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Bojují-li národy o svou existenci na této planetû,

jedná se o osudovou otázku bytí a nebytí.

V tomto pfiípadû jsou ve‰keré humanitní ãi estetické

úvahy nicotné.

ADOLF HITLER: Mein Kampf
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Prolog

HITLERÒV M¯TUS

Po skonãení druhé svûtové války se nacistick˘ diktátor Adolf

Hitler (1889–1945), jenÏ byl v roce 1933 jmenován fií‰sk˘m kanc-

léfiem, stal jako vÛdce (führer) nûmeckého národa nejdémonizo-

vanûj‰í osobností dvacátého století. Byly o nûm napsány stovky

knih od vûhlasn˘ch historikÛ, publicistÛ i pamûtníkÛ, neboÈ

zlo, které pod jeho vedením nûmeck˘ nacismus zasel do mo-

derní civilizace první poloviny 20. století, bylo tak nestvÛrné, 

Ïe to vyvolávalo celou fiadu znepokojiv˘ch otázek. Kdo byl

vlastnû Hitler? Jak se mohl dostat k moci? Kdo za ním stál? 

A proã nakonec nûmeck˘ národ pfiijal jeho tyranii a zloãinné

praktiky?

Pfii hledání odpovûdí na tyto otázky se zrodil HitlerÛv m˘tus

ãlovûka-netvora, jenÏ chtûl násilím ovládnout svût a zanechal

po sobû nezmûrné utrpení desítek milionÛ lidí. Rozpoutal

váleãnou apokalypsu, aby zotroãil podstatnou ãást evropsk˘ch
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národÛ pod nadvládou mocné germánské fií‰e, jeÏ se mûla stát

vzorem nové Evropy i nového svûtového fiádu, v nûmÏ by Nûmci

hráli roli vÛdãí panské elity.

Hitler se tak jevil historikÛm jako megaloman posedl˘ sv˘mi

veliká‰sk˘mi vizemi, které se zarputile snaÏil promûnit v realitu

v‰emi zpÛsoby a prostfiedky, jeÏ mûl ve svém prominentním po-

stavení vÛdce nûmeckého národa k dispozici. A protoÏe v tom

bylo cosi nenormálního a souãasnû zrÛdného, nask˘tala se zá-

roveÀ otázka, zda Hitler nebyl jen ‰ílencem, jenÏ podlehl vlast-

ním bludÛm nenasytné ctiÏádosti, stravující jeho ego aÏ k na-

prosté destrukci celé osobnosti. Obraz nebezpeãného psycho-

pata a vizionáfie, naãrtnut˘ pováleãn˘mi historiky i psychology,

v‰ak ukazoval ãlovûka bez svûdomí – nejvût‰ího gangstera v dû-

jinách lidstva, kterému Ïádn˘ zloãin proti lidskosti nebyl cizí.

JenÏe zlo v sobû obsahuje vÏdy i nûco fascinujícího. Defino-

vání ãi anal˘za Hitlerovy osobnosti a sledování její geneze byly

po druhé svûtové válce diktovány pfiedev‰ím tím, Ïe nacistick˘

vÛdce i nadále zÛstával v urãitém smûru postavou záhadnou 

a pro nûkteré lidi moÏná dokonce atraktivní. Hitlerismus se stal

synonymem nacismu, jeho nacionalistické, ‰ovinistické a rasis-

tické ideologie, i kdyÏ Hitler rozhodnû nebyl sám, kdo se na

takové podobû nacismu podílel. StûÏejní my‰lenky ideologie,

naz˘vané nacionálním socialismem, v‰ak uÏ nûkdy kolem roku

1924 vtûlil do svého díla Mein Kampf (MÛj boj). Napsal ho 

v dobû, kdy stál teprve na zaãátku své budoucí závratné poli-

tické kariéry.
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Kniha Mein Kampf byla vlastnû vizí budoucího agresivního

Hitlerova politického programu a pozdûji se stala ideovou zá-

kladnou nacismu. Promítl se do nûj zároveÀ svûtonázorov˘ po-

stoj autora tohoto obsáhlého politického pamfletu, povaÏova-

ného pozdûji za „bibli“ nûmeckého nacionálního socialismu.

Po válce byl Mein Kampf prohlá‰en za literární brak a jeho

vydávání v fiadû zemí zakázáno. Kniha v‰ak byla povolena ke

studijním úãelÛm v USA, Velké Británii i v nûkter˘ch dal‰ích

zemích, protoÏe nacismus a jeho zrÛdná ideologie mûly b˘t

varováním pro budoucí generace.

Mein Kampf je nepochybnû cenn˘m historick˘m pramenem

pro porozumûní temn˘ch nuancí nacistické ideologie, podnû-

cující k ‰ovinismu a rasové nenávisti, ideologie, která podporo-

vala v Nûmcích pohrdání jin˘mi národy a etniky. Z jeho obsahu

lze zároveÀ vysledovat nejpodstatnûj‰í my‰lenkové pochody

Adolfa Hitlera, kter˘mi se pozdûji jiÏ jako diktátor ve svém ko-

nání fiídil.

I v samotném Nûmecku v‰ak pro‰lo první vydání tohoto Hit-

lerova díla témûfi bez pov‰imnutí. Bylo povaÏováno za nudn˘

v˘plod naivního politického vizionáfie, kter˘ své my‰lenky

splétá jako nahodilé osobní úvahy o v‰em moÏném. Pfiitom jiÏ

zde se zmiÀoval o plánech na vytvofiení budoucí nûmecké fií‰e 

a nechybûly ani rasistické útoky proti Ïidovskému národu, kter˘

Hitler povaÏoval jen za podfiadné etnikum a úhlavního nepfiítele

chystajícího se ovládnout celou lidskou civilizaci. Av‰ak teprve

kdyÏ se stal fií‰sk˘m kancléfiem a vÛdcem v‰ech NûmcÛ, zaãal
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b˘t Mein Kampf v Nûmecku povaÏován za jakousi kultovní

knihu, která nesmûla chybût v Ïádné nûmecké rodinû. To ov‰em

je‰tû neznamenalo, Ïe ji také v‰ichni Nûmci ãetli.

Ani poté, co se v Nûmecku nacisté chopili moci a Hitler se

zaãal v Evropû etablovat jako schopn˘ (ale pfiedev‰ím v‰eho

schopn˘) politik, jemuÏ nejde o nic jiného neÏ o ‰tûstí a svûtlou

budoucnost nûmeckého národa, se vedoucí politiãtí ãinitelé

západních demokracií o knihu nacistického diktátora pfiíli‰

nezajímali. PovaÏovali ji za pouhé blufování a za nevyzrálou

prvotinu politického zaãáteãníka. Zapomínali, Ïe od napsání

Mein Kampfu uplynulo uÏ deset let a za tu dobu Hitler dávno

vyzrál v osobnost úplnû jiného formátu.

Vidût v nûm pouze politického diletanta byl osudn˘ sebe-

klam. Kdyby pfiední politici Anglie, Francie a dal‰ích západních

demokratick˘ch zemí jeho knihu ãetli nebo alespoÀ nebrali její

my‰lenky na lehkou váhu, moÏná by dokázali lépe odhadnout,

co Hitler na evropském politickém kolbi‰ti zam˘‰lí a kam jeho

ãiny smûfiují.

Bylo by nepochybnû snadné prohlásit Adolfa Hitlera za ‰í-

lence ãi psychopata, stejnû jako ho vylíãit pouze jako prÛmûr-

ného mû‰Èáka, nebo génia zla, ãi jako primitivního populistu,

jenÏ vsadil na vyvolání tûch nejtemnûj‰ích lidsk˘ch pudÛ, aÏ

nakonec sv˘m zlovoln˘m konáním znehodnotil v‰e dobré, co

moderní civilizace svûtu pfiinesla. Ale jak mohl takov˘ ãlovûk

zfanatizovat velkou ãást tak kulturního národa, v jak˘ Nûmci
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vyrostli bûhem posledního století pfied Hitlerov˘m nástupem 

k moci?

Tato otázka provokuje historiky dodnes a ti se na ni snaÏili 

a dál snaÏí najít odpovûì po svém. MoÏná právû proto bylo o nû-

meckém diktátorovi napsáno tolik knih a kaÏdá pfiiná‰í na fiadu

detailÛ z jeho Ïivota jin˘ pohled, i kdyÏ se v kritickém hodno-

cení nacismu jako nejzloãinnûj‰ího politického reÏimu 20. sto-

letí vesmûs shodují.

Sledujeme-li Hitlerovy dal‰í aktivity od roku 1933, kdy se 

stal nûmeck˘m fií‰sk˘m kancléfiem, mÛÏeme pozorovat, jak na

jedné stranû systematicky upevÀoval svou diktátorskou pozici

a na stranû druhé zaãal postupnû realizovat svou agresivní poli-

tiku smûfiující k vybudování Nûmecka jako nejsilnûj‰í evropské

velmoci. Jeho úsilí nakonec nemohlo vyústit v nic jiného neÏ 

v dal‰í svûtovou válku, neboÈ se rozhodl vytvofiit novou germán-

skou fií‰i na úkor suverenity a svobody jin˘ch evropsk˘ch ná-

rodÛ a svÛj zámûr dovedl aÏ k hranici, kdy uÏ nebylo moÏné 

v této expanzivní politice pokraãovat jinak neÏ vojenskou silou.

Staãí si zrekapitulovat události let 1933–1939:

1933

– Nástup Hitlera a jeho Národnû socialistické nûmecké dûl-

nické strany (NSDAP) k moci a zahájení likvidace levicové

politické opozice pomocí tzv. zmocÀovacího zákona, kter˘

dával Hitlerovû vládû neomezené pravomoci.

11
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– PoÏár fií‰ského snûmu, z nûhoÏ Hitler obvinil nûmecké komu-

nisty, aãkoli ‰lo o provokaci zosnovanou samotn˘mi nacisty.

– Rozpu‰tûní odborÛ a zákaz Komunistické strany Nûmecka.

– Zfiízení tajné státní policie (gestapa) v ãele s Heinrichem Him-

mlerem.

– Nûmecko vystoupilo ze Spoleãnosti národÛ.

1934

– Násilné potfiení pfiíprav údajného vnitrostranického puãe

pohlavárÛ nacistické domobrany SA, kdy ne‰lo o nic jiného

neÏ o potlaãení opozice uvnitfi NSDAP (tzv. Noc dlouh˘ch

noÏÛ).

– Hitler se stává vÛdcem (führerem) nûmeckého národa a podfii-

zuje si vrchní velení nûmecké armády (reichswehru).

1935

– Pfiijetí tzv. norimbersk˘ch antisemitsk˘ch zákonÛ o fií‰ském

státním obãanství a o ochranû nûmecké krve a nûmecké cti,

jimiÏ Hitler eliminoval nûmecké Îidy a uãinil z nich neplno-

právné a druhofiadé obyvatele, vystavené ‰ikanû a perzekucím

nacistického vládnoucího reÏimu.

– Pfiipojení Sárska k Nûmecku plebiscitem a jeho následné vo-

jenské obsazení.

– Hitler vyhla‰uje v‰eobecnou brannou povinnost pro v‰echny

Nûmce.

12
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1936

– Vojenské obsazení demilitarizovaného Por˘ní – dokonãení

opûtného sjednocení Nûmecka v hranicích z roku 1918, ãímÏ

dochází k prvnímu váÏnému naru‰ení mocenského statu quo,

jenÏ byl v Evropû nastolen po první svûtové válce.

– Nacistické Nûmecko se stává pofiadatelem XI. olympijsk˘ch

her.

– Hitler vyhla‰uje rozsáhlé vyzbrojování Nûmecka.

– Hitler uzavírá dohodu o spojenectví s italsk˘m fa‰istick˘m

diktátorem Mussolinim.

1937

– Hitler nafiizuje vrchnímu velení nûmecké branné moci zpra-

covat plán na zniãení âeskoslovenska vojensk˘m útokem (tzv.

Fall Grün).

1938

– Podrobení vrchního velení nûmeck˘ch ozbrojen˘ch sil

NSDAP.

– An‰lus Rakouska a poté rozbití âeskoslovenska pfiipojením

Sudet k Nûmecké fií‰i, ãímÏ nacisté dokonãili sjednocení v‰ech

NûmcÛ ve stfiedoevropském prostoru a zmocnili se v˘znam-

ného ekonomického potenciálu Rakouska a ãeskosloven-

ského pohraniãí.
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1939

– Okupace âech a Moravy nûmeck˘mi vojsky a vyhlá‰ení nacis-

tického protektorátu Böhmen und Mähren.

– 1. záfií napadl Polsko a zahájil tak druhou svûtovou válku.

Svou pfiedváleãnou expanzivní politikou Hitler vnesl do do-

sud poklidné evropské mocenské stability zmatek, jenÏ rychle

smûfioval k destrukci evropského mírového uspofiádání nastole-

ného po první svûtové válce vítûzn˘mi mocnostmi (USA, Anglií

a Francií). Bûhem relativnû krátké doby tak dosáhl v‰ech sv˘ch

dílãích vnitropolitick˘ch i mezinárodnûpolitick˘ch cílÛ a pfie-

budoval Nûmecko v totalitní militaristickou evropskou velmoc.

ZároveÀ upevnil svou diktaturu potlaãením parlamentní demo-

kracie i ve‰keré politické opozice.

Nûmecké ekonomice, rozvrácené svûtovou hospodáfiskou krizí

v roce 1929, vrátil stabilitu postupnou militarizací i podporou

podnikání. Minimalizoval nezamûstnanost, zajistil domácímu

dûlnictvu práci a zv˘‰il v˘dûlky. Îivotní úroveÀ nûmeckého

obyvatelstva fií‰e pozvolna stoupala a ekonomická v˘konnost

Nûmecka se zmnohonásobila.

Tento úspû‰n˘ nástup zajistil Hitlerovi a jeho nacistickému

reÏimu popularitu ve v‰ech spoleãensk˘ch vrstvách a nûmeck˘

„hospodáfisk˘ zázrak“ se stal jedním ze symbolÛ propagandy

nové nûmecké fií‰e a nacistické diktatury i v zahraniãí. Îe za to

nûmeck˘ národ zaplatil okle‰tûním obãansk˘ch práv a svobod,

vût‰ina NûmcÛ povaÏovala za nutnou daÀ za zlep‰ující se so-
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ciální postavení, byli totiÏ pfiesvûdãeni, Ïe Hitlerovi nejde o nic

jiného neÏ o zaji‰tûní jejich blaha.

Poãáteãní úspûchy Adolfa Hitlera ve vnitfiní i zahraniãní poli-

tice mu v zemi vydobyly postavení geniálního státníka, jenÏ

definitivnû zbavil nûmeck˘ národ stigmatu ostudné váleãné po-

ráÏky z roku 1918. Av‰ak skuteãné cíle nacistického diktátora

byly jiné. Obnova silného nûmeckého státu s novou, modernû

vyzbrojenou armádou byla pro Hitlera jen prostfiedkem k ovlád-

nutí podstatné ãásti svûta. ·lo mu o dobytí „Ïivotního prostoru“

pro jeho fií‰i, jak to nastínil uÏ v Mein Kampfu, kde prohlásil:

„Právo na zemi a pÛdu se mÛÏe stát povinností, pakliÏe

se existence daného národa bez roz‰ífiení Ïivotního pro-

storu zdá b˘t zasvûcena zániku. A obzvlá‰tû pak tehdy,

nejedná-li se o nepatrn˘ negrovsk˘ nárÛdek, n˘brÏ o ger-

mánskou nauku ve‰kerého Ïivota, kter˘ dne‰nímu svûtu

vtiskl jeho kulturní podobu. Nûmecko se buìto stane svû-

tovou velmocí, anebo pfiestane existovat. Ke svûtové vel-

moci v‰ak potfiebujeme onu velikost, která mu v dne‰ní

dobû dá potfiebného v˘znamu a sv˘m obyvatelÛm zajistí

existenãní moÏnosti... Zastavujeme vûãn˘ germánsk˘ tah

na jih a na západ Evropy a obracíme své zraky na prostor

na v˘chodû. S koneãnou platností uzavíráme pfiedváleã-

nou koloniální a obchodní politiku a pfiecházíme k poli-

tice pÛdy pro budoucnost.“*
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Tato slova napsal Hitler v roce 1924. O patnáct let pozdûji své

váleãné plány na získání „Ïivotního prostoru“ ponûkud zmûnil,

kdyÏ nejprve své armády obrátil na západ proti Francii, v níÏ

spatfioval nejnebezpeãnûj‰ího protivníka, kter˘ by mu mohl

kdykoli vpadnout do zad. Dob˘vání v˘chodu se ov‰em nezfiekl

a v roce 1941 napadl Sovûtsk˘ svaz, hlavní oblast, kterou podle

jeho plánÛ mûli Nûmci po vítûzné válce osídlit. Ale Hitler chtûl

ovládnout celou Evropu, jejíÏ národy a státy se mûly stát lény

nacistické fií‰e v hospodáfiském i politickém slova smyslu, coÏ

znamenalo podrobit si je buì vojenskou silou, nebo vazalsk˘-

mi svazky.

Není pochyb o tom, Ïe mocensky usiloval o vytvofiení nové,

sjednocené Evropy, v níÏ mûlo nacistické Nûmecko sehrávat 

vÛdãí roli. Novou nûmeckou armádu – wehrmacht – budoval ni-

koli jako garanta obrany své velkonûmecké fií‰e, ale jako nástroj

agrese vÛãi jin˘m zemím. Chystal se vnutit západní evropské civi-

lizaci zcela jinou tváfi, chystal se ji destruovat a poté transformo-

vat v civilizaci podle zvrácen˘ch pfiedstav nacionálního socia-

lismu, nosné ideologie jeho diktatury. ·lo o ideologii totalitní 

a v˘raznû rasistickou, ideologii antisemitskou s antihumánním

obsahem, kde otázky lidsk˘ch práv a svobod mûly b˘t nahrazeny

totalitním pangermánsk˘m principem moci, mûnícím pravidla

západních atributÛ demokracie v absolutistickou vládu nadfia-

zené germánské rasy nad poroben˘mi evropsk˘mi národy.

V Hitlerov˘ch pfiedstavách ‰lo o zlomov˘ pfierod v civilizaci

jiného fiádu, v níÏ mûly b˘t nastoleny jiné principy moci a spole-
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ãensk˘ch pofiádkÛ a uplatnûní teroru vÛãi jakékoli opozici.

Nacistick˘ diktátor se sám pasoval na tvÛrce nového svûtového

fiádu a byl rozhodnut prosadit ho i za cenu dal‰í svûtové války, 

k níÏ od roku 1933 cílenû smûfioval. Uvrhnout svût do váleãné

apokalypsy bylo v jeho zvrácen˘ch vizích jen „oãistnou“ cestou

k nastolení globální civilizaãní zmûny, kdy mûlo b˘t v‰e slabé

zniãeno a vyvolená germánská rasa z tohoto váleãného bûsnûní

mûla vyjít posílena vítûzstvím, o nûmÏ nemûl zpoãátku Ïádné

pochybnosti.

Za nejnebezpeãnûj‰ího protivníka v tomto boji oznaãil Îidy,

ktefií se podle jeho názoru zmocnili kontroly nad celou západní

civilizací, a proto mûli b˘t beze zbytku vyhlazeni. Druhá svû-

tová válka mûla b˘t proto spojena s genocidou ÎidÛ ve v‰ech ze-

mích, kter˘ch se Nûmci zmocní. Svou nenávist k tomuto etniku

vyjádfiil jiÏ v Mein Kampfu, kde prohla‰oval:

„KdyÏ se ãlovûk podívá na spou‰È, kterou Ïidov‰tí ba-

stardi dennû páchají na na‰em národû, a kdyÏ si pomyslí,

Ïe tuto otravu krve nelze z na‰eho tûla jiÏ po staletí odstra-

nit a Ïe to snad nebude moÏné nikdy, kdyÏ dále pomyslí

na rasov˘ rozklad, kter˘ strhává, ba dokonce niãí po-

slední árijská díla na‰eho nûmeckého národa, takÏe na‰e

síla coby národa – nositele kulturních tradic – je neustále

na ústupu, ãímÏ vyvstává reálná hrozba, Ïe se, alespoÀ 

v na‰ich velkomûstech, jednoho dne propadne tam, kde se

dnes nachází jiÏní Itálie. Toto zamofiování na‰í krve,
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kolem kterého slepû kráãí statisíce na‰ich obãanÛ, je dnes

Îidy provozováno zcela plánovitû.*

Na jiném místû Mein Kampfu Îidy oznaãuje za ménûcenné

lidské bytosti: 

„Îid nevlastní Ïádnou kulturnû tvofiivou sílu, neboÈ

nevlastní a nikdy ani nevlastnil idealismus, bez kterého

neexistuje Ïádn˘ skuteãnû vy‰‰í v˘voj lidstva. Proto také

jeho intelekt nikdy nebude pÛsobit konstruktivnû, n˘brÏ

pouze destruktivnû...“**

Hitler a dal‰í nacistiãtí prominenti tak prostfiednictvím per-

manentnû rozdmychávané antisemitské propagandy pfiipra-

vovali nûmeck˘ národ na genocidu ÎidÛ, která se pak bûhem

druhé svûtové války realizovala tím nejhrÛznûj‰ím zpÛsobem,

jak˘ kdy lidská civilizace poznala.

Není pochyb, Ïe Hitler jednal v souladu s pfiedem stano-

ven˘m plánem na ovládnutí svûta nebo alespoÀ jeho podstatné

ãásti, kde mûla Evropa tvofiit centrum budoucího nacistického

panství. A tomuto hlavnímu cíli pak pfiizpÛsobil strategii v‰ech

sv˘ch politick˘ch i vojensk˘ch rozhodnutí.

Paranoidní nenávist k ÎidÛm byla u Hitlera zcela zjevná a ani

pro historiky není lehké vysledovat její poãátek. Zpravidla se

mluví o období tûsnû po první svûtové válce, ale není vylou-

ãeno, Ïe Hitler do sebe vstfiebával antisemitskou ideologii jiÏ

mnohem dfiíve (viz 2. kapitola).
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Existuje také bezpoãet svûdectví o tom, Ïe v krizov˘ch situa-

cích se Hitler choval jako psychopat. Zufiil, vydával protichÛdné

pfiíkazy, vná‰el do svého okolí neklid i chaos. V krizích byl nevy-

zpytateln˘ a nikdo pfiedem nevûdûl, co od nûj mÛÏe oãekávat.

Jindy zase dával pfiednost teatrálním gestÛm. Byl v nûm kus

herce a komedianta, kter˘ druhé rád pfiekvapoval a ‰okoval.

ZároveÀ se mu nedaly upfiít jeho nesporné fieãnické schopnosti,

ov‰em plné populistické demagogie. Dokázal mluvit dlouho,

bez pfiípravy, své projevy nemûl takfika nikdy napsané, a pfiesto

do nich umûl vnést jist˘ fiád. Disponoval obdivuhodnou intuicí

vÛãi posluchaãÛm, jako by se dokázal vcítit do jejich vlastních

pocitÛ, my‰lenek a názorÛ. Díky tomuto umûní byl schopen

uchvátit davy a vsugerovat jim své názory natolik, Ïe je pfiijaly

za vlastní. Stejnû tak umûl oãekávání posluchaãÛ pfietavit do

sv˘ch projevÛ do té míry, Ïe vyvolával davovou psychózu a hys-

terii. Svou vlastní vÛli ve vefiejn˘ch vystoupeních spojoval v je-

dineãné symbióze s oãekáváním posluchaãÛ – v tomto ohledu

nad jiné fieãníky skuteãnû vynikal.

ZpÛsob, jak˘m to dûlal, se podobal seancím hypnotizéra, tak-

Ïe masy jeho obdivovatelÛ v nûm spatfiovaly charizmatického

„tribuna lidu“ a mûly pocit, Ïe je jedním z nich. Ale Hitler takov˘

nebyl. Pouze on byl vÛdcem a v‰ichni ostatní jen jeho sluÏeb-

níky a vazaly, v lep‰ím pfiípadû satrapy podfiizujícími se slepû

jeho rozhodnutím.

Nûkdy se s despektem zdÛrazÀuje, Ïe Hitler byl obyãejn˘ po-

pulista, jako by populismus byl jen nûjak˘m uboh˘m politika-
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fiením. V jeho pfiípadû populismus nepochybnû patfiil do arze-

nálu nacistické vnitfiní politiky a stal se i mocnou zbraní pro-

pagandy a zviditelÀování nacistické Národnû socialistické nû-

mecké dûlnické strany.

Kde nestaãila rétorika, tam nastupoval teror. Polovojenské

nacistické oddíly SA (Sturmabteilung – úderné oddíly) umlão-

valy opozici jiÏ pfied rokem 1933 a pozdûji se etablovaly v jakousi

Hitlerovu „národní lidovou armádu“. V Nûmecku pfiedstavo-

valy ozbrojenou pûst „nacionálnû socialistické revoluce“, která

vynesla Adolfa Hitlera k moci.

KdyÏ se v‰ak stal v lednu 1933 fií‰sk˘m kancléfiem, obklopil

se suitou jin˘ch lidí, neÏ byli pohlaváfii SA, ktefií se v nacistic-

kém hnutí angaÏovali takfika od poãátku. VÛdãí elita SA v ãele 

s Ernstem Röhmem (1887–1934) to tûÏce nesla. Zdálo se jí, Ïe

Hitler zaãíná usilovat o omezení její dosavadní mocenské pres-

tiÏe, a pfiedáci SA proto zaãali hlásat, Ïe „nacionálnû socialis-

tická revoluce“ v Nûmecku je‰tû neskonãila a musí pokraão-

vat dál.

Ale Hitler uÏ svou „národní lidovou armádu“ nepotfieboval.

Tito vûrní stoupenci nacistického hnutí svou historickou roli

podle jeho mínûní splnili tím, Ïe pomohli nastolit nacistickou

diktaturu, a nyní se rozhodujícím mocensk˘m faktorem nového

reÏimu mûla stát profesionální armáda (reichswehr, pozdûj‰í

wehrmacht) a dal‰í represivní sloÏky státního aparátu (pfiede-

v‰ím gestapo – tajná státní policie a policejnû bezpeãnostní orga-
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nizace NSDAP tvofiená tzv. ochrann˘mi oddíly SS – Schutzstaf-

fel a bezpeãnostní tajnou sluÏbou SD – Sicherheitsdienst).

Vrchní velení reichswehru bylo pravomocemi velitelÛ SA zne-

klidnûno. Spatfiovalo v nich konkurenci, která mohla ohrozit

v˘sadní postavení nûmecké generality, a zÛstávalo otevfienou

otázkou, které z tûchto ozbrojen˘ch sloÏek dá Adolf Hitler

pfiednost. Ale ten uÏ byl rozhodnut. Vést budoucí válku proti

jin˘m zemím v Evropû vyÏadovalo profesionálnû vycviãené voj-

sko. Reichswehr byl jedinou moÏnou volbou. Ale co s kfiiklouny

z SA, ktefií volali po pokraãování nacionálnû socialistické revo-

luce a vná‰eli do nacistického hnutí neklid? Hitlerovi nezb˘-

valo nic jiného, neÏ zlomit tuto vnitfiní nacistickou opozici bru-

tální silou.

Krvavá likvidace nespokojen˘ch pfiedákÛ z fiad SA v létû

roku 1934 se stala svûdectvím toho, Ïe i HitlerÛv populismus

mûl své meze. Touto ãistkou ve vlastních fiadách odfiízl revo-

luãnû pojíman˘ nacionální socialismus uvnitfi vlastní strany 

a podfiídil si celé nacistické hnutí. Od této chvíle platilo, Ïe

Nûmecko má jen jediného vÛdce, kter˘ se rozhodl dal‰í po-

kraãování nacionálnû socialistické revoluce ráznû ukonãit 

a s tûmi, kdo tomuto jeho zámûru oponovali, nemûl sebemen‰í

slitování.

Popravy oponentních pfiedákÛ SA byly posledním krokem,

kter˘ Hitlerovi umoÏnil nastolit vlastní diktaturu. Skuteãn˘m

puãistou byl on, a kdyÏ o dva mûsíce pozdûji zemfiel stafiiãk˘ fií‰-

sk˘ prezident Paul von Hindenburg (1847–1934), stal se Adolf
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Hitler „führerem“, vÛdcem celého národa, tedy novou hlavou

nûmeckého státu. Funkce fií‰ského prezidenta byla zru‰ena 

a mûla zÛstat navÏdy minulostí. Nacismus tak v Nûmecku zís-

kal nové synonymum – hitlerismus...

Násilnou likvidací ‰piãek SA Hitler získal na svou stranu 

i dosud váhající ãást generality profesionální nûmecké armády

(reichswehru) a mohl koneãnû zaãít realizovat agresivní mo-

censké v˘boje v Evropû. Nacifikace státní správy a centralizace

politické moci uãinila z jeho zemû totalitní mocnost, jíÏ se

mohla rovnat snad jen sovûtská bol‰evická diktatura, která do-

konce jiÏ nûjak˘ ãas pomáhala Nûmecko vyzbrojovat.

Mezi Sovûtsk˘m svazem a Nûmeckem aÏ do nástupu Hitlera

k moci vládly pomûrnû pfiátelské vztahy aÏ do chvíle, kdy Hitler

zahájil vlastní zbrojní a politick˘ program a orientoval se na

posilování velmocenského statutu své zemû bez ohledu na stá-

vající geopolitické rozloÏení mocenské rovnováhy v Evropû.

Razance, s jakou to dûlal, pfiekvapila i sovûtského diktátora 

J. V. Stalina (1879–1953) a politiky dal‰ích evropsk˘ch zemí,

ktefií s rostoucím znepokojením sledovali imperiální nároky

nacistického diktátora. Z nich se dalo vyãíst, Ïe Hitler je roz-

hodnut˘ rozmetat dosavadní evropské mírové uspofiádání i za

cenu nové války. Jeho agresivita v‰echny zaskoãila a nov˘m

dominantním principem ve vztahu k Nûmecku se ze strany roz-

hodujících evropsk˘ch demokratick˘ch státÛ Anglie a Francie,

povaÏovan˘ch za hlavní garanty evropského míru, stala poli-

tika ústupkÛ Hitlerovi.
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Tím se britská i francouzská diplomacie ocitla v defenzivû,

coÏ mûlo nakonec velmi tragické následky. Hitlerovi se totiÏ po-

litikou vydírání a hrozbou rozpoutání celoevropské války na-

konec podafiilo vojensky eliminovat a prakticky zniãit bûhem

jediného roku (1938–1939) dva evropské suverénní státy –

Rakousko a âeskoslovensko. Jejich likvidaci Anglie a Francie

pouze pfiihlíÏely, aniÏ by se alespoÀ jeden z tûchto státÛ zmohl

na jak˘koli úãinnûj‰í odpor. Rakousko a âeskoslovensko byly

obûtovány Hitlerovi v nadûji, Ïe tato obûÈ zachrání mír v Evropû,

coÏ se záhy ukázalo jako naprostá iluze.

Hitler se svou agresivní, vydûraãskou diplomacií vítûzil a sa-

motní Nûmci to vnímali jako triumf jeho nezdolné vÛle. V tomto

pfiesvûdãení je utvrzovala i nacistická propaganda, vykreslující

nacistického vÛdce jako nejvût‰ího státníka nûmeckého národa.

V‰e, co tento diktátor pfied vypuknutím druhé svûtové války

podnikl, nesvûdãilo rozhodnû o Ïádném politickém diletan-

tismu, ale o promy‰leném programu, kter˘ krok za krokem

urputnû, cílevûdomû a gangstersk˘m zpÛsobem na mezinárod-

ním kolbi‰ti prosazoval. Hitler se zmûnil v ‰elmu pu‰tûnou 

z fietûzu a dával to svûtu stále zfietelnûji najevo. Vyrostl v dé-

mona, kter˘ do sv˘ch rukou soustfiedil ve‰kerou moc. Bûhem

pûti let (1933–1938) se mu podafiilo vybudovat z Nûmecka nej-

vût‰í fií‰i v Evropû s obrovsk˘m hospodáfisk˘m i vojensk˘m po-

tenciálem.

Nebylo to ale zadarmo. Hitler by se nikdy nestal tím, k˘m byl,

pokud by nacistickou stranu nepodporovaly vlivné nûmecké
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finanãní a prÛmyslové lobby. A ty by ho nepodpofiily, kdyby 

na nûm nevymámily závazn˘ slib, Ïe pro nû vytvofií podmínky,

jak zv˘‰it jejich zisky.

UÏ jen an‰lusem Rakouska, rozbitím a záborem âeskoslo-

venska pfiedal mocn˘m kapitálov˘m skupinám tfietí fií‰e kofiist 

v podobû rozvinut˘ch ekonomik tûchto zemí. LoupeÏ Ïidov-

sk˘ch majetkÛ pak byla dal‰í úlitbou nûmeckému kapitálo-

vému trhu, kterému velké zisky pfiiná‰ela i militarizace hospo-

dáfiství.

Tato fakta je tfieba pfii posuzování Adolfa Hitlera brát v úvahu.

Nebyl Ïádn˘ politick˘ eskamotér, kter˘ by spoléhal pouze na

své instinkty, jak se nûkdy zdÛrazÀuje. Postupoval podle pfie-

dem stanoveného plánu – tvrdû, nesmlouvavû a s taktikou ne-

lítostného gangstera. Uznával jen hrubou sílu, vydíral i hrozil, 

a to se mu dlouho dafiilo, protoÏe umûl mûnit tváfi i dikci slov

podle momentální situace i okolností. MoÏná mu dokonce ne-

lze upfiít jist˘ státnick˘ rozmûr, a kdyby dal své schopnosti do

sluÏeb dobra a blaha nûmeckého národa, tfieba by se skuteãnû

stal jedním z nejvût‰ích státníkÛ 20. století.

On v‰ak touÏil po vybudování velikého impéria na úkor

jin˘ch národÛ, které se rozhodl zotroãit nebo zniãit. Stal se 

Attilou moderního vûku a jeho zloãinné pohnutky vyvûraly ze

samotné podstaty jeho osobnosti, která nesla znaky sociopatie,

kruté vypoãítavosti, egocentrismu a absence empatie.

Ale kde se v nûm tyto démonické osobnostní rysy vzaly? 

I to je jedno z mnoha tajemství, jeÏ Hitlera obestírají dodnes.
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MoÏná právû díky nim je svût jeho osobou stále fascinován. 

Na jedné stranû stojí historická fakta, ale na stranû druhé cosi,

co lze nazvat jakousi zvrácenou metafyzikou ãi „nadrealitou

zla“, dot˘kající se pfiímo diktátorova nitra. A v této metafyzice

je tûÏké se vyznat. MÛÏeme Hitlera naz˘vat démonem, antikris-

tem, ìáblem nebo zrÛdou z jiného svûta, a pfiece budou tyto

atributy oznaãovat stále jen lidskou bytost, i kdyÏ vnitfinû zne-

tvofienou.

Existují i hodnocení, která pfiedstavují Hitlera jako hazard-

ního hráãe na scénû dûjin. Je to moÏná správn˘ pfiímûr, protoÏe

dobfií hráãi nosí masky, aby jimi mátli své protivníky. Hitler je

nosil také a mûnil je podle charakteru toho, jakou roli právû

hrál. Byl dobr˘m hercem a kulisy sv˘ch vefiejn˘ch produkcí

umûl vÏdy peãlivû naaranÏovat, aby v˘sledn˘ efekt byl co nejpÛ-

sobivûj‰í. V tomto ohledu nezapfiel své umûlecké sklony. Je zná-

mo, Ïe byl pomûrnû zruãn˘m malífiem a zajímal se i o architek-

turu, která byla rovnûÏ jeho koníãkem.

Po skonãení druhé svûtové války byl svûtu pfiedstavován jako

‰ílen˘ megaloman, kter˘ propadl pfiesvûdãení o své v˘jimeã-

nosti a neomylnosti, coÏ b˘vá charakteristick˘m rysem kaÏdého

diktátora. Jeho megalomanie v‰ak nepramenila pouze z moci,

kterou na sebe strhl, n˘brÏ z hlubokého pfiesvûdãení, Ïe právû

on byl „Prozfietelností“ vyvolen k jedineãnému historickému

poslání, které spatfioval ve vytvofiení mohutné germánské fií‰e,

v níÏ by nacisté v‰em poroben˘m národÛm diktovali svou vÛli 

a v‰echny „nepfiizpÛsobivé Ïivly“ a ménûcenné rasy postupnû
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vyhladili. Hitler tuto globální selekci skuteãnû plánoval a holo-

kaust se stal zfietelnou ukázkou toho, co by napfiíklad po váleã-

ném vítûzství Nûmecka ãekalo v Evropû vût‰inu slovansk˘ch

národÛ, nacismem rovnûÏ povaÏovan˘ch za ménûcenné. Po-

váleãná démonizace Hitlera jako nepfiítele lidstva byla tudíÏ do

velké míry opodstatnûná.

Ale pfiesto byl m˘tus, vykreslující ho jako ìábla v lidské

podobû, neúpln˘ a moÏná v lecãems i nepfiesn˘. Ne v‰e totiÏ 

lze pfiiãíst na jeho vrub a ne o v‰em rozhodoval pfiímo on sám.

Hitler mûl fiadu úsluÏn˘ch a ke v‰emu ochotn˘ch pomocníkÛ,

ktefií se mu v mnohém nejen vyrovnali, ale leckdy ho i pfiedãili.

A na ty nelze zapomínat. Jména Himmler, Heydrich, Eichmann,

Hess, Goebbels, Bormann dnes pfiipomínají ty nejznámûj‰í 

a nejbliÏ‰í Hitlerovy satrapy, ale v nûmeckém národû existovaly

stovky a tisíce jim podobn˘ch, spoluorganizátorÛ a realizátorÛ

nacistického teroru. Mnozí z nich byli skuteãné lidské bestie, 

aÈ uÏ ‰lo o dozorce v koncentraãních a vyhlazovacích táborech,

nebo o nacistické úfiedníky podepisující bez mrknutí oka pfií-

kazy k popravám. Bez nich by Hitler a jeho mocní dÛvûrníci

nemohli existovat, bez nich nebylo moÏné udrÏet nacistick˘

totalitní reÏim tak dlouho pfii Ïivotû. To je nezpochybniteln˘

historick˘ fakt.

Tato kniha si v‰ak neklade za úkol pouze shromaÏìovat his-

torická fakta ani nechce ãtenáfiÛm pfiedkládat nûjakou dal‰í 

tuctovou Hitlerovu biografii. Chce se pokusit proniknout k ta-

jemstvím, jeÏ Hitlerovou osobnost dodnes obestírají jako ne-
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viditelné pfiedivo, jako mlÏn˘ opar, kter˘ stále nechce spadnout

k zemi, abychom mohli spatfiit, co je za ním.

Pfiesto mÛÏeme takfika s jistotou pfiedpokládat, Ïe nûkterá

tajemství Adolfa Hitlera nebudou nikdy zcela odhalena a na-

vÏdy zÛstanou nezodpovûzen˘mi otazníky dûjin. To v‰ak ne-

znamená, Ïe bychom se k nim nemûli vracet. Nadûje, Ïe by tyto

otazníky byly jednoho dne beze zbytku objasnûny, je sice mini-

mální, ale jedná se pfiece o tak pfiitaÏlivé téma.

Od smrti nûmeckého diktátora, podle názoru mnoh˘ch nej-

vût‰ího netvora 20. století, jiÏ zanedlouho uplyne sedmdesát let

a pamûtníkÛ, ktefií éru jeho vlády zaÏili, stále ub˘vá. V pamûti

lidstva v‰ak Adolf Hitler navÏdy zÛstane zapsán jako historická

postava, která se pokusila zvrátit bûh dûjin smûrem, jenÏ byl

pro drtivou vût‰inu lidstva nepfiijateln˘, neboÈ zpÛsoby, jak˘mi

toho chtûl dosáhnout, byly nelidské a zloãinné. A to nejen ve

vztahu k okolnímu svûtu, ale i vÛãi NûmcÛm samotn˘m, které

uvrhl do sebezniãující apokalypsy barbarství, strachu a nejisté

budoucnosti. PfiipomeÀme si jeho slova ze sklonku války, kdy

prohla‰oval, Ïe pokud bude nûmeck˘ národ poraÏen, nemá 

právo na dal‰í existenci, a dokonce nafiídil, aby se celé Nûmecko

promûnilo ve spálenou zemi a aby byl zlikvidován ve‰ker˘ jeho

prÛmyslov˘ potenciál.

Tehdej‰í ministr nûmeckého hospodáfiství a zbrojního prÛ-

myslu Albert Speer (1905–1982) v‰ak odmítl tento rozkaz splnit

a stalo se cosi nevídaného: Hitler, tehdy jiÏ uzavfien˘ v pod-

zemním bunkru poblíÏ berlínského fií‰ského kancléfiství, to
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Speerovi odpustil. Ale moÏná to vÛbec nebylo odpu‰tûní, ale

spí‰e Hitlerova rezignace v hluboké depresi, kterou právû pro-

Ïíval, protoÏe si byl dobfie vûdom, Ïe dny jeho tfietí fií‰e jsou

seãteny.

V Hitlerovû Ïivotû existuje fiada temn˘ch míst, kde historici do-

dnes tápou v marné snaze dopátrat se pravdy. Pfiitom je k dispo-

zici dost historick˘ch faktÛ, na jejichÏ základû lze pomûrnû

dobfie zmapovat celou jeho Ïivotní dráhu i její zlomové oka-

mÏiky. Je ov‰em pravda, Ïe nûkteré informace o Hitlerovi si proti-

fieãí a historická realita nemusí b˘t v tûchto pfiípadech jedno-

znaãná.

Znalost historick˘ch faktÛ v‰ak k pochopení Hitlerovy osob-

nosti nestaãí. Proniknout do jeho povahy a charakteru vyÏa-

duje jin˘ pfiístup. Nejde totiÏ o to, co dûlal, ale pfiedev‰ím proã 

a jak to dûlal! Co jeho osobnost formovalo? Jak˘ byl jeho pfiístup

k Ïivotu? V ãem byl v˘jimeãn˘ a v ãem naopak prÛmûrn˘ a pod-

prÛmûrn˘? Jak˘mi peripetiemi se ubíralo jeho uvaÏování?

Zodpovûzení tûchto otázek je stejnû dÛleÏité jako hodnocení

Hitlerov˘ch ãinÛ a zloãinÛ, o nichÏ toho dnes jiÏ víme více neÏ

dost. Proniknout do Hitlerova nitra totiÏ znamená pochopit 

i nacismus, protoÏe jde o jeden a t˘Ï symbioticky provázan˘

fenomén. 

Moderní psychoanal˘za tvrdí, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má své bûsy,

Ïe v kaÏdém z nás je kus boha i ìábla a v lidském nitru stále

spolu soupefií dobro a zlo. Rousseauova pfiírodní filozofie zase
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uãí, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je po svém narození nepopsanou deskou,

tedy nevinnost sama, a formují ho jak v˘chova, tak i uãení 

a osobní zku‰enosti. Jistû ani Adolf Hitler nebyl Ïádnou v˘jim-

kou a jeho promûna v lidského netvora se musela odehrávat

postupnû.

A tak nezb˘vá, neÏ se vrátit hluboko do minulosti.

Dne 20. dubna roku 1889 v pÛl sedmé veãer se jisté Kláfie 

a Aloisovi Hitlerov˘m v hornorakouském Braunau narodil 

tmavovlas˘, modrook˘ chlapec, kterému dali jméno Adolf.

Klára, která se roku 1885 provdala za Aloise Hitlera, mu uÏ

pfiedtím porodila tfii dûti. Ty v‰ak brzy zemfiely, takÏe na pfiíchod

dal‰ího potomka ãekala s nadûjí, Ïe tentokrát k ní bude osud

milosrdnûj‰í. Její pfiání se vyplnilo a k malému chlapeãkovi pfii-

lnula opravdovou láskou.

Nad mal˘m Adolfem v‰ak leÏel stín, kter˘ si uvûdomil aÏ

mnohem pozdûji a kvÛli kterému se uÏ jako v‰emocn˘ nûmeck˘

diktátor ze v‰ech sil snaÏil retu‰ovat v‰echno, co souviselo 

s jeho pÛvodem. Proã to dûlal? Nacistická ideologie totiÏ kladla

enormní dÛraz na rasovou ãistotu NûmcÛ. JenomÏe právû 

v tomto ohledu byl pÛvod Adolfa Hitlera problematick˘ a on 

to dobfie vûdûl.

Pravdûpodobnû ‰lo o jedno z traumat, které se v sobû ze v‰ech

sil snaÏil potlaãit a které moÏná pozdûji spoluurãovalo i formo-

vání jeho komplikované, rozporuplné osobnosti. Jaké tajemství

se tu skr˘valo, Ïe stálo dospûlému Hitlerovi za to, tabuizovat

otázku svého pÛvodu pfied vefiejností? Bylo to snad nûco, co
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mohlo naru‰it propagovan˘ m˘tus o jeho genialitû a mesiá‰-

ském poslání vÛdce nûmeckého národa?

Historici na to jiÏ odpovûì na‰li. Ale nûkteré pochybnosti

stále pfietrvávají...

Prolog
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Existuje fiada svûdectví o tom, Ïe Adolf Hitler nikdy nedal sou-

hlas k zvefiejnûní svého rodokmenu a jak˘mkoli debatám na

toto téma se vÏdy úzkostlivû vyh˘bal. A tak vût‰ina publikací, 

v nichÏ se o jeho pÛvodu hovofií, vychází z genealogického v˘-

zkumu nûmeckého historika Wernera Masera, jenÏ v roce 1965

zvefiejnil v˘sledky svého dvanáctiletého bádání v archivech

NSDAP, na matrikách a farnostech. Tak vznikl pfiehledn˘ sou-

pis Hitlerov˘ch pfiedkÛ, akceptovan˘ dne‰ní oficiální historio-

grafií. V˘sledn˘ obraz byl následující:

HitlerÛv dûdeãek, jist˘ bohat˘ statkáfi Johann Nepomuk Hüt-

tler z dolnorakouského Spitalu, mûl v roce 1837 levoboãka

Aloise s dcerou spitalského malorolníka Marií Annou Schickl-

gruberovou. A protoÏe sám jiÏ byl Ïenat˘, nemûl zájem, aby se 

o tomto poklesku jeho rodina dozvûdûla. Zfiejmû se s Annou Ma-

rií dohodl, Ïe jeho otcovství utají, a urãitû to nebylo zadarmo.
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Pfiesto se tohoto svého muÏského potomka zcela nezfiekl a chtûl

se na jeho v˘chovû alespoÀ zpovzdáli nûjak podílet.

Nakonec pfii‰el s opravdu ‰alomounsk˘m fie‰ením. Po nû-

kolika letech se domluvil se sv˘m dosud svobodn˘m bratrem

Johannem Georgem, Ïe mu bude vyplácet pravidelnou rentu, po-

kud se s Marií Annou Schicklgruberovou oÏení. Johann Georg

nakonec souhlasil a roku 1842 si Marii Annu vzal za Ïenu.

Malému Aloisovi, budoucímu otci Adolfa Hitlera, bylo v té

dobû teprve pût let a v‰ichni si mysleli, Ïe Johann Georg je jeho

skuteãn˘m otcem, coÏ sv˘m opoÏdûn˘m sÀatkem potvrdil. O ta-

jemství skuteãného otcovství vûdûli pouze bratfii Hüttlerové 

a Aloisova matka.

O pût let pozdûji, v roce 1847, v‰ak Marie Anna Schicklgru-

berová zemfiela a její manÏel se zfiejmû dál odmítal o Aloise sta-

rat, protoÏe ten jiÏ v té dobû Ïil v rodinû str˘ãka Johanna Nepo-

muka Hüttlera, svého skuteãného otce. Otãím Johann Georg

zemfiel v roce 1852 a Johann Nepomuk Hüttler se „sirotka“ ko-

neãnû mohl ujmout zcela legitimnû.

Alois se ve tfiinácti letech vyuãil obuvníkem a pozdûji se stal

celním úfiedníkem, poté co se k postavení rakouského státního

zamûstnance vypracoval sám svou pílí a cílevûdomostí. V roce

1876 pak pfiijal Alois Schicklgruber pfiíjmení Hitler po svém

mrtvém otãímovi i „str˘ãkovi“ Johannu Nepomukovi Hüttlerovi.

Akci s Aloisovou zmûnou pfiíjmení zafiídil Johann Nepomuk

Hüttler, a to údajnû proto, aby mohl Alois po jeho smrti uplat-

Àovat dûdické nároky na jeho majetek. Byl totiÏ Nepomuko-
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v˘m jedin˘m, byÈ nemanÏelsk˘m, synem; ze statkáfiova manÏel-

ství se narodily samé dcery, s nimiÏ pak mal˘ Alois vyrÛstal.

V˘sledek genealogického ‰etfiení doktora Masera byl jasn˘.

Pfiijetí pfiíjmení Hitler (Hüttler) uãinilo z Aloise Schicklgrubera

(1837–1903) jediného muÏského dûdice majetku jeho skuteã-

ného otce, kter˘m byl Johann Nepomuk Hüttler.

JenomÏe z opoÏdûného matriãního zápisu z roku 1876 vy-

pl˘vá, Ïe ani tehdy se Johann Nepomuk Hüttler k svému otcov-

ství nepfiiznal. On a dal‰í tfii svûdkové v souvislosti se zmûnou

Aloisova pfiíjmení místopfiíseÏnû prohlásili, Ïe se k otcovství

pfied svou smrtí naopak doznal Johann Georg Hüttler, kter˘ je

také v matriãním zápisu z roku 1876 jako AloisÛv otec uveden.

Proã se tehdy Johann Nepomuk Hüttler jako skuteãn˘ otec

Aloise Schicklgrubera sám k otcovství nepfiihlásil? A proã Jo-

hann Georg Hüttler nedal své pfiíjmení Aloisovi hned po svém

sÀatku s Marií Annou Schicklgruberovou v roce 1842? Nemohl

se doktor Maser v urãení skuteãného otce Aloise Schicklgru-

bera-Hitlera m˘lit? Byl jím skuteãnû Johann Nepomuk Hüttler,

nebo nûkdo jin˘?

Z logiky vûcí vypl˘vá, Ïe Aloisov˘m otcem Johann Georg

Hüttler nebyl, protoÏe pokud by tomu bylo naopak, potom 

by po sÀatku s Marií Annou Schicklgruberovou jistû sám dal

synovi své jméno. Svatbou by své otcovství legitimizoval, ale on

nic takového neudûlal.

To, Ïe roku 1876 jeho bratr Johann Nepomuk s dal‰ími tfie-

mi svûdky tvrdili, Ïe pfied smrtí Johann Georg prohlásil, Ïe je
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Aloisov˘m otcem, byla zfiejmû leÏ a ony svûdky mohl Johann

Nepomuk podplatit. Pravdu se stejnû nikdo dozvûdût nemohl,

protoÏe Johann Georg byl uÏ dávno mrtv˘.

MístopfiíseÏné prohlá‰ení tûchto svûdkÛ v‰ak bylo pro ma-

triãní zápis formálnû urãující, a tak byl Johann Georg Hüttler

zapsán (foneticky Hitler) jako AloisÛv otec. Byl jím v‰ak ve sku-

teãnosti Johann Nepomuk, jak tvrdí Maser?

MoÏná je to pravdûpodobné, ale nikoli jisté. Johann Nepo-

muk Hüttler totiÏ i nadále zÛstával pouze Aloisov˘m str˘cem 

a bylo koneckoncÛ i jedno, po kom Alois Schicklgruber jméno

Hüttler (Hitler) pfiijme. Byl jedin˘m muÏsk˘m potomkem po

obou bratrech Hüttlerov˘ch bez ohledu na to, kdo z nich byl

jeho skuteãn˘m otcem a Alois se mûl jednoho dne stát po svém

str˘ci dûdicem jeho majetku a snad i pokraãovatelem rodu

HüttlerÛ v muÏské linii. Tak si to Johann Nepomuk pfiál, neboÈ

Alois pfiedstavoval jedinou muÏskou krev HüttlerÛ. K tako-

vému závûru do‰el Werner Maser pfii genealogickém ‰etfiení 

o pfiedcích Adolfa Hitlera.

Johann Nepomuk Aloise vychoval, vidûl v nûm budoucnost

rodu a rozhodl se zafiídit v‰e tak, aby po nûm Alois mohl dûdit.

Jednal jako otec, ne jako hodn˘ str˘ãek. Naopak Johann Georg,

kter˘ sÀatkem s Marií Annou Schicklgruberovou vyÏenil i pûti-

letého Aloise, se zachoval jako muÏ, kter˘ nemûl k Aloisovi

Ïádné citové vazby. NejenÏe mu nedal své jméno, ale nechtûl se

o nûho ani starat.
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Závûr byl celkem jednoznaãn˘. Skuteãn˘m otcem Aloise

Schicklgrubera, pozdûji Aloise Hitlera, je Johann Nepomuk

Hüttler. Nad tímto závûrem doktora Masera pfiesto pfietrvávají

urãité rozpaky, i kdyÏ v˘sledky jeho genealogického bádání 

vût‰ina historikÛ dnes akceptuje. To ale je‰tû neznamená, Ïe

v˘hrady zmizely.

Tak napfiíklad v publikaci o Adolfu Hitlerovi, kterou na-

psal b˘val˘ agent nûmecké vojenské kontrarozvûdky (abwehru)

Hans Bernd Gisevius (1904–1974), se doãteme, Ïe Marie Anna

Schicklgruberová pfied narozením svého syna Aloise jistou

dobu pracovala jako sluÏebná ve ·t˘rském Hradci v rodinû

Ïidovského obchodníka Frankenbergera. S ním mûla údajnû

otûhotnût a roku 1837 se pak následkem tohoto milostného

dobrodruÏství narodil nemanÏelsk˘ syn Alois. Podle tohoto 

tvrzení by mûl b˘t otec Adolfa Hitlera poloviãním Îidem!

Gisevius, jehoÏ kniha o nacistickém diktátorovi vy‰la v Nû-

mecku v roce 1963, se odvolával na pasáÏ z knihy pozdûji po-

praveného váleãného zloãince Hanse Franka (1900–1946),

jenÏ byl za války generálním guvernérem v nacisty obsazené

ãásti Polska a patfiil k blízk˘m pfiátelÛm reichsführera SS Hein-

richa Himmlera (1900–1945). Frank ve sv˘ch pamûtech, na-

zvan˘ch Pfied tváfií ‰ibenice, nakonec uvedl: „Musím tedy fiíci,

Ïe poloviãní Ïidovsk˘ pÛvod Hitlerova otce nelze zcela vy-

louãit.“

Tuto knihu Frank napsal v norimberském Ïaláfii pfied svou

popravou a tvrdil, Ïe dokonce existovala korespondence mezi
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Frankenbergerov˘mi a Hitlerovou babiãkou Marií Annou

Schicklgruberovou. Z ní mûlo vypl˘vat, Ïe narození malého

Aloise si vynutilo z Frankenbergerovy strany plnûní alimentaã-

ních povinností. Tento Ïidovsk˘ obchodník pr˘ dal‰ích tfiináct

let Marii Annû dobrovolnû platil na její nemanÏelské dítû v˘-

Ïivné, aby se vyhnul pfiípadn˘m soudním sporÛm.

V roce 1942 nafiídil Heinrich Himmler nové zkoumání Hitle-

rova pÛvodu a mûl pr˘ dospût k podobn˘m zji‰tûním, o nichÏ

pozdûji Hans Frank napsal ve sv˘ch pamûtech. I tehdy pr˘ bylo

vysloveno podezfiení, Ïe Adolf Hitler byl po otci ze ãtvrtiny

Îidem.

Novodobé v˘zkumy v‰ak toto tvrzení vyvrátily. Prokázalo se

totiÏ, Ïe v dobû, kdy se Alois Schicklgruber narodil, Ïádn˘ Îid

jménem Frankenberger ve ·t˘rském Hradci neÏil. Ani v docho-

van˘ch soupisech tamûj‰í Ïidovské obce se toto jméno k roku

1837 nevyskytovalo a první Frankenberger se objevuje ve ·t˘r-

ském Hradci aÏ v roce 1900. Ale ten otcem Aloise Schicklgru-

bera b˘t nemohl.

Na základû tûchto skuteãností historici dospûli k závûru, Ïe

historka o Ïidovském obchodníku Frankenbergerovi, jenÏ mûl

b˘t skuteãn˘m dûdeãkem Adolfa Hitlera, je fale‰ná a ãásteãn˘

Ïidovsk˘ pÛvod nacistického diktátora je pouh˘m v˘myslem.

Ale co kdyÏ byly moÏné stopy, vedoucí k Hitlerovu „rasovému

cejchu“, za války na HimmlerÛv pfiíkaz peãlivû zahlazeny?

Bylo naprosto nemyslitelné, aby Adolf Hitler jako vÛdce nû-

meckého národa nebyl podle nacistick˘ch rasov˘ch mûfiítek
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„ãistokrevn˘m“ Nûmcem panské árijské rasy! Îe by muÏ, jenÏ

nafiídil masové vyhlazování ÎidÛ, mûl sám Ïidovského dûdeãka?

I kdyby Himmler zjistil, Ïe tomu tak doopravdy bylo, tato po-

skvrna se nikdy nesmûla dostat na vefiejnost. Reichsführer SS,

jehoÏ témûfi aÏ patologická závislost na Adolfu Hitlerovi byla

známa, by urãitû udûlal v‰e pro to, aby takov˘ kompromitující

poznatek zÛstal nejen pfiísnû utajen, ale aby se k stejnému zji‰-

tûní uÏ nikdo dal‰í nikdy nedostal. HitlerÛv rasov˘ ‰tít musel

zÛstat naprosto ãist˘!

ZÛstává rovnûÏ otevfienou otázkou, zda by o takovém po-

znatku Himmler nacistického diktátora informoval. Mnohem

pravdûpodobnûj‰í se jeví, Ïe by si to nechal pro sebe. Je totiÏ

známo, Ïe jak Himmler, tak i jeho nejbliÏ‰í podfiízen˘, ‰éf Hlav-

ního úfiadu fií‰ské bezpeãnosti (RSHA – Reichssicherheitshaup-

tamt) Reinhard Heydrich (1904–1942), si vedli vlastní soukromé

archivy s fiadou kompromitujících dokumentÛ na nejrÛznûj‰í

nacistické pohlaváry. VÏdyÈ jim podléhal ve‰ker˘ bezpeãnostní

aparát tfietí fií‰e a mezi nacistickou elitou ãasto vládla fievni-

vost. Mít v rukou kompromitující materiály na potenciální rivaly

bylo pro Himmlera i Heydricha v˘hodné. Daly se pouÏít k pfií-

padnému vydírání, coÏ v mocenském boji mezi nacistick˘mi

‰piãkami nebylo zanedbatelné.

Nacházely se snad mezi nimi i dokumenty, které mohly kom-

promitovat i samotného Hitlera? To nelze vylouãit. Historici 

se navíc shodují v tom, Ïe kdyÏ byl v kvûtnu roku 1942 na Heyd-

richa v Praze spáchán atentát, Himmler spûchal do Panensk˘ch
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BfieÏan za jeho Ïenou Linou a mûl pr˘ obrovsk˘ zájem právû 

o soukrom˘ archiv jejího manÏela. ZÛstalo sice tajemstvím, 

co obsahoval, ale pfiedpokládá se, Ïe Himmler se ho po Heydri-

chovû smrti skuteãnû zmocnil a roz‰ífiil tak svou vlastní sbírku

kompromitujících materiálÛ na v˘znamné osobnosti nacistic-

kého Nûmecka.

Dne‰ní historici jistû nejsou daleko od pravdy, kdyÏ tvrdí, 

Ïe právû reichsführer SS Heinrich Himmler byl druh˘m nej-

mocnûj‰ím muÏem tfietí fií‰e hned po Hitlerovi. Jeho moc a vliv

posilovaly pfiedev‰ím dÛleÏité informace, které se u nûj nashro-

máÏdily. Mezi nimi mohly b˘t s velikou pravdûpodobností 

i ty, jeÏ se t˘kaly samotného Hitlera. Hans Frank by si historku

o diktátorovû Ïidovském dûdeãkovi jistû sám nevymyslel; ‰lo 

o informaci, která musela mít nûjak˘ reáln˘ podklad. Není vy-

louãeno ani to, Ïe se mu o tomto problému ve slabé chvilce zmí-

nil Himmler a leccos pfiitom naznaãil. Fámy, Ïe Adolf Hitler

mûl Ïidovské pfiedky, nebyly totiÏ niãím nov˘m a vyskytovaly

se minimálnû uÏ od tfiicát˘ch let minulého století. Av‰ak v nej-

vy‰‰ích nacistick˘ch kruzích pfiedstavovaly tabu. Hitler byl na

podobné fieãi velmi citliv˘ a kaÏdému, kdo by je ‰ífiil, hrozilo

smrtelné nebezpeãí. Pfiinejmen‰ím nucen˘ pobyt v koncentraã-

ním tábofie byl v takovém pfiípadû témûfi jist˘.

UÏ v roce 1933 se v souvislosti s Hitlerov˘m nástupem k moci

objevily nûkteré novinové ãlánky spekulující o tom, Ïe nacis-

tick˘ diktátor mohl b˘t pÛvodem z âech a Ïe stopy jeho pfiedkÛ

vedou do Polné na âeskomoravské vrchovinû. Jeden z tako-
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v˘ch ãlánkÛ vy‰el roku 1933 v 30. ãísle Jihlavsk˘ch listÛ, kde

jeho autor V. Urbánek poukazoval na skuteãnost, Ïe zde Ïila jiÏ

témûfi dvû stû let Ïidovská rodina HitlerÛ, respektive HüttlerÛ.

PÛvodnû se mûli pfiíslu‰níci této Ïidovské rodiny jmenovat

Frieschovi, ale jist˘ Abraham Friesch si pr˘ v roce 1781 dal zmû-

nit jméno na Friedeman Hüttler, tedy Hitler. Zemfiel roku 1833.

Jedna ze stop po této ‰iroce rozvûtvené Ïidovské rodinû pak

vedla aÏ do Vídnû, kam se nûkdy kolem roku 1844 odstûhoval

syn Friedemana Hüttlera, Ïidovsk˘ velkoobchodník Abraham

Hüttler. Do Rakouska se tehdy odstûhovala i sestra Abrahama

Hüttlera Amalie Hüttlerová, ale o jejím dal‰ím pobytu není nic

známo.

Tím genealogie rozvûtveného rodu HüttlerÛ z Polné konãí 

a v rámci objektivity je tfieba dodat, Ïe pfiíjmení Hüttler (Hitler)

nebylo v té dobû nijak vzácné. Spojitost pfiedkÛ Adolfa Hitlera 

s Ïidovskou rodinou HüttlerÛ z Polné v‰ak nebyla historicky

ani genealogicky prokázána.

Podle jiÏ zmiÀovan˘ch v˘zkumÛ nûmeckého historika Wer-

nera Masera byl pradûdeãkem Adolfa Hitlera jist˘ Martin Hied-

ler z Walterschlagu (nar. 1762) a prababiãkou Anna Marie

Göschlele ze Spitalu (nar. 1760). Tûm se narodili dva synové,

Johann Nepomuk Hüttler a Johann Georg Hüttler.

Doktor Maser se posléze pfiiklonil k závûru, jak jsme uÏ zmí-

nili, Ïe skuteãn˘m dûdeãkem Adolfa Hitlera byl Johann Nepo-

muk Hüttler, kter˘ uÏ jako Ïenat˘ pfiivedl do jiného stavu Marii

Annu Schicklgruberovou, jíÏ se pak narodil nemanÏelsk˘ syn

39

TAJEMSTVÍ PÒVODU

001-101 Nejvetsi tajemstvi AH_145x205 mm QXP 7.x  25.9.12  18:51  Stránka 39



Alois, otec Adolfa Hitlera. Marii Annu Schicklgruberovou si na-

konec vzal za Ïenu Johan Georg Hüttler, kter˘ byl pouze Aloi-

sov˘m otãímem a nikdy ho za vlastního syna neuznal. Ochran-

nou ruku nad Aloisovou v˘chovou v‰ak po celou dobu drÏel

Johann Nepomuk Hüttler, kterého Maser oznaãil za skuteã-

ného otce Aloise Schicklgrubera, tedy dûdeãka Adolfa Hitlera.

Z jeho genealogického ‰etfiení vyplynulo, Ïe mezi rodinou

HüttlerÛ z Polné a rodinou Adolfa Hitlera nebyla nikdy Ïádná

spojitost, protoÏe se neobjevilo nic, co by k takové domnûnce

mohlo vést. ZároveÀ se neprokázalo, Ïe by rakouská rodina

HüttlerÛ byla Ïidovského pÛvodu. Podle zji‰tûn˘ch faktÛ ‰lo 

o rodilé Raku‰any.

Fámy o moÏném Ïidovském otci Aloise Schicklgrubera ne-

jsou sice historiky potvrzeny, ale ani zcela vyvráceny. Sám

Adolf Hitler si musel b˘t vûdom toho, Ïe tajemství nemanÏel-

ského pÛvodu jeho otce, kter˘ nakonec pfiijal pfiíjmení Hüttler,

zÛstávalo pfiedmûtem rÛzn˘ch dohadÛ a moÏná to byl právû on,

kdo Himmlerovi v roce 1942 nafiídil, aby se dobral pravdy, kte-

rou si jeho babiãka i otec odnesli do hrobu.

Pokud tomu tak skuteãnû bylo, svûdãí to o nejistotû, s níÏ 

se ohlednû svého pÛvodu musel Adolf Hitler podvûdomû i vû-

domû vyrovnávat. Tato okolnost v‰ak v Ïádném pfiípadû nebyla

pfiíãinou Hitlerov˘ch ostfie protiÏidovsk˘ch postojÛ a názorÛ,

které nakonec vyvrcholily antisemitsk˘mi perzekucemi a holo-

kaustem. Hans Frank ve sv˘ch pamûtech k tomu poznamenal:
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„FührerÛv antisemitismus mohla ovlivnit protipfiíbuzen-

ská psychóza, kterou vyvolal pocit krvavého rozhofiãení.“*

JenomÏe snaha spatfiovat za tím v‰ím jak˘si podvûdom˘ mo-

tiv Hitlerovy pomsty za to, Ïe nûjak˘ Îid po‰pinil jeho rodo-

kmen neãistou krví, je ãirou spekulací. Motivy Hitlerova anti-

semitismu mûly úplnû jiné kofieny a ty vyrÛstaly z prostfiedí, 

v nûmÏ se jako mlad˘ muÏ pohyboval (viz 2. kapitola).

Ani sÀatek jeho otce Aloise Hitlera s Klárou Pölzlovou v‰ak

nebyl zcela v pofiádku. Alois Hitler byl totiÏ Kláfiin˘m str˘cem 

a souhlas s uzavfiením tohoto tfietího Aloisova manÏelství podlé-

halo ze zákona zvlá‰tnímu povolení ze strany církve, tzv. dis-

pensu. I vûkovû to byl nerovn˘ svazek. KdyÏ se roku 1889 Adolf

Hitler narodil, bylo jeho otci 52 let, zatímco matce pouh˘ch 29.

Z jejich manÏelství vze‰lo celkem ‰est dûtí, z nichÏ ãtyfii zemfiely

je‰tû pfied rokem 1900. Nejdéle Ïila Hitlerova sestra Paula (nar.

1896), která zemfiela v roce 1960.

Tento blízk˘ pfiíbuzensk˘ pomûr Hitlerov˘ch rodiãÛ sice na-

vozuje moÏnou genetickou zátûÏ budoucího nacistického dik-

tátora, bylo by to v‰ak pouze dal‰í spekulativní zdÛvodnûní po-

zdûj‰ích psychopatick˘ch projevÛ jeho osobnosti. I kdyÏ se zjis-

tilo, Ïe sestra Hitlerovy matky Johanna Pölzlová, která Ïila 

v rodinû Hitlerov˘ch jako pomocnice v domácnosti, trpûla lehãí

formou oligofrenie (sníÏením inteligence), není tato skuteãnost

odborníky povaÏována za projev nûjaké du‰evní zátûÏe v Hitle-

rovû nejbliÏ‰ím pfiíbuzenstvu.
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Adolf Hitler byl po stránce intelektu zcela normální, mûl vy-

nikající pamûÈ a nadprÛmûrné logické kombinaãní schopnosti.

Pokud v dospûlém vûku trpûl nûjak˘mi chorobn˘mi du‰evní-

mi abnormalitami, na ãemÏ se dnes psychologové i psychiatfii

shodují, mohlo se jednat o psychické úchylky zpÛsobené jeho

proÏitky z dûtství, neboÈ podle nûkter˘ch svûdectví byl Adolf

Hitler t˘ran˘m dítûtem. Otec Alois ho ãasto krutû bil za vzdoro-

vitost a dal‰í prohfie‰ky. Nelze ani vylouãit, Ïe mal˘ Adolf trpûl

hyperaktivitou, coÏ se projevovalo poruchami chování, které

jeho otec nechápal a odmítal je tolerovat. To vedlo k tomu, Ïe si

s ním Adolf pfiestal rozumût a ãasem se navzájem odcizili.

Hmotnû na tom nebyla rodina ‰patnû. Dûdictví po Johannu

Nepomukovi Hüttlerovi její sociální postavení zlep‰ilo, navíc

Alois Hitler nemusel mít ve funkci celního úfiedníka Ïádné sta-

rosti o pravideln˘ pfiíjem. Co ov‰em citelnû chybûlo, byla psy-

chická pohoda. Alois Hitler byl velmi autoritativní aÏ despotick˘

ãlovûk se sklony k agresivitû i alkoholu a v jeho pfiítomnosti

vládlo doma neustálé napûtí. Hromosvodem jeho cholerick˘ch

záchvatÛ se velmi ãasto stával právû Adolf, ale ani ostatní sou-

rozenci nezÛstávali u‰etfieni otcov˘ch zlostn˘ch nálad. (Alois

Hitler mûl z pfiedchozího manÏelství je‰tû dal‰í dvû dûti: Aloise

a Angelu.)

Matka se naopak Adolfovi snaÏila otcovo ‰ikanování vy-

nahrazovat pfiemírou péãe a lásky. Ale kdyÏ byl otec doma,

pfied jeho trestající rukou ho uchránit nedokázala a jen mlãky 

a ustra‰enû pfiihlíÏela, jak je její syn t˘rán a poniÏován. Její po-
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korná oddanost manÏelovi, kterého se zfiejmû sama bála, se mu-

sela citelnû vr˘t do Adolfovy dûtské mysli, jeÏ nechápala matãinu

bezmocnost. Podle psychologÛ tato ambivalence ve v˘chovû

negativnû ovlivnila jeho charakter i povahu.

Alois Hitler zemfiel 3. ledna 1903, kdyÏ bylo Adolfovi tfiináct

a rodina Ïila uÏ pût let v Leondingu u Lince. Na stfiední ‰kole 

v Linci v‰ak mladému pubescentovi studium moc ne‰lo, patfiil

spí‰e mezi podprÛmûrné Ïáky. Co asi cítil, kdyÏ se dozvûdûl 

o otcovû smrti? MoÏná ho zaplavil pocit osvobození, ãemuÏ by

se nebylo co divit. TouÏil uÏ dávno stát se malífiem, zatímco

otec z nûj chtûl mít úfiedníka. K ãemu v‰ak dal‰í studium, kdyÏ

k pfiijetí na VídeÀskou akademii v˘tvarn˘ch umûní staãilo pro-

jevit malífisk˘ talent bez dal‰ích zkou‰ek?

Otcovou smrtí nastal první klíãov˘ zlom v Adolfovû Ïivotû.

Star‰í nevlastní sestra Angela se uÏ vdala, nevlastní bratr Alois

byl na cestách a kromû mlad‰í Pauly, která Ïila s matkou, uÏ do-

ma nikdo nebyl. A tak se Adolf rozhodl. Vrátí se domÛ k matce

i Paule a bude se pfiipravovat k talentov˘m zkou‰kám na vídeÀ-

skou akademii.

Klára Hitlerová pfiijala jeho rozhodnutí bez odporu. VÏdycky

vûfiila v synovy umûlecké schopnosti a navíc teì bude mít mi-

lovaného, dospívajícího chlapce doma. Koupila mu dokonce 

i klavír, ale Adolf se nemínil podfiizovat privátním uãitelÛm.

Trval na tom, Ïe bude studovat po svém jako samouk, a dokonce

i na klavír se nauãí bez cizí pomoci. Mûl jediné pfiání – VídeÀ...
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