 
jméno, řekli: „Chvilku počkejte, pustíme vás živě“ – a tak jsem zjistil, že 
z malé telefonní místnůstky ve věznici Josefstadt mluvím k milionům lidí. 

Satelity přenášely můj hlas po celém světě. Mluvil jsem, dokud mi 
nedošel kredit na kartě. Posílen tímto úspěchem jsem příště s novou tele-
fonní kartou mluvil s Independent Television News, největším zpravodaj-
ským kanálem v Anglii, a pak v programu BBC „Today“, jejich hlavní 
ranní rádio show. 

Poslední zmíněný patnáctiminutový rozhovor s Kirstie Mackenzieo-
vou byla možná chyba. BBC umístilo audionahrávku na svůj web 
a Staatspolizei ve Vídni ji pak mohla použít proti mně. Představa svobod-
ného projevu, za který Britové – i BBC – tak statečně bojovali ve druhé 
světové válce, je některým lidem v Rakousku stále cizí. 

Když se mě slečna Mackenzieová v programu BBC zeptala na důkazy 
mého tvrzení, že Adolf Hitler nikdy neplánoval žádnou genocidu Židů, 
odpověděl jsem otevřeně: Poukázal jsem na logické důkazy, které odporu-
jí jakémukoliv plánu totální genocidy – důkaz, že nacistické Německo 
umožnilo do roku 1941 emigraci 200 000 Židů; skutečnost, že ještě v roce 
1944 došlo k několika výměnám tisíců Židů z táborů Bergen-Belsen a Vit-
tel za expatriované Němce, propuštěné ze spojenecké internace; a jedno-
značný důkaz, že když měla být v lednu 1945 obsazena Osvětim, nacisté 
evakuovali na západ 70 000 Židů, kteří zde stále byli (včetně Anny Fran-
kové), případně jim dali možnost (již využil také nemocný Otto, otec An-
ny) zůstat v táborové nemocnici a nechat se ošetřovat doktory SS, dokud 
nepřišli Rusové. 

Jak se ukázalo, říkat takové věci je v Rakousku nezákonné. Pravda 
nepředstavuje před Verbotsgesetz žádnou obhajobu. Mé tradiční upozor-
nění, že „nikdo normálně uvažující nemůže popřít, že nacisti zabili milio-
ny Židů“, BBC bohužel při umístění nahrávky na svůj nesmírně populární 
web vystřihla, a tak má následná poznámka „nikdo nemůže omlouvat, 
že...“ vyzněla jako vedlejší, osamělá a bezcílná. 

Výsledek byl nepěkný. Rakouský tisk okamžitě běsnil nad mým zá-
keřným vězeňským vysíláním. Ve vídeňském parlamentu bylo vzneseno 
několik interpelací. Celý trakt C byl na několik dní zbaven výhody telefo-
nování – možná bylo štěstí, že moji spoluvězni nevěděli, komu za to mů-
žou poděkovat. Ministerstvo spravedlnosti vydalo nařízení, datované 
6. března 2006, zakazující Davidu Irvingovi jakékoliv použití telefonu 
nebo návštěvu novinářů. 

Toto nařízení mi bylo jednoho dne oficiálně předáno v cele a musel 
jsem ho podepsat. Řadu měsíců jsem tak nemohl mluvit s Bente ani Jessi-
cou a v důsledku toho se na ně v Londýně valila jedna pohroma za druhou. 
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Při příští večerní skupinové debatě mi jeden podvodník – oženil se 
s bývalou manželkou dr. Kresbacha a poněkud nezvykle přijal její příjme-
ní Kresbach – s úšklebkem řekl, že se šeptandou dozvěděl, že mě státní 
zastupitelství kvůli lehkovážným rozhovorům s médii hodlá opět obvinit. 
Státní zástupce Michael Klackl se chytil všech rádiových i novinových 
výstupů, hlavně lží, prodaných Greenfieldem anglickému tisku, a pustil se 
do přípravy druhého obvinění. Teď už to mohlo být jenom horší. Nový 
soudní spis ukázal, že Klackl požaduje, abych byl obžalován podle para-
grafu 3 (h) Verbotsgesetz, ne 3 (g) jako předtím. 3 (h) znamenal spodní 
hranici trestu 5 let a horní 10 nebo dokonce 20 let s možným doživotím 
pro „nebezpečné recidivisty“. 

Můj právník Kresbach oněměl. Byl úplně vykolejený. 
Já byl zděšený. Pomalu jsem začínal chápat, kam to celé směřuje. Byl 

jsem v rukách nepřítele. Mohli si se mnou dělat, co chtěli. Světélko, které 
se matně mihotalo na konci tmavého, tři roky dlouhého vězeňského tunelu, 
teď vypadalo, že úplně zhaslo. 

 
V polovině dubna jsem si nepříjemně uvědomoval, že se blíží konec 

lhůty pro podání odvolání a dr. Kresbach se se mnou o příslušných doku-
mentech vůbec nebaví. Přes vězeňskou šeptandu jsem se dozvěděl, že 
ujistil obžalobu, že nepodá seriózní odvolání, ani neplatné odvolání, 
prostě nic. Bylo to závažné rozhodnutí, ale jelikož se mi o tom nezmínil, 
nepřikládal jsem fámám význam. 

Odvolání proti tříletému trestu muselo být podáno do 22. dubna 2006, 
jinak jsem to měl na pěkně dlouho. Z obavy z Kresbachovy nečinnosti 
jsem napsal dopis dr. Herbertu Schallerovi, zkušenému právníkovi, který 
se mnou zažil bitvy v Mnichově na začátku 90. let. Poprosil jsem ho, aby 
přijel na návštěvu. 

Schaller byl ochotný dát do pořádku zmatky, které Kresbach nadělal, 
za předpokladu, že dám nějak dohromady peníze na jeho honorář. 

„Jsem starý člověk, pane Irvingu,“ řekl, „a musím vyžít z příjmů jako 
obhájce zločinců.“ To byla pravda. 

Zatím se neoficiálně pustil do práce. Řekl, že Kresbach se s ním bě-
hem soudu odmítl radit a dokonce tam s ním i jen sedět u stejného stolu. 

Na příští návštěvě mi Schaller řekl, že Kresbach od prosince 2005 ne-
zažádal o možnost prostudovat soudní spis, ačkoliv do něj od té doby 
přibyla spousta nových dokumentů. 

Byl jsem v šoku. Poprosil jsem dr. Schallera, aby mě navštívil ještě 
odpoledne a s Kresbachem jsem si to vyřídil ve čtvrtek 13. dubna. 

„Jak na tom jste s odvoláním?“ zeptal jsem se. 
Kresbach si zapálil viržínko, opřel se o židli a odhrnul si pramen vlasů 

z očí, dávaje si pozor, aby se vyhnul pohledu do těch mých. 
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„Můj asistent na tom začne pracovat dneska odpoledne,“ odpověděl. 
„Zítra je Velký pátek,“ odpověděl jsem roztrpčeně. „Pak bude veliko-

noční víkend. Dokumenty musí být dodány k soudu do příštího víkendu. 
Měl jste dva měsíce od skončení soudu a ještě jste nezačal. Jste propuš-
těn.“ 

Vstal jsem a vyžádal si eskortu zpět do zajišťovací cely. 
„Schaller u odvolacího soudu nikdy nevyhraje!“ vykřikoval Kresbach 

divoce, když jsem zavíral dveře do místnosti pro rozhovory s právníky. 
To také nebyla pravda. 
„Úplný nesmysl,“ vyprskl Schaller, když jsem mu to říkal o hodinu 

později. Ještě týž den jsem ho znovu najal. 
 
Když jsem se díval na tohoto šlachovitého, bulteriéra připomínajícího 

právníka s bílými vlasy, cítil jsem se náhle povzbuzen. Možná bychom 
nakonec mohli vyhrát. 

Ještě ten den, 13. dubna, jsem podepsal formální listinu, kterou jsem 
vyměnil dr. Elmara Kresbacha za dr. Herberta Schallera. Tak mohl podá-
vat všechna další odvolání. Bylo to osudové, možná dokonce fatální roz-
hodnutí: Rakouští soudci asi neplanou o nic větší láskou ke Schallerovi 
než jejich britské protějšky ke mně. 

Tentýž den v kanceláři státního zástupce na druhém konci rozlehlého 
vězeňského komplexu Michael Klackl také podepsal dokument – formál-
ně podal odvolání proti tříletému rozsudku. Tvrdil, že je příliš nízký 
a požadoval jeho zvýšení. 

Bylo to jako za starých časů. Herbertu Schallerovi bylo už 83 let, ale 
byl to odborník znalý věci a energičtější než právníci v polovičním věku. 
Když jsme si podali ruce, tváře mu protkaly červené tečky, prozrazující 
jeho vzrušení. Vzpomněl jsem si, jak jeden důstojník popisoval polního 
maršála Erwina Rommela, když se v roce 1943 vracel vybojovat svou 
poslední bitvu do Tunisu – jeho záhadná nemoc najednou zmizela 
a působil jako kůň, který uslyšel vzdálené troubení loveckého rohu. 

Zavolal jsem pro eskortu. Schaller, celý život dobrý a věrný voják, 
pracoval přes velikonoční víkend a včas vypracoval dokumenty pro odvo-
lání. 
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Když je pravda špatná. Můj nový advokát, dr. Herbert Schaller, u soudu zaujímá 
Churchillovskou pózu a Winstonovi se vyrovná i rétoricky. Vídeňský tisk ho nemá 
rád a po našem vítězném odvolání hlasitě agituje za jeho zatčení. Jeden takový 
uřvaný článek píše do týdeníku Profil Christa Zöchlingová, novinářka, jejíž chybné 
informace v komunistických Arbeiter Zeitung v roce 1989 přispěly k mému zatčení. 
20. února 2006 je spatřena, jak sedí v restauraci u vídeňské soudní síně a připra-
vuje se na svědectví proti mně. 
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Život ve vězení 

 
Příběh, který jsem chtěl vyprávět studentům ve Vídni – kdybych ne-

byl zatčen –, byl výjimečný. V dubnu 1944, několik týdnů poté, co nacisté 
vpochodovali do Maďarska, SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann navá-
zal kontakt se židovskými vůdci v Budapešti a navrhl dohodu: Když mu 
zajistí velkou sumu peněz, nebo alternativně 10 000 nákladních aut k vy-
užití, jak sliboval, pouze na východní frontě, pak ušetří milion maďar-
ských Židů před deportací do Osvětimi. Prvních 600 by mohlo být jako 
ukázka dobré vůle vydáno přímo do Palestiny, zbytek by šel do Ameriky. 

Z archivů doposud nebylo možné určit, jak vážně byla tato nabídka 
myšlena. Osobně mám podezření, že šlo o machiavelistický pokus Reichs-
führera SS Heinricha Himmlera vrazit klín mezi Londýn, Washington 
a Moskvu. 

Vůdce židovské komunity v Maďarsku, Joel Brand, nechal manželku 
s dětmi v Budapešti jako rukojmí a odletěl německým kurýrním letadlem 
do Istanbulu spolu s detaily nabídky a Židem, který byl agentem gestapa. 
Zanedlouho byli zadrženi britskou rozvědkou v Sýrii a Brand strávil příští 
měsíce v britském zajetí v Káhiře. V srpnu 1944 byl propuštěn, ale jen 
do Palestiny. Tou dobou už bylo na záchranu maďarských Židů pozdě. 

Co je na tom příběhu – historikům poměrně dobře známém – jedineč-
né, je věc, kterou jsem objevil v britských archivech při bádání ohledně 
biografií Winstona Churchilla a Himmlera – totiž důkaz, že britští odbor-
níci na prolamování šifer, experti na dešifrování židovských a německých 
zpráv, ze svých zpravodajských základen v Anglii a Palestině celou epi-
zodu jen v tichosti sledovali: Archivy v Londýně obsahují mnoho šifrova-
ných zpráv mezi Brandem a jeho zástupci, i zástupci Židovské agentury 
ve Švýcarsku, Turecku a Palestině. Když jsem byl zatčen, měl jsem u sebe 
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přepisy těch zpráv. Byla zde například židovská zpráva, obsahující spous-
tu hebrejských kódových slov, poslaná Nathanem Schwalbem 
ze Švýcarska „výboru“ v Istanbulu, a informující o poslední zprávě doda-
né kurýrem z Maďarska: 

 
„Přes poslíčka jsem 25. dubna [1944] dostal dopis od Joela [Branda]. 

Willi [Wilhelm, krycí jméno pro Eichmanna] stojí za ním se svým plá-
nem... Dosáhli odložení deportace a dostali odpověď, že v zásadě nejsou 
námitky proti emigraci 600 osob [do Palestiny] a emigraci do Arye [USA]. 

S ohledem na skutečnost, že Wilhelm je pro emigraci [maďarských 
Židů] do Arye, je nezbytné, aby Tartskower [americká vláda] potvrdila, že 
je připravená je přijmout. Posel dnes odjel... Převedl jsem asi půl milionu 
švýcarských franků jako dar od strýčka [strýček byl pokladník Židovské 
agentury] Joelovi [v Maďarsku] a Gizi [paní Gizi Fleischmannová 
na Slovensku]. Také Heini a Rolf jim poslali dárky. [Poznámka britské 
rozvědky: Patrně Heini Bornstein, zástupce Hashomer Hatzair v Basileji, 
a Rolf Schloss, Baden, původně z Holandska].“ 

 
Britové si byli Eichmannovy nabídky dobře vědomi, a pak se v Istan-

bulu brzy objevili Američané. Britové na návrh ministra zahraničí Antho-
nyho Edena jednali pomalu, zatímco maďarští Židé byli po desetitisících 
deportováni do koncentračních táborů v Německu. Američané se k tomu 
postavili jinak a chtěli zjistit, jak je Eichmannova nabídka upřímná. 

„Wiederbetätigung!“ ječel rakouský soudce, dr. Peter Seda, rozhodu-
jící o vazbě pár dní po mém zatčení, když jsem mu nastínil historii Eich-
mann-Brand, a šokovaně zvedl ruku, aby mě zastavil. Wiederbetätigung – 
to byl název zločinu, o němž mi bylo absurdně tvrzeno, že jsem ho spá-
chal: Oživování nacistické strany. Nešlo mi to na rozum – a nadále jsem 
zůstával na vazbě. 

 
Rakouské věznice jsou přeplněné a dole na vězeňském dvoře nebylo 

těžké pochopit proč. Dvacet procent vězňů jsou černoši. Většina z nich mi 
říkala – v jakýchkoliv jazycích, v nichž jsme se dokázali domluvit, anglic-
ky, španělsky nebo francouzsky –, že byli do Evropy přilákáni a touží se 
vrátit do svých vesnic v západní Africe. 

Asi deset procent vězňů patřilo na psychiatrické kliniky a ne do věze-
ní. Na našem dvoře bylo kdykoliv možné spatřit dva nebo tři duševně 
nemocné vězně, případně vězně předstírající chorobu. 

Jiní vězni byli zcela zjevně nevinní a kromě potřeby poskytnout za-
městnání přebujelému aparátu zaměstnanců věznice a právníků jsem nevi-
děl žádný důvod, proč tu jsou vůbec drženi. 

Podle rakouského práva jsou však vězni vinní, dokud neprokáží svou 
nevinu – což není zrovna snadné pro nešťastníky držené za mřížemi, bez 
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možnosti telefonovat a nucené využívat soudem přidělené obhájce, kteří 
se o své klienty už sotva mohou starat méně. 

Mezi takové vězně patřil Sal, elegantní, slušný, starý Albánec, jeden 
z vůdců hnutí za osvobození Kosova. Jednoho dne mi na dvůr přinesl svůj 
policejní spis, abych si ho přečetl. Spolu s kamarádem dali legálně do-
hromady dva miliony eur a 1-3 miliony dolarů na nákup zbraní pro kosov-
ské osvobozenecké hnutí. Peníze si od nich vzal překupník se slibem, že 
získá zbraně z jednoho ruského zdroje. 

Zbraně však nikdy nespatřili a peníze také ne. Po skončení války 
v Kosovu rozzlobeně trvali na vrácení financí, ale podvodník se obrátil 
na policii s obviněním, že po něm „chtějí peníze a vyhrožují mu“. 

I tomu nejméně inteligentnímu člověku bylo jasné, že Sala falešně 
obvinil, a policii by to mělo být jasné také. Příští čtyři měsíce jsem se 
díval, jak se z něj po fyzické stránce stává troska. Byl shrbený, vlasy měl 
umolousané, oblečení poškozené vlivem počasí. Oči měl vpadlé a tvář 
pohublou starostmi o rodinu, protože měl vyhlídku na strávení posledních 
let života ve vězení, zatímco se mu podvodník smál. 

 
 

 
 
Primární zdroje. 40 let jsem pátral v archivech po celém světě, na obou stranách 
železné opony, vždy preferujíc originální dokumenty před výpověďmi „očitých 
svědků“ a podobnými, ještě pochybnějšími prameny. Fotografie byla pořízena 
týden před mými 65. narozeninami u Britského státního archivu. 
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Jednou v úterý Sal na dvoře chyběl a já se obával nejhoršího, že se 
oběsil. Zeptal jsem se velitele bloku, Bezirks-Inspektora Bernhard Hor-
nicka – dobrého a svědomitého dozorce. 

„Včera měl soud,“ řekl Hornicek. „Freispruch – osvobozen.“ 
Mé tiché modlitby za toho starého muže byly vyslyšeny. 
Samozřejmě, že o podobných bezprávích se ve vídeňských novinách 

neobjevilo ani slovo. Ty se honily po posledních novinkách o unesené 
dívce Natasche Kampuschové. 

Dalšího starého vězně jsem v Josefstadtu potkal během čtrnáctidenní 
diskusní skupiny – to byla skupina půltuctu akademických a úřednických 
zločinců, kterým dovolili debatovat o aktuálních záležitostech pod dohle-
dem strážníka „Herr“ Grobmanna (v civilu, kterým nás samozřejmě neo-
klamal). Tento vězeň byl dobrosrdečný profesor a svou situaci bral filozo-
ficky. Divil jsem se, proč je tady s námi na vazbě profesor a už vůbec 
jsem nechápal, když nám to řekl. 

Byl zapojen do neustálého akademického handrkování, které se hojně 
vyskytuje na všech univerzitách. Byl to politický ekonom, a skvělý, ale 
Querkopf (podivín).  

Došlo i na politiku a mezi jeho oponenty byl rektor univerzity. Náš 
profesor, nový člen naší skupiny, mu napsal dopis, v němž mu doporučil 
brát jeho názory vážně, což zdůraznil slovním spojením „blutig ernst“, 
doslova „krvavě vážně“. Jeho odpůrce tato slova červeně podtrhl a předal 
dopis na státní zastupitelství. Teď byl obviněn z vyhrožování ublížením 
na zdraví a hodili ho mezi nás do vězení. Byl tam ještě po pěti měsících, 
čekal na soud a nevím, co se s ním stalo. Že tato epizoda neprospěje jeho 
kariéře, bylo jasné. 

Zase jsem byl jednou rád, že jsem se nedal na akademickou dráhu. 
 
„Jsme si celkem jistí výsledkem odvolání,“ napsal jsem německému 

právníkovi Marcusi J. Oswaldovi, který se zabýval případy podobnými 
tomu mému. „Celý svět žasne nad nesvobodou v Rakousku. Rakouský 
právní systém evidentně nikdy nepočítal s takovým ,odporem‘, jak to na-
zvaly The Times v nadpisu na titulní straně tři dny po soudu, a rozhodně 
ne s tímto mezinárodním zájmem o osud mé osoby. 

Mezinárodní tisk je velmi korektní, protože má práce spisovatele 
a historika je celosvětově dobře známá – napsal jsem 30 knih, které byly 
všechny vydávány renomovanými nakladatelstvími jako Ullstein, Bertel-
smann, Hoffmann & Campe, Scherz, Heyne, Rowohlt a tak dále. 

Dnes jsem však poprvé spatřil rakouské noviny z 21. února, den 
po soudu, a velmi mě znepokojila záštiplná, podlá a dokonce nenávistná 
slova rakouských bulvárních novinářů. 

Rád bych věděl, kdo nebo co je za celou tou věcí. Rakousko se stalo 
oázou paranoie a ani si to neuvědomuje. Všichni jsou posedlí údajnými 
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„nacistickými“ historiky a „revizionisty“. Mluvil jsem se zástupci tisku 
z celého světa, tedy svobodného vnějšího světa, a Rakousko je teď zhou-
bou tohoto světa a musí za to platit. 

Samozřejmě, že jako každý normální člověk neschvaluji hrozné zloči-
ny spáchané nacisty vůči Židům a ostatním. Ale já nejsem ani nacista ani 
Žid, jen britský historik, snažící se zjistit pravdu o velké židovské tragédii 
– jak, co a proč – a pokud je to v oblasti mého zájmu a za současných 
zákonů možné, také ji publikovat. Bez hněvu a stranění – sine ira et studio 
– přesně tak, jak mě to učili ve škole.“ 

 
Dvakrát nebo třikrát měsíčně byla zhruba desetičlenná skupinka od-

váděna chodbami do evangelické kapličky ve čtvrtém poschodí k podiv-
nému náboženskému obřadu, vedenému částečně německy a částečně 
anglicky, oživovanému rakouskými chvalozpěvy a africkými domorodými 
písněmi, včetně písně kumbaya. 

Dva pastoři se stali mými dobrými přáteli – oba byli narození v Ně-
mecku, ne v Rakousku – a občas mě odpoledne navštěvovali v cele. 

Jeden z nich, Mathias Geist, přišel jednoho odpoledne ke mně do cely, 
vypadal víc než naštvaný a drmolil tvrdé, dokonce nekřesťanské výrazy 
o vídeňských soudcích. Zeptal jsem se proč. 

„Sedm tisíc eur,“ odpověděl. „Proto.“ 
Jedny vídeňské noviny ho citovaly, jak kritizuje soudce z tohoto měs-

ta za jejich hrubost vůči svědkům. 
Skočil jsem mu do řeči poznámkou, že naopak britští soudci se mohou 

ve slušnosti přetrhnout a projevují svědkům i porotě až přehnanou zdvoři-
lost a úctu. 

Mathias sepjal ruce. Vysvětlil mi, že soudkyně magistr Nathalie Fro-
hnerová ho kvůli tomuto článku obvinila z pomluvy, üble Nachrede. 
I když ji nejmenoval, vzala jeho kritiku osobně. Odsouzení za üble Na-
chrede – v Británii trestný čin proti veřejnému pořádku, ale v Rakousku 
zločin – by ho stálo funkci pastora. Navrhovala mimosoudní vyrovnání 
a on neměl jinou možnost než souhlasit. 

Řekl jsem mu, že se na dvoře vídám s vězni, kteří byli obviněni 
ze získání peněz pod pohrůžkou. Usmál se, pak se ušklíbl a nechal to bez 
komentáře. Částku sedm tisíc eur, kterou mu soudkyně navrhla, jí předal 
v hotovosti ještě ráno: Byly to možná dva jeho skromné měsíční platy. 

Čím víc jsem se toho dozvídal o vídeňském právním systému, tím 
méně jsem ho chápal. 

 
Ve čtvrtek 13. dubna jsem psal příteli do Chicaga. Byl to den, kdy 

jsem změnil obhájce a měl jsem z toho dobrý pocit. 
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„Včera jsem si od jednoho dozorce půjčil rádio a musím říct, že celu 
výrazně oživilo... Hodně píšu, i když mi někdy skoro dochází inkoust a pro-
to začínám psát kratší slova. Vězni nemají mít inkoust, protože ho používají 
k tetování. Jo, už se akorát tak vidím, jak tetuji někoho z těch gangsterů. 

V Mnichově je dobrý historický institut, který mi posílá dokumenty, jež 
potřebuji k práci na Himmlerovi, takže můj čas tady není úplně promarněný. 
Napíšu zhruba 10 stran denně. Dnes méně, protože jsem strávil tři hodiny 
na druhém patře propouštěním starého právníka a přijímáním nového – 
dr. Herberta Schallera, který bude během 2-3 měsíců bojovat s odvoláním. 
Odvolání musíme podat do 10 dnů a v tom jsou ještě Velikonoce. 

Původní právník ve mně už vůbec nevzbuzoval důvěru. Velice slabý. 
Když mě odváděli ze soudní síně [20. února 2006] a ptali se mě TV reporté-
ři, řekl jsem: ,Jsem šokovaný.‘ Ve skutečnosti jsem byl šokovaný tím, jak 
byl slabý! Původnímu advokátovi je 46; ten nový je skoro dvakrát starší.“ 

 
Dále jsem mu napsal: „Jestliže ne písmo, tak styl psaní se mi ve vě-

zení obrovsky zlepšil. Přečetl jsem toho spoustu od Raymonda Chandlera 
a Mickey Spillaneho“ – amerických autorů detektivek. 

Schaller mě nezklamal. Po pár dnech jsem psal přítelkyni do Londýna, 
lady Renoufové: 

 
„Podali jsme odvolání akorát včas, 22. dubna. Státní zástupce také po-

dal dost chabé odvolání, požadující zvýšení tříletého trestu. V odůvodnění 
poukázal na mé „stovky přednášek po celém světě“; to by samozřejmě 
znamenalo, že rakouský zákon platí ve všech těchto zemích (ve skuteč-
nosti je vymahatelný pouze v Rakousku), a že jsem ve všech těchto před-
náškách mluvil o holocaustu a vychvaloval nacisty. 

To je naprosto absurdní, protože mé publikum ví, že mluvím o Chur-
chillovi, Polsku, Sikorskim, jaderném výzkumu, Rommelovi a maďarské 
revoluci v roce 1956, abych uvedl jen pár témat. Celé to je humbuk, byl 
by docela dobrý konkurent Davida Copperfielda! 

Nemyslím, že na soudce Nejvyššího soudu, kteří se budou odvoláním 
zabývat během 2-3 měsíců, udělá jeho výkon velký dojem. Samozřejmě, 
leda že... ale tento dopis prochází vězeňskou cenzurou, takže zbytek věty 
si musíte domyslet.“ 

 
Tři týdny poté dr. Schaller dokončil další fázi odvolání: 
 
„Dr. Herbert Schaller, 83 let, odvedl skvělou práci, když předvedl 

právnickou odbornost a bojovou energii, která jeho mladšímu (46) před-
chůdci, dr. Elmaru Kresbachovi, šokujícím způsobem scházela. Kresbach 
si udělal jméno v drogových případech... Právní odborníci říkají, že pokud 
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se odvolám k Evropskému soudu, Rakousko bude čelit obrovskému poža-
davku na náhradu škody.“ 

 
Schaller mě podrobně informoval. Doporučil jsem mu nepoužívat 

v žádných písemnostech výraz plynová komora – připomněl jsem mu, že 
tady v Rakousku to je jak červený hadr pro býka. 

„To nepotřebuji,“ odpověděl stroze, ale já chtěl mít jistotu. 
Pro dozorce v zajišťovací cele a ostatní vězně jsem se stal známou po-

stavou: Skoro všichni věděli, kdo jsem a proč tam jsem. 
Vzpomněl jsem si, jak mi kolega z cely, Bernhard, během prvního 

týdne tady řekl, co se stalo se všemi zločinci, kteří zmizeli z předních 
stránek novin – „Všichni jsou tady,“ zašeptal. 

 
Občas jsem na takové slavné vězně narazil. Jedním z nich byl Robert 

Mang, něco přes čtyřicet, expert na zabezpečovací systémy, který právě 
dostal čtyři roky za odvážnou loupež v muzeu historického umění, kde 
jedné noci v květnu 2003 ukradl známou solničku „Saliera“ ze zlata 
od Benvenuto Celliniho v ceně několika milionů. Podle novinových foto-
grafií byl elegantní, hezký a mužný, a brzy se psalo, že dostává stovky 
dopisů od obdivovatelek. 

Někdy jsem ho potkával v zajišťovací cele nebo ve výtahu a podávali 
jsme si ruce, jeden VIP druhému. Se skrytým potěšením jsem postřehl, že 
má odulý a vrásčitý obličej, což fotografie neukazovaly. Na ženy čekalo 
pěkné překvapení. 

V každotýdenní diskusní skupině jsme spekulovali, jak dlouho může 
trvat, než se mezi námi objeví Helmut Elsner, bývalý výkonný ředitel 
banky Bawag a postarší rakouský milionář, pod jehož správou banka ra-
kouského odborového svazu, ehm, řekněme „zašantročila“ miliardu eur, 
a který v té době bojoval proti vydání z Francie. Všeobecný názor byl, že 
až přijede, dají ho do třetího patra na marodku, pokud bude pokračovat 
nezbytný výmysl o jeho nemoci.∗ 

Jak šel čas, zvykl jsem si. S dobrou rutinou dny ubíhaly rychle. Byl 
jsem si však vědom, že několika velkým soudním žalobám, které jsem 
podal ještě na svobodě v Londýně, mimo jiné k přinucení britské vlády 
vrátit mi zabavené archivy, pomalu ale jistě dochází čas. 

„Podal jsem proti nim u Nejvyššího soudu žalobu o odškodné,“ psal 
jsem přátelům plný úzkosti z vědomí, že 40 let mého výzkumu je v ne-
bezpečí. „Ti parchanti teď hrozí zničit zbytek. V situacích jako je tahle se 
cítím úplně bezmocný. Londýnští právníci, které jsem si najal, se ukázali 
být firmou líných povalečů jako ten, kterého jsem si původně najal tady 
(a propustil). 

                                                 
∗ Helmut Elsner byl nedobrovolně vydán do Rakouska 13. února 2007. 
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Pobavení, nepobavení. Brigádní generál Walter Lange mě pozval, abych vystou-
pil před vyššími důstojníky v Koblenci – v přední řadě je generál Wüst, generální 
inspektor německých ozbrojených sil, který má jen slova chvály – a mluvím 
k Langeho důstojníkům, když přebírá 10. obrněnou divizi v Sigmaringenu. Pobou-
řený socialistický ministr obrany Hans Apel zakazuje mě opět pozvat. V roce 1981 
mluvím v témže městě se školáky o Rommelovi. K vystoupení mě zvou i velitelé 
americké armády v Německu. 
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Pořád poslouchám lidi nevinně se ptát: ,Proč nevyužíváte právníky?‘ – 
proti Lipstadtové – řval bych vzteky nad takovou nevědomostí. Každý, 
kdo má nějaké zkušenosti s právníky a najal si je, na to zná odpověď!∗ 

 
Přestávají mi stačit brýle. Mí optici jsou v Key West na Floridě. 
Všechno trvá tak dlouho, když jsi zavřený 23 nebo 24 hodin denně! 
Všechno skončí do Vánoc – nebo spíš do prázdnin – doufám.“ 
 
Můj optimismus byl vynucený a zpětně vzato si uvědomuji, že jsem 

tomu ve skutečnosti ani sám nevěřil. Vězeňský systém byl skoro postave-
ný tak, abyste si něco nalhávali. Vězni začali být institucionalizovaní 
a po propuštění zjišťovali, že je těžké se toho zbavit. Všechno hrálo proti 
tomu, aby se vyhnuli opětovnému zatčení. Motali se v začarovaném kruhu, 
v nepřekonatelné spirále. 

Jednou jsem se zeptal kolegy na bloku C, Gambijce Momo, co bude 
dělat, až ho pustí. „Vrátím se k řízení taxi,“ řekl optimisticky se širokým 
úsměvem. 

„Ne, nevrátíš,“ poučil jsem ho a předal mu moudrost, kterou zase jiní 
vězni dali mně. „Leda že teď někomu napíšeš, aby přišel a získal tvůj 
řidičák ze skladu věcí. Jinak než tě propustí, tak ty věci prohledají 
a pošlou řidičák na dopravní inspektorát s přípisem, že jsi tolik a tolik let 
neřídil. Takže budeš muset udělat výcvik a testy úplně znovu a – představ 
si: Nemáš žádné peníze.“ 

Tak poučné byly diskuse, které jsme mezi sebou na dvoře vedli my 
„protřelí kriminálníci“. 

Člověk postupně cítil, že se vzdaluje světu, kde se dodržují zákony 
a bezmocně se stává jedním z nich. Stejně jako oni jste začali pohlížet 
na vězení jako na domov: Žádné placení daní, žádné rodinné starosti, jídlo 
třikrát denně. 

Občas jsem si všiml, že nějaká tvář, která před několika měsíci zmize-
la, se objevila znovu – „Udělal jsem to zase,“ pronesl jeden kolega leda-
byle. V tomto případě to byl turecký drogový dealer, který byl předtím 
Hausarbeiter na našem bloku. „Čím jiným jsem se měl uživit?“ 

„Dostal jsem se až do Slovinska,“ vyprávěl další, jinak sympatický 
chlap, který vyloupil banku. 

„Vzal jsi čáru?“ zeptal jsem se vězeňským žargonem – konec konců 
jsem lingvista a hornoněmčina na vězeňský dvůr moc dobře nezapadá. 
Musíte mluvit a vypadat jako ostatní. 

„Ne, unikl,“ odpověděl. „To je rozdíl. Byl jsem venku na práci 
a prostě jsem se sem večer nevrátil. Když tě chytí po úniku, nenásleduje 

                                                 
∗  Gary Sh., partner v právní firmě Frank & Co., na mé dopisy měsíce nereagoval. Ukázalo se, že byl 

zaměstnán změnou pohlaví na ženu. 
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žádný dodatečný trest jako v případě útěku. Leda když unikneš s vězeň-
skými ponožkami, košilí nebo něčím. Pak ti přidají další dva roky za krá-
dež majetku věznice.“ 

„Aha,“ vyrazil jsem ze sebe ve snaze pochopit spletitosti vězeňského 
zákona. 

„Každopádně jsme s přítelkyní měli 25 000 eur a měli jsme namířeno 
do Španělska za novým životem. Zatelefonoval jsem do Španělska z pošty 
ve Slovinsku a tak mě druhý den dostali. Stimmenerkennung. Identifikace 
podle otisku hlasu. 

Byla v tom špetka hrdosti, že se stal obětí high-tech „chomoutu“. 
„Identifikace podle otisku hlasu?“ 
Přikývl. Soudce projednávající jeho vydání na to byl také hrdý. 
„,Nemá smysl, abyste zapíral svou totožnost,‘ řekl soudce. ,Je tu 

na vás spis od Interpolu.‘ A ukázal mi ho. Otisky prstů, policejní fotky – 
a otisk hlasu.“ 

Byl to graf vypadající jako EKG. Každý telefonický hovor v každém 
telefonním uzlu v Evropě se počítačově porovnává s databází Interpolu, 
obsahující otisky hlasů zločinců. I ve Slovinsku. 

Každopádně to je informace z vězeňského dvora, ne ze Scotland Yardu. 
Pokračovat na třetím dílu Churchillovy války jsem nebyl schopen pa-

radoxně proto, že ležel skoro dokončený v Londýně. Pracovat na pamě-
tech bylo snazší. Čas strávený ve vězení je ideální na přemýšlení a vzpo-
mínání v klidu a celkové samotě. Později jsem to nazval rekalibrace: Na-
stavení všech číselníků na nulu. 

 

       
 

Aktivní životopisec. Dva první svazky mé Churchillovy války.  
Obal druhého dílu jsem navrhl sám. 
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Když jsem dostal dokumenty, které jsem potřeboval, vrátil jsem se 
i ke koncipování biografie Reichsführera SS, Heinricha Himmlera – této 
zvláštní postavy Hitlerovy říše, která se dožila jen 44 let, ale dosáhla mno-
ha jak bizardních, tak i velkolepých věcí: Vybudování průmyslové říše, 
vytvoření obrovského a spletitého policejního státu i Waffen SS, nej-
strašnější válečné síly, jakou historie poznala – a zároveň byla odporným 
vykonavatelem toho, co se dnes nazývá holocaust. 

K mé radosti i překvapení mi pomohly přední světové historické insti-
tuty, ať už v Mnichově nebo Princetonu, a posílaly mi dokumenty, které 
jsem chtěl, „vzhledem k okolnostem“ bezplatně – s těmito „okolnost-
mi“ vesměs nesouhlasily. 

Občas jsem uvažoval, co si o jejich názorech asi myslí soudce Liebe-
treu, který mi cenzuroval všechnu odchozí i příchozí poštu. 

Každý pátek mi předali 50 nebo 60 dopisů a já na většinu ještě během 
víkendu odpověděl. 9. června 2006 jsem psal jednomu kanadskému příteli: 

 
„V první řadě se omlouvám za papír. Ranní nehoda s kávou úspěšně 

znečistila většinu mého zbývajícího papíru – ale ty jsi „rodina“, tak ho 
na tebe můžu použít bez (velkých) výčitek. Za další, díky (tisíceré) za při-
ložené fotografie. Líbilo se mi tričko a hodně jsem ocenil logo „Rakouští 
mamlasové“. 

Tohle uvěznění udělalo obrovskou díru v našich financích, nevratné 
letenky, honoráře za přednášky na univerzitách, atd. Asi 300 000 dolarů – 
to je díra, kterou čekám, že budu muset zase zaplnit. Himmler jde dobře, 
nemám v týdnu moc volných hodin. Mám asi jednu návštěvu měsíčně. 

Před měsícem jsem měl milou návštěvu, dceru z Madridu. 
Musím už končit. No, ne přímo „končit“, mám k napsání sto dopisů. 

Dobře, ne přesně sto, ale spoustu.“ 
 
Jak plynuly měsíce, začal jsem fungovat organizovaně. My, kdo jsme 

čekali na soud, jsme neměli povolené počítače ani notebooky. Já stejně 
pořád píši inkoustem a měl jsem u sebe plnicí pero – i když ne oblíbené 
Mont Blanc. Řadu knih jsem napsal perem Mont Blanc, které mi odkázal 
polní maršál Erhard Milch poté, co jsem sepsal jeho biografii. Když se 
pokazilo, poslal jsem ho do Mont Blanc na opravu a firma, která si mysle-
la, že mi tím udělá velkou laskavost, mi poslala zbrusu nové pero 
s vysvětlením, že to původní byla „starožitnost“. 

Nejdřív jsem psal na zadní strany vězeňských řádů a na obálky. Poz-
ději jsem dostal papír a nakonec jsem během věznění popsal 4 000 stránek. 

Inkoustové náplně představovaly trvalý problém. Celé týdny, kdy 
jsem musel psát tužkou, mi přátelé z celého světa posílali balíčky s ná-
plněmi, ale všechny mi je zabavovali – včetně přiložených dopisů – jako 
kontraband. Po aféře s telefonními rozhovory a mými knihami nalezenými 
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ve vězeňských knihovnách byli všichni nervózní z dalších interpelací 
ve vídeňském parlamentu, jak jsem se později doslechl. 

Nakonec mi jeden balíček s náplněmi přinesl druhý vězeňský kaplan 
a pak mi bachař, jehož jméno jsem se nikdy nedozvěděl, propašoval ce-
lých 15 balíčků, dost na to, aby mi vydržely přes rok. 

Ministryně spravedlnosti to sice neschvalovala, ale byl jsem podroben 
jednomu mimořádně bizardnímu rozhodnutí: Nesměl jsem z knihovny 
dostávat žádnou nebeletristickou literaturu. „Kvůli vašemu zločinu,“ od-
sekl mi jedovatě ředitel věznice poté, co jsem si ještě před zahájením pro-
cesu stěžoval u soudu. 

„Údajnému zločinu,“ opravil jsem ho a požádal o zavření dveří cely. 
Prožíval jsem i jistá zklamání. Jeden aukční dům v Mnichově mě in-

formoval, že v říjnu bude na prodej Himmlerův diář z roku 1940. Je to 
jeden z mála Himmlerových diářů, které ještě neobjevili a nezkoumali 
historici, ale vyvolávací cena byla 25 000 eur a pořízení kopie nebylo do-
voleno. 

Tyto měsíce mi poskytly možnost uvažovat o některých hlubších 
Himmlerových mystériích. Rodina mi z Londýna poslala kopii deníku 
jeho manželky, který jsem získal těsně před zatčením. „Práce na Heinri-
chu Himmlerovi pokračuje,“ oznamoval jsem přátelům na začátku léta. 
„Dočetl jsem deníky jeho manželky a na jejich základě napsal 120 stran 
poznámek. Je to smutný dokument – ona padesátiletá, on o sedm let mlad-
ší; ona vášnivě pečující o jejich dceru, která stále žije. V roce 1938 navá-
zal další vztah se ženou (již mrtvou), která mu dala v letech 1942 a 1944 
dvě děti, z nichž dnes žije pouze jedno.“ 

 
 

 
 
 
 
To nejlepší. Knihu Luftwaffe: vzestup a pád 
jsem postavil na nepublikovaných denících 
a písemnostech polního maršála Erharda 
Milcha, Göringova zástupce. 
 
Vydali ji Weidenfeld & Nicolson v Londýně, 
Little, Brown & Co. v USA a Ullstein 
v Německu, díky čemuž jsem se mohl  
přestěhovat na Mayfair, kde jsem žil  
dalších 35 let. 
 
The Times v recenzi roku 1967 napsaly: 
„Po nemalých zvratech osudu David Irving 
zaujal své místo mezi nejpřednějšími brit-
skými historiky.“ 
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Plně využít deník bylo obtížné, neboť Frau Himmlerová ho psala re-
trospektivně, často po týdny trvající odmlce, a čas určovala jen jako „mi-
nulé pondělí“ nebo „o Velikonocích“, takže jsem musel přijít na to, co to 
bylo za den. 

Himmler si evidentně nechával svá (často hrůzná) tajemství pro sebe. 
Pečlivá analýza deníku, která se protáhla na řadu týdnů, odhalila několik 
anomálií: O Židech se zmínila jen dvakrát nebo třikrát – Himmler s ní 
patrně vůbec nemluvil o holocaustu; a ráno 20. července 1944 jí nařídil 
odjet z Berlína do Bavorska – až večer po příjezdu domů do Gmundu se 
dozvěděla, že brzy odpoledne byl spáchán atentát na Hitlera. 

Z vlastní sbírky v Mnichovském institutu jsem získal kopii zápisu 
mého rozhovoru s Himmlerovým starším bratrem Gebhardem z roku 1971. 
Naštěstí jsem všechny své dřívější archivy týkající se bádání ohledně Hit-
lera daroval Institutu, takže byly zachráněny před zabavením v Londýně. 

Zaujalo mě, že jsem v tomto záznamu interview ani jednou nepoužil 
slovo „holocaust“, ale pak mi došlo proč – to slovo bylo v době našeho 
rozhovoru neznámé. Začalo se používat až později, v polovině 70. let. 

Gebhard popisoval, že mu „Heini“ v roce 1941 neřekl ani o chysta-
ném tažení do Ruska: „Každý den jsme viděli vlaky s municí a vojáky 
projíždějící přes Drážďany na východ,“ řekl, „ale o útoku jsme nevěděli 
až do dne, kdy k němu došlo.“ 

Od jednoho právníka v Chicagu jsem již získal a přečetl 200 stran do-
pisů, které psal Himmler v letech 1938 až 1944 své milence. I jí zamlčel 
holocaust (v polovině července 1942 psal, že cestoval po různých místech 
v Polsku včetně Lublinu a Osvětimi a další týden se pouze zmínil: „Jsou 
některé nepříjemné věci, které musím v zájmu Německa udělat.“). 

Vždycky jsem se snažil dělat všechno pro to, abych se věcem dostal 
na kloub. Možná čtenáři jednoho dne pochopí, proč se vždycky bavím, 
když vidím, jak mě mí protivníci v tisku označují za šarlatána a pseudo-
historika. 
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Ocenění za celoživotní dílo 

 
Většinu dní na jaře 2006 si kolem 11:15 hodin přes směsici ostnatého 

drátu, kamer a reflektorů našel cestu sluneční paprsek a na pár minut se 
zapíchl do mé cely. Kousek slunečního svitu o velikosti jablka se čtvrt ho-
diny plazil po podlaze. Radoval jsem se z něj, dokud se nevyšplhal po zdi 
naproti posteli a nezmizel. Jeden turecký Hausarbeiter měl potěšující in-
formaci, že se cely tady v Josefstadtu v létě mění na horkou výheň, proto-
že podlahy jsou natřené toxickou černou barvou. 

Jaro brzy skončilo a Rakousko zasáhla dlouhotrvající vlna veder. 
V únoru byly mrazy mínus 16 stupňů, ale teď teplota stoupala a začínalo 
být horko i z jiných důvodů. Na rozkaz Bůh ví koho se rakouské úřady 
připravovaly obvinit mě, samozřejmě „jménem republiky“, ze spáchání 
nového myšlenkového zločinu. 

Státní zástupce Michael Klackl v potemnělé, 150 let staré kanceláři 
na vzdáleném konci této deprimující, šedé, kamenné budovy, „Landlu“  
v srdci Vídně, začal připravovat druhý, potenciálně mnohem fatálnější 
proces proti mé osobě. Vězeňskou šeptandou se mi doneslo, že Klackl již 
otevřel soudní spis s novým jednacím číslem – poslední krok před formál-
ním vznesením obžaloby. 

Zatímco teplota venku dosahovala spalujících 35 stupňů Celsia, poli-
cie mě 16. června 2006 eskortovala před nového vyšetřujícího soudce, 
dr. Frederica Artnera, sídlícího v jiné části této rozložité budovy, abych 
čelil otázkám ohledně rozhovorů pro rakouská a britská média, uskutečně-
ných po soudu. Zdálo se absurdní, že ve svobodném světě, šest desetiletí 
po skončení druhé světové války, může vést novinový rozhovor k novému 
obvinění z trestného činu. 
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Nemohu popřít, že jsem měl obavy, ale nervozita se týkala mé rodiny. 
Přišli jsme o londýnský domov a na všechen zbylý majetek usedal prach 
ve skladu; Bente a Jessica měly dost starostí samy se sebou. 

Vědom si toho, že každý dopis, jakkoliv důvěrný, je stále cenzurován 
a kopírován státnímu zástupci, jsem oznámil jednomu příteli: 

 
„Vypadá to, že vídeňské trestní orgány doufají v druhou šanci. Raku-

šané zvažují znovu mě obžalovat za článek vydaný 3. března ve vídeň-
ských novinách Die Presse. Státní zástupce, dr. Michael Klackl, má ná-
mitky proti pasáži, v níž jsem upozornil na skutečnost, že Osvětim přežilo 
skoro 100 000 židovských vězňů, když byl tábor v lednu 1945 opuštěn. 
Orgány ještě víc rozčílil titulek celostránkového článku: Rakousko se 
chová jako nacistický stát. Za současné pomstychtivé nálady, pokud zdej-
ším úřadům nedojde ironičnost nového procesu, budu opět obžalován. 

Dnes v 9:10 ráno jsem byl předvolán k výslechu ohledně tohoto člán-
ku, zprávy vydané rakouskou tiskovou agenturou a nepochybně také 
ohledně rozhovoru pro „Today“ na BBC – ačkoliv tak daleko se soudce 
nedostal, protože jsem odmítl odpovídat na jakékoliv otázky. 

Mé pokračující věznění stojí rakouské daňové poplatníky přes 
1 000 dolarů týdně. Cena pro mě je samozřejmě nevyčíslitelná...“ 

 
10. června mi spoluvězni propašovali do cely jednu stránku vídeň-

ských novin Der Standard, obsahující rozsáhlý rozhovor s židovským 
historikem Raulem Hilbergem. O Hilbergovi mám vysoké mínění – 
ve skutečnosti jsme měli spoustu shodných názorů, i když bylo nepravdě-
podobné, že ho uvidím tady v Josefstadtu. (V tomto vězení byli jen dva 
Židé, a to na patře nad námi, C-2: Z jednoho udělali Blockschreibera ne-
boli zapisovatele bloku, přestože mi dozorci řekli, že umí nebo chce psát 
jen hebrejským písmem; ten druhý směl mít pod tou či onou záminkou 
neustále otevřené dveře cely.) 

5. prosince 1975, když jsem dával dohromady materiál pro Hitlerovu 
válku, jsem se zeptal profesora Hilberga: „Existuje nějaký akceptovatelný 
důkaz, spojující samotného Hitlera s rozkazem vyhladit evropské Židy?“ 

Dodal jsem, že samozřejmě existuje dost důkazů spojujících Hitlera se 
zabíjením ruských Židů a s deportacemi evropských Židů na východ. Pro-
fesor Hilberg odpověděl, že v současné době rovněž věří, že žádný takový 
Hitlerův rozkaz k vyhlazení neexistoval: „Možná bylo zničení Židů tak 
drastické, že mohlo vzniknout jen organickým, evolučním procesem, 
od neurčitosti ke specifičnosti, a v naprosto skutečném administrativním 
smyslu odspodu nahoru.“ 

Hilberg měl míru intelektuální poctivosti, jaká se u konformních his-
toriků často nevidí. Zde je část jeho interview pro Standard: 
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STANDARD: Pane Hilbergu, víme nyní o holocaustu všechno, co 
o něm lze vědět? 

HILBERG: Asi tak 20 procent... Prostě nebyl výzkum, protože lidé 
nechtěli vědět určité věci, například že první umírali chudí a až potom 
bohatí... 

STANDARD: Jedno téma na Wiesenthalově symposiu bylo Wiesen-
thalovo memorandum rakouské vládě před 40 lety, tvrdící, že Rakušané 
byli disproporcionálně zapojeni do holocaustu. 

HILBERG: „[Souhlasí a uvádí řadu detailů.] 
STANDARD: Máme věznit Davida Irvinga za popírání holocaustu 

[sic]? 
HILBERG: Upřímně řečeno, ne. Je to podvodník (Hochstapler). 
STANDARD: Jako historik ano. Ale dodává popíračům legitimitu. 

Mělo by být popírání holocaustu vůbec kriminalizováno? 
HILBERG: Podle mého názoru ne. Jsem za svobodu dokonce i pro ty-

to lidi. Můžeme se od nich i poučit. Jsou jako děti, které říkají: ,Dokaž 
to!‘ A my tedy musíme – dokázat to!“ 

 
Můj advokát, dr. Herbert Schaller, tento rozhovor viděl také. Zahrnul 

ho do čerstvého podání k Oberster Gerichtshof (OGH), Nejvyššímu soudu 
ve Vídni. 

Připomněl jsem mu, že u původního soudu s Ernstem Zündelem v To-
rontu si kanadský stát pozval nešťastného dr. Hilberga jako dobře place-
ného znalce a ten se pod zdrcujícím křížovým výslechem obhájce Dougla-
se Christieho sesypal; když po něm žaloba chtěla, aby znovu svědčil v no-
vém procesu roku 1988 (kam jsem byl povolán i já, ale obhajobou), Hil-
berg to kategoricky odmítl a prohlásil, že tak těžkou zkouškou už nikdy 
nechce projít. 

Proto jsem Hilbergovo bezkrevné přiznání, že je známo jen 20 procent, 
přijal s jistým podezřením; to ještě neznamená, že my nonkomformní 
historici známe zbylých 80 procent. Aspoň byl upřímný. 

Když jsme si se Schallerem podali ruce a loučili se, oba jsme se na-
hlas smáli. Přívětivý dozorce mě pak dusnou a horkou chodbou odvedl 
zpět do cely 19. 

„V cele mi nefunguje klimatizace,“ vtipkoval jsem. 
„To v celé budově,“ opáčil a holá, vyleštěná, tmavě zelenými ocelo-

vými dveřmi lemovaná chodba se otřásla naším bodrým, i když na toto 
místo nezapadajícím smíchem. 

Odpoledne mi jiný dozorce přinesl zlověstné oznámení. Věznice zahá-
jila formální vyšetřování, zda jsem porušil předpisy tím, že jsem měl na 
cele dizertaci Henriho Roquese na téma „zpráva Kurta Gersteina“. (Gers-
tein ve francouzském zajetí celkem věrohodně tvrdil, že v srpnu 1942 
navštívil vyhlazovací centrum Belzec.) 
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Obávám se, že z téhle nové hry nic moc nevytěží: Knihu i doprovodný 
dopis od dr. Roquese schválil a pustil přes cenzuru do mé cely sám soudce 
Peter Liebetreu. 

„Jak báječné je žít ve svobodné demokracii,“ psal jsem přátelům ven-
ku. „Budu se na to při propouštění těšit.“ 

 
Pár dní po 20. červnu 2006, kdy vyšel Hilbergův článek, jsem psal 

příteli v Chicagu: 
 
„Jessice a Bente odchází dopis číslo 69 [z celkových 114]. Na židli 

v rohu bublá káva. V cele je všechno na dosah ruky. Dnes je vlhko a 33 
stupňů, cela je rozpálená. Blíží se osmý měsíc mé dovolené, financované 
rakouskými daňovými poplatníky. 

Mým novým obhájcem je třiaosmdesátiletý dr. Herbert Schaller, vete-
rán z týmu obhájců Ernsta Zündela v Mannheimu. Podle potřeby se pohy-
buje mezi Mannheimem a Vídní. Skvělý chlap. Ohledně odvolání je opti-
mistický; upozorňuji ho, že ve všech zemích, které mají ministerstva spra-
vedlnosti, to je politika a politici, kdo nakonec rozhodují. 

Připomínám mu poslední velký soud v Mnichově, kde mě v lednu 
1993 zastupoval: Jeho kolega obhájce Klaus Gobel přišel na soud rozkle-
paný strachy – to ráno dostal dopis od bavorské advokátní komory, který 
mi ukázal, nařizující mu neobhajovat mě pod hrozbou trvalého vyloučení. 
Naštěstí mě zastupoval i plukovník Hajo Herrmann, držitel rytířského 
kříže, který se nedal tak snadno vystrašit – dodnes žije v Düsseldorfu, 
v červenci 1942 se jako pilot Luftwaffe zúčastnil bitvy o konvoj PQ17 – 
a samozřejmě i dr. Herbert Schaller, který dnes opět bojuje za mou svobo-
du. 

Dnes jsem u vídeňské advokátní komory podal oficiální stížnost 
na Schallerova předchůdce, neschopného levičáka dr. Elmara Kresbacha... 
Ve skutečnosti nečekám, že by něco udělali. Tyhle profesní organizace jen 
málokdy něco udělají...“ 

 
Na vězeňském dvoře se objevila nová tvář, živě působící mladík, ital-

ský typ. Stejně jako mladý Sinti,∗ s nímž se seznámíme později, mě podle 
svých slov poznal z novin a namířil si to rovnou ke mně. Řekl mi, že se 
jmenuje Andrew von W., jméno jednoho z nejslavnějších rakouských 
filosofů. 

Byl pro mne příjemným, zábavným společníkem a často jsem s ním 
trávil ranní vycházky. 

Za den nebo dva se pustil do vychytralé akce, jejíž skutečný smysl 
jsem nikdy nepochopil. Svěřil se mi, že jeho dědeček von W. byl slavné 

                                                 
∗ Sinti je jeden z cikánských kmenů. Sami se dnes za cikány nepovažují; pozn. překl. 
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eso Luftwaffe a zůstaly po něm dvě bedny plné uniforem, s dýkou 
Luftwaffe a třemi černými, v kůži vázanými knihami, obsahujícími soupis 
a umístění jednoho z nejhledanějších pokladů druhé světové války, bájné 
Bernstein Zimmer, jantarové komnaty, ukradené německými vojáky 
z Leningradu. Řekl, že tato kořist je ukrytá v bunkru Luftwaffe v bývalé 
NDR u Halle. 

Přesně takhle jsem za celá léta svého výzkumu získal řadu vzácných 
dokumentů – nečekaným upozorněním. Okamžitě mě napadly otázky – 
proč já? A proč z tohoto obrovského bohatství neprofitoval sám? Měl při-
pravené odpovědi. Tak jsem nastražil uši. Konec konců jsem měl na práci 
sotva co jiného; jak jsem už řekl, byl dobrý společník a ostatní na vězeň-
ském dvoře převyšoval. 

Vypadalo to, že má volný přístup k telefonnímu automatu v našem 
křídle a dozorci ho nechávali mluvit celé hodiny. Pokud jde o knihy 
v černé kůži, popisoval, že v nich je písmem sütterlin zapsán každý kou-
sek Bernstein Zimmer – řekl, že tak staré německé písmo nedokáže dobře 
přečíst – a bunkr, kde je vše uložené; hodilo se, že ve třetí knize je nalepe-
ná mapa. 

Okamžitě se pro mě stal hádankou jeho snadný přístup k telefonu. 
Vzpomněl jsem si, že když jsem k němu šel poprvé, starý dozorce Böhm 
chystající se do důchodu zabručel: „I když dal soudce souhlas, pane Irvin-
gu, neznamená to, že my tady to povolíme, ani zdaleka.“ 

Z cely 19 bloku C jsem zahájil operaci Leonard, zkoumání skutečné 
historie Bernstein Zimmer – což není vůbec jednoduché, když mezi kaž-
dým dopisem a odpovědí uplyne šest týdnů. Začal jsem přes přátele ově-
řovat detaily. Jeden australský historik, kterého jsem znal, byl odborník 
na celou rodinu von W. a její předky. Jiný zase věděl všechno o esech 
Luftwaffe. 

Než přišly jejich odpovědi, poitalštěný gentleman na dvoře mě už pře-
stával bavit – dělal běžné chyby všech podvodníků. Připomínalo mi to 
ságu jakéhosi Klause Benzinga, který mi v 70. letech nabídl schované 
válečné deníky šéfa Hitlerovy zpravodajské služby, Wilhelma Canarise. 

Když jsem se von W. lehce ptal na další podrobnosti, přikrášloval 
svou historku stále dalšími a dalšími detaily, až se nakonec sám nachytal. 
Řekl, že na mapě jsou přesné zeměpisné souřadnice. Prý si vzpomněl, že 
mapa je nalepená netradičně severem dolů. Dokonce udělal nákres, jak 
vypadá. V posledních letech NDR prý ono místo navštívil s bratrem 
a k jeho přesnému určení použili satelitní navigaci GPS: Mluvili se sedlá-
kem, na jehož pozemku byly ruiny bunkru – ten tam pořád byl, částečně 
zničený a zarostlý plevelem. 

Tím nejzdvořilejším způsobem jsem poukázal na fakt, že NDR proží-
vala poslední smrtelné záchvěvy v roce 1989 a GPS tehdy nebyl veřejně 
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dostupný. Samozřejmě, že druhý den svůj příběh hladce a bez problémů 
rozšířil tak, aby tuto chybičku vysvětlil. 

Nikdy jsem vážně nezkoumal, o co mu ve skutečnosti šlo. Pravda, bě-
hem prvních týdnů ve vězení ode mě dostával kávu a jídlo, ale to bych mu 
dával i bez těch báchorek. 

Po pár týdnech z našeho křídla zmizel. V novinách se psalo, že byl 
odsouzen na sedm let jako podvodník za to, že oklamal urozenou dámu, 
jejíž jméno teď nosil (změnil si ho listinou o jednostranném právním jed-
nání). 

Jak jsem se později dozvěděl od kápa Zorana, použil svůj šarm 
i na dozorce Johna, jednoho ze služebně vyšších velitelů bloku. Na vězeň-
ském dvoře jsme si za všeobecného veselí vyprávěli historky o tomto pod-
vodníkovi. Každý měl vlastní příběh. Když se von W. dozvěděl, že žalář-
ník Herr John je vášnivý lovec – člen toho, co Adolf Hitler jízlivě ozna-
čoval za „die grüne Freimaurerei“, zelenou zednářskou lóži –, řekl mu, 
jaké má obrovské štěstí: Von W. v Tyrolsku zdědil loveckou oboru a byl 
by rád, kdyby mohl dozorce pozvat, až mu zase nastanou lepší časy. To 
asi vysvětlovalo hojné používání telefonu, které mu bylo povoleno. 

 
To léto byl na dvoře každé dopoledne v 11:30 kaleidoskop cizích ob-

ličejů, protože přijížděli noví vězni a čím dál víc jich utíkalo z horkých cel 
ven. Když jsem se jednou šoural po přeplněném vězeňském dvoře proti 
směru hodinových ručiček a občas se zastavil na oblíbeném místě 
u slunné zdi, abych si přečetl další kapitolu románu od Grahama Greena, 
přes vysušenou hlínu a trávu uprostřed ke mně přiklusal jeden vězeň 
a poněkud ostýchavě se zeptal, jestli jsem ten anglický spisovatel. 

Opatrně jsem přikývl. „Támhle je někdo, kdo by si s vámi rád pro-
mluvil,“ řekl a kývl hlavou ke štíhlému, kultivovaně vypadajícímu muži 
kolem třicítky, přešlapujícímu v opačném rohu. Řekl, že se jmenuje Gitan 
W; jeho jméno (pokud bylo pravé) psát nebudu, protože je pořád ve věze-
ní. Ale asi to ani nebylo pravé jméno, protože dvě pátrání v počítačové 
databázi ze strany přátelských dozorců po něm nenašla ani stopu. Vězení 
je plné záhad. 

Popisoval, že před pár dny projížděl Vídní s kapsami plnými eur, když 
ho zatkla policie – a pak ze sebe vysypal celý svůj příběh. 

„Jsem Sinti, cikán,“ řekl. „My nejsme jako Romové. To jsou jen líní 
povaleči. My jsme tvrdě pracující, vzdělaný kmen s povoláními a profese-
mi jako učitelé a právníci. Romové pocházejí původem z Indie,“ pokračo-
val. „Jsou to podrazáci, zloději a podvodníci. Celý den nedělají nic jiného 
než kradou a celou noc zpívají.“ 

Při zmínce o pozdně nočních ukolébavkách jsem znalecky přikývl 
a ukázal palcem k oknu cely hned vedle mojí. 
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„My Sinti žijeme na projektovém sídlišti za Stuttgartem,“ vyprávěl. 
„Měsíčně dostáváme od Německé spolkové republiky 500 eur a neplatíme 
žádné daně – to jsou úlevy za to, jak jsme jako Sinti trpěli za nacistů. Můj 
otec a dědeček byli v Osvětimi,“ vysvětloval. 

Jako soudem a novinami uznaný „popírač“ jsem trochu ztuhnul, pro-
tože jsem pořád nevěděl, kam tím vším míří. 

Brzy začal vysvětlovat celý svůj neobyčejný případ: Před pár dny jel 
přes Vídeň do Bulharska s velkou částkou eur v hotovosti na nákup olejo-
maleb. Byl obchodník – „Skupujeme nepotřebné rodinné haraburdí a pro-
dáváme starožitnosti.“ (Nevím, zda to poslední slovo dát do uvozovek 
nebo ne.) 

Na noc se ubytoval v hotelu Intercontinental a zaplatil hotově předem, 
ale v registračním formuláři, který rakouská policie po hotelových hostech 
stále vyžaduje, napsal prostě své příjmení „W.“ – a nevyplnil křestní jmé-
no Gitan podle slova „cikán“. 

Řekl jsem, že chápu proč. V Rakousku nemají cikány rádi, ať jsou to 
původem Romové nebo Sinti. Pokynul jsem mu, ať pokračuje. Ve 2 v no-
ci ho na pokyn hotelového managementu vytáhla z postele policie a pro-
hledala mu věci. 

V tu chvíli vzal celý příběh naprosto nečekaný obrat: V peněžence mu 
našli pečlivě složený, vybledlý a zažloutlý originál rozkazu k popravě, 
který vydal před 65 lety, v červenci 1942, velitel Osvětimi Rudolf Höss 
nad jeho dědečkem a tuctem dalších Sinti za zorganizování vzpoury téhož 
měsíce a zabití několika strážných SS.∗ 

Detailnost, s jakou Gitan onen dokument popisoval, ve mně opět 
na chvíli vzbudila podezření – byl na něm symbol svastiky, razítka, pod-
pis velitele a jména ostatních nešťastníků, odsouzených k smrti oběšením. 
Gitanův dědeček ho dal před popravou svému synovi a ten ho nechal Git-
tanovi, aby to u sebe nosil jako memento, což je důvod, proč u něj před 
pár dny dotyčný dokument našla vídeňská policie. 

Tázavě jsem na něj hleděl, stále čekajíc na vysvětlení, proč je 
ve vězení. Pokračoval ve vyprávění, že toho rána v pět hodin byl oficiálně 
zatčen, obviněn ze zamlčení genocidy a přivezen sem do Josefstadtu. 

Zalapal jsem po dechu, ale mladíkův příběh teprve získával na obrát-
kách: Vyšetřující soudce byl stejně vyvedený z míry jako já, slíbil mu 
rychlé projednání věci během pěti dní a naznačil, že by mohl být propuš-
těn. W. tyto dobré zprávy zatelefonoval manželce ve Stuttgartu. Místo 
toho jej však odvezli do věznice Stein, o které jsem z vyprávění na dvoře 
věděl, že jde o jedno z nejhnusnějších rakouských vězení. Zde ho navští-

                                                 
∗ Alan H. z Varšavy, odborník na historii Polska za druhé světové války, to komentoval: „K prvním 

oběšením v Osvětimi došlo v červenci 1942, ale to byli dva katoličtí Poláci za pokus o útěk. 
O vzpouře Sinti v tomto měsíci jsem nenašel žádnou informaci. Je poněkud divné, že by měl rozkaz 
k popravě, kde by ho vzal? A mít u sebe originál, ne kopii?“ 
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vili vyšetřovatelé v civilu. Bylo mu řečeno, že jsou z izraelského velvysla-
nectví. 

Soudkyně předsedající následnému přelíčení ve Vídni nechtěla 
o rychlém propuštění ani slyšet. V Rakousku jsou všichni vězni vinní, 
dokud neprokáží svou nevinu. Krom toho všichni obžalovaní musí vždy 
projevit lítost. „Litujete svého činu?“ zeptala se vězně, jak je v Rakousku 
zvykem. 

Činu? Gitan W. namítl, že je nevinný – ten dokument byl rodinný ma-
jetek a neměl čeho litovat. Jeho soudem stanovený obhájce si nervózně 
poposedl a zrudl. Soudkyně zopakovala otázku ostřejším tónem: „Litujete 
svého činu?“ 

Gitan viděl, jak obhájce směrem k němu divoce přikyvuje, že má sou-
hlasit. Tak pokrčil rameny a přitakal, že cítí lítost. 

„Ještě že tak,“ prohlásila soudkyně, „jinak by byl trest deset let. Do-
stanete dva roky.“ 

Když ho omráčeného odváděli, zastavil se a vykřikl: „Vy půjdete 
dneska večer domů do své postele a já tu svou, ani manželku a děti, neu-
vidím dva roky...“ 

Soudkyně mu nařídila zmlknout a udělala směrem k dozorcům odmí-
tavé gesto. 

Státní zástupce se ušklíbl. „Auf Wiederseh’n, Zigeuner!“ Nashle, cikáne! 
„Nejmenuju se cikán, ale Gitan W.“ – odsekl, zatímco ho odváděli. 
„Z’gainer bleebt Z’gainer,“ opáčil státní zástupce jízlivě vídeňským 

dialektem. Jednou cikán, pořád cikán. 
Zeptal jsem se, jestli se odvolával a on hořce odpověděl, že ne: Dva 

roky pro něj byly až dost a po odvolání se rozsudky často zvyšují – tu dru-
hou polovinu věty bych radši neslyšel. 

Udělal jsem si šestistránkový zápis toho, co mi řekl a druhý den 
na vycházce jsem si ho prověřil otázkami ohledně podrobností, protože už 
jsem měl zkušenost s podvodným „šlechticem“. Ve všem se naprosto 
shodoval, pouze přidal jeden pikantní detail: „Ta soudkyně byla Židov-
ka,“ došlo mu zpětně, a řekl mi její jméno: „Sonja Allyesová.“ 

Nazítří jsem se ho chtěl zeptat na jednací číslo soudního spisu a jméno 
obhájce, ale už ho odvezli krokodýlem do Steinu. Poslal jsem svůj šes-
tistránkový zápis Rolfu Hochhuthovi do Berlína – věděl jsem, že by se 
z takového skutečného životního příběhu dala udělat skvělá divadelní hra 
o dvou dějstvích. Děj 1: 1942, vzpoura v Osvětimi. Děj 2: 2006, soud 
ve Vídni. Dopis však zabavila cenzura a Rolf ho nikdy nedostal. 

 
Všechno se tu monitoruje [psal jsem v dopise později onoho horkého 

léta]. Školné Jessice platí jeden italský šlechtic. Svět je plný lidí milují-
cích Irvinga (a nenávidějících Rakousko). 
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Pořád čtu Sestup a pád od Evelyna Waugha (jeho syn Auberon 
Waugh byl můj dobrý přítel. Jednou napsal v The Daily Telegraph: „Ne-
mohu si pomoci, ale musím se ptát, co to je za pravdu, když potřebuje 
chránit pokutami a tresty vězení, aby přežila.“) 

 
Když jsem vyměnil dr. Kresbacha za dr. Schallera, dozorci mě zase 

prohledali. Tentokrát se mnou jednali naprosto odlišně: Dveře se bez va-
rování prudce otevřely a bylo mi úsečně nařízeno, abych se postavil a pře-
stal v půli věty psát – připomnělo mi to maďarského premiéra v době re-
voluce roku 1956, neúspěšného „reformního komunistu“ Imre Nagyho, 
kterého v půli věty odvlekli od jeho spisů, aby ho pověsili. Pak mě odved-
li do prázdné cely, kde jsem se musel svléknout donaha a byl jsem prohle-
dán. 

Tentokrát prohlídka mé cely číslo 19 trvala přes hodinu a když mě na-
konec odvedli zpět, naskytl se mi pohled, který přesahoval i obvyklé fráze 
o řádění hurikánu. Každá plechovka i balíček byly roztržené a otevřené, 
papíry rozházené kolem a většina věcí se válela po podlaze (tedy ve výšce, 
která, jak jsem zjistil, pro mě teď byla těžko přístupná, protože se mé sva-
ly dostaly do stavu předsmrtné ztuhlosti). 

Dozorci odešli opět s prázdnýma rukama, ale tentokrát bez jakýchko-
liv vtípků či úsměvů. Prohledány byly i dvě další cely, ale jen krátce 
a zběžně. Druhý den mi kápo řekl, že se mu svěřil velitel bloku dozorce 
John, o kterém jsme už mluvili, že tuto zvláštní prohlídku nařídil soudce 
Liebetreu, protože věznice dostala informaci, že mi sem dr. Schaller 
při poslední návštěvě něco propašoval. Další dvě cely byly prohledány na-
slepo. 

Schaller však ve skutečnosti byl nejen korrekt (korektní), ale až pře-
pečlivělý: Rakouské soudnictví ho před několika lety za jeho nacionalis-
tické názory na pět let vyškrtlo ze seznamu advokátů a ještě teď mohl 
působit pouze coby Strafverteidiger, obhájce v trestních věcech, a ne jako 
Rechtsanwalt, advokát, tak jako mladý dr. Kresbach. 

Zvedl jsem pero a pokračoval v psaní tam, kde jsem předtím skončil. 
Přemýšlel jsem, kdo Schallera nespravedlivě udal a proč. 

 
Byl jsem vězněn už osm měsíců, zavřený sám na cele 23 nebo 24 ho-

din denně. Už jsem ale měl malou televizi: Musel jsem si ji koupit, abych 
vyčerpal účet na kantýnu – veškerá hotovost nad určitý limit se zabavova-
la. Když jsem odcházel, nechal jsem ji ve vězeňském křídle, aby si ji moh-
li ostatní vězni půjčovat. 

Snažil jsem se nemyslet na pohromy, které dopadly na mou rodinu 
v Londýně. „Bordel,“ psal jsem sardonicky americkým přátelům na jejich 
státní svátek 4. července. „Stát se kontroverzním historikem. Sbírat 40 let 
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materiály. Dívat se, jak to je všechno zabaveno a zničeno. Zjednodušené 
následné přesuny, vyklizení, stěhování, atd. bez konce.“ 

Záviděl jsem Američanům svobodu projevu, kterou ještě mají a chrání 
ji ústava. V Británii existovala také. V témže dopise jsem psal: 

 
„Pověsil jsem si na zeď výborný výtisk Magny charty. Jen doufám, že 

ji dozorci čtou, když prohledávají celu, což dělají často. 
Televizi mám asi 30 centimetrů před nosem, takže se dá nastavit 

s minimálním úsilím. Stejně je celý den vypnutá, až na polední „Novos-
ti“ (zprávy) na ruskojazyčném kanále a večerní CNN. Ach, a Kriminálku 
Miami (kvůli letmým záběrům na má oblíbená místa) a samozřejmě Monk 
s Tony Shalhoubem. 

Většinou mám zapnuté malé rádio, naladěné na stanici s klasickou 
hudbou. 

Pokud jde o věznění, teď na něj pohlížím jako na Oskarovou „cenu 
za celoživotní dílo“, udělenou za 40 let nepohodlného popisování histo-
rie.“ 

 
24. července informoval generální prokurátor dr. Schallera, že dopo-

ručil, aby můj návrh na zrušení verdiktu z 20. února nešel před Nejvyšší 
soud, OGH (Oberster Gerichtshof). Ten den jsem psal do Londýna: 

 
„Schaller teď bude žádat o ústní projednání návrhu ze strany OGH, 

na což má nárok. Pokud neuspěje [což se stalo], hlavní odvolání projedná 
Vrchní zemský soud, OLG (Oberlandesgericht). Každopádně se dá čekat, 
že se odvolání bude projednávat v září [ve skutečnosti koncem prosince]. 

Od 11. listopadu 2005 jsem na základě politických obvinění na samo-
vazbě. Neustále píšu a děkuji stovkám lidí z celého světa, kteří každý 
měsíc píší mně, zvlášť těm, kdo mi píší anonymně z Německa a Rakouska 
– což je podle mně důkaz, že se tito lidé pořád bojí, že žijí v ... policejních 
státech.“ 

 
Jak se blížil podzim, s nesmírnou zvědavostí jsem sledoval dění venku, 

zejména tragický a zbytečně prodlužovaný konflikt na Středním východě. 
Stejně jako stamiliony otců po celém světě jsem i já ronil slzy za malou 
palestinskou holčičku, která byla nafilmována, jak vyděšeně a zoufale 
pobíhá po pláži jen pár sekund poté, co bylo všech sedm členů její rodiny 
zabito izraelským dělostřeleckým granátem, a pociťoval jsem bezmocný 
vztek, protože Süddeutsche Zeitung i všechna úzkoprsá německá média se 
snažila snižovat vinu, ospravedlňovat, zdůvodňovat a očišťovat vládu, 
která tento zločin spáchala. 
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Týden poté vypukla skutečná válka – obviňováni byli samozřejmě Pa-
lestinci. Pro autory zabývající se historií bylo všechno tak notoricky zná-
mé – hlavně propaganda obou stran a lži. 

 
Velmi mě zaujalo mediální pokrytí konfliktu mezi Izraelem a Hiz-

balláhem [psal jsem jednomu příteli]. Každý den jsem dostával Süd-
deutsche Zeitung, přátelští bachaři mi do cely pravidelně nosili Die Zeit 
a sledoval jsem zprávy na své malé TV – chytal jsem moskevský první 
program, tureckou TV, CNN, dva rakouské, jeden německý a různé další 
programy. 

Bývalý prezident Richard von Weizsäcker včera vyplísnil hlavní pro-
gramy veřejnoprávní televize za přílišné zobrazování masakrů libanon-
ských civilistů těmi milými lidmi [Izraelem], jejichž vyslanec u OSN, 
rasista Dan Gillerman, se v jednom živém vysílání vyjádřil, že Libanonci 
jsou „jen zvířata“. O tomto freudovském∗ přeřeknutí jsem viděl pouze je-
dinou zmínku v novinách, v Süddeutsche Zeitung. 

Jsem vážně znechucený. V jednom projevu v Pasově jsem publiku 
vyprávěl, že jsem slyšel, jak lidé někdy psali dopisy „Richardu von Spei-
chelleckerovi“ – Richardu Patolízalovi – a němečtí pošťáci věděli, komu 
jsou určené a doručovali je do jeho paláce spolu s ostatní poštou! A nikde 
se neobjevila ani zmínka, že Německo dodává mnoho tanků, střelných 
zbraní, granátů a bomb používaných proti Libanoncům, a dodává zbraně 
zadarmo! 

Ale ještě odbočím. Válečné zpravodajství. Na rozdíl od posledních 
válek mezi izraelskou armádou a guerillami Hizballáhu nevidíme žádné 
skutečné pozemní boje. (Možná se toho do budoucna ujme pan Spielberg, 
jako v případě Schindlerova seznamu.) Zpravodajové byli „začleně-
ní“ mezi izraelské jednotky, ale nikdy jsem neviděl, že by se objevili 
u dělostřelecké kanonády, jejímž cílem byl holocaust v libanonských ves-
nicích, mimochodem jasný válečný zločin. 

Před čtyřmi dny byl boj zastaven. Zatím nám neřekli, kolik izrael-
ských tanků a obrněných vozidel zničily granáty s raketovým pohonem 
[RPG] – a tanky nejsou levné. 

 
Další bojové incidenty se jednoduše rozplizly, jako by nikdy nebyly. 

Hizballáh tvrdil, že sestřelil jedno letadlo. Izrael to popřel. V tureckých 
zprávách jsem na vlastní oči viděl velký hořící objekt sestřelený nad Bej-
rútem. Izrael tvrdil, že to je „kontejner“. Robert Fisk viděl trosky, větši-
nou neidentifikovatelné, ale také něco, co mu připadalo jako list vrtule 
helikoptéry. Hizballáh tvrdil, že zaútočil na válečnou loď. Izrael opáčil, že 

                                                 
∗ Freudovské přeřeknutí je projev potlačených nebo vytěsněných myšlenek; pozn. překl. 
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byla potopena „kolumbijská nákladní loď“. A opět po té zprávě nikdo 
nešel, aby jí ověřil. 

Pokud jde o zničené tanky, jejich vraky mizely v pověstné mediální 
paměťové díře podobně jako v seriálech, kde je ztracený bojový robot 
svržen do propasti. 

Jednou v ranních zprávách ukázali teleobjektivem natočené záběry 
krátké řady tanků. Tank jedoucí vepředu dostal čelní zásah z RPG a vyle-
těl do vzduchu. Tyto záběry ze všech pozdějších zpráv zmizely. Rovněž 
tak později zmizel obrázek škod způsobených RPG na pásech jiného tan-
ku. 

Koncem konfliktu se objevil jiný kraťoučký záběr útoku proti třem 
tankům – zadní tank začal couvat a buď byl zasažen, nebo vypustil bílou 
kouřovou clonu. I tento klip se ze všech dalších zpráv vypařil. Nestalo se 
to; a všichni Arabové jsou „jen zvířata“. 

 
My konspirační teoretici a nenapravitelní extremisté [psal jsem] víme, 

kdo ovládá média ... Doposud nám média odvádějí špatnou službu a musí 
to nějak vysvětlit. 

 
V létě vypukl žhavý mediální skandál, který mi dal velký důvod 

k opožděné radosti. V roce 1977 mi můj hlavní vydavatel v Německu 
Hoffmann & Campe („HoCa“), který právě vydal jako obrovský bestseller 
mou Rommelovu biografii, soukromě řekl, že přední levicový spisovatel 
Günter Grass stojí v čele skupiny, která vyhrožuje, že pokud ještě vydají 
nějakou knihu od „nacisty“ Davida Irvinga, už u HoCa nevydají žádné 
knihy a budou tlačit i na ostatní. HoCa jim samozřejmě vyhověl. 

„Tenhle týden, jaká radost,“ psal jsem jednomu příteli: 
 
„... německý tisk zjistil, že Günter Grass měl jedno ,nechutné malé ta-

jemství‘. V letech 1944/1945 bojoval jako dobrovolník ve Waffen-SS. 
Zkritizoval jsem ho v dopise do Süddeutsche Zeitung – ne za to, ale za po-
krytectví.“ 

 
Noviny samozřejmě můj čtenářský dopis nezveřejnily. Mají vlastní 

zájmy. 
5. září mě vězeňská eskorta odvedla nahoru do místnosti pro advokáty 

k dr. Schallerovi. Viděl jsem, že je unavený z vyčerpávajícího osmihodi-
nového dojíždění do německého Mannheimu, kde v nekonečném procesu 
zastupoval kanadského revizionistického vydavatele Ernsta Zündela. 
Soudce tam dr. Schallerovi vyhrožoval zatčením v případě, kdyby se sou-
du odvážil předkládat určité návrhy. Řekl mi, že ráno v rádiu a TV slyšel, 
že Nejvyšší soud (OGH) odmítl projednat mé odvolání proti verdiktu 



 96

z 20. února, přesně jak mu to navrhl generální prokurátor. Takže zbývající 
odvolání (proti trestu) půjde před nižší odvolací soud, OLG. 

Schallerovi připadalo podivné, že si to musel přečíst v ranních novi-
nách, místo aby mu to sdělil soud. 

Ačkoliv byl ohledně výsledku dál silně optimistický, nepřipadalo mi 
to jako dobrý signál toho, jakým směrem se věci ubírají. Za celý život 
jsem si už optimistických advokátů užil až až. 

Světélko na konci tunelu viditelně sláblo, respektive posouvalo se 
do vzdálené budoucnosti. Začalo nové období úmyslného úřednického 
zdržování, ale čekali jsme, že se odvolání proti tříletému trestu bude 
u OLG projednávat v listopadu. 

Jak šly měsíce, odcházelo i mé zdraví. Věznice mi nedávno slíbila po-
skytnout do cely rotoped, ale nikdy jsem ho nedostal. 

27. září 2006 jsem se svěřil jednomu příteli v Londýně: 
 
„Má hotovost klesla asi na 150 eur, což mi vydrží na 14 dní – většinu 

utratím za známky a telefonní karty. Dostávám 100 dopisů týdně, polovi-
nu od cizích lidí. Odpovídám všem a dopis do USA stojí 1,30 eur (zhruba 
2 dolary). 

Zatím čekám na odvolací řízení, patrně v listopadu. Psaní jde dobře, 
i když dnes mě zasáhla velká letargie, k čemuž možná přispěl ten saponát 
[jak jsem uvedl, v noci jsem se ho nešťastnou náhodou napil, když jsem si 
ho spletl s citronovou šťávou]. Aspoň že to nebyl odbarvovač. To by asi 
měl práci ohledavač mrtvol. 

 
Psaní šlo dobře dopředu, takže malé zdržení moc neznamenalo. Těžší 

to bylo pro Bente a nyní dvanáctiletou Jessicu v Londýně, i když si mys-
lím, že nic jiného ani nečekaly. 

„Všichni víme, kdo tu ve skutečnosti rozhoduje,“ psal jsem přátelům 
v Londýně. O pár dní později, 29. září 2006, jsem jednomu příznivci 
v Chicagu prozradil, že jsem se od bratra dozvěděl, že Bente, která na tom 
nikdy nebyla zdravotně dobře, začíná být těžce nemocná a v létě podstou-
pila několik operací. 

 
Jessice jsem dal pět instrukcí, jak se chovat, když je maminka nemoc-

ná. Číslo 3 znělo: „Auta pohání benzín, maminku pohání objetí. Tak jí 
dodávej litry a litry objetí, abys jí udržela v provozu, než budu 
na svobodě.“ 
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Litry objetí. Bente pořídila tuto  
momentku s dcerou Jessicou pár  
dní po mém propuštění. 

 
 
Tyto zprávy z Londýna mě silně znepokojovaly. Britské zdravotnictví 

za vlády Tonyho Blaira kolabovalo. Loni zemřelo 12 000 lidí na nákazy, 
které dostali v nemocnicích, takzvanou „super nákazu“. Měl jsem skuteč-
ný důvod bát se o její život. 

Znepokojen oním rozvíjejícím se krizovým stavem jsem naléhavě pro-
sil dr. Schallera, aby k soudu podal mimořádnou žádost o dočasné propuš-
tění na podmínku nebo čestné slovo. (Vzpomněl jsem si na romantickou 
baladu „Die Bürgschaft“, Záruka, v bohatě ilustrované knize Schillers 
Gedichte, kterou jsem jako dítě našel v antikvariátu v Essexu a koupil ji 
za dvě pence.) 

Žádost – projednaná ve 14:30 ještě týž den, 29. září – byla samozřej-
mě během desetiminutového jednání okamžitě zamítnuta. Soudce byl po-
dobný Reichsleiterovi Martinu Bormannovi – pupkatý, nasupený, s býčí 
šíjí, špatně oholený. 

„Chcete něco říct?“ pronesl úsečně po oznámení rozhodnutí. 
Odpověděl jsem: „Narodil jsem se v roce 1938, dva týdny po rakous-

kém Anschlussu“ – kdy byla jeho země připojena k nacistickému Němec-
ku. „Já jsem se od té doby hodně změnil,“ dodal jsem se silným důrazem 
na první osobu jednotného čísla. Zamračil se a pokrčil rameny. Historie 
evidentně nebyla jeho silná stránka. 

 
Jeden přátelský právník mi poslal pozoruhodný dokument, který obje-

vil, když pročítal 30 centimetrů tlustý soudní spis 409 Hv 3/05y k mému 
zatčení a soudu před soudcem Peterem Liebetreuem. Ten napsal 18 dní 
před soudem rakouské Staatspolizei, nyní moderně přejmenované 
na „protiteroristickou policii“, což absolutně nemá tentýž zvuk, tutéž je-
ne-sais-quoi jako „Stapo“ – a z důvodu, že jsem jako historik celosvětově 
známý a oblíbený, žádal policii po dobu soudu o zvláštní opatření. 
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Uniforma. Bente pořídila tuto fotografii v květnu 2004 před naším novým domo-
vem na Hertford Street v Mayfair poté, co jsme vyzvedli Jessicu ze školy v Ken-
singtonu. Je to jediná její fotografie, kterou mám na zdi v cele. 

 
 
Vážně to vypadá, psal jsem tehdy, že se bojí pokusu o mé osvobození. 

„Jediné, co jsem viděl, kromě barikád a vrtulníků nad sebou, bylo, že mě 
po vynesení rozsudku obklopilo osm policistů ze zvláštní jednotky v bojo-
vé výstroji s vytaženými automaty Glock a táhli mě labyrintem zadních 
chodeb a vnějších schodišť do cely. Teď už vím proč.“ 

„Ano,“ psal jsem 10. listopadu 2006 uštěpačně příznivci v americké 
Virginii, „být upřímný historik začíná být v dnešní Evropě skutečně ris-
kantní. Dobrá zpráva však je, že od doby, kdy jsem byl unesen a postaven 
tady ve Vídni před soud, jsem dostal kolem 2 000 dopisů a všechny (až 
na dva nenávistné) byly podpůrné. To soudce vyděsilo natolik, že nařídil 
masivní speciální ochranu soudní síně (největší v Rakousku) – asi pro 
případ, kdyby se na mou záchranu objevily dvě divize Waffen-SS v plné 
zbroji pod velením Otto Skorzenyho! Jejich paranoia nemá hranic. 
 

Pro práci na Himmlerovi je samotka dobrá. Obávám se, že to spoustu 
lidí naštve, včetně dcery H. Gudrun, která si (nesprávně) myslí, že 
ve snaze rehabilitovat sám sebe jejího otce úplně rozcupuju. 

Takhle jsem to slyšel. Já ale takové věci nedělám a to je možná důvod, 
proč ti píšu tenhle dopis z cely metr a půl krát tři metry, zamčené 23 nebo 
24 hodin denně...“ 
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Obvinění ohledně rozhovorů pro tisk a BBC spěla do kritického stadia. 
V tichu noční cely se mi zdálo, že kdesi v dáli slyším rachocení mlýn-
ských kamenů, meloucích trefflich fein – hezky jemně. 

Vyšetřující soudce trval na tom, že musím být ohledně únorových 
rozhovorů pro BBC a rakouský tisk vyslechnut. 

Měl jsem na paměti: Klackl, velmi schopný státní zástupce, navrhoval, 
abych byl obžalován podle paragrafu 3 (h) zákona. 

Maximální trest byl doživotí. 
Dr. Schaller mě upozornil, že teď soudci musím odpovídat na otázky – 

a vyjmenoval taktické důvody. 
Zanedlouho pro mě poslal znovu. 
OLG naše odvolání projedná 20. prosince. 
To byla má poslední naděje na svobodu – a vysvobození z této pokra-

čující noční můry. 
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Dychtiví po krvi 

 
Většinu toho napíšu – nebo jsem aspoň napsal, než se všechno tohle 

semlelo – pár set metrů od nejjižnějšího místa USA, v subtropickém ost-
rovním městě Key West. 

Když jsem ležel na palandě v bloku C a díval se na šprusle prázdné 
postele nade mnou, napadlo mě, že mám pořád na řetězu u stromu v Key 
West tři bicykly, čekající na mě a přátele, až se vrátíme. A já byl v cele 19 
tam, čemu Američané pohrdavě říkají „stará Evropa“, zavřený 23 hodin 
denně, uvězněný za názor, který jsem vyslovil před 16 lety – ne, už to 
bylo 17. 

Skončilo léto. Slunce už nestoupalo nad vrcholky střech pět pater 
nad úzkým vězeňským dvorem. Po podlaze se mi už neplazil žádný malý 
sluneční paprsek. 

Mezi vězni jsem si udělal přátele a snažil jsem se je dopředu neodsu-
zovat, i když jsem se posléze naučil nikomu z nich nevěřit. 

Jeden pohledný mladý Afričan z Guinea-Bissau – kromě rodné kreol-
štiny uměl jen španělsky – tiše zamumlal, že ho chytili s pouhým jedním 
gramem a já se neptal čeho. 

Týdny jsem mu pomáhal překládat občasné dopisy pro úřady a dával 
mu část svých potravin z kantýny. 

Jednoho rána pár dní poté, co ho odtud odvedli, jsem seděl na chodbě 
před celou na jedné ze svých dvou železných židlí a zatímco mi srbský 
kápo Zoran stříhal vlasy na milimetr, pošeptal mi, že ten mladík ve sku-
tečnosti znásilnil třináctiletou Vídeňanku. 

„Na vězeňském dvoře si všichni budou spíš vymýšlet, než že by se 
přiznali,“ řekl. 
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Mezitím pokračovala i má druhá existence profesionálního historika. 
Klášterní život mi poskytoval velkou možnost analyzovat komplexnější 
zdroje. 

Z institutu v Mnichově jsem získal doslovný přepis jednoho z Himm-
lerových tajných projevů ze srpna 1944. Teď jsem mohl obětovat čas a ná-
mahu analyzovat jeho text i jazyk a uvažovat, co se Reichführerovi do-
opravdy honilo hlavou, když mluvil – pochopit nejen to, co řekl, ale také 
proč to řekl. 

Rovněž jsem pokračoval ve vlastním dlouhodobém boji se soudem 
určenými správci v Londýně, kteří zadržovali mé složky s korespondencí 
a archivy – a obojí ničili nebo prodávali mým nepřátelům. 

Přítel mi poslal knihu Gity Serenyové o dvacetiletém věznění Alberta 
Speera. Na rozdíl od něj jsem nepočítal, kolik měsíců už uplynulo. Dokud 
jsem produktivně pracoval, na dnech a týdnech nezáleželo. 

Jiní vězni si na zdi cel kreslili kalendáře a křížky odškrtávali týdny 
i měsíce. Mé zdi byly čerstvě vymalované a holé, až na fotografie rodiny. 

 
Byl říjen 2006 a mělo se blížit odvolání. Dr. Schaller mi řekl, že když 

posledně navštívil OLG, Oberlandesgericht čili odvolací soud, dozvěděl 
se, že stání ohledně odvolání proti trestu proběhne 20. prosince 2006. 

Připadalo nám divné, proč stanovili termín tak dlouho dopředu a ještě 
ho schovali do období Vánoc. Bylo jasné, že to není náhoda. Když mě 
vedli zpátky do cely, vzpomněl jsem si na cynickou reakci jednoho z mi-
nistrů Tonyho Blaira, když se 11. září 2001 dozvěděl šokující zprávu 
z New Yorku – že to byla Bohem seslaná příležitost pro Blairovu vládu 
„pohřbít špatné zprávy“ – pustit do tisku mimořádně nepopulární rozhod-
nutí s vědomím, že to nejspíš nikdo nebude číst. 

Kdo čte o Vánocích zprávy o soudech? Co bylo těmi špatnými zprá-
vami, které ministerstvo spravedlnosti doufalo pohřbít? V Německu i Ra-
kousku by jakékoliv zvýšení trestu bylo podáváno jako dobrá zpráva, 
v okolním svobodném světě ale ne. 
 

Nad obzorem se však objevila další, ještě temnější mračna. Dr. Schal-
ler mi ukázal soudní spis k druhému obvinění – mé poznámky k historii, 
učiněné v rozhovorech po soudu pro noviny Die Presse a BBC. 

Měl kamenný obličej, postrádající obvyklý chlapecký úsměv, a já vi-
děl proč: Ačkoliv mě na to konkrétně neupozornil, všiml jsem si, že státní 
zástupce Michael Klackl výslovně požaduje obžalobu podle paragrafu 
3 (h) zákona Verbotsgesetz. To byl nový paragraf, umožňující dát recidi-
vistům až doživotí – a Klackl tvrdil, že já recidivista jsem. 

Záleželo na soudu, zda bude stíhání pokračovat. Situace už nemohla 
být horší. 
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Muklové, bývalý a současný. Když v říjnu 1979 na knižním veletrhu ve Frankfur-
tu obědvám s bývalým Hitlerovým ministrem zbrojní výroby Albertem Speerem, 
ptám se ho, jak přežil 20 let ve Spandau. Nikdy by mě nenapadlo, že mě jednoho 
dne budou jako historika a spisovatele čekat vězeňské cely také. 

 
 
Stejně jako předtím jsem tyto zhoršující se zprávy před Bente 

a Jessicou tajil. Když jsem s ní mluvil příště – někdy jsem s ní mohl mlu-
vit i pět minut, když na tom byla celkem slušně –, řekla mi, že někdo z ne-
přátel oznámil její tíživou situaci na sociálce a doporučil, aby nám 12letou 
Jessicu vzali. Navštívila ji sociální pracovnice a dokonce řekla, že by se 
Jessice mělo „pro její ochranu“ změnit příjmení Irvingová na matčino 
Høghová. V Bente to vřelo ještě teď. 

Když jsem čekal před celou, až mě zase zavřou, všiml jsem si, že 
mám vzteky ruce sevřené v pěst, až mi zbělely klouby. Vzpomněl jsem si, 
jak Heinrich Himmler po atentátu na Hitlera v roce 1944 nařídil vzít děti 
hraběte von Stauffenberga matce a přejmenovat je. Šlo o typicky nelid-
skou formu psychologického trestu. 

 
Všechny dozorce jsem už znal jménem, i když nebylo moc rozumné 

vypadat jako přátelé. Dlouholetí vězni to neměli rádi a byli na takové věci 
hákliví. Bylo to my a oni. Na dvoře byly pohromadě různé národnosti. 
Jakýsi Východoevropan mě jednou s křikem obvinil, že se bavím s jedním 
nově příchozím černošským vězněm moc přátelsky. 
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Noviny The Independent mi v roce 1997 zveřejňují lichotivý profil. Fotograf 
v našem obýváku na Mayfair pořizuje tuto fotografii, kde jsem s tehdy tříletou 
Jessicou. 

 
 
V mysli jsem se často vracel do 1 300 kilometrů vzdáleného Londýna. 

Čtyřicet let jsem žil v srdci jeho historického centra: Znám ho nazpaměť. 
Ptával jsem se řidičů černých taxíků, jestlipak ví, co je ta anonymní, čer-
veně obkládaná budova na dolním konci Doen Street naproti našemu do-
mu. 

„Je to stará zastávka metra Down Street,“ poučoval jsem je, „kterou 
Winston Churchill v roce 1940 nechal zavřít, aby ji osobně mohl používat 
jako hluboký kryt.“ 

Tmavě rudé obkládání je typické pro stanice na Piccadilly Line. Lon-
dýnští taxikáři jsou vždy rádi, že mají co vyprávět cestujícím (jeden taxi-
kář mi řekl, že jim starosta nedávno poslal oběžník se zákazem říkat si 
Black-cab drivers [řidiči černých taxíků] – „rasismus“). 

S různými hádankami jsem to zkoušel i na dozorce. „Kolik je dvanáct 
krát jedenáct?“ zeptal jsem se dozorce Johna jednou odpoledne. 

Pro nás Angličany to je jednoduchá početní úloha: Násobit jedenácti 
a dvanácti umí každé dítě, protože stará Anglie měla 12 palců do stopy 
a 12 pencí do šilinku. 

Dozorce něco zakoktal, roztáhl prsty a začal počítat. 
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„Sto třicet dva,“ řekl jsem pohotově a vysvětlil mu, proč to Angličané 
vědí. „Vyhrálo nám to válku,“ dodal jsem. „Zatímco jste to vy Hunové 
teprve počítali, my už to věděli.“ Se smíchem za mnou zavřel dveře 
do cely. 

Druhý den v sedm ráno u mě byl zase, tentokrát se snídaňovým vozí-
kem. „Sto třicet dva,“ zahulákal, když otevřel dveře. „Měl jsem noční 
směnu, pane Irvingu, a nikdo nevěděl, kolik to je.“ 

 
20. prosinec, den odvolání, byl už zítra. Nedělal jsem si značky 

na zeď; každý den pro mě byl stejný jako všechny ostatní. 
Jaký jsem očekával výsledek? Mozek pracuje na mnoha protichůd-

ných úrovních a ten můj nebyl výjimka: Na jednu stranu jsem byl realista 
a čekal, že to fakticky může být už jen horší, protože jsem byl 
v „jejich“ rukách a oni se to k tomuto cíli snažili dovést. 

Na druhou stranu můj mozek poslouchal dr. Schallera, který zůstával 
tvrdohlavě pozitivní. Zjistil, že OLG vyčlenil na odvolací přelíčení pou-
hých 30 minut.  

„To může znamenat jen jediné, pane Irvingu,“ prohlásil, když se po-
sadil na židli na druhé straně proskleného panelu den před soudním stáním. 
„Chtějí nařídit vaše okamžité propuštění.“ 

Tiše jsem si povzdechl. Právníci! 
„Nic jiného udělat nemůžou,“ pokračoval, čímž mě v mém názoru ješ-

tě utvrdil. Rozesmátí optimističtí advokáti, těch jsem už viděl. 
Řekl jsem mu: „Pane Schallere, musím být realista – tak co můžu říct 

rodině v Londýně? Mají mě zítra čekat doma, nebo tu strávím mnohem 
víc let?“ 

I přes svých 83 let se opět usmál okouzlujícím chlapeckým úsměvem 
a zopakoval svou prognózu: „Krátké přelíčení znamená jen jedno – schvá-
lené odvolání.“ 

„Říct ne trvá stejně dlouho jako ano,“ opáčil jsem. 
Nedal se zviklat. „Kdyby chtěli odvolání zamítnout,“ vysvětloval, 

„pak mám právo požadovat kompletní čtení všech listin i vlastního návrhu 
a to by zabralo mnohem víc než vymezených 30 minut.“ 

Dávalo to smysl. Do cely 19 jsem se vrátil poněkud živějším krokem. 
Dozorce Hornicek mě nechal zatelefonovat Bente do Londýna a říct jí, že 
to celkově vypadá, že bych zítra mohl být doma. Umyl jsem podlahu, 
sundal věci ze zdí a začal procházet písemnosti i balíčky – rozdělovat 
rukopisy, které jsem ve zdejším zajetí napsal, vyhazovat počmárané papí-
ry a připravovat věci k rychlému odchodu, kdybychom s odvoláním uspěli, 
ačkoliv jsem si byl celou dobu vědom, že tím pokouším prozřetelnost. 

 
Odpoledne strážník Grobmann otevřel celu a odvedl mě na nepláno-

vanou poslední diskusní skupinu před Vánocemi. Vídeňské noviny i rádia 
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se nadcházejícímu odvolacímu soudu široce věnovaly, a to bez jakýchko-
liv předpovědí. Všech pět účastníků skupiny o zítřejším jednání vědělo 
a v jejich slovech byla cítit závist. 

Grobmann přinesl karton piva – od příchodu sem nikdo z nás alkohol 
neviděl. Postavil přede mě plechovku ležáku Schwechater, já ji však od-
strčil. 

„Nic ve zlém,“ řekl jsem, „ale dobře by mi udělala káva.“ 
Ostatní, odsouzení k osmi až deseti letům vězení a čekající jen 

s malou reálnou nadějí na odvolání, byli celí žhaví mi srazit hřebínek. 
Jeden dobře informovaný vězeň se mi hlasitě posmíval, že se dr. Schaller 
naprosto jasně mýlí – že není možné, abych s odvoláním uspěl: „Z téhle 
věznice se za posledních pět let dostali na odvolání u OLG jen tři li-
di,“ řekl. 

Při slovech „dostali“ jsem si představil na koleně vyrobený kluzák 
v horním patře britského vězení pro válečné zajatce v Colditz Castle, ale 
tuto myšlenku pokazila následující slova „jen tři lidi“. 

Buď realista, přitakávali všichni potutelně, zapomeň na to; a Grob-
mann, strážník v civilu, s přátelským, vánočně naladěným úsměvem při-
kyvoval. Jejich názor byl jednoznačný: Odvolání nemá sebemenší šanci 
na úspěch. 

Když jsem kráčel zpět do cely, s hrůzou jsem si uvědomil, že jsem 
Bente a Jessice poskytl úplně mylnou informaci. Vyvolal jsem v nich 
falešnou naději. Proklínal jsem dr. Schallera za jeho vynucený a bláhový 
optimismus. 

 
20. prosinec 2006 byla středa a tento den se pro mě stal ještě památ-

nějším, protože jsem poprvé skutečně viděl vánoční Vídeň, v jejímž srdci 
jsem 14 měsíců žil. 

V šest ráno mě jako obvykle vzbudili dozorci a světla rozsvícená 
na stropě. Vzal jsem si své „nejlepší“ oblečení. Na jednom rukávu spor-
tovního saka si pochutnal nějaký brouk, jak jsem si všiml až teď. 

Sklíčeně jsem ze zdi strhl poslední fotografie svých dětí a vnoučat, 
které se mi tu během měsíců nahromadily. Dozorce Bernhard Hornicek si 
jejich nepřítomnosti všiml hned, jakmile za několik minut otevřel dveře se 
snídaňovým vozíkem. Zdálo se mi, že mírně zavrtěl hlavou, ale už věděl, 
co si myslím a nechal to bez komentáře. 

Do zápisníku jsem si napsal: 
 
Vzhledem ke komentáři strážníka Grobmanna včera večer mám 

k nadcházejícímu odvolání jen malou naději. V posledních letech prý 
u OLG uspěli jen tři lidi. Dr. Herbert Schaller mi tuto statistiku humánně 
zatajil. 
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Vězeňská eskorta si pro mě přišla v 8:30 a nezbytnou osobní prohlíd-
ku provedl bodrý strážný s mrožím knírem. 

Jako rekvizitu pro fotoaparáty jsem si do kapsy saka strčil paperback 
od Agathy Christie.  

„Co to je za knihu?“ zeptal se. Zřejmě mu bylo řečeno, ať mě nenechá 
vzít si zase k soudu Hitlerovu válku. Nicméně jsem si do spoutaných ru-
kou vzal otevřené plnicí pero, svou obchodní značku, jak jsem vysvětlil 
mrožovi: Jsem spisovatel... 

Před devátou mě ve vídeňské dopravní špičce odvezli do justičního 
paláce. Vězeňskou dodávku jsem sdílel s jakýmsi východoevropským 
zločincem. 

Vidět lidi, tlačenice, auta, stromy, ptáky a děti pro mě bylo nezvyklé. 
Už jsem na to všechno zapomněl. Dodávka zajela na uzavřený dvůr 
a po pár minutách čekání, kdy nám nastavovali pouta a čekali na signál 
ke vstupu jako kulisáci v opeře Covent Garden, jsme vyjeli prostorným 
výtahem s kovovými stěnami do poschodí se soudní síní. 

Když jsem vystupoval, zjistil jsem, že celou budovu naplňuje živá 
klasická hudba. Nikoliv překvapivě to byl Wolfgang Amadeus Mozart. 
Působilo to velmi zvláštně. V krytém atriu pod námi hrál smyčcový kvar-
tet. Když se k mramorovým ochozům a stropu vznášela úžasná barokní 
hudba, zatímco já se nacházel v obklíčení ponuře se tvářících policistů, 
tlačících mě skrz novináře, působilo to téměř surrealisticky. Uvědomoval 
jsem si, že s vyholenými vlasy a opuchlou, vězeňsky bledou kůží vypa-
dám jako skutečný zločinec. 

V soudní síni jsem spatřil již tradiční (ačkoliv oku Angličana naprosto 
neznámou) tlačenici fotografů a televizních kamer. Pouhé desítky centi-
metrů před nimi stál špalír policistů. Musel jsem tam stát a pak se 
na 15 minut posadit. Mezitím mi sundali pouta a ti šakali mačkali spouště, 
vypouštěli blesky a pokřikovali na mě. 

Na svých místech již sedělo pět soudců. 
Předseda Ernst Maurer vypadal stejně nervózně jako já. Klasický ho-

rorový scénář. Celé dvě hodiny, které jsme tam strávili, si olizoval vyschlé 
rty, jako kdyby umíral, nebo aspoň potřeboval vodu. Vypadal bezmála 
vystrašený tím, co přijde. To mě zrovna nepovzbudilo. 

Herbert Schaller přispěchal dopředu a upozornil mě, ať nedávám žád-
né rozhovory ani teď, ani potom – a vlastně vůbec v Rakousku: „Jsou dy-
chtiví po krvi,“ pošeptal mi. 

Veřejnou galerii zaplnilo 50 lidí z řad veřejnosti a novinářů. Ke svému 
překvapení jsem u zadní zdi spatřil Réku, pohlednou letušku společnosti 
Malév, velmi přitažlivou ve světle modrém kostýmku. Nečekal jsem, že 
přijede z Budapešti. Musela být celou noc vzhůru. 
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Justiční palác, Vídeň. Celou budovu naplňuje živá klasická hudba, což působí 
velmi zvláštně. Nikoliv překvapivě to je Wolfgang Amadeus Mozart. 

 
 
Jezdila jednou měsíčně se svým snoubencem popovídat si se mnou 

na 15 minut přes sklo. Aby se na návštěvu do Vídně dostala včas, musela 
vstávat ve 3 hodiny ráno. Přelíčení vedenému v němčině nerozuměla. 
Kývl jsem na ní, aby přišla a než se mezi nás postavili uniformovaní rana-
ři, kteří mě obklopovali, podali jsme si ruku. 

Zatímco ji tahali pryč, posunkem jsem jí vděčně ukázal, že mám kra-
vatu, kalhoty a ponožky od ní – většinou koupené během letů na Dálný 
východ. Poznal jsem také Wolfganga Fröhlicha, „revizionistu holocaustu“, 
jehož Schaller rovněž zachránil před dlouholetým vězením. Stál vzadu, 
fotografoval a dokonce i nezákonně filmoval, dokud mu v tom nezabránili. 

Začalo odvolací řízení. Nic dobrého jsem od něj už nečekal. Bylo po-
měrně znepokojivé, když mladá soudkyně bezbarvým a nevýrazným hla-
sem přečetla celý padesátistránkový rozsudek soudce Liebetreua 
z 20. února. Zabralo jí to skoro hodinu. Má naděje pohasla. Už jen tímhle 
jsme překročili stanovený čas. Celkem to nabouralo výchozí předpoklad 
Schallerovy optimistické předpovědi. 

Když se se svým bezbarvým přednesem dostala k místu, kde v před-
nášce z roku 1989 cituji obzvláště šokující přiznání ministerstva zahraničí 
z roku 1942, že si plynové komory vymysleli oni sami – britští propagan-
disté – kvůli válečným cílům („To také byla lež,“ přiznal úředník), po-
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znamenal jsem: „Cituji – konec citátu“ – šlo totiž o citát a nebyl jsem to já, 
kdo ho pronesl. 

Z toho, co jsem slyšel, jsem neměl dobrý pocit. V přednáškách z roku 
1989 byla řada rozhodných tvrzení, která bych dnes již neučinil, a soudce 
Liebetreu neuvedl žádné vyvažující argumenty, které jsem předkládal zase 
jinde. 

Čteno tímto mdlým právnickým hlasem to znělo velmi extrémně a br-
zy se to ještě zhoršilo, protože státní zástupkyně v půlhodinové rozhoř-
čené promluvě k soudu s mohutnou gestikulací požadovala mnohem přís-
nější trest než tři roky, které jsem už dostal (a určitě si přála, aby byl mož-
ný trest smrti). 

V tu chvíli jsem si byl jistý, že se trest zvýší a slyšel za sebou šepot 
„fünf“ – „pět let“. Pomyslel jsem si, že to možná bude ještě víc. 

 
Můj přítel a advokát, dr. Herbert Schaller, veterán mnoha právních bi-

tev a odvážný vlastenec, předstoupil k závěrečnému vystoupení. Upravil 
si černý hábit jako učitel, postavil se a pronesl řeč, jako kdyby vystupoval 
na veřejném shromáždění. 

Byla radost ho poslouchat. Z lavic pro veřejnost se k němu valily vlny 
němého potlesku. 

Tento nezvykle komicky, ale zároveň hrdě vypadající mužíček, šla-
chovitý, s červeným obličejem a houževnatým výrazem, mluvil na rozdíl 
od státní zástupkyně spatra – přece jen to byl veterán a expert – a 
s ohromnou působivostí.  

Ptal se, jak si obžaloba může dovolit předkládat proti mně jak v únoru 
tak znova nyní přednášky z celého světa (které navíc ani nebyly o holo-
caustu). 

Nebyly nezákonné nikde kromě Rakouska. Hřímal nad tím, že si Ra-
kousko nemůže nárokovat roli světového policajta, a dvakrát zopakoval, 
že jsem v únoru u nižšího soudu nebyl řádně obhajován – což byla ostrá 
výtka jeho lhostejnému, nedbalému a ledabylému předchůdci, dr. Elmaru 
Kresbachovi. Naprosto po zásluze. 

Ale přesto jsem nechoval žádnou naději. Na výzvu soudce Maurera 
jsem k soudu také promluvil, německy a bez poznámek, i když jen krátce, 
asi dvě minuty nebo o něco víc v předtuše, že můj hlas nebude na veřej-
nosti slyšet několik příštích let. 
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Obchodní značka. K odvolacímu soudu jsem veden s otevřeným perem 
ve spoutaných rukách. Všude kolem jsou ponuré obličeje a během celého přelíče-
ní stojí těsně kolem mě ozbrojení policisté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto fotografie pořídil 
Walter Fröhlich, jehož  
dr. Schaller nedávno 
zachránil od vězení. 

V době, kdy píšu tyto 
řádky, si Fröhlich  

odpykává jiný  
šestiletý trest. 
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Zdůraznil jsem, že v rozsudku soudce Petera Liebetreua z února 2006, 
který přečetla jeho kolegyně, se samozřejmě citovaly pouze „žalovatel-
né“ části mých dvou přednášek v Rakousku v roce 1989, ale tyto přednáš-
ky, kdyby se vzaly jako celek, měly náležité vyvážení pro i proti; že proto 
také policisté, kteří je na naše pozvání pokaždé navštívili, zjistili (a uvedli 
do zápisu), že jsem neporušil zákon; že jsem držen přes 400 dní na sa-
motce; že je Bente nemocná a kdybych měl být nadále vězněn, nemohl 
bych být vyměněn do britského vězení, protože příslušný rakouský zákon 
nemá v Británii žádnou paralelu – jeden z nezbytných předpokladů takové 
bilaterální výměny vězňů. Jinak řečeno bych svou rodinu nespatřil několik 
let, pokud vůbec. 

Senát se odešel poradit. Já tuto deprimující chvíli využil k poslednímu 
rozhovoru s Rékou. Také jsem se rozloučil s přáteli v soudní síni a podá-
val ruce všem, kam až jsem mohl. Policisté se nesnažili nijak zasáhnout. 

 
Poslední jednání. Soudní úředníci po hodině a půl všechny vyzývají 

ke klidu a pětice soudců se vrací zpátky. Soudce Maurer drží v rukách ty-
pický svazek papírů a když všichni zmlknou, začíná číst rozsudek. Snažil 
jsem se nijak nedat najevo žádné emoce. Venku vyšlo slunce a v soudní 
síni se objevil sluneční paprsek. Soudce rovnou na sto procent zamítl ar-
gumenty obžaloby a přednesl všechny důvody, které vyslovil dr. Schaller; 
a hned v následujících slovech přijal všechny naše argumenty. 
 

Měl jsem být okamžitě propuštěn. Všiml jsem si, že si olizuje rty ještě 
horečnatěji než předtím. 

Ve zmatení, úlevě a upřímném šoku z tohoto nečekaného výsledku 
můj výraz v obličeji roztál. Napůl jsem se otočil doprava, zachytil pohled 
dr. Schallera a mrkl. Jeho vlídné rysy se pomalu změnily do sfingu připo-
mínajícího úsměvu. Nebylo pro něj snad všechno, co se teď stalo, překva-
pením? 

 
Najednou se rozrazily dveře a ještě se chvíli plácaly sem a tam, jak se 

dva novináři hnali ven, aby mohli telefonovat jako první. Šakali z rakous-
kého journaille něco takového vůbec nečekali. 

Pětice soudců mohla monstr rozsudek soudce Liebetreua klidně po-
tvrdit – bylo mi řečeno, že se tak nestalo, protože by mi pak Rakousko 
muselo platit větší odškodné –, ale ve svém rozsudku nařídili okamžité 
propuštění. Jinak řečeno, své jsem si odseděl. 
 
Letuška ve světle modrém se vymotala z galerie a hnala se dát mi vřelé 
objetí, po všech měsících samoty tak příjemné. Její mladý snoubenec sho-
vívavě přihlížel. Poleť, Maďarko! 
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Poslední šance. Vídeňský odvolací soud, Oberlandesgericht, se právě chystá 
projednat můj případ – uprostřed předseda soudu Ernest Maurer. Státní zástupky-
ně (nejblíže fotoaparátu) požadovala zvýšení trestu. 
 
 

  
 
Stráže mi sundávají pouta a já na začátku přelíčení odkládám plnicí pero. 
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Poleť, Maďarko. Několik policistů se široce usmívá – celkově to je populární 
rozhodnutí. Letuška ve světle modrém se žene dopředu dát mi vřelé objetí. 
 
 

 
 
Pobouření. Rakouská státní televize informuje o vzteku židovské náboženské 
obce a levicových politiků z našeho úspěšného odvolání – ale ještě nejsem svo-
bodný, ani zdaleka ne. 
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„Nedávejte v Rakousku žádné rozhovory!“ radí mi opět dr. Schaller, 
chránící mé zájmy: Novináři, jak víme, mají tendenci věci překrucovat 
a vyrábět upravené příběhy. Řekl mi, že ho policie ujistila, že budu pro-
puštěn a nebudu deportován. Dal mi 1 000 eur od jednoho rakouského 
příznivce na letenku do Londýna a skoro vzápětí zmizel, protože se tento 
odvážný a neúnavný advokát musel vydat na osmihodinovou cestu 
do Mannheimu, kde obhajoval Ernsta Zündela u monstrózního, rok trvají-
cího soudu, téměř ignorovaného médii. Nejspíš ho už nikdy neuvidím. 

Tisk se mě držel a kladl otázky, které teď měly úplně jiný, uctivější 
tón. Vypadalo to, že lovecká sezóna skončila. 

V 11:30 mě policie odvezla přes Vídeň zpátky do vězení. Strážníci, 
kteří mě doprovázeli, začali chrlit neslušné vtipy a dva mě dokonce začali 
poučovat o tom, co ví oni i všichni ostatní: „Byl jste oběť malé nábožen-
ské kliky, lidí, kteří vůbec nejsou jako my. Ti doopravdy byli za vaším 
zatčením v roce 2005.“ Nechal jsem to bez odpovědi. 

 
Na krátko se zase zamračilo. Byl jsem zpátky v Josefstadtu. Měl jsem 

být svobodný muž a přesto jsem nebyl. Navzdory ujištění dr. Schallera 
jsem byl odveden před cizineckou policii k provedení vyhoštění. Klika 
„lidí, kteří vůbec nejsou jako my“, se evidentně znovu pustila do práce. 

Dr. Schaller už odjel do Mannheimu. Odmítl jsem podepsat nějaké 
dokumenty. Ubíhaly hodiny a já byl stále držen za zamčenými dveřmi, 
potloukaje se po foyer našeho bloku cel. Několikrát jsem telefonoval, ale 
na telefonní kartě mi už skoro došla šťáva. 

Zatelefonoval jsem do tiskové agentury (PA) v Londýně, že v hotelu 
Marriott na Grosvenor Square, nedaleko našeho starého domova, uspořá-
dám dnes v 19 hodin velkou tiskovou konferenci a dávám jí na starost 
bratru Johnovi. 

Okamžitě mě napadlo, že by tento telefonát PA mohl vést k dalšímu 
neštěstí – možná se na mě stále vztahuje zákaz soudce Liebetreua telefo-
novat médiím. 

Čas běžel. Jeden dozorce mi donesl poslední poštu, přes třicet dopisů 
včetně jednoho od Bente, jednoho od advokáta, který mě sháněl kvůli dě-
dictví, a jeden od Rym Belkhodji (dávno neviděného tuniského přítele 
z roku 1982). S myšlenkami jen na nevysvětlitelné zdržování jsem si je-
jich četbu nechal až do letadla směr Londýn. 

Nakonec jsem se dovolal Bente, která měla zneklidňující zprávy: BBC 
oznámila, že soudce Liebetreu kvůli zrušení svého rozsudku zuří a hledá 
způsoby, jak mě zadržet do rozhodnutí ohledně nejnovějšího obvinění 
kvůli rozhovorům, které jsem v únoru poskytl BBC a rakouskému tisku. 

Nevěděl jsem, nakolik je tato zpráva pravdivá. Dozorce Hornicek, ve-
litel našeho bloku, se mi svěřil, že to skutečně nabírá neslýchaný obrat – 
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soudce Liebetreu odmítl podepsat příkaz k mému propuštění, dokud nedo-
razí písemné potvrzení od OLG. 

To byla hodně průhledná záminka. 
Vypadalo to, že se snaží získat čas. 
Soud mu své rozhodnutí sdělil ústně po telefonu, ale Liebetreu to od-

mítl akceptovat. 
Všichni z OLG už šli domů. Od nařízení mého propuštění ze strany 

OLG už uplynuly tři nebo čtyři hodiny a já byl stále vězeň za zamčenými 
dveřmi. Připadalo mi to jako další léčka. 

Nejnepříjemnější okamžik nastal ve 14:30. Všichni dozorci byli jako 
vždy na odchodu; celá věznice měla přejít na večerní režim. 

Znovu se objevil Hornicek, už oblečený v civilu, a s mírným úsmě-
vem mi řekl, abych se vrátil do své původní cely. Když jsem vešel dovnitř, 
zabouchl za mnou, přičemž se ozvalo tak známé zarachocení klíčů. Cela 
bez fotografií rodiny na zdech vypadala nesmírně holá a nevlídná. 

Všiml jsem si, že na dveřích je jméno někoho jiného. Už jsem nebyl 
na samotce. 

V mé cele ubytovali nepřetržitě kouřícího vídeňského zločince, du-
ševně nevyrovnaného a evidentně velmi nešťastného ze svého uvěznění. 
Vypadal jako další kandidát na provaz, stejně jako jiní dva nešťastníci 
z bloku C minulý týden. 

Ten den jsem si zapsal deníkové poznámky na útržky papíru. 
Celé intermezzo skončilo v 16:30. Už byla tma. Odvedla mě policejní 

eskorta a převezli mě do policejního vězení. Pro přesun jsem neměl žádné 
vysvětlení, snad až na to, že tato budova spadala pod jiné ministerstvo než 
věznice Josefstadt. 
 

Nálada byla poněkud nervóznější než ráno. Byla zde citelně posílená 
večerní směna dozorců, čekající na předání svého teď už notoricky zná-
mého vězně. Řekli mi, že tu budu den nebo dva do vyřízení – téměř nepo-
střehnutelná odmlka – formalit. 

V této nové budově jsem byl svlečen, prohledán a opět byl zaevidován 
můj ubývající majetek. To všechno byla obvyklá šikana, ale já byl klidný, 
odevzdaný a lhostejný. 

Jeden policista se zeptal: „Kdo byla ta maďarská krasavice u sou-
du?“ – všichni o ní mluvili. Vězeňská návštěva, řekl jsem mu popravdě; 
a možná se v tu chvíli také rozhodl stát spisovatelem. Vážil jsem 110 kilo-
gramů, o 6 méně než při zatčení v roce 2005, a měřil 186 centimetrů, ale 
kvůli váze a tomu, že jsem Angličan, by mě asi stěží vzali do Leib-
standarte, Hitlerova strážního oddílu. 
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Kolem anglicky hovořícího světa. V roce 1986 podnikám velké turné a mluvím 
v nejlepších hotelech a univerzitách. Zde uvádí konzervativní politik Clive Derby-
Lewis setkání v hotelu Elangeni v jihoafrickém Durbanu. 

 
 
Čekal jsem, že touto dobou už budu v Londýně a večer vystoupím 

na velké tiskové konferenci, ale místo toho jsem se připravoval na to, že 
tu zase strávím noc pod zámkem a už jsem toho začínal mít dost. 

V 17 hodin byly všechny mé věci zkontrolovány a opět uloženy 
do krabice. Řekli mi, že mi zítra přivezou zbytek peněz z účtu v kantýně 
v Josefstadtu. 

To mě zajímalo ze všeho nejméně. Než mě v 17:30 zamkli, zatelefo-
noval jsem Bente, abych jí řekl, že nakonec dnes večer doma nebudu, 
protože mě drží v jiném vídeňském vězení a nebyl mi sdělen důvod. Lon-
dýnskou tiskovou konferenci bych posunul o dva dny, na 22. prosinec, 
protože nemohu spoléhat ani na to, že budu doma zítra. „Vypadá to, že se 
začínají stahovat mračna,“ pronesl jsem. Rozhodl jsem se jí nic víc neříct. 

S jednou telefonní kartou prázdnou a druhou, která na tom nebyla 
o mnoho lépe, jsem zatelefonoval bratru Johnovi do Wiltshire a poprosil 
ho, aby zamluvil konferenční sál v Marriottu na pátek. Poté jsem 
z telefonního automatu na tomto velmi vstřícném vídeňském policejním 
ústředí znovu zatelefonoval do tiskové agentury PA a odložil tiskovou 
konferenci na uvedený den. 

Kolem 20. hodiny mi noví žalářníci dali talíř se třemi dalamánky, sýr 
a sáček s toaletními potřebami. V cele bylo jedno malé okénko, příliš vy-
soko na to, aby z něj bylo vidět ven. Zdi byly pokryté hlubokými vrypy 
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a graffiti. Předchozí obyvatel na jednu zeď vydrápal kalendář v cyrilici 
a metodicky po dobu sedmi měsíců odškrtával dny a týdny. 

Pomyšlení na to bylo nesnesitelné. 
Cela byla špinavá, ale povlečení na posteli čisté. Celou noc jsem měl 

nutkání vstát, byl jsem však hladový a unavený. Lehl jsem si a čekal, až 
zhasne světlo u stropu. Svítilo na mě celou noc. 

 
Kdyby policisté říkali pravdu, mohl bych být zhruba zítra v letadle 

z Rakouska, ale i přes vítězství u odvolacího soudu jsem byl pořád vězeň. 
Drželi mě ve vídeňském policejním vězení. 

Ve čtvrtek 21. prosince 2006 celá tato nechutná epizoda konečně do-
spěla ke zdárnému konci. Charakter zajetí se mírně změnil – možná poli-
cisté četli noviny a trochu se nad sebou zamysleli. Krátce před úsvitem 
odemkl sám velitel, ředitel vězení, opatrně stanul na prahu a zdvořile za-
mumlal: „Pane Irvingu, jsme hluboce zahanbeni tím, co se děje. Vůbec 
s tím nesouhlasíme. Samozřejmě s vámi musíme zacházet jako s jakým-
koliv jiným vězněm...“ 

Odměnil jsem ho strojeným úsměvem a řekl, že nic jiného ani neče-
kám. 

Cizinecká policie mě předvedla k závěrečnému výslechu. Ani tady mě 
nečekalo žádné překvapení. Kromě naprosto nevyhnutelných otázek jsem 
na nic neodpověděl. Jméno, věk a číslo. Jelikož byl dr. Schaller v Mann-
heimu, přijela pokračovat v boji jeho dcera Elisabeth, rovněž skvělá práv-
nička. Oficiálně vyjádřila naše pobouření, že stát porušil své sliby ohledně 
vyhoštění. 

Policie odpověděla, že mám být zadržen ještě jeden nebo dokonce dva 
dny do vyřízení opatření. 

Vědomi si toho, proti komu ve skutečnosti stojíme, jsme měli po-
dezření, že k zadržování mé osoby na rakouském území existují jiné dů-
vody. Britský tisk také vyjadřoval rozpaky z toho, že jsem zadržen 
na další dva dny kvůli „urychlení odjezdu“. 

Policie přišla s výmluvou, že dnes nemá k dispozici žádné policisty 
na eskortu, ale Elisabeth Schallerová trvala na svém: „Nepotřebujeme 
žádnou eskortu; musí mi být umožněn odlet ještě dnes, protože odvolací 
soud nařídil mé propuštění; a přímo před policisty mi u Austrian airlines 
mobilem zarezervovala let do Londýna na 17:15 hodin. Letenka stála 
437 eur, skoro 600 dolarů (nic levného, ale British Airways požadovaly 
dvojnásobek). 

Řekla mi, že mé vyhrané odvolání ve Vídni ovládlo večerní televizní 
diskusní panely, přičemž židovská Kultusgemeinde (náboženská obec) 
a všechny obvyklé pochybné existence vyjadřovaly své pobouření – cho-
vali se jako Shakespearův Shylock a zuřili, že byli ošizeni o svou libru 
masa. 
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Réka a ostatní věrní přátelé poprosili Elisabeth, aby mi řekla, že se 
včera šest hodin potloukali po vídeňském letišti, protože se se mnou chtěli 
rozloučit. 

Policie se dál neúspěšně snažila mě vyslýchat. Ještě na policejním 
ústředí jsem na mobil Elisabeth Schallerové přijal několik hovorů. Lidé 
z BBC se ptali, jestli mohou do budovy přijet s televizní kamerou a udělat 
se mnou rozhovor. Když jsem se zeptal policisty, zrudl a odpověděl, že ne. 

Dlouhý telefonát jsem vedl s reportérem z Agence France Presse. Na-
bídl jsem mu několik soust, která pro mě nebyla riskantní: Že se mi velitel 
vězení soukromě omlouval a byl velmi slušný; že nejsem žádný popírač 
holocaustu – lidé, kteří tvrdí opak, zjevně nikdy nečetli mé knihy; a že 
historik Raul Hilberg prohlásil, že 80 % holocaustu nebylo nikdy zkou-
máno, a že by historici neměli být vězněni za to, že se názorově odlišují 
od ostatních. 

Na otázku, jak jsem trávil čas jsem odpověděl, že „rekalibrací“, nasta-
vením všech duševních číselníků na nulu. A vědom si toho, co novináři 
potřebují – totiž senzační článek – jsem nakonec jen tak mimochodem 
řekl: „Mel Gibson měl pravdu.“ 

Věděl, kam tím mířím, ale stejně se zeptal. Já to však odmítl jakkoliv 
rozvíjet. Bylo mi jasné, že už jen tato slova splní svůj účel. Nastal čas od-
platy. 

Stále v policejní výslechové místnosti jsem znovu zatelefonoval 
Johnovi do jihozápadní Anglie. Bratr řekl, že se včerejšímu triumfu 
u soudu věnovala velká mediální pozornost a na BBC i dalších televizních 
kanálech ukázali působivé záběry ze soudní síně, ale nejpopulárnější 
pozdně večerní zpravodajský program v Británii, „Newsnight“ na BBC je 
neodvysílal. Připadalo mi, jako by i tam zasáhl Výbor zmocněnců brit-
ských Židů, jako tomu bylo v minulosti už nejednou. (Výbor dopisem 
BBC důrazně protestoval, že mě po soudu s Lipstadtovou pustili na obra-
zovku a prohlašoval, že se to už nikdy nesmí opakovat.) Na hotel Marriott 
byl také vyvíjen nátlak a zrušil smlouvu na zítřejší konferenci. Po dotazu 
na důvod byli dost tajemní. 
 

„Tell Me the Old, Old Story,“∗ zajódloval jsem a poprosil ho, protože 
mi dochází telefonní karta, aby sdělil tiskové agentuře PA, že informace 
o novém místě zveřejním zítra až na poslední chvíli. 

Elisabeth mi stejně jako její otec připomněla, že by se nic z toho ne-
stalo, kdybych původně nenaletěl tomu šarlatánovi Kresbachovi. 

To byla pravda, ale možná by tak můj případ získal setinovou mediál-
ní pozornost. 
 

                                                 
∗ V anglosaských zemích známý chvalozpěv; pozn. překl. 



 118

  
 
„Pseudohistorik“. V červnu 1992 jsem na základě tipu od přítele navštívil tajné 
archivy bývalé KGB v Moskvě a jako první historik jsem využil deníky dr. Josepha 
Goebbelse, které v Berlíně roku 1945 nechal uložit na mikrofilm. Toto prvenství 
vyvolalo u konkurence zuřivou závist. 

 
Dotazy novinářů ukázaly, že mé volání po mezinárodním bojkotu ně-

meckých a rakouských novinářů ťalo do živého. 
K této taktice jsem se rozhodl dva večery předtím. 
Nestudoval jsem život dr. Josepha Goebbelse jen tak pro nic za nic. 

Byla to jedna z jeho vyhlášených technik: Vždy vést protiúder, ale na jiné 
místo. „Když se začnou ptát na koncentrační tábory,“ vysvětloval svým 
zaměstnancům v roce 1942, „pustíme se do nich s chudobou a hladověním 
v Britské Indii.“ 

Vrátil jsem se do cely a jeden policista mi přinesl pravou vídeňskou 
kávu. Následovalo malé procesí, někdo by to mohl nazvat i poutí. V po-
ledne se přiloudali čtyři policisté v čele s Gruppeninspekteur a mladým 
inspektorem Markusem vzadu. Chtěli autogram. Brzy přišly se stejnou 
prosbou i dvě policistky, z nichž jedna chtěla podpis pro svého třiadvace-
tiletého syna. Všichni zůstali, aby si se mnou popovídali a vyjadřovali 
osobní pobouření nad celou epizodou i tím, jak celosvětově poškodila Ra-
kousko. Když odcházeli, chtěli mi jako gesto laskavosti nechat otevřené 
dveře. Řekl jsem, ať je v rámci dodržování formalit zavřou s tím, že mi to 
je jedno. 

Teď to byl závod mezi soudcem Liebetreuem a státním zastupitel-
stvím na jedné a policií na druhé straně – ti první se snažili rychle proti 
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mně sepsat druhou obžalobu, a policie byla rozhodnutá splnit svou povin-
nost a dostat mě bezpečně z Rakouska. Nebylo těžké vidět, komu patří její 
skutečné sympatie. 

 
Říkal jsem si, jestlipak si Židé z Kultusgemeinde i ostatní vůbec uvě-

domují škody, které způsobili dlouhodobým zájmům své komunity touto 
horlivou a bezuzdnou perzekucí vůči mně i dalším spisovatelům. V mém 
případě udělali chybu. Vybrali si slavnou oběť a člověka, který se nebojí 
vracet rány. 

Ve 12:30 přinesl strážný tácek s obědem – knedlíky a vynikající guláš. 
Pro autogram přišel další Gruppeninspekteur s listem papíru v ruce. Po-
chválil jsem mu oběd a když neodcházel, zmínil jsem se o cizí lůze, kte-
rou jsem potkával na vězeňském dvoře v Josefstadtu. Policista – podal mi 
ruku a řekl, že se jmenuje Toni – okamžitě roztál a řekl: „To je ta Evrop-
ská unie, proboha. To je konec.“ 

Odpověděl jsem, že si člověk říká, proč a kdo za tím stojí. Mlčky při-
kývl. 

Jak se schylovalo k pozdnímu odpoledni, začal jsem se obávat, jestli 
nebylo příliš riskantní popíchnout zástupce tiskové agentury Melem Gib-
sonem, když jsem pořád na rakouském území. 

Uvědomil jsem si, že jsem člověka z agentury slyšel psát si mé odpo-
vědi přímo na klávesnici, takže touhle dobou už mohly být na drátě. Kdy-
by se rozhodl náš rozhovor nějak přikrášlit, mohl jsem do celé bryndy 
klidně spadnout zpátky. Rakousko pořád bylo policejní stát. Dával jsem si 
velký pozor, co říkat a co ne, ale víme, jak novináři se zlými úmysly do-
vedou prodávat své příběhy. 

Než jsem mohl odjet, musel jsem projít lékařskou prohlídkou. 
Tlak 158, puls normální, vlastně „akorát na sportování“, jak řekla doktor-
ka. Ano, ale ty svaly, ty svaly… měsíce faktické nečinnosti a noci 
na posteli, která byla o 10 centimetrů kratší. 

V cele jsem strávil tři hodiny a pak se z ničeho nic ukázalo, že jsme 
tento absurdní závod s časem vyhráli. Nakonec jsem projel pod rolova-
cími dveřmi budovy, eskortován ve studené vězeňské dodávce s novými 
policisty a dvěma neupravenými rumunskými deportovanými. Řítili jsme 
se večerní Vídní na letiště s houkající sirénou a modrými majáky a projíž-
děli semafory na všech křižovatkách, jako kdyby skutečně šlo o naléhavý 
případ. 

Rumuni se pokoušeli navázat rozhovor, ale rozhodl jsem se je ve zbý-
vajících minutách tohoto očistce ignorovat. Přece jen jsem byl pořád Ang-
ličan. 

Už žádná uhlazenost ani milé vystupování. Vytáhl jsem z kapsy dopis, 
který jsem dostal od Bente, když jsem včera opouštěl Josefstadt, a potichu 
si ho přečetl. Zažívala nesmírně těžké časy, ale byl vřelý a přátelský. 
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Na letišti jsme zaparkovali na místě vyhrazeném pro policii a čekali. 
Policisté odešli a z minut byly hodiny. Zůstali jsme opuštění. V Londýně 
byl nějaký problém. Všichni policisté odešli do tepla terminálu a nijak ne-
spěchali s návratem. Když se objevili, zaslechl jsem, jak se baví o mém 
návratu do vězení s veškerým nebezpečím, které z toho vyplývalo. 

Motor dodávky byl dlouho vypnutý a my na tomto venkovním parko-
višti v kruté zimě nakonec strávili hodiny. Všechny londýnské lety měly 
zpoždění kvůli nejhorší mlze za několik roků. Letiště uzavřeli a spousta 
letadel kroužila kolem bez možnosti přistát. 

Nakonec pro mě přišli dva policisté s letenkou. Dozvěděl jsem se, že 
mě krabice s knihami a rukopisy právě vyšly na dalších 400 eur – čtyřná-
sobek toho, co stála má původní zpáteční letenka. Všechna má hotovost se 
opět rozplynula. Kdyby letenku zaplatili rakouští daňoví poplatníci a ne já, 
letěl by se mnou až na Heathrow policista, připoutaný ke mně pouty. Ta-
ková jsou v dnešní Evropě rizika psaní skutečné historie. 

Naposled mi sundali pouta. V jasně osvětleném terminálu se policisté 
přestali chovat tak oficiálně. Pozval jsem je na kávu a koupil si rakouské 
noviny: Rád jsem viděl, že zdejší novináři hýří sprostotami vůči mé osobě. 
Věděli, čí chleba jí. 

Takoví úplatní zbabělci to byli. Goebbels jim říkal journaille a teď už 
jsem věděl proč. Od té doby se nic nezměnilo, jen neviditelné pásky 
na rukávech, které nosí. 

 
Díky hodnému rakouskému podporovateli jsem si připlatil za obchod-

ní třídu. Usadil jsem se na kožené sedadlo Austrian Airlines ke spánku bě-
hem dvouhodinového letu domů. 

Měl jsem dost o čem přemýšlet. Probral jsem si kapsy a našel dvě 
prázdné telefonní karty. Zastrčil jsem je do kapsy sedadla před sebou. 
Sbohem, Rakousko! 

Po 14 měsících bez finančních příjmů přede mnou byla mnohaměsíční 
náprava vzniklých škod: Přišli jsme o knižní odbyt, vydavatelské smlouvy, 
letenky, závazné přednášky a spoustu majetku; Bente během mého věz-
nění začala být ještě nemocnější. Později ten večer jsem našel přes 
6 000 e-mailů, čekajících na přečtení a odpověď. 

Po celou dobu mého věznění, počínaje zatčením, se ani slůvkem neo-
zvali studenti, kteří mě pozvali přednášet, bohatý studentský spolek 
„Olympia“: Nedočkal jsem se od nich žádné omluvy, zprávy, dopisu ani 
návštěvy. 

Po pár měsících jsem se doslechl, že to ostatní rakouské studentské 
spolky „Olympii“ neodpustily a byla ostrakizována; že znaly totožnost 
zrádce, který to vyžvanil tajné policii. Mé stručné dotazy do „Olym-
pie“ z vězení zůstaly nezodpovězeny. Nechali mě, ať se o sebe postarám 
sám. 



 121

Airbus se odlepil z přistávací plochy s dvouhodinovým zpožděním, 
ale v této třídě jsme byli pohoštěni dobrým jídlem, poprvé za ty měsíce 
opravdovým masem a také kvalitním vínem. 

 
V prvním týdnu věznění, ještě ve věznici Graz-Jakomini se mi jednou 

zdálo, že letím domů a letuška mi za hlasitého potlesku všech pasažérů 
po mé těžké zkoušce přinesla s blahopřáním od British Airways láhev 
šampaňského. Tohle jídlo bylo skoro stejně dobré. Samozřejmě jsem od-
mítl alkohol, tomu jsem se vždy vyhýbal. 

Na Heathrow jsme tvrdě dosedli – přistání úplně naslepo v husté mlze 
– kolem 21:30 hodin. U výstupu z letadla se tlačil a strkal dav novinářů 
a fotografů, což bylo pro pasažéry za mnou naprosto nepochopitelné. Ko-
nec konců jsem nebyl Tom Cruise ani Kate Middletonová. 

Většina novinářů čekala za celnicí. BBC mě teď nemohla využít – te-
lefonoval jsem jim jako prvním –, na to už bylo pozdě. Většina celostát-
ních novin už šla do tisku. Zatracená anglická mlha. Channel 4 byl také 
mimo. 

Na letišti jsem se najednou cítil velmi vyčerpaný. Koupil jsem si no-
vou telefonní kartu a vyměnil anglickou hotovost. Asi hodinu jsem na pří-
letové ploše mluvil s Reuters, ostatními novináři a mladou slečnou 
z Associated Press. V obou Amerikách bylo stále teprve odpoledne a ve-
čer. Všechny ty dny na samotce tedy nakonec přinesly aspoň jedno malé, 
hubené plus. 

Spoléhal jsem, že mi aspoň jeden reportér nabídne odvoz do města. 
To jsem však byl na omylu. Se všemi těmi zavazadly jsem si musel vzít 
do Londýna taxíka, který mě oloupil o dalších 60 liber. 

„Vezměte mě na Sloane Street,“ zabručel jsem a řekl mu číslo domu. 
Bylo dlouho po 23. hodině a panovala studená, vlhká, zimní londýn-

ská noc. Mlhu vystřídal ledový déšť se sněhem, zatímco jsme odjížděli 
z letištního komplexu 14 měsíců poté, co jsem tam zaparkoval auto – dáv-
no ukradené – na dvoudenní výlet za přednáškou pro rakouské studenty. 

„Čtyři sta dnů na samotce,“ řekl taxikář. „Proboha!“ 
Chtěl jsem mu vyprávět o Rudolfu Hessovi, věznici Spandau v Berlí-

ně a 47 letech, ale pak jsem si to rozmyslel. 
S kufrem a dvěma krabicemi mě vysadil před prosklenými vstupními 

dveřmi nájemního domu ve spodní polovině Sloane Street. 
Pochopitelně jsem náš nový domov ještě neviděl. O ten původní jsme 

přišli 20. března díky mému „únosu“, jak jsem tomu říkal, a Bente se pře-
stěhovala sem. 

Dům měl velké průčelí ve stylu art deco ze 30. let a přes sklo jsem vi-
děl, že vstupní chodba je příjemná a jasně osvětlená. 
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Za přepážkou pro vrátného nikdo nebyl. Opět jsem pomyslel na jízdní 
kola, rezavějící v horku subtropického Key West, srovnal jsem si kravatu 
a zmáčkl tlačítko zvonku. 

Na londýnský West End dorazilo sněžení a kolem mě už začaly pole-
tovat sněhové vločky. Konečně jsem si všiml, jaká začala být zima. Měl 
jsem na sobě jen košili a svetr. Byla skoro půlnoc a Bente s Jessicou to 
nejspíš vzdaly a šly do postele. 

Uběhla minuta nebo dvě. Znovu jsem zazvonil. 
Na ulici nebylo vidět ani živáčka. Uslyšel jsem vzdálenou policejní si-

rénu a viděl záři modrých majáků. 
Na okamžik jsem ztuhl. 
Ne, řekl jsem si, teď jsi v bezpečí v Londýně. 
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Svobodný tisk. 22. prosince 2006, den po svém návratu, jsem konečně v jednom 
londýnském hotelu uspořádal tiskovou konferenci. Pro televizní, rozhlasové 
i televizní reportéry bylo těžké uvěřit, že 60 let po skončení druhé světové války 
může být spisovatel uvězněn za přednášku konanou před 16 roky. 
 

 



 

 

 

Doslov 

 
Ležel přede mnou úkol zapracovat do dvou knih 4 000 stran, které 

jsem napsal ve vězeňské cele – zčásti koncept biografie Heinricha Himm-
lera a zčásti vlastní paměti. Snad čtenáři ocení ukázku z druhé zmíněné 
knihy. Zde je její první kapitola. 
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ZÁVĚR 

Kroužek 

Na začátku 40. let se masová paštika Shipham dodávala ve sklenicích 
s víčky uzavřenými mosaznou kruhovou svorkou. Byl to zlatý náramek, 
který mi sestra Carol, navlečená v hrozném růžovém kabátku, ukázala, jak 
leží a třpytí se na dně rybníka – rybníka na poli za naším domem v Essexu, 
rybníka, jenž byl kdysi kráterem po bombě. Bylo mi pět a všechno třpyti-
vé mě zajímalo. 

 Když jsem se ve svetru a krátkém hnědém svrchníku ponořil mezi 
lekníny a koljušky, nic netuše o zkreslení a lomu světla, zjistil jsem, že se 
náramku stejně nemůžu dotknout. Po poli přiběhly nohy a pak mě vylovi-
ly ruce. Bylo to právě včas, nebo nebylo? 

Stalo se vůbec doopravdy všechno to, co se od té doby odehrálo před 
mýma očima – růžoví sloni ve škole, ocenění, The Phoenix, hukot ocelář-
ských pecí v Porúří, snímky pohřebních hranic v Drážďanech, Pottersma-
nův faktor, bouřlivé publikum v pivnicích, rakev nejstarší dcery a násled-
ná spirála nenávisti, bronzová socha dostihového koně v životní velikosti, 
pouta, rakouští policisté, mířící mi na hlavu pistolemi, a všechno ostatní? 
Nebo to byly jen kaleidoskopické představy v mžiku vteřiny, život, který 
jsem mohl mít, ale nikdy ho neprožil, který jen proletěl kolem v poslední 
vteřině před smrtí, než vyhasl a v pěti letech si mě k sobě vzal Pánbůh? 
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Tolik nezodpovězených otázek. Přinášel jsem své matce v tomto dět-
ském věku doopravdy radost? „Da-vi-de!“ Stále mám v paměti její křišťá-
lově čistý hlas, volající mě ze zadních dveří na zahradě našeho domu, 
mísící se s kejháním Johnových hus a mečením rozmazlované kozy, roz-
léhající se směrem k poli a rybníku. V dopise, který nechala zastrčený 
v sekretáři, abychom ho našli po její smrti, psala o štěstí, které jsme jí my 
čtyři v životě dávali. Žádné dítě si nemůže přát víc. 

 
Narodil jsem se poslední ze čtyř dětí jako ve všech směrech rozdílné 

dvojče. Bratr, silný kuřák, brzy plešatící a mluvící vždy skoro šeptem, byl 
jako dítě náchylný k silným omrzlinám a dalším neduhům... Nicky vždyc-
ky byl – a pořád je – fajn člověk, ale má narozeniny ve stejný den jako já; 
a pokud je na datu narození něco zvláštního, pak tohle: Patří úplně a celé 
dotyčnému člověku. Po zbytek života ze všech ostatních datumů v historii 
vyčnívá. 

Když jsme se probírali ukořistěnými nacistickými archivy v útrobách 
podzemí berlínského dokumentačního centra, spravovaného po válce 
Američany, slyšel jsem Elke Fröhlichovou z Mnichova, tehdy mladou 
postgraduální studentku historie, pracující jako má asistentka, jak tiše 
zalapala po dechu a přestala otáčet stránky. Žloutnoucí dokument 
ze 30. ledna 1944 podržela v ruce o pár sekund déle než ostatní. Hned 
jsem věděl, čím je pro ní ten den významný. 

Za rok nebo dva jsem v Mnichově dělal rozhovor s kontraadmirálem 
Karl-Jesco von Puttkamerem. Byl to Hitlerův adjutant, člen nejužšího 
kruhu, sloužící pod Hitlerem od roku 1935 až do úplného konce. Kupodi-
vu nebyl po válce nikdy vyslýchán. Byl jsem první badatel, který s ním 
mluvil a všechny rozhovory jsem nahrával. Vzpomínal rád a já dovedl 
naslouchat. 

„Máte velké štěstí, Herr Kapitän,“ řekl mu jednou Hitler ponurým 
hlasem, když ho Puttkamer formálně požádal o svolení ke svatbě. „Já se 
nikdy nemůžu zasnoubit ani oženit. Mou manželkou je Německo.“ 

Když mi admirál vyprávěl tento malý útržek rozhovoru, spokojeně ba-
fal z doutníku. Hned jsem věděl, že to použiji v Hitlerově biografii. 

„Zhruba kdy to bylo, Herr Admiral?“ vyzvídal jsem. 
„To vám můžu říct přesně. Odpoledne 24. března 1938.“ 
Na druhé straně pokoje se souhlasně usmívala admirálova manželka. 

Byl to den jejich zasnoubení. 
Zalapal jsem po dechu, stejně jako Elke. 24. březen 1938 – měl jsem 

sto chutí zeptat se ho na čas. „Herr Admiral,“ řekl jsem, jako by to byla 
věc nesmírného významu. „To odpoledne jsem se narodil.“ 
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