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Pokud od této knihy čekáte odpověd,na otázku, jak a proč se Adolf Hitler dosta|
k moci a jak se mu moh|o podařit rea|izovat své cíle, odpověd,zde nenajdete,
hrubé nastínění ano, ale srozumitelnou a opravdovou odpověd,ne. To ovšem už
sám autor podotýká v předm|uvě.
Samotná kniha, je rozciěiena cjo secimi kapitoi, kažcjá z nich pojecinává o jecinom
ze sedmi pod|e mého nejdů|ežitějšíchpi|ířů,na kteryich tento tyran stavě|. Ce|á
kniha je prošpikovaná citacemi z prvního vydání knihy Mein Kampf nakonec
autor přida|ještě kapito|u poznámek ve které jsem se, dobrovo|ně přiznávám,

doopravdy nevyzna|a, ve zkratce jde o seznam použidch citací. Nepřehledné,
a|e musí to být.
Řek|a bych, že kniha se dá shrnout citací ze strany 23/24 (vydání první,

nakladatelswí Paseka, r. vydání 1999, přek|ad A|ena Míšková),,Stavba našeho
výzkumu je jednoduchá. V následující druhé kapitole popíšeme nejprve
Hitlerovy zahraničněpoliticképředstavy, které již delšídobu poutají největší
pozornost, a ve třetí pak jeho specifický antisemitismus, přičemž budeme
používatstejně jako v mnoha jiných případech jeho v|astní termín ,,odstranění
ŽidŮ,, (Entfernung der Juden). Řazení těchto dvou kapito| by moh|o být

i

opačné,protože pr.o Hit|era rněl r.asový ! zahraničněpolitický program stejnou
dů|ežitost.Musíme však o nich pojednat postupně a se zahraničnípo|itikou
začneme vlastně jen proto, že na tomto po|i Hit|er své názory častěji měnil a ke
konečným závěrům ciošei dříve, než v přípaciě žicjovsképoiitiky. Ve čwrté
kapito|e prokáŽeme, že Žádné da|šící|ovépředstavy nemě|, že všechny ostatní
ob|asti po|itiky chápal jen jako úče|ovýprostředek k prosazení svého programu.
Poté přich ází na řadu otázka jeho vlastního světového názoru. Ta je zkoumána

V páté kapitole, v jejímžstředu stojí Hit|erovo pojetí dějin. Zatímco původ jeho

rasových a zahraničněpo|itických představ |ze vystopovat zpětně až k jeho
Ic|llyl|| pIuJEvuI||, pllLe1lIZ 5e uLiJevuJl IuZIr|clIl.te pÍultleIly, iZeJeno 50unl_nne
pojetí dějin, odh|édneme.|i od něko|ika předstupňů, poznat jen v oněch třech
knihách, které proto v této části představují nejdů|ežitějšípramen. Šestá
kapiioia se ještě jednou saniostatně zabý'vá vznikei.n světového názoru a
shrnuje výsledky. Konečně v sedmé, pos|ední kapitole pojednávám o Hitlerově
Vztahu k Němcům a objasňuji, jak se Hitler dostaI k moci, čímžzískaI možnost
svůj světový, názoi" uvést ve skutek.,,
Ještě dodám, že ce|á první kapito|a je jakoby vstupní brána do světa Ado|fa
Hitlera, mě|a by vás navnadit, jako předkrm navnadí chuťovébuňky jazyka.

Bohužei jsoii moje chiiťové buňky ochablé, a nebo pi.ostě jen odmítajítakovou
|iteraturu. Čet|o se to špatně, s vypětím všech siIjsem se a|e překousa|a všemi
sto padesáti šesti stranami. Bohužel ale tuto knihu nemůžudoporučit, je to
iiteratura pro zapáiené historiky. je to beze Sporu zajímavéa našia jsem si tam
pár vět, které mě opravdu os|ovily, nebo spíšeohromily, ale i tak to svou

nestravite|nou a up|ouhanou nudností by|a spo|ečně s Legendou o svatém
r./4..!...,'
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do konce. A|e chápu, učenínemá být vždy zábavné.
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