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Hitlerova anglická přítelkyně
Unity Mitfordová byla všedně vyhlížející dívka se zkaženými
zuby a kyprým břichem. Svým zvláštním vzhledem se ale nikdy
nijak netrápila – uvědomovala si totiž, že muže svých snů získá
mnohem spíš upřímností než okázalým předváděním těla.
V létě roku 1934 odjela do Mnichova s nadějí, že se tam setká se svým idolem, Adolfem Hitlerem. Přestože byl vůdcem
Německa, bylo poměrně snadné ho zahlédnout na veřejnosti,
protože trávil hodně času ve městě a denně jedl ve stejných
kavárnách a restauracích.
Když se Unity dozvěděla, že Hitler často obědvá v restaurantu
Osteria Bavaria, začala se tam stravovat taky. Dělala všechno, co
jen mohla, aby upoutala jeho pozornost. Uběhlo však celých deset měsíců, než Hitler konečně pozval urputnou anglickou dívku
ke svému stolu. Pak spolu klábosili celou půlhodinu, načež rychle
zjistili, že jsou spřízněné duše.
„Byl to ten nejúžasnější a nejkrásnější [den] v mém životě,“
napsala Unity svému otci. „Jsem tak šťastná, že by mi ani trošičku
nevadilo, kdybych teď zemřela. Myslím, že jsem ta nejšťastnější
dívka na světě. Pro mě je to nejskvělejší muž všech dob.“
Její city byly opětovány. Hitlera zejména zaujalo Unityino
druhé jméno, Valkyrie. Rovněž ho fascinoval fakt, který se dozvěděl, totiž že dívčin dědeček překládal německá antisemitská
díla Houstona Stewarta Chamberlaina, což byl Hitlerův oblíbený
autor.
Hitler měl svou světlovlasou britskou společnici ve stále větší
oblibě, samozřejmě k nelibosti jeho „oﬁciální“ přítelkyně Evy
Braunové. „Říkají jí Valkyrie a taky tak vypadá, včetně těch jejích
nohou,“ zapsala si Braunová pohrdavě do deníku. „Já, milenka
největšího muže Německa i celého světa, tady sedím a čekám
a slunce se mi vysmívá skrz okenní tabule.“
Unity byla záhy představena lidem v Hitlerově nejužším
kruhu. Zvlášť dobře si rozuměla s brutálním Juliusem Streicherem, nakladatelem sžíravých antisemitských novin Der Stürmer.
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Když Unity jednou pronesla rasistickou přednášku proti Židům, Streicher se jí zeptal, zda by nechtěla přispívat do jeho novin. Unity se cítila polichocená. „Angličané nemají o židovském
nebezpečí ani ponětí,“ začínal její článek. „Naši nejhorší Židé pracují pouze v zákulisí. S radostí myslíme na den, kdy budeme moci
říci – Anglie Angličanům! Pryč se Židy! Heil Hitler!“ A svůj text
zakončila slovy: „Prosím, uveřejněte celé mé jméno, chci, aby
všichni věděli, že jsem nepřítelem Židů.“
Hitlera tak potěšilo, co Unity napsala, že jí udělil odznak se
zlatou svastikou a na olympiádě v Berlíně roku 1936 jí také přidělil soukromou lóži.
Stala se tedy jednou z führerových intimních přítelkyň, při
mnoha příležitostech ho navštěvovala a neustále mu dávala najevo svůj obdiv. I on jí byl uchvácený – v roce 1938 jí dokonce poskytl byt v Mnichově. Unity si ve svém zalíbení dělala velké naděje na to, že ve vůdcově srdci nahradí Evu Braunovou.
Tou dobou však Unityino chování vyvolalo podezření britské
tajné služby. Její blízkost k Hitlerovi děsila především hlavu MI5,
Guye Liddella. Věděl, že pokud se vrátí do Británie, bude kvůli
svému přátelství s Hitlerem souzena za velezradu.
Unity ale odmítla Německo opustit, a to i poté, co mu Británie
vyhlásila 3. září 1939 válku. Přesto ji hluboce zasáhlo, co se stalo,
především kvůli tomu, jaký dopad to mělo na její vztah s Hitlerem.
Proto tehdy v Mnichově odešla do Anglické zahrady, přiložila
si k hlavě pistoli s perleťovou rukojetí a stiskla spoušť.
Výstřel ji vážně zranil, ale Unity jako zázrakem přežila. Hospitalizovali ji nejdříve v Mnichově (účty zaplatil Hitler), později ji
přesunuli do Švýcarska. Jakmile se trochu zotavila, přiletěla za ní
její sestra Deborah s tím, že ji vezme domů do Anglie.
„Rozhodně jsme nebyli připraveni na to, co jsme spatřili:
osoba v posteli byla zoufale zubožená. Ztratila třináct kilo a zbyly
z ní jen ohromné oči a zacuchané vlasy, jichž se nikdo nedotkl od
doby, co její lebkou prolétla kulka.“
Co se stalo pak, zůstává zahalené tajemstvím. Podle oﬁciálních výkladů vzali Unity do rodinného domu ve Swinbrooku
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v Oxfordshiru. Naučila se znovu chodit, ale nikdy už se plně nezotavila. Zemřela v roce 1948 na následky meningitidy, kterou
způsobila kulka v jejím mozku.
O jejím návratu do Anglie však existuje i poutavější příběh.
Objevily se nikdy nepotvrzené dohady, že Unity odvezli do soukromé porodnice v Oxfordu. Tam, v naprostém utajení, dala život Hitlerovu levobočkovi.
Val Hannová, žena, která tohle prohlásila, je neteří bývalé ředitelky nemocnice, Betty Nortonové. Betty ten příběh pověděla
své sestře a ta ho potom sdělila Val.
Pokud je to pravda, znamenalo by to, že Hitlerovo dítě možná
stále žije a bydlí někde v Anglii.
Fakta však nikdy nebudeme vědět jistě: Betty Nortonová už
dávno zemřela a porodnice v těch bouřlivých časech nevedla
řádně zápisy dětí, které se narodily během války.

Hitlerův americký synovec
Svou identitu držel v tajnosti až do smrti. Nikdo z jeho sousedů
v Patchogue na Long Islandu neměl tušení, že William Stuart
Houston se ve skutečnosti narodil jako William Hitler. A nevěděli ani to, že jeho strýc byl vůdcem nacistického Německa.
Tak tomu bylo až do Williamovy smrti v roce 1987, kdy
pravda o jeho původu vyšla najevo. Zůstává však několik
nezodpovězených otázek, na které jeho synové, z nichž tři stále
žijí v Americe, nebyli schopni odpovědět.
Williamův příběh začíná v edvardiánském Liverpoolu. Nevlastní bratr Adolfa Hitlera Alois se do tohoto města přistěhoval
v roce 1911. Oženil se se svou milou, rodilou Irkou Bridgit Dowlingovou, a ta brzy otěhotněla. Když přišel na svět malý William,
sousedé mu říkali Paddy Hitler.
Alois ale svou ženu a syna v roce 1914 opustil a vrátil se do Německa. Uběhlo pak celých deset let, než kontakt s Bridgit obnovil.
Požádal ji, aby Williamovi dovolila odjet do Německa.
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William si tedy roku 1929 udělal krátký výlet za otcem; o čtyři
roky později se vrátil znovu, to už ovšem zůstal mnohem déle.
Doufal totiž, že něco získá díky pozici svého strýce, který byl německým kancléřem.
Hitler synovci nejdřív zajistil přechodné místo v bance, načež mu zaopatřil zaměstnání v automobilce. Williamovi se práce
zpočátku nelíbila a opakovaně žadonil, ať mu strýc sežene něco
lepšího. Hitler ale odmítl dál synovci pomáhat. Nakonec Williama přímo na Hitlerův příkaz z práce propustili. Byl obviněn, že
se pokoušel prodávat auta na vlastní pěst.
William Hitlera stále občas vídal, ale Adolf už nebyl ten přátelský strýček jako za starých časů. „Nikdy nezapomenu na to,
jak pro mě naposledy poslal,“ napsal William. „Když jsem přišel,
byl v surové náladě. Chodil sem a tam, oháněl se bičem z koňské
kůže, ..., řval urážky na mou hlavu, jako kdyby měl politický projev. Kvůli jeho pomstychtivé krutosti, kterou jsem toho dne zažil,
jsem se začal bát o své bezpečí.“
William pochopil, že nastal čas Německo opustit. V únoru
roku 1939 odplul do Spojených států.
Po vypuknutí války zahájil William přednáškové turné po
USA, na němž veřejně odsuzoval extravagantní životní styl
svého strýčka-führera. „Není vůbec pravda, že pohrdá rozmařilou okázalostí,“ vykládal publiku. „Obklopil se tak přemrštěným
luxusem, jaký neměl žádný císař. Všechna muzea v Německu
byla vydrancována a oloupena o koberce, tapiserie a malby nevyčíslitelné hodnoty, jen aby on ozdobil své nové kancléřství
v Berlíně.“
Když se do války zapojila i Amerika, napsal William prezidentu Rooseveltovi, aby mu povolil vstoupit do americké armády. Dopis byl poslán na FBI, která mu službu povolila. Podle
jednoho z dokumentů prý náborový důstojník řekl: „Rád vás vidím, Hitlere. Jmenuji se Hess.“
Ke konci války William zřídil lékařskou laboratoř, která analyzovala vzorky krve pro nemocnice. Když se rozběhl Norimberský proces, pokoušel se plně odstřihnout od své minulosti
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Hitlera. Změnil si jméno na William Stuart Houston a usadil se
s manželkou na Long Islandu. Ze čtyř synů, kteří se jim narodili,
tři dosud žijí.
William zemřel roku 1987 a byl v anonymitě pochován do
stejného hrobu jako jeho matka. Zde by mohlo vyprávění skončit,
nebýt amerického novináře Davida Gardnera, který začal pátrat
po Hitlerově rodině. Nakonec zakopl i o podivný příběh Williama Hitlera a zjistil, že členové Hitlerova klanu jsou živí a zdraví
a bydlí v Americe.
Rodina ovšem trvá na tom, že William Hitlera do smrti nenáviděl, a hrdě poukazuje na jeho neposkvrněnou vojenskou minulost – bojoval přece proti nacistickému Německu.
Zůstávají tu však dvě záhady. Proč si William Hitler vybral
jako nové jméno právě Stuart Houston, nápadně se podobající
jménu antisemitského autora Houstona Stewarta Chamberleina, což byl přece oblíbený spisovatel Adolfa Hitlera? A proč dal
svému nejstaršímu synovi Alexandrovi druhé jméno Adolf?

Když Hitler bral kokain
Injekce začínaly brzy po snídani. Jakmile Adolf Hitler dojedl
misku ovesné kaše se lněným olejem, zavolal si osobního lékaře
Theodora Morella.
Doktor vyhrnul pacientovi rukáv, aby mu mohl vstříknout
výjimečný drogový koktejl, přičemž mnohé z jeho složek jsou
dnes hodnoceny jako nebezpečné, návykové a nelegální.
Každý den po více než devět let mu doktor Morell podával
amfetaminy, barbituráty a opiáty v takovém množství, až se stal
známý jako „říšský mistr injekcí“. Někteří z Hitlerova nejužšího
kruhu dokonce uvažovali i o tom, zda nechtěl vůdce zabít.
Avšak Theodor Morell byl Hitlerovi příliš oddaný na to, aby
ho zabíjel. Značně obézní mastičkář, jemuž silně táhlo z úst a jehož tělesný pach byl strašlivý, se s führerem poprvé setkal na
jednom večírku v Berghofu.
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Hitler dlouho trpěl podlomeným zdravím, míval žaludeční
křeče, průjem a chronickou plynatost tak silnou, že musel po
každém jídle odejít od stolu, aby ze sebe dostal ohromné množství větrů.
Jeho stav ještě zhoršovala netradiční strava. Už v roce 1931,
poté, co přirovnal jedení šunky k jedení lidské mrtvoly, přestal
požívat maso. Od té doby konzumoval velké množství vodnaté
zeleniny rozemleté na kaši nebo rozmačkané na drť. Doktor Morell při jednom takovém jídle vůdce pozoroval a pak studoval důsledky. „Došlo k zácpě a kolosální plynatosti takového rozsahu,
s jakým jsem se předtím setkal jen zřídkakdy,“ zapsal si. A ujistil
Hitlera, že má zázračné drogy schopné vyléčit všechny jeho problémy.
Začal tím, že mu naordinoval malé černé tabletky s názvem
„Pilulky doktora Küstera proti plynatosti“. Hitler jich bral šestnáct denně – očividně si neuvědomoval, že obsahují velké množství strychninu. Větry se sice zmírnily – dočasně –, avšak tablety
téměř jistě způsobily poruchy pozornosti a bledě žlutavou kůži,
což poznamenalo vůdcovy poslední roky.
Následně doktor Morell předepsal typ hydrolyzované bakterie E. coli zvaný mutaﬂor, který snad dál stabilizoval führerovy
střevní potíže. Každopádně sám Hitler byl doktorovou prací natolik nadšený, že ho přizval do nejužšího kruhu nacistické elity.
Napříště se už Morell od něj nikdy moc nevzdaloval.
Kromě žaludečních křečí Hitler také trpěl ranní slabostí.
Proto mu Morell pro ulehčení píchal vodnatou tekutinu, kterou
namíchal z prášku uchovávaného v balíčcích ze zlaté fólie. Nikdy neodhalil, jaké jsou účinné složky tohoto léku, jemuž říkal
vitamultin, ale kdykoli ji svému svěřenci podal, prováděla látka
pravé divy. Během několika minut vstal Hitler z gauče osvěžený
a plný energie.
Ernst-Günter Schenck, lékař SS, pojal proti zázračné léčbě
doktora Morella podezření, a zmocnil se proto jednoho ze zlatých balíčků. Když jej otestovali v laboratoři, zjistilo se, že je to
amfetamin.
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Dokud drogy fungovaly, Hitler si nedělal starosti s tím, co se
mu podává. Netrvalo proto dlouho a stal se tak závislým na „lécích“ doktora Morella, že vložil všechny své zdravotní potíže do
jeho rukou. To však mělo katastrofální a dlouhodobé důsledky.
Invazi do sovětského Ruska vedl pod vlivem osmdesáti rozmanitých drog včetně testosteronu, opiátů, sedativ a laxativ. Podle
doktorových lékařských záznamů bral rovněž barbituráty, morﬁum, býčí sperma a probiotika.
Avšak tou nejpřekvapivější drogou, kterou doktor Morell
vůdci předepsal, byl kokain. V Německu 30. let se při zdravotních
neduzích občas příležitostně využíval, ale vždycky v extrémně
nízkých dávkách a v koncentraci nižší než jedno procento. Morell
začal vůdci podávat kokain prostřednictvím očních kapek. A jelikož Hitler očekával, že se po požití drog bude cítit lépe, dostával
do kapek desetinásobné množství kokainu. Tak koncentrovaná
dávka mohla docela dobře spustit psychotické chování, jímž se
Hitler vyznačoval v pozdějších letech.
Führer zkrátka přišel na to, že kokain je vysoce účinný. Podle
utajených lékařských záznamů, které vypluly na světlo až v roce
2012 v Americe (včetně sedmačtyřicetistránkové zprávy sepsané
Morellem a dalšími lékaři, kteří o Hitlera pečovali), se Hitler brzy
začal drogy dožadovat. To byla jasná známka, že se u něj rozvíjí
vážná závislost. Kromě očních kapek začal také šňupat kokain
v prášku, aby si „vyčistil dutiny a ulevil krku“.
Kokain možná vyvolával pocity pohody, ale nedokázal nijak
povzbudit führerův sexuální pud. Aby jeho trapnou potíž překonal, začal mu Morell podávat injekce na podporu mužství. Obsahovaly výtažky z prostaty mladých býků. Také vůdci předepsal
lék zvaný testoviron, což bylo léčivo získávané z testosteronu.
Hitler si injekci dával vždy předtím, než strávil noc s Evou Braunovou.
Dlouhodobé účinky braní těchto drog, zejména amfetaminů,
vedly ke stále nevypočitatelnějšímu chování. Nejviditelněji se
to projevilo během setkání Hitlera s Mussolinim v severní Itálii. Hitler se snažil přesvědčit svůj italský protějšek, aby ve válce
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nepřecházel na druhou stranu, přičemž se začal chovat nespoutaně hystericky. Historik třetí říše Richard Evans uvádí: „Můžeme si být zcela jisti, že Morell podal Hitlerovi před návštěvou
Mussoliniho nějaké tablety… [Byl] každý den plný energie, povídal, mluvil páté přes deváté; zjevně byl na speedu.“
Jak se válka blížila ke konci, byl na tom Hitler se zdravím stále
hůř. Kvůli závislosti na drogách měl tak jehlami rozpíchané paže,
že Eva Braunová nazvala Morella „injekčním felčarem“. Udělal
z Hitlera narkomana. Doktor však dál uctíval svého milovaného
vůdce jako hrdinu a zůstal s ním v jeho berlínském bunkru až
téměř do konce.
Po pádu třetí říše zajali doktora Morella Američané a přes
dva roky ho vyslýchali. Jeden z vyšetřujících důstojníků byl silně
znechucen jeho slabou potřebou osobní hygieny.
Morell nebyl nikdy obviněn z válečných zločinů a v roce 1948,
krátce po propuštění z vězení, zemřel na mozkovou mrtvici. Zanechal po sobě tajné lékařské záznamy – právě ty, které odhalily
mimořádnou drogovou závislost jeho oblíbeného pacienta.
Je ironií, že muž, jenž měl Hitlerovi vrátit zdraví, přispěl nejspíš víc než kdokoli jiný k jeho pádu.
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