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Adolf Hitler
(1889-1945)
ADOLF HITLER, PROBABIL cel mai infam personaj al secolului al
XX-lea, s-a născut în oraşul austriac Braunau, din apropierea graniţei cu
Bavaria, pe 20 aprilie 1989. Tatăl lui, Alois Hitler, era vameş şi făcea parte
din pătura inferioară a clasei mijlocii; era un partizan sever al disciplinei
şi Adolf nu-l privea cu multă afecţiune.
Alois fusese însurat de trei ori. Despre prima lui soţie se cunosc puţine,
dar despre a doua, Franziska Matzelberger, se ştie că a murit de tuberculoză după ce născuse doi copii. A treia soţie, Klara, a născut doi copii
care au murit în pruncie; Adolf a fost al treilea. I-au urmat Edmund, care
a murit la şase ani, şi o soră, Paula. Pierderea fratelui l-a afectat pe
adolescentul Adolf, ca şi afirmaţia, frecvent repetată de duşmanii lui în
anii 1930 şi 1940, că ar fi fost copil nelegitim şi că numele său adevărat ar
fi fost Schickelgruber. Era vorba, de fapt, de tatăl lui Adolf, care fusese
născut de către Maria Schickelgruber în afara unei căsătorii, dar părinţii
lui s-au căsătorit ulterior şi l-au recunoscut legal. Adolf Hitler nu s-a
numit niciodată Schickelgruber; deşi există o sumedenie de acuzaţii ce
pot fi îndreptate împotriva lui, aceasta nu face parte dintre ele.
Între Adolf şi tatăl lui au existat multe tensiuni. Adolf îşi considera
tatăl grobian şi aspru cu Klara, faţă de care băiatul era foarte protector.
Adolf trebuia să-şi ajute tatăl să ajungă acasă după chefuri prelungite în
noapte, după care îl auzea bătându-şi soţia. La rândul lui, Alois nu dorea
să-şi bată capul cu pentru ambiţiile pretenţioase ale fiului său. La urma
urmelor, el însuşi eşuase de două ori la admiterea în liceul din Linz.
În 1903, când Adolf avea paisprezece ani, Alois a murit, şi familia s-a
mutat în Linz. Adolf a decis să devină pictor şi, în 1907, la vârsta de
optsprezece ani, a plecat la Viena, beneficiind de o alocaţie generoasă din
partea mamei. A încercat să intre la Academia de Arte Frumoase din
Viena, dar a fost respins după ce a prezentat câteva mostre ale lucrărilor
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sale. A fost respins din nou, după un an. A fost respins şi de Academia de
Arhitectură, care l-a informat că nu urmase studiile şcolare din Linz până
la un nivel suficient. Cea mai mare ambiţie a vieţii lui i-a fost astfel
zădărnicită. După ce mama sa a fost răpusă de cancer în anul 1908, Adolf
a primit ca moştenire câştigurile provenite de pe urma vânzării casei din
Linz. Hitler a revendicat de asemenea o parte din pensia mamei, pe motiv
că urma cursuri universitare la zi, ceea ce nu era adevărat. Începuseră
minciunile, înşelătoriile, mistificările. În realitate, Hitler stătea prin
cafenele, se alătura discuţiilor înflăcărate pe teme filozofice şi politice,
mergea la operă, scria o piesă de teatru, picta tablouri cu scene din stradă
şi clădiri măreţe. Câştiga sume mici, ca ilustrator.
În acea etapă a vieţii n-a avut prieteni apropiaţi, şi poate că de vină a
fost şi relaţia nesatisfăcătoare pe care a avut-o cu părinţii lui. În acelaşi
timp însă, a dobândit o ură nestăvilită împotriva evreilor. Antisemitismul
era răspândit în toate nivelurile societăţii germane şi austriece, mai ales în
cultura catolică din sudul Germaniei, dar urma să atingă un apogeu
alarmant de distructiv prin Hitler, care avea să devină direct responsabil
pentru moartea a milioane de evrei. Evreii deveniseră, în epoca aceea,
obişnuitul ţap ispăşitor, deoarece foarte mulţi se refugiaseră în Vest în
urma persecuţiilor la care fuseseră supuşi în Rusia şi în restul Europei
răsăritene. Pentru Hitler şi alţii ca el, era uşor să-i învinuiască pe sărmanii
aceia surghiuniţi că „furau” slujbele la care ar fi fost mult mai îndreptăţiţi
localnicii. Imigranţii fuseseră dintotdeauna nevoiţi să poarte această cruce.
Tot atunci au început şi primele tirade sforăitoare ale lui Hitler, născute
probabil din frustrarea de a nu-şi putea urma cariera visată.
În anul 1912, banii proveniţi din moştenire s-au terminat, şi Hitler a
trebuit să muncească ziua pe un şantier, iar noaptea să doarmă într-un
azil. În 1913, s-a hotărât să se mute la München, susţinând că dorea să
trăiască în patria-mamă; de fapt, a procedat astfel pentru a evita recrutarea
în armata imperială austriacă. Poliţia din München l-a reţinut şi l-a predat
autorităţilor austriece. Hitler a cerut să fie scutit de efectuarea serviciului
militar, dar fusese respins, oricum, ca inapt fizic.
Interesant este că la izbucnirea războiului, în 1914, Hitler a considerat
(ca şi Churchill) că ar putea avea succes în viaţă dacă ar deveni erou de
război şi a izbutit să se alăture unui regiment de infanterie bavarez.
A fost trimis pe front şi a fost numit curier, unul dintre rolurile cele
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mai periculoase, deoarece îl expunea continuu la foc încrucişat în
no-man’s-land. A dovedit însă un curaj surprinzător şi a dobândit
reputaţia unui bărbat imun la gloanţe. A fost decorat cu Crucea de Fier
clasa întâi.
Hitler a evitat gloanţele, dar nu şi iperita, iar pe când se afla în convalescenţă în spital, s-a anunţat capitularea Germaniei. La fel ca majoritatea
germanilor, Hitler nu a putut crede vestea aceea, fiindcă în termeni strict
militari, Germania părea să câştige războiul. Hitler a pus capitularea pe
seama unei conspiraţii iudeo-comuniste. A fost lăsat la vatră, fiind
considerat inapt după orbirea temporară cu iperită, şi s-a întors la
München, unde a devenit al cincilea membru al noului Partid Muncitoresc German. S-a dedicat misiunii de a recruta adepţi pentru această
cauză şi a schimbat numele partidului în Partidul Muncitoresc German
Naţional-Socialist. Membrii săi erau adesea cunoscuţi după forma prescurtată de „nazişti”, pentru a-i deosebi de social-democraţi, care erau „sozişti”.
Noul partid a adoptat ca emblemă svastica şi salutul roman, utilizat şi de
fasciştii italieni. Hitler şi-a descoperit un talent necunoscut până atunci
pentru oratorie – deşi, de cele mai multe ori, erau declamaţii împotriva
evreilor, comuniştilor sau slavilor – , ca şi talentul de a inspira loialitate
personală. Cu el se petrecuse o transformare remarcabilă şi unii au pus-o
pe seama ajutorului psihiatric ce i se oferise pentru depăşirea deprimării
profunde care-l afectase în spital – un ajutor psihiatric susţinut, care i-a
exacerbat încrederea în sine.
După Primul Război Mondial, Hitler a devenit un mare patriot
german, chiar dacă practic nu era german, şi a continuat să creadă că
Germania nu fusese în realitate înfrântă. Printre primii lui discipoli s-au
numărat Rudolf Hess, Hermann Göring, Ernst Röhm şi generalul Erich
Lüdendorff. Hitler l-a folosit pe acesta din urmă ca paravan într-o
tentativă absurdă de preluare a puterii pe 8 noiembrie 1923. În „Puciul de
la berărie”, naziştii au mărşăluit de la o berărie la Ministerul de Război al
Bavariei, cu intenţia de a răsturna guvernul Bavariei şi apoi de a-şi
continua marşul spre Berlin. Au fost repede împrăştiaţi de soldaţi, iar
Hitler a fost arestat şi judecat pentru trădare.
În aprilie 1924, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, unde i-a
dictat loialului Hess Mein Kampf. Această autobiografie dezlânată conţine
opiniile lui Hitler despre rasă, istorie şi evrei şi include ameninţări la

124

Partea a IV-a • Naziştii

adresa duşmanilor săi dacă va ajunge la putere. A fost publicată în două
volume (1925 şi 1926) şi, desigur, la momentul respectiv, nimeni n-a
băgat-o în seamă. Considerat un nebun inofensiv, Hitler a fost eliberat
din închisoare înainte de termen.
Hitler a ştiut să profite de sentimentul de mândrie naţională rănită,
cauzat de Tratatul de la Versailles care-i fusese impus Germaniei. Ţara
trebuia să plătească uriaşe despăgubiri de război, iar majoritatea germanilor detestau să plătească, mai ales pentru că nu considerau că
fuseseră învinşi. Al doilea moment de răscruce din cariera lui Hitler a
fost marea criză economică din 1930, care a lovit Germania. Partidele
tradiţionale n-au reuşit să facă faţă şocului fără precedent şi, în alegerile
din septembrie 1930, naziştii au obţinut 107 locuri în Reichstag, devenind al doilea partid ca reprezentare. În alegerile din iulie 1932, au
câştigat 230 de locuri şi au devenit partidul cu cea mai mare reprezentare.
În culise, complotiştii l-au convins pe Hindenburg să-l numească pe
Hitler cancelar.
Folosindu-se de pretextul incendierii Reichstagului, în spatele căreia
ar fi putut sta chiar naziştii, Hitler a emis un decret prin care suprima
drepturile civile în interesul securităţii naţionale. Conducătorii comuniştilor şi alţi oponenţi ai regimului său au fost aruncaţi în închisoare.
În numai câteva luni, Hitler câştigase controlul autoritar al Germaniei
prin mijloace mai mult sau mai puţin legale şi fără a anula constituţia de
la Weimar. Însă democraţia luase sfârşit în Germania şi începuse escalada
răului. Cu Goebbels ca şef al propagandei, Hitler a izbutit să convingă
majoritatea germanilor că el era salvatorul patriei. Cei care nu au fost
convinşi au fost ridicaţi de Sturmabteilung (SA), SS şi Gestapo, poliţia
secretă de stat. Mii de oameni aveau să dispară în lagăre de concentrare.
Şi mai multe mii, printre care jumătate din populaţia evreiască a
Germaniei, au emigrat pentru a scăpa de Holocaustul care se apropia.
Evreii care nu emigraseră şi-au regretat în scurt timp decizia. Potrivit
Legilor de la Nürnberg, promulgate de Hitler în anul 1935, ei şi-au pierdut
statutul de cetăţeni şi au fost concediaţi din toate posturile în administraţia de stat, dar şi din alte slujbe. Începând cu anul 1941, evreii au
fost supuşi unei noi umilinţe, aceea de a purta o stea galbenă în public.
Hitler a fost răul din spatele acestor legi, dar şi bisericile creştine, unde
ideile antisemite își făcuseră loc, au păstrat tăcerea.
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Politica externă a lui Hitler s-a dovedit uimitor de agresivă. În anul
1936, el a încălcat Tratatul de la Versailles şi a ocupat din nou Renania
demilitarizată. Marea Britanie şi Franţa nu au luat nicio atitudine.
Îmboldit de lipsa lor de reacţie, Hitler a trimis trupe care să-l ajute pe
Franco în Spania, iar Luftwaffe a distrus localitatea Guernica în anul 1937.
În 1938, Austria a fost anexată Germaniei (Anschluss) şi Hitler a intrat
triumfător în Viena, un moment care trebuie să fi avut o conotaţie aparte
pentru el, pentru că oraşul acela fusese scena unor umilinţe personale
anterioare. În 1939, armata germană a invadat Cehoslovacia, iar Marea
Britanie şi Franţa au decis, în sfârşit, să ia atitudine. Din păcate, n-au reuşit
să ajungă la o înţelegere cu Rusia pentru a-l opri pe Hitler, care a izbutit
să le păcălească, încheind propriul său acord cu Stalin, aşa-numitul Pact
Molotov-Ribbentrop. După o lungă tăcere, Marea Britanie şi Franţa l-au
luat pe Hitler prin surprindere, declarându-i război pentru că invadase
Polonia. Calculul lui fusese greşit.
Chiar şi aşa, Hitler a înregistrat o serie de succese militare, invadând
Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburg şi Franţa, urmate la
scurt timp după aceea de Iugoslavia şi Grecia. Singurul obstacol major a
fost eşecul de a invada Marea Britanie. Bătălia Angliei a dat greş pentru
că Hitler nu şi-a putut utiliza tehnica războiului-fulger, care implica
trimiterea simultană de tancuri şi avioane; Canalul Mânecii a salvat Marea
Britanie de invazia tancurilor.
Frenezia ocupării de teritorii a continuat cu succes până ce Germania
a deschis un al doilea front, în Est. Operaţiunea Barbarossa, invazia
Uniunii Sovietice (1941-1942), a fost începutul sfârșitului lui Hitler. El a
dorit să ajungă la câmpurile petrolifere de la Marea Caspică, însă armata
germană fost învinsă în Bătălia de la Stalingrad – prima înfrângere
majoră… şi hotărâtoare. A urmat apoi armata britanică condusă de
Montgomery care i-a învins pe germani în Africa de Nord, în Bătălia de
la El Alamein. Hitler a fost împiedicat astfel să ajungă la Canalul de Suez
şi la câmpurile petrolifere ale Orientului Mijlociu.
Al doilea motiv pentru invadarea Uniunii Sovietice a fost accesul la a
doua mare populaţie evreiască din Europa, după Polonia. Intenţia
nebunească a lui Hitler era de a epura Europa răsăriteană de evrei şi slavi,
pentru a le face loc coloniştilor germani. Exterminarea evreilor s-a
desfăşurat în timpul invaziilor şi după ele; probabil două milioane de evrei
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au fost uciși când germanii au trecut prin teritoriile nou ocupate. A apărut
apoi problema suprimării milioanelor de evrei din Polonia. Nu există
documente doveditoare, dar se pare că, în anul 1941, Hitler şi Himmler au
convenit asupra genocidului ca soluţie, iar Hitler i-ar fi ordonat în mod
explicit lui Himmler să iniţieze Holocaustul. Ruşinoasa Conferinţă de la
Wannsee de lângă Berlin, din ianuarie 1942, a pus în discuţie „soluţia
finală” şi a stabilit o procedură oficială pentru Holocaust. Aveau să moară
foarte mulţi evrei, dar şi membri ai altor minorităţi, printre care
homosexualii, ţiganii, socialiştii, comuniştii etc., consideraţi duşmani de
către Hitler. Conferinţa de la Wannsee a fost condusă de Heydrich şi
Eichmann, dar este mai mult ca sigur că ei au acţionat în conformitate cu
ordinele directe ale Führerului.
Înfrângerea istorică de la Stalingrad l-a demoralizat pe Hitler şi
deciziile lui militare au devenit mai nesigure după aceea. Britanicii au pus
la punct un plan pentru a-l asasina, dar, în acea etapă a războiului,
deciziile lui Hitler lăsau atât de mult de dorit, încât era mai bine să fie
lăsat la conducere – războiul avea să se încheie în curând – iar planul de
asasinare, Operaţiunea Foxley, a fost abandonat. Intrarea americanilor în
război, în anul 1941, a marcat un alt moment de cotitură; după ce Imperiul
Britanic, Uniunea Sovietică şi Statele Unite au încheiat o coaliţie
împotriva lui Hitler, mulţi ofiţeri germani au înţeles că soarta Germaniei
fusese pecetluită. Aceasta i-a determinat pe unii ofiţeri curajoşi să încerce
să-l înlăture pe Hitler, pentru a pune capăt cât mai repede războiului. Pe
20 iulie 1944, complotul colonelului von Stauffenberg de a-l asasina pe
Hitler a fost la un pas de reuşită, dar Führerul a supravieţuit şi a reacţionat
cu sălbăticia lui caracteristică, lichidându-i pe toţi complotişti. În anul
1943, Mussolini a fost răsturnat de la putere, iar armata sovietică înainta
treptat din est.
Pe 6 iunie 1944 (Ziua Z), armatele Aliaţilor au debarcat în Franţa; în
şase luni, ajunseseră la Rin. Hitler a lansat ofensiva finală în Ardeni,
Bătălia de la Bulge, dar Aliaţii erau de neoprit. La începutul anului 1945,
au traversat Rinul şi au înaintat spre Berlin.
În acelaşi timp, trupele ruseşti se îndreptau către Berlin venind din
est, iar în aprilie, au ajuns la periferia capitalei. Consilierii lui Hitler l-au
sfătuit să fugă şi să opună o ultimă rezistenţă la „Cuibul vulturului”
(Kehlsteinhaus) din Bavaria, însă el se hotărâse să moară în Berlin. S-a
căsătorit cu Eva Braun, a împuşcat-o, apoi s-a sinucis. În testament a
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ordonat ca trupul să-i fie scos din buncăr şi ars, iar ca amiralul Dönitz să
fie noul Führer, cu Goebbels drept cancelar. Planurile pentru viitor ale lui
Hitler nu s-au concretizat. Cadavrul lui a fost ars, dar Dönitz avea să fie
Führer numai o săptămână, în vreme ce Goebbels a purtat ursuz povara
Cancelariei doar o zi, înainte de a-şi omorî toată familia şi de a se sinucide.
Pe 8 mai 1945, Germania a capitulat.
Războiul a fost declanşat numai din cauza megalomaniei lui Adolf
Hitler, iar sfârşitul lui a fost întârziat, în mod inutil, cu un an, fiindcă el
pierduse contactul cu realitatea. Costurile în suferinţe şi vieţi omeneşti
au fost incalculabile. Al Doilea Război Mondial s-a datorat în mare parte
acţiunilor unui singur om şi, potrivit estimărilor, s-a soldat cu cincizeci de
milioane de morţi. Singura vărsare de sânge comparabilă din acelaşi secol
fusese regimul lui Mao Zedong din China, căruia i-au căzut victimă
patruzeci şi opt de milioane de oameni.
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