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Capitolul 2
Cu toate cã Hitler îºi eliminase toþi adversarii ºi rivalii din partid, nu
putea sã joace încã rolul stãpânului absolut. Feldmareºalul Paul von
Hindenburg, marele preºedinte al Reichului, îi stãtea în cale. Ambiþiosul
Hitler nu suporta sã rãmânã în umbra unei asemenea personalitãþi.
La 9 septembrie 1934, Hindenburg a murit în sfârºit.10 Dupã moartea
sa, Hitler s-a declarat ºef al statului ºi comandant suprem al armatei. ªi-a
însuºit ºi funcþia de preºedinte. Acum þinea în mânã toate frâiele puterii.
În primul sãu discurs rostit în faþa Reichstagului dupã moartea lui
Hindenburg, Hitler a declarat cã renunþã la salariul care i se cuvine în
calitate de preºedinte al statului.11 Aceastã declaraþie a fost un truc la fel
de demagogic ca ºi poveºtile propagandistice ale lui Goebbels care-l prezentau poporului german pe Hitler ca pe un om altruist, fãrã altã dorinþã
decât aceea de a-ºi sluji poporul.
Dupã ce a luat puterea, Hitler a devenit unul dintre cei mai bogaþi oameni
din Germania. Avea venituri care se ridicau la milioane de mãrci ºi bineînþeles cã nu avea nevoie de salariul de preºedinte. Cartea sa, Mein Kampf,
devenise lecturã obligatorie ºi îi aducea un profit enorm.12
Hitler era coproprietar al editurii de partid Eher. Aceasta a înghiþit
multe alte edituri pânã ce a devenit unul dintre cele mai mari concerne
de presã din Germania.13 Graþie poziþiei sale de monopol, producea divi10
Preºedintele Reichului, feldmareºalul Paul von Beneckendorff und von
Hindenburg, decedase deja la 2 august 1934 pe moºia sa de la Neudeck. Ministrul
de rãzboi Blomberg a ordonat ca armata sã depunã jurãmântul faþã de „Führerul
Reichului ºi poporului german, Adolf Hitler”.
11
Hitler renunþase deja în februarie 1933 la salariul de cancelar, care se ridica
la suma de 47.200 de mãrci pe an. Când ºi-a încheiat oficial existenþa de contribuabil german, la 12.3.1935, ºi-a atribuit, pe lângã salariul de cancelar, ºi pe cel
de preºedinte al statului.
12
Cartea Mein Kampf s-a vândut în 1930 în 54.000 de exemplare, în 1931, în
50.808, în 1932, în 90.352, iar în 1933 în 854.127 de exemplare. Hitler a declarat
la fisc în 1933 un venit de 1.232.335 de mãrci, încercând sã declare jumãtate din
sumã ca fiind cheltuieli de serviciu. În anii urmãtori, cota-parte a lui Hitler la
Editura Eher s-a ridicat la 1–2 milioane de mãrci, pe care însã nu le-a ridicat în
întregime. În 1944 deþinea la editurã 5.525.811 de mãrci. Mein Kampf era lecturã
obligatorie pentru membrii de partid, dar se mai întâmpla destul de des sã fie
dãruitã la nuntã tinerilor cãsãtoriþi.
13
În 1944, firmele NSDAP, Standarte GmbH ºi Societatea Editorialã Herold, de
care aparþinea ºi Editura Eher ca editurã centralã a NSDAP, împreunã cu filialele lor,
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dende enorme. Partea leului o încasa Hitler. Hitler dispunea de banii
partidului naþional-socialist fãrã a fi supus niciunui control.15
Partidul era în fond o grandioasã întreprindere capitalistã. În afarã
de cotizaþiile membrilor ºi de marile donaþii ale industriaºilor ºi bancherilor germani, în patrimoniul partidului se mai vãrsau ºi veniturile unor
diverse întreprinderi, printre care cele ale unor moºii din Mecklenburg
ºi Bavaria.
Pentru a obþine profituri, s-a înfiinþat chiar ºi un lanþ de hoteluri
rãspândite în toatã Germania. Se numea Concernul Hotelurilor de Partid
„Färber”, iar directorul era Färber, nazist cu state vechi ºi prieten al lui
Martin Bormann.
Dar nici chiar aceste venituri uriaºe nu-i erau suficiente lui Hitler.
Încãlcând regulile în vigoare înainte de venirea sa la putere, a ordonat
ca „Fondul de stat” ºi „Fondurile pentru reprezentare” sã fie sustrase controlului exercitat de Curtea de Conturi, pentru a putea cheltui nestingherit
în scopuri personale.16 Explicaþia: „N-o sã permit sã-mi spunã sclerozaþii
ãºtia bãtrâni cât pot cheltui!”
Hitler a achiziþionat în Obersalzberg, la Berchtesgaden, domenii uriaºe
ºi a construit acolo un castel luxos, cunoscut sub denumirea de „Berghof”.
Pentru construcþia castelului, în Obersalzberg s-au practicat demolãri în
stil mare. Au fost distruse locuinþe particulare, pensiuni, chiar ºi o casã
de vacanþã pentru copiii paralizaþi care erau aduºi acolo din toatã Germania pentru cure climaterice.17
14

controlau în jur de 90% din totalul presei germane ºi o mare parte din piaþa de
carte. Hitler finanþase achiziþionarea cotidianului Völkischer Beobachter cu fonduri
provenite din donaþii ºi figurase la început el însuºi ca proprietar. De la mijlocul
anilor 1920, omul sãu de încredere, Max Amann, controla editura centralã a NSDAP.
14
Hitler a investit cea mai mare parte a banilor în finanþarea aparatului de
partid ºi în activitatea politicã. Îmbogãþirea personalã, aºa cum se sugereazã aici,
nu a fost scopul activitãþii economice a NSDAP, mai ales cã giganticele proiecte de
construcþie – cum au fost Berghof ºi Cancelaria Reichului – erau finanþate cu
fonduri de stat.
15
În 1933, NSDAP a fost înregistrat ca persoanã juridicã, garantându-i-se
accesul la fonduri ale statului. Hitler dispunea prin urmare în mod nelimitat nu
doar de finanþele partidului, ci ºi de toate resursele statului.
16
Se face referire la legile privind bugetul, denumite „La dispoziþia cancelarului,
pentru scopuri generale” ºi „Aprobãri generale”. Începând din 1935 nu a mai avut
loc niciun control al Curþii de Conturi. Hitler a utilizat aceºti bani mai ales pentru
donaþii cãtre funcþionari sau militari „cu merite deosebite”, cu alte cuvinte pentru
coruperea elitelor din aparatul de stat.
17
Între 1933 ºi 1937, NSDAP a cumpãrat în Obersalzberg 54 de terenuri cu o
suprafaþã de circa 2.900.000 de metri pãtraþi, iar Hitler a achiziþionat personal 80.000 de metri pãtraþi; Administraþia Pãdurilor din Bavaria a vândut arealul
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Palatul lui Hitler, cu parcul sãu îngrijit ºi ºoselele bine întreþinute a
costat în jur de 100 de milioane de mãrci.18 Pentru construcþie nu numai
cã au fost irosiþi bani ai poporului, ci au fost sacrificate chiar ºi vieþi
omeneºti. S-a construit pe pereþi de stâncã greu accesibili, la mare înãlþime. Dinamitãrile efectuate fãrã suficiente mãsuri de siguranþã au declanºat avalanºe ºi prãbuºiri de stânci. Condiþiile de muncã erau similare cu
cele ale puºcãriaºilor, ajungându-se la cazuri de deces.19
Castelul Berghof a fost construit la o înãlþime de 1.000 de metri pe
un versant al muntelui Obersalzberg, lângã staþiunea climatericã Berchtesgaden, în Alpii Bavarezi. Avea 60 de încãperi, decorate cu mobilier scump,
goblenuri valoroase ºi tablouri ale unor maeºtri flamanzi, italieni ºi germani.
Hitler cumpãrase tablourile de la un anticar din München, doamna
Almers, ºi de la anticarul Haberstock din Berlin. Pe altele le achiziþionase
prin intermediul fotografului sãu, Hoffmann, ºi al directorului Galeriei
de Artã din Dresda.20
La parter se afla sufrageria lui Hitler, lambrisatã cu lemn de pin deschis
la culoare. Argintãria, porþelanurile preþioase ºi cristalul costaserã milioane. Vesela provenea din proprietatea statului, iar înainte de venirea la
putere a lui Hitler fusese destinatã primirilor oficiale la Berlin. Pe argintãria de masã erau gravate, în afarã de vulturul german ºi svasticã, iniþialele „A.H.” (Adolf Hitler). Masa era împodobitã cu sfeºnice de aur în formã
de îngeri care þineau în mâini cupe pentru lumânãri.
La acest nivel se mai aflau un salon ºi sala cea mare. Salonul era dominat de o sobã de ceramicã brunã cu reliefuri reprezentând fete purtând

Kehlstein de circa 6.700.000 de metri pãtraþi. Pe parcursul lucãrilor de construcþie
au fost demolate 50 de case. Dacã la început foºtii proprietari fuseserã despãgubiþi
cu sume generoase, ulterior presiunile pentru vânzarea terenurilor s-au intensificat.
Unii proprietari au fost ameninþaþi de NSDAP cu arestarea ºi deportarea în lagãre
de concentrare.
18
Nu au putut fi calculate costurile exacte ale construcþiei.
19
În jur de 6.000 de muncitori au lucrat în Obersalzberg. La început aceºtia
au fost germani, iar dupã începerea rãzboiului au fost aduºi mai ales muncitori
calificaþi din Cehia ºi Italia, dar niciodatã nu s-a folosit munca silnicã. Lucrãtorii
locuiau în barãci ºi erau supuºi unei discipline foarte stricte. În cazul abaterilor
existau pedepse graduale: amenzi, confiscarea cartelelor de alimente ºi þigãri,
arestul. În timpul lucrãrilor de construcþie din Obersalzberg ºi la arealul Kehlstein
ºi-au pierdut viaþa în total 14 muncitori, victime ale unor accidente.
20
Directorul Galeriei de Artã de Stat din Dresda, prof. dr. Heinz Posse, fusese
numit în 1933 director al „Comisiei Speciale Linz” ºi însãrcinat cu selecþia tablourilor pentru reºedinþele lui Hitler ºi pentru muzeul pe care acesta îl proiectase
pentru oraºul Linz. Comisia specialã a jefuit în acest scop muzee ºi a achiziþionat
prin intermediari tablouri ºi artã plasticã aflate în proprietatea unor evrei, la sume
derizorii faþã de valoarea realã.

1934/1935: Finalizarea castelului de la Berghof

39
steagul nazist ºi tineri toboºari. Tot în salon era un tablou vechi italienesc,
de mare valoare, cu imaginea Colosseumului din Roma.
Salonul dãdea într-o parte în grãdina de iarnã cu terasã, iar în cealaltã,
într-o uriaºã salã de recepþii, de peste 200 de metri pãtraþi, despãrþitã de
salon printr-o portierã. Din salon duceau în jos câteva trepte. Lângã prima
treaptã de jos se afla pe un podest un cap al lui Zeus, provenit de la
sãpãturi arheologice din Italia. Atracþia încãperii era o giganticã fereastrã
panoramicã de 32 de metri pãtraþi, alcãtuitã din geamuri care puteau fi
lãsate în jos de tot. Hitler atrãgea atenþia fiecãrui oaspete asupra acestei
ferestre care deschidea o vedere splendidã asupra Alpilor ºi oraºului Salzburg din Austria. Hitler povestea cu mândrie cã-ºi construise de fapt castelul
pentru aceastã fereastrã. În faþa ei se afla o lungã masã de marmurã la
care Hitler îºi þinea, atunci când, în timpul rãzboiului, era în Obersalzberg,
consfãtuirile militare. Pe pereþii sãlii erau goblenuri ºi tablouri, printre
care Venus de Tiþian.21 Podeaua era acoperitã de catifea roºie pe care fuseserã aºezate covoare persane rare. Pianul Bechstein era împodobit cu un
bust al lui Richard Wagner. Aici, în faþa marelui ºemineu, Hitler obiºnuia
sã-ºi petreacã serile într-un cerc intim, bând ceai ºi ascultând discuri la
gramofon.
Din holul castelului pornea o scarã latã de marmurã care ducea la
primul etaj. În hol era un portret al lui Bismarck, iluminat odatã ce cãdea
întunericul.
La primul etaj se aflau încãperile personale ale lui Hitler, alãturi de
cele ale amantei sale, Eva Braun. Una dintre camerele din apartamentul
lui Hitler era o galerie de tablouri. Aici se afla un ºifonier de mare valoare
care aparþinuse odinioarã lui Frederic al II-lea. ªifonierul era împodobit
cu lemn de esenþe preþioase. Biroul lui Hitler era lambrisat cu lemn de
culoare deschisã ºi mobilat cu piese din arþar lãcuit. Deasupra ºemineului
fusese atârnat un portret al lui Moltke.
Camerele Evei Braun erau extrem de luxoase.
Castelul avea în dotare un teren de circa trei kilometri pãtraþi, care
urca pânã la vârful Kehlstein, la 1.800 de metri.
Pe pisc fusese construitã „Casa de pe Kehlstein”, un pavilion de ceai
ale cãrui dimensiuni ºi stil aminteau de o cetate medievalã. Era construit
în întregime din granit cenuºiu. În pavilionul de ceai exista o Salã a
Cavalerilor cu un diametru de 15 metri. Ferestrele înalte erau încastrate
în niºe adânci, iar între ferestre erau fixate candelabre aurite, cu lumânãri
mari de cearã. În afara acestei sãli, pavilionul mai avea o sufragerie
21
Este vorba de fapt despre pânza Venus ºi Amor de Paris Bordone, pe care
Hitler o cumpãrase cu 90.000 de mãrci de la Haberstock. Plata se fãcuse din
fonduri ale NSDAP, vãrsate partidului de Administraþia Financiarã a Reichului.
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spaþioasã, o camerã de zi, încãperi pentru garda de corp a lui Hitler ºi
pentru personal, precum ºi o altã clãdire cu dependinþe.
Pe Kehlstein se ajungea pe o ºosea care se sfârºea într-un tunel în
stâncã. De acolo se urca cu liftul în pavilionul de ceai. ªoseaua costase
13 milioane de mãrci.22
Pe domeniul castelului existau pãºuni ºi terenuri de vânãtoare, precum
ºi o fermã dotatã cu cea mai modernã tehnologie, care-i aproviziona pe
Hitler ºi pe oamenii lui cu alimente. Hitler spunea uneori cã „vacile trãiau
aici mai bine decât oamenii”. ªi continua în glumã: „Ai vrea sã fii o vacã
aici, nu-i aºa?”
În toamna lui 1935, Hitler a organizat, în calitate de ºef al statului,
prima recepþie oficialã pentru magnaþii din industria ºi finanþele germane.
Oaspeþii sunt aºteptaþi în Cancelaria Reichului. Luxul acestei recepþii
este menit sã eclipseze toate banchetele oferite odinioarã de Kaiser.
Încãperile lui Hitler sunt împodobite cu aur, bronz ºi goblenuri de valoare
inestimabilã. O femeie cãruntã, în rochie de searã scumpã, se apropie
de sãlile iluminate ºi împodobite feeric. Pe gâtul ei îmbãtrânit sclipesc
diamante vechi ºi preþioase. Este soþia lui Hjalmar Schacht, preºedintele
bãncii Reichului ºi ministru al economiei. Astãzi, la prima mare recepþie
pentru industriaºi ºi bancheri, ea va juca rolul doamnei casei, deoarece
Schacht este personajul principal al banchetului.
El este iniþiatorul acestei întâlniri a industriaºilor ºi bancherilor cu
Hitler, întâlnire menitã sã demonstreze concordanþa dintre interesele
capitalului ºi cele ale guvernului lui Hitler.
Aºteptându-i pe oaspeþi, Hitler se plimbã în frac, însoþit de ordonanþa
sa Linge, prin sãlile parfumate de florile aduse din sere.
Fostul caporal Hitler este agitat: îl chinuie îndoielile, se întreabã dacã
va fi în stare sã se miºte pe mãsura acestei adunãri elegante. Trece pe
lângã mesele puse pentru invitaþi ºi aranjeazã ici, colo câte un tacâm. Cu
câteva clipe înainte de sosirea oaspeþilor ºi-a mai verificat o datã în faþa
oglinzii expresia feþei cu care doreºte sã-i întâmpine pe „înalþii oaspeþi”.
Invitaþii sosesc. Servitori în livrele albastre cu fireturi de aur îi ajutã
sã coboare din limuzinele de lux. Fete în rochii cafenii din mãtase, cu
ºorþuleþe ºi bonete din dantelã, le iau mantourile.
La un semn al lui Meissner, ºeful aºa-numitei cancelarii prezidenþiale,
maestrul de ceremonii Jungfer, care aºteaptã pregãtit, cu spada ºi tricornul
sub braþ, izbeºte de trei ori cu bastonul în podea ºi anunþã numele musafirilor sosiþi.
22

Costurile totale ale construcþiei casei de pe Kehlstein se ridicaserã la
29,6 milioane de mãrci.
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Hitler îi salutã cu o plecãciune adâncã. Apoi le þine invitaþilor un
discurs, amintind de promisiunea pe care a fãcut-o înainte sã preia puterea, ºi anume cã poziþia capitalului nu va fi niciodatã periclitatã.
„Acum se poate constata”, explicã Hitler, „cã cele mai mari comenzi
cãtre industrie vin de la stat, care se îngrijeºte de dezvoltarea ei. Pentru
mine, prioritatea numãrul unu este acum înarmarea. Îi voi restitui Germaniei puterea, o putere fãrã seamãn în lume. Tunurile – iatã politica mea
externã!”23
Dupã ce Hitler a încheiat, industriaºii, bancherii, membrii cabinetului
ºi Reichsleiterii au aplaudat. Începe dineul. La mese pot fi vãzuþi monopoliºtii Krupp, Röchling, Kirdorf, Vögler, Poensgen, Stinnes, Schröder ºi
Pferdmenges. Hitler s-a aºezat lângã regele tunurilor, Krupp von Bohlen
und Halbach.
Linge, care s-a postat în spatele scaunului lui Hitler, îl aude pe Krupp
ºoptindu-i acestuia: „Am aflat de la Schacht cã pe moment existã niºte
dificultãþi cu valuta ºi cã astea ar putea avea efecte asupra importului de
oþel din Suedia...” Hitler rãspunde sigur pe el: „Domnule consilier, pentru
asta gãsim valutã chiar de-ar fi s-o scot din pãmânt ºi piatrã seacã. Iar
terenuri din care sã scoatem cãrbune ºi fier vom primi de asemenea.
ªtiþi la ce terenuri mã refer. Gândiþi-vã numai ce fel de rasã trãieºte în
spaþiul care se întinde de la uºa noastrã spre est. Ãia sunt oameni de
categoria a doua. Trebuie sã-i scãpãm de grijile legate de un spaþiu atât
de mare ºi de exploatarea lui judicioasã.”
Krupp este de acord ºi expune la rândul sãu teoria conform cãreia
Germania ar avea dreptul istoric de a poseda colonii în Est.
Petrecerea ia sfârºit seara târziu. Hitler se retrage foarte bine dispus
în apartamentele sale. În camera de serviciu, ordonanþele ºi servitorii beau
ce a mai rãmas din vin.

¾
În primele zile de noiembrie ale anului 1935 Hitler, Hess ºi Goebbels
studiazã modele ale unor nave de rãzboi, expuse în aºa-numita Salã a
Congreselor din Cancelarie, lângã apartamentele personale ale lui Hitler.
Aceste modele îi fuseserã trimise lui Hitler de Comandamentul Suprem
al Marinei Militare germane în legãturã cu programul de refacere a marinei dupã încheierea cu Anglia a acordului privind flota.24
23
Redactorii sovietici au operat aici o prescurtare din motive ideologice.
Aproape la fel de limpede s-a exprimat Hitler ºi la 16.3.1935, 4.4.1935, 21.5.1935
ºi 16.9.1935, de „Ziua Armatei”.
24
În aºa-numitul acord privind flota de la 18.6.1935, Reichul german ºi Marea
Britanie s-au înþeles asupra unei noi limite superioare privind capacitatea marinei
militare germane (pânã la 35% din tonajul total al navelor aparþinând Imperiului

