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PRÓLOGO

Para os nazis, o crime de Freda Wineman era simples. Era judia. Em maio 

de 1944, aos 20 anos, foi presa em Saint-Étienne, na França, por colabo-

radores pertencentes à Milice paramilitar. Juntamente com os pais e os 

seus três irmãos, foi levada primeiro para o infame campo de detenção 

de Drancy, nos subúrbios de Paris, e daí para Auschwitz-Birkenau, na 

Polónia ocupada pelos nazis. 

No início de junho de 1944, o comboio que transportava Freda, a sua 

família e perto de um milhar de judeus franceses, passou sob a casa de 

guarda de tijoleira vermelha de Birkenau e entrou diretamente no campo 

por uma linha férrea. Quando as portas do vagão de carga se abriram e as 

pessoas saíram para a luz, Freda pensou que tinha chegado ao «Inferno. 

O cheiro! O cheiro era horrível!»1 Mas Freda ainda não tinha consciência 

da verdadeira função de Birkenau. O sítio era enorme e estava cheio de 

prisioneiros. Talvez os recém-chegados fossem todos postos a trabalhar? 

Enquanto ela e a família esperavam na zona ao lado da linha férrea 

conhecida por «rampa», os acontecimentos tomaram uma direção ines-

perada. Prisioneiros de uma unidade especial chamada Sonderkommando, 

vestidos com uniformes parecidos com pijamas, gritaram aos recém-che-

gados «Deem as crianças às mulheres mais velhas.» Em consequência,  

a mãe de Freda recebeu um bebé de uma jovem dos seus 20 anos.

Os judeus foram mandados formar em duas filas na rampa — os 

homens numa e as mulheres e crianças pequenas noutra. Confusa com o 

que estava a acontecer, Freda juntou-se à fila das mulheres, ao lado da sua 

mãe que ainda segurava no bebé. Quando a mãe chegou à frente da fila, 

um médico das SS — Freda crê que era o Dr. Mengele — disse-lhe para 

ir para a direita com o bebé. Freda foi atrás da mãe, mas depois, lembra-

-se, «Mengele chamou-me e disse, “Tu vais para a esquerda.” E eu disse, 
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“Não, não vou. Não quero separar-me da minha mãe.” E ele respondeu, 

do modo mais natural, “A tua mãe vai estar a tomar conta das crianças,  

e tu vais ficar com os jovens [isto é, os jovens adultos].”»

Freda «não conseguia perceber porque estávamos a ser separadas. Não 

percebia porque é que tinham de dar os bebés às mulheres mais velhas. 

A minha mãe só tinha 46 anos. Eu não conseguia perceber o que estava 

a acontecer, era muito rápido. Estava tudo a acontecer depressa demais.»

À medida que a mãe de Freda se afastava com o bebé, o pai e três 

irmãos chegaram à cabeça da sua fila. Receberam instruções para fica-

rem todos juntos. Mas enquanto estavam na rampa, o irmão mais velho 

de Freda, David, viu a mãe a dirigir-se noutra direção e achou que o irmão 

mais novo, Marcel, de 13 anos, devia ir com ela. Raciocinou que «podia 

ser mais fácil» para o Marcel se a mãe pudesse tomar conta dele. Por isso, 

David disse a Marcel para ir com ela e Marcel, seguindo o conselho do 

irmão mais velho, foi a correr ter com a mãe. Sem o saber, David ajudara 

a mandar Marcel para a morte. 

A família Wineman não o sabia na altura, mas tinha acabado de par- 

ticipar num processo de seleção pelo qual os médicos, numa questão de  

segundos, decidiam quem seria autorizado a viver temporariamente e 

quem morreria de imediato. A grande maioria das pessoas neste trans-

porte foi selecionada para ser assassinada de imediato nas câmaras de 

gás de Birkenau — incluindo a mãe de Freda, bem como o bebé que lhe 

tinha sido passado para os braços. Os nazis não queriam que as crianças, 

os velhos ou os doentes durassem no campo mais do que algumas horas.

Freda, o pai e os três irmãos tinham sido escolhidos para trabalhar. 

Embora os nazis tencionassem matar todos os judeus no fim, tratava-se 

pelo menos de um adiamento da execução. Ao dizer a Marcel para ir ter 

com a mãe, David fizera com que ele se juntasse ao grupo escolhido para 

morrer de imediato. Marcel, com 13 anos, estava no limite, pelo que os  

guardas não se iriam preocupar se ele fosse assassinado com a mãe. 

Como diz Freda, a ação de David «teria sido a decisão certa a tomar nou-

tras circunstâncias.» Mas, nos meandros da desumanidade de Auschwitz, 

«foi a decisão errada.» 

Na rampa, os Sonderkommandos tinham dito às jovens mães para 

entregar os bebés porque a sua única hipótese de sobreviver à seleção ini-

cial era aparecer em frente aos médicos das SS sem os filhos. Mesmo que  
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uma mãe fosse jovem e saudável, raramente tentavam separá-la do filho  

durante o processo de seleção, para não criar pânico entre os recém-

-chegados. Os membros do Sonderkommando tinham visto a mãe de  

Freda enquanto esperava junto ao comboio, e decidiram que era dema-

siado velha para sobreviver à seleção. Como iria por certo morrer,  

e como o bebé também pereceria seguramente, ambos foram postos jun-

tos. Assim, a jovem mãe teria a possibilidade de viver para lá deste dia. 

Como é que uma tal situação chegou alguma vez a ter lugar nesta 

Terra? Como podiam os padrões da comum decência e moralidade ter 

sido invertidos de modo tão indizível, que o gesto de compaixão de um 

irmão ao mandar o irmão mais novo ir ter com a mãe acabou por causar 

a sua morte, e que a única hipótese de uma jovem mãe sobreviver mais 

de um dia era tirar-lhe o bebé para o matar? 

De modo mais lato, quais foram as razões que levaram os nazis a deci- 

dir exterminar todo um grupo de pessoas? Porque pegaram eles em mi- 

lhões de homens, mulheres e crianças e os gasearam, fuzilaram, mataram 

à fome, de pancada; porque é que os mataram de todas as formas possíveis? 

Qual era o lugar ocupado por este genocídio por entre o catálogo de hor-

rores pelo qual os nazis foram responsáveis?

Durante os últimos 25 anos tenho pensado nestas questões, enquan- 

to escrevia e produzia várias séries documentais televisivas sobre os 

nazis e a Segunda Guerra Mundial. No decurso do meu trabalho, viajei 

para muitos países e conheci centenas de testemunhas oculares deste 

período — incluindo aqueles que sofreram às mãos dos nazis, como 

Freda Wineman, aqueles que assistiram ao que se passava como obser- 

vadores, e aqueles que cometeram crimes enquanto perpetradores. Apenas 

uma fração dos testemunhos reunidos para os meus filmes foi alguma 

vez publicada.

O Holocausto é o crime mais infame da história do mundo. Temos 

de compreender como esta obscenidade foi possível. E este livro, basean-

do-se não apenas nesse material inédito, mas também em trabalhos aca-

démicos recentes e documentos da época, é a minha tentativa de fazer 

exatamente isso. 
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CAPÍTULO 1

AS ORIGENS DO ÓDIO

Em setembro de 1919, Adolf Hitler escreveu uma carta de imensa impor-

tância histórica. Mas nessa altura ninguém compreendeu o seu signifi-

cado. Isto porque o Adolf Hitler que redigiu essa carta era um zé-ninguém. 

Tinha 30 anos e, contudo, não tinha casa, carreira, mulher, namorada 

ou qualquer tipo de amigo íntimo. A única coisa que podia contemplar 

era uma vida cheia de sonhos destruídos. Quisera tornar-se num artista 

famoso, mas fora rejeitado pelo establishment artístico; sonhara desem-

penhar um papel na vitória alemã sobre os Aliados durante a Primeira 

Guerra Mundial, mas em vez disso testemunhou a humilhante derrota 

das forças alemãs em novembro de 1918. Sentia-se amargurado, furioso 

e à procura de alguém para culpar. 

Nesta carta, datada de 16 de setembro de 1919, e endereçada a um 

camarada da tropa chamado Adolf Gemlich, Hitler definia inequivoca-

mente o responsável, não apenas do seu dilema pessoal, mas do sofri-

mento de toda a nação alemã. «Vive no nosso seio», escreveu, «uma raça 

estrangeira, não germânica, sem disposição nem capacidade para sacrifi-

car as suas características […] e que, no entanto, possui todos os direitos 

políticos de que nós próprios usufruímos […] Tudo o que faz os homens 

aspirar a coisas mais elevadas, quer seja a religião, o socialismo ou a 

democracia, é para ela apenas um meio para chegar a um fim, para satis-

fazer a cobiça pelo dinheiro e pelo domínio. As suas atividades dão ori-

gem a uma tuberculose racial entre as nações.»1 O adversário que Hitler 

identificara era «o judeu». E acrescentou que o «objetivo final» de qual-

quer governo alemão teria de ser «a remoção drástica e total dos judeus».

É um documento notável. É-o não apenas por nos permitir um olhar 

sobre o modo como o homem que viria a instigar o Holocausto pensava 

em 1919, mas também por ser a primeira prova irrefutável das crenças 
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antissemitas de Hitler. Na sua autobiografia, Mein Kampf, que escreveu  

cinco anos mais tarde, Hitler alegou que odiava os judeus mesmo quando 

era um artista em dificuldades em Viena nos primeiros anos do século xx.  

Mas alguns académicos têm lançado dúvidas sobre a sua versão sim-

plista do seu próprio passado2, e questionaram se ele havia realmente 

tido uma postura antissemita tão vincada durante o seu tempo em Viena 

e o seu serviço militar na Primeira Guerra Mundial3. 

Mas isto não é dizer que o antissemitismo de Hitler lhe entrou na 

cabeça sem aviso prévio em setembro de 1919. Ao escrever esta carta, ele 

tirou partido das correntes de pensamento antissemita que já corriam 

pela Alemanha, antes, durante e imediatamente após a Primeira Guerra 

Mundial. De tal modo, que nem uma das ideias que escreveu na carta de  

setembro de 1919 era original. Embora viesse mais tarde a tornar-se no 

mais infame dos apologistas do antissemitismo, Hitler aproveitara-se de 

uma intensa história de perseguições. 

Evidentemente, o antissemitismo não era novo. As suas origens podem 

ser traçadas a vários milhares de anos antes. Na altura da emergência do 

cristianismo, por exemplo, muito embora o próprio Jesus tivesse nas-

cido judeu, passagens da Bíblia sublinham como «os judeus» lhe eram 

antagónicos. O Evangelho de São João, na versão da Bíblia do rei Jaime, 

regista que os judeus «tentaram matar»4 Jesus. A dada altura até pegam 

em pedras para lhe atirar5. Quanto a Jesus, diz aos judeus que são filhos 

do «diabo»6. 

Introduziram-se assim ideias perniciosas sobre os judeus no mais 

sagrado dos textos cristãos; e gerações de padres marcaram os judeus 

como um povo «pérfido» que «quis mandar matar Nosso Senhor Jesus 

Cristo»7. Não é por isso difícil de compreender porque é que a persegui-

ção aos judeus era comum numa Europa medieval dominada pela cultura 

cristã. Em muitos países, os judeus eram proibidos de possuir terras, de 

exercer algumas profissões e de viver onde desejassem. Em vários perío-

dos, numa série de cidades pela Europa fora, os judeus foram forçados a 

viver em guetos e a usar uma marca especial de identificação na sua roupa 

— na Roma do século xiii era um emblema amarelo. Uma das poucas 

profissões abertas aos judeus era a de prestamista, visto que os cristãos 

estavam proibidos de praticar a «usura». E como O Mercador de Veneza de 

Shakespeare ilustra, o prestamista judeu tornou-se subsequentemente 
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uma figura odiada. Na Alemanha, em 1543, Martinho Lutero escreveu 

Sobre os Judeus e as Suas Mentiras. Os judeus, dizia Lutero, «são meros 

bandidos e salteadores que não comem diariamente nenhum naco nem 

usam uma peça de roupa que não nos tenham roubado e surripiado atra-

vés da sua maldita usura.» Exortou a turba a «expulsá-los para sempre 

deste país […] fora com eles!»8 

O Século das Luzes trouxe uma mudança à sorte dos judeus europeus. 

Durante esta era de avanço científico e político, muitas crenças tradicio- 

nais foram postas em causa. Por exemplo, «mereceriam» realmente os 

judeus o tratamento que haviam sofrido, ou seriam apenas vítimas de pre-

conceito? Christian Wilhelm von Dohm, um historiador alemão, escre-

veu em 1781 a favor da emancipação judaica e fez ver que «Tudo aquilo de 

que culpamos os judeus é causado pelas condições políticas sob as quais 

eles hoje vivem.»9 Em França, na sequência da Declaração dos Direitos do 

Homem de 1789, os judeus adquiriram uma cidadania «livre e igual» aos 

olhos da lei. Durante o século xix, na Alemanha, muitas das interdições 

que tinham sido feitas aos judeus foram levantadas, incluindo aquelas 

que restringiam a entrada dos judeus em certas profissões.

Mas todas estas liberdades tiveram o seu preço. Pois, ao mesmo tempo  

que os judeus alemães dispuseram destas novas oportunidades, o país pas-

sava por mudanças gigantescas. Nenhum outro país europeu mudou tão  

rapidamente como a Alemanha durante a segunda metade do século xix.  

A produção de carvão aumentou de 1,5 milhões de toneladas em 1850 

para cem milhões de toneladas em 190610. A população cresceu de 

pouco mais de 40 milhões em 1871, para mais de 65 milhões em 1911.  

A Alemanha também mudou politicamente, com a unificação do país 

em 1871. Na sequência de todas estas convulsões, muitos questionaram a 

fundo a natureza cultural e espiritual desta nova nação. A menor dessas 

questões não era certamente: o que significava ser «alemão»? 

Os crentes na força do Volk forneceram uma das respostas. Embora 

se traduza normalmente por «povo», o conceito por trás de Volk não pode 

ser transmitido por completo noutra língua através de uma única pala-

vra. Para os teóricos völkisch, ele representava a ligação quase mística 

que um grupo de pessoas, falando uma mesma língua e possuindo uma 

herança cultural partilhada, tem com o solo da sua terra natal. Reagindo 

contra o súbito crescimento das cidades e da poluição que emanava das 
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fábricas recém-construídas, eles pregavam as glórias da província alemã 

e, em particular, o poder da floresta. Em Land und Leute [Terra e Gente], 

uma das mais famosas odes ao Volk, o professor Wilhelm Heinrich Riehl 

escreveu: «Um povo deve extinguir-se se já não for capaz de compreender 

o legado das florestas que o fortalecem e rejuvenescem. Devemos preser- 

var as florestas, não apenas para manter a lareira quente no inverno, mas 

também para manter quente e feliz o pulso do povo, para que os alemães 

possam continuar a ser alemães.»11 Escrevendo em meados do século xix,  

Riehl alertava para os perigos colocados não apenas pelo crescimento das  

cidades, mas também pelo símbolo da modernidade que é o caminho de 

ferro: «em particular, o agricultor sente que não pode continuar a ser o 

“agricultor tradicional” frente à nova linha férrea […] todos receiam tor-

nar-se alguém diferente, e aqueles que nos querem roubar o nosso modo 

de vida característico parecem ser mais espectros do inferno do que espí-

ritos amigos.»12

O conceito de Volk ganharia posteriormente imensa importância para  

Hitler e para os nazis. O ministro da Propaganda nazi, Joseph Goebbels, 

encomendou inclusive um filme extraordinário, estreado em 1936, cha-

mado Ewiger Wald [Floresta Eterna], que glorificava o poder e a importância 

da floresta e do camponês. «Os nossos antepassados eram um povo da flo-

resta», rezava o comunicado de imprensa distribuído com o filme, «o seu  

Deus vivia nos bosques, a sua religião nasceu da floresta. Nenhum povo 

pode viver sem a floresta, e os povos culpados da desflorestação afundar-

-se-ão no esquecimento[...]»13 A última frase da narração do filme refor-

çava esta ligação entre o Volk e a floresta: «O povo, tal como a floresta, 

viverá para sempre!»14

Antes da Primeira Guerra Mundial, o movimento de juventude mais 

popular da Alemanha era o Wandervogel, uma organização que apelava 

aos jovens que viajassem até à província e recuperassem a ligação do 

povo alemão à terra. «Era um movimento espiritual», diz Fridolin von 

Spaun, que se juntou aos Wandervogel ainda adolescente. «Era uma 

reação à era do imperador Guilherme, à indústria e ao comércio.»15 

Outros jovens alemães inscreveram-se em grupos como a Liga Alemã de 

Ginástica e faziam exercício ao ar livre. «A primeira vez que vi a suástica 

foi na Liga Alemã de Ginástica», diz Emil Klein, que se fizera sócio ainda 

antes da Primeira Guerra Mundial. «Os quatro F — frisch [ fresco], fromm 
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[devoto], fröhlich [ feliz], frei [livre] — formavam uma dupla suástica no 

crachá que tínhamos, que era um crachá de bronze que se usava como 

uma insígnia.»16 A suástica foi adotada por uma série de grupos völkisch. 

Acreditavam que este símbolo antigo, usado no passado por várias cul-

turas, representava uma ligação aos seus primeiros antepassados, em 

parte porque marcas semelhantes haviam sido encontradas em relíquias 

arqueológicas alemãs.

Todos estes novos desenvolvimentos criavam problemas aos judeus 

alemães, pois eles estavam excluídos do conceito de Volk. A maioria dos 

judeus alemães vivia em cidades e tinha empregos nos antípodas do 

ideal völkisch — era possível demonstrar que os judeus não eram gente 

que «vinha das florestas». Em Soll und Haben [A Dever e a Haver], um 

romance alemão muitíssimo popular publicado em 185517, a principal 

personagem judia, o homem de negócios Veitel Itzig, é retratado como 

um indivíduo odioso, obcecado pelo dinheiro e que se aproveita de ale-

mães honestos mas ingénuos. Itzig é um parasita, levando uma vida que 

não podia estar mais afastada do nobre ideal do camponês que trabalha 

a terra.

Embora nem todos os indivíduos que subscrevessem a ideia de Volk 

fossem forçosamente antissemitas, o judeu tornou-se ainda assim, para 

o movimento völkisch, no símbolo de tudo o que estava errado na nova 

Alemanha. Se se fosse um camponês agricultor que tinha dificuldade 

em lidar com o súbito crescimento das cidades e a realidade do caminho 

de ferro que agora cortava a terra — podia culpar-se o judeu. Se se fosse 

um comerciante que descobria que os clientes o estavam a trocar pelos 

novos grandes armazéns — podia culpar-se o judeu. Se se trabalhava 

numa oficina a fazer produtos artesanais que agora não se conseguiam 

vender, devido à presença no mercado de bens produzidos em massa nas 

fábricas — podia culpar-se o judeu.

Naturalmente, estes argumentos baseavam-se em preconceitos. Se os  

judeus alemães viviam nas cidades, e investiam em armazéns e fábricas, 

era em grande medida porque haviam sido interditados de trabalhar em 

ocupações «aceites» como völkisch ao longo dos séculos. Em suma, os ju- 

deus eram agora culpados de não terem uma ligação à terra depois de  

terem sido proibidos de a obter. Esta antipatia em progresso para com os  

judeus alemães era tanto mais notável porque quase não havia judeus  
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a viver na Alemanha. Menos de um por cento dos alemães eram ju- 

deus. Muitos alemães nunca tinham tido contactos de qualquer espé-

cie com judeus. Mas a ausência de judeus não é um impedimento ao 

antissemitismo.

Os velhos preconceitos de base cristã contra os judeus alemães não  

desapareceram com o crescimento do movimento völkisch, foram antes 

reforçados. Paul Lagarde, um dos antissemitas völkisch mais empenha-

dos, protestou com palavras inflamadas, de um modo que Martinho 

Lutero teria reconhecido. «Somos antissemitas», escreveu em Juden und 

Indogermanen [Judeus e Indo-Alemães], publicado em 1887, «porque na 

Alemanha do século xix os judeus que vivem entre nós representam pon-

tos de vista, costumes e exigências que remontam aos tempos da divi-

são em povos pouco depois do Dilúvio […] porque nos meandros de um 

mundo cristão os judeus são pagãos asiáticos.» Os judeus eram, segundo 

Lagarde, «um povo que não contribuiu em nada para a história ao longo 

de milhares de anos.»18

A falsa perceção de que os judeus eram uma força estrangeira e os 

detentores secretos do poder na nova Alemanha levou Heinrich Class, 

dirigente da Liga Pan-Alemã, a escrever Wenn ich der Kaiser wär [Se eu 

fosse o imperador]. O livro de Class, publicado em 1912, dois anos antes do 

início da Primeira Guerra Mundial, ligava a necessidade de «regressar à 

saúde da nossa vida nacional» à exigência de «expurgar por completo ou 

de reduzir a um nível suportável e inócuo» a «influência judaica»19. Class 

propunha uma série de medidas restritivas contra os judeus. Exortou os 

jornais que eram propriedade de judeus ou que empregassem judeus a  

«dar a conhecer tal facto», e apelou à exclusão dos judeus do serviço mili-

tar no Exército ou na Marinha e à sua interdição de exercer profissões 

como o ensino ou a advocacia.

Em paralelo com o antissemitismo völkisch e a sua forma «tradicio-

nal» baseada no cristianismo, outro modo muito diferente de atacar os 

judeus estava a crescer. Tratava-se da ideia por trás do apelo de Hitler, 

na sua carta de setembro de 1919, para um «antissemitismo baseado na 

razão». Os antissemitas «modernos», como Hitler, tentavam basear-se 

em razões pseudocientíficas para justificar o seu ódio aos judeus, argu-

mentando que os judeus deviam ser desprezados não devido à sua religião, 

mas devido à sua «raça». 
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A noção de que os seres humanos podiam ser diferenciados entre si 

pela raça, e que algumas «raças» eram superiores a outras, recebera uma 

ajuda quase intelectual com a publicação, em 1855, do Essai sur l’inégalité 

des races humaines [Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas] de 

Arthur de Gobineau20. Formado como diplomata e não como cientista, 

Gobineau concebeu um mundo no qual existiam três raças, «a negra, 

a amarela e a branca». Destas, «a variedade negroide é a mais inferior,  

e situa-se no fundo da cadeia.» Os povos amarelos eram «claramente 

superiores aos negros» mas «não saberiam criar nenhuma sociedade 

civilizada; não saberiam fornecer a sua força nervosa, ou pôr em movi-

mento as molas da beleza e da ação.» No topo da hierarquia racial estava a 

«raça branca». Tem «um amor pela liberdade notável, mesmo extremo.» 

Assim, «a lição da história» era que «todas as civilizações derivam da 

raça branca, nenhuma pode existir sem a sua ajuda, e a sociedade ape-

nas é grande e brilhante na medida em que preserve o sangue do nobre 

grupo que a criou [...].» Gobineau também acreditava que todas as «civi-

lizações» europeias — incluindo a das «raças alemãs» — tinham sido 

criadas, «pelo menos em parte», por um grupo designado por «arianos» 

que havia migrado da Índia para a Europa. 

Houston Stewart Chamberlain, escritor nascido em Inglaterra que 

se tornaria mais tarde cidadão alemão, introduziu em todas estas ideias 

uma dimensão antissemita através da sua obra Die Grundlagen des xix. 

Jahrhunderts [As Fundações do Século xix], publicada em 1899. O livro 

obteve vasta repercussão — e não apenas na Alemanha. Na sua efusiva 

introdução à edição inglesa, Lorde Redesdale escreveu que o livro fora 

«rapidamente declarado como uma das obras-primas do século» e que o 

«fruto completo» da «aprendizagem e erudição» de Chamberlain «estava 

agora amadurecido para o bem de todo o mundo»21. Chamberlain defen-

dia que, se os arianos representavam o ideal definitivo, o judeu corpori-

zava precisamente o seu reverso. Muito embora alguns judeus fossem 

difíceis de diferenciar dos arianos à primeira vista, a realidade era que 

todos os judeus eram um «povo asiático estrangeiro» que «adquirira 

vasta riqueza pelos meios mais vis»22. Contudo, dado que apenas os 

judeus e a raça germânica haviam conseguido manter-se «puros», daqui 

decorria que estas duas «raças» — a ariana e a judaica — travavam uma 

profunda luta pela supremacia.
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Visivelmente, Chamberlain e Hitler tinham muito em comum. 

Quando se conheceram, em 1923, Chamberlain disse que, em conse-

quência do encontro, «o estado da sua alma» se havia transformado «de  

uma só vez»23. Pelo seu lado, os nazis adotaram Chamberlain como um 

dos seus. O seu 70.º aniversário, em setembro de 1925, recebeu ampla co- 

bertura no jornal nazi Völkischer Beobachter, e As Fundações do Século xix 

tornaram-se num texto venerado.

Muita gente — sobretudo aqueles que Chamberlain e De Gobineau 

diziam ser «superiores» — se sentia atraída por esta teoria racial. A ideia 

de ser possível avaliar o valor de um indivíduo apenas através da sua apa-

rência física provou ser sedutora. No popular romance alemão Helmut 

Harringa (1910), um juiz não consegue aceitar que Harringa possa ser 

culpado, apenas por parecer ser tão puro24. É uma lição que Heinrich 

Himmler, Reichsführer-SS parece ter levado a peito. Em 1938, numa visita 

a uma unidade SS um soldado «chamou» a sua atenção devido à sua 

«aparência». Apenas graças ao seu aspeto, o homem foi considerado por 

Himmler um «alemão capaz, de bom sangue». Depois de investigar os 

antecedentes do soldado, Himmler apelou a que fosse promovido25. 

Há mais um elemento que deve acrescentar-se a esta mistura tóxica 

de antissemitismo «tradicional», antissemitismo völkisch e antissemitis- 

mo «racial» — a emergência do movimento eugénico. A palavra «euge-

nia» (literalmente «boa raça», do grego) foi cunhada pelo cientista inglês 

Francis Galton. Em 1869, em Hereditary Genius [Génio Hereditário], 

defendeu que a questão-chave a que a sociedade devia responder era sim-

ples: quem deveria ser autorizado a reproduzir-se? Escreveu que, através 

de «cuidadosa seleção», seria possível «produzir uma raça de homens 

altamente dotada, através de casamentos judiciosos ao longo de várias 

gerações consecutivas.» A sociedade tinha de reconhecer que «cada ge- 

ração tem um poder enorme sobre os dons naturais daqueles que lhe 

sucedem» e que, assim, tinha um dever «para com a humanidade: o de 

investigar a extensão desse poder, e usá-lo para que, sem sermos impru-

dentes para connosco próprios, possamos trazer as maiores vantagens 

aos futuros habitantes da Terra.»26

Galton nunca recomendou que se tentasse impedir à força algumas pes-

soas de se reproduzirem, mas outros fizeram-no. Em 1895, Alfred Ploetz, 

defensor alemão da eugenia, ou da «higiene racial» como lhe chamava, 
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levantou a possibilidade de os médicos decidirem se os bebés deveriam 

viver ou morrer de acordo com o seu valor racial. Também disse que  

«os defensores da higiene racial terão poucas objeções à guerra, pois 

veem nela um dos meios pelos quais as nações prolongam a sua luta pela 

existência.» Chegou a sugerir que, durante uma batalha, os «inferiores» 

poderiam ser usados como «carne para canhão» e colocados em posições 

de particular perigo27. 

Muitos dos pioneiros do movimento da eugenia não eram antissemitas 

— Ploetz, por exemplo, achava que os judeus eram «arianos raciais» —,  

mas os seus ensinamentos provaram ser de enorme valor para quem o 

era. A ideia da «higiene racial» como central à saúde de uma nação, 

combinada com a noção de Houston Chamberlain de que os judeus 

eram uma ameaça racial aos povos «arianos», introduziu um ingrediente 

potencialmente catastrófico na poção antissemita. O antissemitismo tra-

dicional baseara-se na religião. Se os judeus se convertessem ao cristia-

nismo, tinham uma possibilidade de escapar à perseguição. Mas a ideia 

do «judaísmo» como inerente a um indivíduo — presente, como os nazis 

viriam a acreditar, no sangue — significava que não havia fuga possível. 

A nossa «raça», sobre a qual não tínhamos nenhum controlo, tornava-

-se no nosso destino. Podia-se ser a pessoa mais gentil e mais generosa 

que pudéssemos imaginar, mas se a «raça» fosse considerada inferior ou 

perigosa, passava a estar em risco de ser perseguida.

Na sua carta de setembro de 1919, Hitler declarou explicitamente 

que «os judeus são definitivamente uma raça e não uma comunidade 

religiosa.» Isto era fundamental para as suas convicções antissemitas. 

Significava que, para ele, a questão da religião praticada pelos «judeus» 

mal interessava, pois «não existe nenhuma raça cujos membros perten-

çam exclusivamente a uma religião em particular.» 

No entanto, apesar de uma busca desesperada por um teste que iden-

tificasse o «sangue» judeu, os nazis — sem surpresa — nunca consegui-

ram descobrir um modo científico de determinar se um indivíduo era 

ou não membro da «raça» judia. Em consequência, assim que os nazis 

começaram a perseguir e a exterminar os judeus, tiveram de confiar num 

teste de «legitimidade judaica» que era religioso. Avaliavam quem era 

ou não judeu de acordo com o número de antepassados que haviam pra- 

ticado a fé judaica. Ainda assim, os nazis continuavam a acreditar que 
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os judeus eram uma «raça» e não uma «religião». A primazia da «raça» 

na história humana era tão central à visão do mundo de Hitler, que ele 

nunca deixaria que um mero pormenor como a ciência se sobrepusesse 

às suas convicções. 

É aqui que é necessário fazer uma advertência. Face a estas provas de 

convicções antissemitas alemãs anteriores à emergência de Hitler e dos 

nazis enquanto força política, seria fácil supor a existência de uma linha 

direta do ódio aos judeus anterior à Primeira Guerra Mundial, ao Terceiro 

Reich e ao Holocausto, ou defender que o horror ainda por vir era de 

algum modo inevitável. Mas tal ponto de vista seria erróneo, por duas 

razões importantes. Primeira: apesar da veemência das suas opiniões, os 

partidos antissemitas alemães não foram bem-sucedidos em convencer 

o resto do país a apoiá-los. Um cálculo sugere que, no Reichstag de 1893, 

existiam apenas 16 representantes eleitos de grupos antissemitas, e cerca 

de uma dúzia de outros partidos que apoiavam tais pontos de vista28. 

Uma esmagadora maioria dos votantes alemães (95 por cento) não estava 

preparada para apoiar nas urnas partidos abertamente antissemitas. 

Claro que estas estatísticas não revelam o preconceito latente para 

com os judeus. E existia muito preconceito, uma vez que — como vi- 

mos — o antissemitismo de base cristã existia há séculos na Alemanha. 

Mas nessa época muitos outros países da Europa exibiam também ele-

mentos de antissemitismo. Com efeito, a segunda razão pela qual não 

devemos sobrevalorizar o antissemitismo alemão é que, se vivesse no 

início do século xx, e lhe pedissem para prever qual o país que viria mais 

tarde a pôr em prática uma política de extermínio dos judeus, seria alta-

mente improvável que escolhesse a Alemanha. Seria bem mais provável 

que escolhesse a Rússia. A dimensão de violência antissemita sofrida 

pelos judeus russos antes da Primeira Guerra Mundial era verdadei-

ramente horrenda. Num pogrom* (a própria palavra é russa) contra os 

judeus de Kishinev, em abril de 1903, centenas de casas e de lojas foram 

destruídas e 49 judeus assassinados. Os judeus haviam sido acusados fal-

samente, e absurdamente, de matar crianças a fim de usarem o seu sangue  

*  Palavra que designa um ataque violento maciço a pessoas, com a destruição do seu 
ambiente (casas, negócios, centros religiosos). Historicamente, o termo tem sido usado 
para denominar atos em massa de violência, espontânea ou premeditada, contra judeus, 
protestantes, eslavos e outras minorias étnicas da Europa [N. da R.]
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na preparação de pão para a Páscoa. Dois anos mais tarde, em Odessa, 

em outubro de 1905, cerca de 1600 casas judaicas foram destruídas e 

vários milhares de judeus mortos ou feridos29. Estes são apenas dois 

exemplos de ataques assassinos a judeus na Rússia durante este período 

— houve muitos mais. Ao todo, cerca de dois milhões de judeus fugiram 

da Rússia entre 1880 e o início da Primeira Guerra Mundial — todos em 

busca de uma vida melhor e mais segura. Nada de equivalente teve lugar 

na Alemanha durante o mesmo período. Os judeus alemães teriam lido 

sobre os ataques assassinos que tiveram lugar em Odessa e Kishinev e 

ter-se-iam considerado com sorte por viverem num país civilizado, onde 

tais barbaridades não tinham lugar.

O que é mais difícil de medir com precisão é a própria atitude de 

Hitler para com os judeus antes da Primeira Guerra Mundial. Entre 

1908 e 1913, residira em Viena e admirava o burgomestre da cidade. 

Karl Lueger — um antissemita convicto — alegara em tempos que o 

poder judaico sobre os jornais e o capital equivalia ao «pior dos terroris-

mos», e queria libertar os povos cristãos do «domínio judeu»30. Também 

acreditava que os judeus eram o «maior inimigo do povo alemão»31. Mas é  

questionável se o próprio Hitler tinha pontos de vista semelhantes nessa 

altura. O que é certo é que estava preparado para lidar com agentes 

judeus, a fim de vender os seus quadros em Viena32. Talvez, como sugere 

um académico, estivesse apenas a ser «pragmático» nos seus encontros 

com judeus e tivesse, mesmo assim, absorvido o antissemitismo vienen- 

se33. Não podemos saber ao certo. 

Não existe dúvida, contudo, que Hitler apoiava de alma e coração a 

causa alemã na Primeira Guerra Mundial e que lhe agradava a oportuni-

dade de participar no conflito. Em agosto de 1914, candidatou-se ao alis-

tamento num regimento bávaro e tornou-se assim soldado no exército 

alemão, não no austríaco. Hitler era um pan-germanista empenhado,  

e muito embora tivesse nascido austríaco, considerava-se acima de tudo 

alemão. Era um soldado corajoso e recebeu a Cruz de Ferro de primeira 

classe. Durante a Segunda Guerra Mundial, usaria essa mesma Cruz de 

Ferro no seu casaco. O que não mencionava era que havia sido um oficial 

judeu, Hugo Gutmann, a recomendar a sua condecoração34. 

Em 1916, a guerra estava a correr mal aos alemães. Existia um impasse 

na linha da frente e escassez de alimentos no país. A ideia de uma vitória 

Holocausto renumerado.indd   25 03/10/2017   10:12



LAURENCE REES

26

veloz — na qual se baseavam os planos do Estado-Maior alemão — era 

agora revelada como uma fantasia. As pessoas começaram à procura de 

alguém para atribuir a culpa das dificuldades alemãs; e muitos come-

çaram a culpar os judeus. O ministro da Guerra prussiano alegou que  

o seu ministério recebia «constantemente» queixas da «população»  

sobre «grandes números de homens de fé israelita» que fugiam ao seu 

dever de servir na linha da frente35. Em consequência, realizou-se um 

censo para determinar quantos judeus estavam na realidade a partici-

par na guerra. Os resultados dessa sondagem nunca foram publicados 

oficialmente. A suspeita era que, depois de as autoridades alemãs terem 

descoberto que os dados que tinham reunido demonstravam que os 

judeus alemães estavam a carregar a parte do fardo que lhes competia, 

preferiram esconder os resultados a ver os judeus exonerados de uma 

falsa acusação.

O facto era que os judeus alemães se alistaram no exército na mesma 

proporção dos não judeus. Ainda assim, persistiu a mentira de que eles 

tinham de algum modo fugido ao seu dever para com a Pátria. Na década 

de 1920, por exemplo, o jornal Der Schild publicou uma notícia difamatória 

alegando que «um hospital de campanha para judeus foi estabelecido 

perto da linha da frente, equipado com os mais modernos equipamentos 

médicos e uma equipa inteiramente judia. Após oito semanas à espera, 

tratou o seu primeiro doente, que chegou urrando de dor porque uma 

máquina de escrever lhe tinha caído em cima do pé.»36

Não pela primeira vez na sua história, os judeus tornaram-se bodes 

expiatórios. O industrial e político judeu Walther Rathenau escreveu pro-

feticamente a um amigo em 1916: «Quanto mais judeus forem mortos 

[em combate] nesta guerra, mais obstinadamente os seus inimigos pro-

varão que estavam todos sentados na retaguarda a aproveitar-se das espe-

culações de guerra. O ódio crescerá para o dobro, para o triplo.»37

As circunstâncias em que a Primeira Guerra Mundial terminou para 

a Alemanha deram de bandeja aos antissemitas mais oportunidades 

de culpar os judeus. Primeiro, porque na sequência do armistício, em 

novembro de 1918, houve uma revolta socialista. O Ruhr-Echo proclamou 

que «A bandeira vermelha deve ser vitoriosamente içada sobre toda a  

Alemanha. A Alemanha tem de se tornar numa república de sovietes 

e, em união com a Rússia, tornar-se-á no trampolim para a vitória da  
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revolução mundial e do socialismo mundial que se avizinha.»38 Em abril  

de 1919, revolucionários proclamaram uma «República Soviética» na 

Baviera. Os comunistas, liderados por Eugen Leviné, tentaram impor 

políticas socialistas extremistas em Munique e despejaram proprietários 

de apartamentos caros para aí alojar os pobres. Recorreram igualmente  

à violência para atingir os seus fins — dez prisioneiros foram assassina-

dos a 30 de abril. Em maio de 1919, os paramilitares de direita, conhe-

cidos por Freikorps, marcharam pela Baviera, entraram em Munique e 

derrotaram os comunistas. Vingaram-se dos revolucionários de modo 

sanguinolento, matando mais de um milhar.

Vários dos principais revolucionários comunistas eram judeus. Em con- 

sequência disso, jovens como Fridolin von Spaun, que se alistou no Freikorps 

imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, encontraram uma jus-

tificação fácil para o seu antissemitismo, apontando a ligação rudimen-

tar dos judeus ao comunismo. «As pessoas enviadas para a Baviera para 

montar um regime de conselhos [soviete] eram quase todas judias», diz. 

«Naturalmente, também sabíamos que na Rússia os judeus tinham uma 

posição de grande influência. Por isso, na Alemanha, a impressão do 

bolchevismo e do judaísmo serem mais ou menos a mesma coisa foi 

ganhando força.»39 

Os judeus não foram apenas culpados de tentar instigar uma revo-

lução comunista na Alemanha. Foram também culpados pela derrota  

na guerra; pela destruição do velho regime político apoiado no kaiser;  

por concordarem com os termos do odiado tratado de paz de Versalhes;  

e por participarem na República de Weimar, que presidiu à hiperinflação 

do início da década de 1920. 

Os antissemitas apontavam o alegado envolvimento judeu em todas 

estas questões controversas. Por exemplo, apontaram que o advogado judeu 

Hugo Preuss havia escrito o rascunho da constituição de Weimar; que o 

político judeu Hugo Haase fora presidente do Partido Social Democrata 

Independente em 1917; que outro estadista judeu, Otto Landsberg, fora a 

Versalhes como ministro da Justiça e escutara as exigências dos Aliados 

na conferência de paz a seguir à guerra; e que o industrial judeu Walther 

Rathenau não só tinha trabalhado no Ministério da Guerra durante  

o conflito, como tinha mais tarde servido como ministro dos Negócios 

Estrangeiros na República de Weimar. 
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Todos os factos acima citados eram verdadeiros. Mas não correspon-

diam a toda a verdade. Não só era absurdo atribuir exclusivamente aos 

estadistas judeus a responsabilidade por decisões coletivas nas quais ape-

nas haviam desempenhado um papel, como qualquer tentativa de «cul-

par» estas pessoas individualmente ruía ao ser escrutinada. Por exemplo, 

embora fosse verdade que Hugo Preuss tinha estado envolvido na reda-

ção da constituição de Weimar, não era sua a versão final, e continha 

cláusulas que ele não havia redigido. Do mesmo modo, embora Otto 

Landsberg tivesse escutado as exigências aliadas em Versalhes, os antis-

semitas nunca mencionaram que a sua oposição ao tratado era tal que 

preferiu demitir-se. Quanto a Hugo Haase e Walther Rathenau, ambos 

foram assassinados pouco tempo depois da guerra — Haase em 1919, 

e Rathenau em 1922 — e por isso não podiam ser responsabilizados por 

quaisquer deficiências políticas posteriores da República de Weimar. 

Mas o preconceito apenas é eficaz se ignorarmos alguns factos e exa-

gerarmos outros, e muitos alemães não estavam na disposição de pôr 

em causa a sua resposta emocional à grave situação em que agora se 

encontravam. Milhões não tinham comida em consequência do bloqueio 

naval dos Aliados à Alemanha — bloqueio mantido até ao verão de 1919, 

a fim de pressionar o novo governo a assinar o acordo de paz. Os alemães 

também sofreram os efeitos da epidemia de gripe de 1918, que causou 

enorme sofrimento e um grande número de mortes. Face a tudo isto  

— e ao medo de uma iminente revolução comunista —, muitos vira-

ram-se para o antissemitismo como um modo conveniente de explicar a 

sua desgraça. Theodor Eschenburg, por exemplo, tinha 14 anos quando 

a guerra terminou, e recorda que o seu pai «contraiu subitamente um 

antissemitismo racial que não tinha antes. A revolução mundial, os ban-

cos mundiais, a imprensa mundial — todos cheios de judeus.»40 

Foi perante este cenário de uma guerra perdida e um enorme des-

contentamento que emergiu, no sul da Alemanha, uma nova força 

política — o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.  

Nazis, na sua forma abreviada.
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CAPÍTULO 2

O NASCIMENTO DOS NAZIS
(1919-1923)

O Partido Nazi nasceu de uma mudança fundamental no ambiente polí-

tico alemão. Os antissemitas alemães agora não se limitavam a responsa-

bilizar os judeus por uma quantidade ainda maior de problemas do que 

antes da guerra — o seu ódio ganhara uma dimensão inteiramente nova.

Em 1912, o líder dos Pan-Alemães, Heinrich Class, intitulara o seu 

ataque aos judeus «Se Eu Fosse Imperador». Class imaginou que as 

mudanças a que apelava podiam ter lugar no interior do sistema polí-

tico estabelecido do qual o imperador era o chefe. Mas era inconcebível, 

em 1919, que um destacado antissemita intitulasse um novo ataque aos 

judeus «Se Eu Fosse Presidente da República de Weimar». Isto porque 

o governo já não era visto como o meio pelo qual se podia procurar uma 

solução para o «problema» judaico — o governo era visto como parte do 

«problema» judaico.

Por entre todo este descontentamento, grupos antissemitas flores-

ceram. O mais poderoso era a Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund 

(Liga de Proteção e Resistência do Povo Alemão), fundada em fevereiro 

de 1919. Em 1922, a Liga tinha 150 mil membros; e todos tinham assi-

nado uma constituição apelando à «eliminação» da «influência perni-

ciosa e destruidora da judiaria»1. 

A Baviera, em particular, era terreno fértil para toda uma série de 

grupos antissemitas radicais. Em Munique, por exemplo, a Sociedade 

de Thule exigia que todos os candidatos a membro jurassem que «ne- 

nhum sangue judeu ou de cor» corria «nas suas veias ou nas da sua 

mulher»2. Uma vez cumpridos estes requisitos de entrada, os membros 

da sociedade eram expostos à retórica do fundador — Rudolf, barão de 

Sebottendorff. Os seus pontos de vista tornaram-se positivamente apo-

calípticos aquando da derrota do exército alemão em novembro de 1918. 
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Proclamou então que, agora, «o nosso inimigo mortal governa: Judá. 

Ainda não sabemos o que se erguerá deste caos. Podemos adivinhá-lo. 

O tempo da luta chegará, o tempo das provações amargas, um tempo 

de perigo! Nós, que estamos nesta luta, estamos todos em perigo, pois o 

inimigo odeia-nos com o ódio infinito da raça judaica. É agora olho por 

olho, dente por dente […] Agora, irmãos e irmãs, já não é tempo de dis-

cursos contemplativos e reuniões e banquetes! Agora é tempo de lutar,  

e quero lutar e lutarei! Lutar até que a suástica [o símbolo da Sociedade  

de Thule] ascenda triunfalmente […] Agora temos de falar do Reich ale-

mão, agora temos de dizer que o judeu é nosso inimigo mortal [...].»3 

Outro membro de topo da Sociedade de Thule era um dramaturgo 

alcoólico de 50 e poucos anos, chamado Dietrich Eckart — um homem 

que viria a ter considerável influência em Adolf Hitler, quando este tinha 

30 anos. Eckart era antissemita convicto. Era mais conhecido pela sua 

adaptação do Peer Gynt de Ibsen, que alterou de modo a tornar os ogres 

em judeus caricaturais4. Noutra das suas peças, Familienvater [Pai de 

Família], Eckart contava a história de um jornalista corajoso que tentava 

expor o poder corrupto dos judeus nos meios de comunicação; o jorna-

lista escrevia uma peça com o intuito de avisar o público sobre o perigo 

que os judeus representavam, mas estes usavam a sua influência para 

a tornar num fracasso. Numa reviravolta que seria cómica se a história 

subjacente não fosse tão sombria, quando a peça de Eckart sobre um 

dramaturgo sem sucesso cuja peça fracassava devido aos judeus se tor-

nou, ela própria, num fracasso, Eckart culpou — previsivelmente — os  

judeus5. Para Eckart, «a questão judaica» era a «questão que na ver-

dade contém todas as outras questões. Nada nesta terra continuaria a 

ser obscuro se pudéssemos apenas lançar luz sobre o seu mistério.»6 

Escreveu ainda que «nenhum povo do mundo» deixaria o judeu viver se 

o compreendesse: se «subitamente vissem o que ele realmente é e o que 

ele realmente quer, urrando de horror, estrangulá-lo-iam nesse mesmo 

minuto.»7 

Eckart apoiava um pequeno grupo político de Munique chamado 

Partido dos Trabalhadores Alemães, que estava vagamente associado à 

Sociedade de Thule, e foi através desta associação que acabou por for-

mar uma ligação especial com Hitler. A 12 de setembro de 1919, uma 

semana antes de Hitler enviar a sua carta a traçar os motivos do seu 
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antissemitismo, este assistiu a um encontro do Partido numa cervejaria  

de Munique. O Partido dos Trabalhadores Alemães era um de muitos  

grupúsculos políticos bávaros de extrema-direita. Todos seguiam a mesma 

fórmula essencial: os soldados alemães haviam perdido a guerra porque 

tinham sido «apunhalados pelas costas» pelos especuladores judeus que 

trabalhavam nos bastidores, e os judeus eram instigadores tanto da revo-

lução comunista como da odiada democracia de Weimar. No encontro, 

Hitler foi descoberto pelo presidente do Partido, um mecânico ferro-

viário chamado Anton Drexler. Reconhecendo a capacidade de Hitler se 

expressar de modo vigoroso, Drexler pressionou-o a juntar-se ao Partido.

Contudo, ao longo dos meses seguintes foi Dietrich Eckart quem mais 

influenciou o desenvolvimento de Hitler. Paradoxalmente, as qualida-

des de Hitler que Eckart mais apreciava eram precisamente aquelas que 

o haviam feito parecer algo «peculiar»8 aos seus camaradas durante a 

Primeira Guerra Mundial. A intolerância de Hitler, as suas inadequações 

sociais, a sua incapacidade de manter uma conversa normal e a sua cer-

teza absoluta de ter razão — agora, estes eram todos atributos positivos 

para Eckart, que acreditava, sem dúvida, que havia muitas razões para se 

estar revoltado na sequência da derrota alemã, e Hitler era a raiva perso-

nificada. Combinado com os seus pontos de vista extremos sobre quem 

culpar pela situação atual, isso era exatamente o que as massas confusas 

de Munique precisavam de ouvir. Mais ainda, o serviço militar de Hitler 

como um soldado regular que ganhara uma Cruz de Ferro por valentia 

distinguia-o da velha elite de liderança que tinha deixado tão evidente-

mente mal a nação. «A ralé tem de ser assustada de morte», disse Eckart. 

«Não tenho serventia para um oficial; já ninguém tem respeito por eles. 

O melhor seria um operário com a boca no sítio certo […] Não precisa 

de ser inteligente; a política é o negócio mais estúpido do mundo.»9 

Tudo isto levou Eckart a fazer a seguinte profecia sobre Hitler: «Este é  

o homem novo da Alemanha, um dia o mundo falará dele.»10 

Quanto a Hitler, a sua relação com Eckart foi uma das mais próximas 

que alguma vez teve com outro ser humano. Venerava Eckart, ao ponto 

de quase o ver como um herói. Disse que, quando primeiro conheceu 

Eckart, «era intelectualmente um bebé a chuchar num biberão. Mas o 

que me confortou foi que, mesmo nele, as coisas não tinham desabro-

chado sozinhas — tudo no seu trabalho era resultado de um esforço 
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paciente e inteligente.»11 Hitler sentia que «Eckart brilhava nos nossos 

olhos como a Estrela Polar.»12 

Este par improvável — o alcoólico calvo e prematuramente envelhe-

cido e o ex-militar socialmente desajeitado — viveu muitas aventuras em 

conjunto antes da morte de Eckart em dezembro de 1923. Algumas das 

suas alegadas escapadas atingiram um estatuto quase mítico. Relatos 

posteriores alegaram, por exemplo, que em março de 1920 ambos voa-

ram até Berlim num avião ligeiro, numa tentativa de contactar revolucio-

nários de extrema-direita que haviam derrubado o governo no «Putsch 

de Kapp». Depois de uma viagem contra os elementos, durante a qual 

Hitler tinha vomitado para fora do avião, aterraram em Berlim. Eckart 

mostrava-se agora como um homem de negócios e Hitler fingia ser seu 

assistente. A fim de tornar a personificação mais eficaz, Hitler usou uma 

barba postiça. Dirigiram-se ao Hotel Adlon, quartel-general de Wolfgang 

Kapp, líder do breve putsch, apenas para saberem pelo assessor de im- 

prensa que ele não estava lá. Eckart olhou para o assessor de imprensa 

e disse a Hitler que tinham de se ir embora imediatamente — porque 

o homem era claramente judeu. Hitler disse posteriormente que tinha 

compreendido que o putsch de Kapp iria falhar porque «o responsável 

pela imprensa do governo de Kapp […] era judeu.»13 

Três semanas antes desta pretensa viagem gorada a Berlim, o Partido 

dos Trabalhadores Alemães — agora renomeado Partido Nacional 

Socialista dos Trabalhadores Alemães (coloquialmente, nazis) — apre-

sentara um programa partidário de 25 pontos na cervejaria Hofbräuhaus 

de Munique. O ponto 4 do programa, redigido maioritariamente por 

Hitler e Anton Drexler, rezava: «Apenas os membros da nação podem 

ser cidadãos do Estado […] Consequentemente, nenhum judeu pode ser 

membro da nação.»14 O penúltimo ponto elaborava mais sobre a política 

antissemita do Partido, ao anunciar que o Partido Nazi «combate o espí-

rito judaico-materialista dentro e fora de nós todos».

Ao longo dos meses e anos seguintes, Hitler pregou as suas crenças 

antissemitas em incontáveis comícios e reuniões do Partido Nacional 

Socialista dos Trabalhadores Alemães. Disse que «resolver a questão 

judaica é a questão central para os nacionais-socialistas» e que os nazis 

apenas a podiam «resolver» recorrendo à «força bruta»15. Também ale-

gou que «o judeu destrói, e tem de destruir, porque lhe falta por inteiro  
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a conceção de uma atividade que contribua para a vida da comunidade»16  

e que «nenhuma salvação é possível até que o mensageiro da desunião,  

o judeu, se torne impotente para nos magoar.»17 Hitler atacou até os 

judeus por trazerem a democracia à Alemanha — «A democracia, funda- 

mentalmente, não é alemã: é judaica»18 — e repetiu a tradicional fanta-

sia antissemita segundo a qual «os judeus são um povo de ladrões. Ele  

[o judeu] nunca fundou nenhuma civilização, embora tenha destruído 

centenas de civilizações. Não possui nada da sua própria criação de que 

se possa orgulhar.»19 

Hitler sublinhava ao seu público que a existência de um «bom» judeu  

nunca seria possível. As ações e as façanhas individuais não tinham ne- 

nhum significado. Para Hitler, «não interessa se o indivíduo judeu “é ou 

não decente”. Em si próprio transporta as características que a Natureza 

lhe deu, e nunca se poderá libertar dessas características. E para nós ele 

é nocivo.»20 Para Hitler, a decisão de emancipar os judeus era «o início  

de um ataque de delírio» por ter sido dada «igualdade» a um «povo» que  

era «clara e definitivamente uma raça à parte»21. A política oficial do 

Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era a retirada 

da cidadania aos judeus alemães, mas, num artigo de março de 1921, no 

Völkischer Beobachter — um jornal comprado para os nazis com a ajuda 

de Dietrich Eckart — Hitler foi mais longe, sugerindo que a Alemanha 

também podia ser protegida encarcerando os judeus. «O enfraqueci-

mento judeu do nosso Volk tem de ser impedido», escreveu, «confinando 

os seus instigadores a campos de concentração se for necessário. Em re- 

sumo, o nosso Volk deve ser purificado de todo o veneno, tanto à super-

fície como na base.»22 

O antissemitismo radical de Hitler era óbvio, mesmo neste momento 

inicial da história do Partido Nazi, mas daí não decorre forçosamente que 

todos aqueles que se filiaram no Partido nessa altura o fizessem por tam-

bém albergarem sentimentos fortes contra os judeus. Alguns, como Emil 

Klein, eram motivados sobretudo pela desilusão com a guerra perdida e 

pelo medo de uma revolução comunista. «Éramos uma jovem geração da 

guerra», diz. «Vimos os nossos pais a serem recrutados. Vimo-los coroa-

dos de flores nas estações de comboio quando partiam para a guerra 

em França. Vimos as mães chorosas que deixaram para trás.»23 Depois, 

após o regresso do seu pai, derrotado, em 1919, «aquando do colapso  
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de Munique, vimos de repente as bandeiras vermelhas. Porque os comu-

nistas tinham entrado e bombardeado toda a cidade com as suas carrinhas, 

distribuindo panfletos. E publicitavam o seu partido e a revolução com  

o slogan “Operários de todo o mundo, uni-vos!”»

O percurso de Emil Klein em direção ao antissemitismo surgiu atra-

vés da alegada ligação entre o comunismo e o judaísmo: «Investiguei-o 

um pouco nessa altura e descobri que quem estava à frente [da “repú-

blica soviética” de Munique] eram principalmente judeus educados — 

enfim, um grande número deles. Causou grande comoção na Baviera 

que fossem os judeus a dirigir as coisas. E foi daí que veio a expressão 

“república judaica”.» Uma vez exposto à retórica do Partido Nazi, Klein 

alargou o âmbito do seu antissemitismo, e acabou por acreditar que os 

judeus não estavam apenas por trás do comunismo, mas eram também 

responsáveis pelos males do capitalismo. Achava que «o combate contra 

a judiaria» contido no programa do Partido Nazi «não era tanto contra os 

judeus, como contra a alta finança internacional, o poder financeiro da 

judiaria […] Não tanto contra os judeus enquanto indivíduos, mas contra 

o capitalismo, que tem raízes na judiaria, em Wall Street, quero dizer. 

Wall Street estava sempre a ser referida.» 

Hitler fez muito mais, no entanto, do que apenas dizer aos apoian- 

tes nazis que os judeus eram os culpados dos problemas da Alemanha. 

Não pregava apenas uma doutrina de ódio — também oferecia esperança. 

Concebia uma visão de uma nova Alemanha na qual as diferenças de 

classe desapareceriam e todos os alemães «arianos» se uniriam numa 

comunidade nacional. Emil Klein foi atraído pela ideia de o Partido Nazi 

querer «erradicar as diferenças de classe, com a classe operária aqui,  

a burguesia ali e as classes médias acolá. Estes eram conceitos profun-

damente enraizados que dividiam a nação em duas, e isso para mim era 

um ponto importante, um ponto de que eu gostava […] que a nação tem 

de estar unida.»24 

Jutta Rüdiger, que se tornaria mais tarde figura importante na orga-

nização nazi Bund Deutscher Mädel (BDM), a Liga das Jovens Alemãs, 

também queria ver uma comunidade alemã unida: «O facto de a família 

vir primeiro, depois o clã, depois a comunidade, depois a nação e depois 

a Europa, não era um conceito nebuloso, mas uma ideia baseada nas 

raízes da família […] O conceito era o de uma sociedade verdadeiramente 
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sem classes nem diferenças, enquanto os anteriores movimentos de ju- 

ventude — e isso também é em parte verdade quanto aos escuteiros —, 

eram essencialmente rapazes com escolaridade, sendo as crianças de classe 

operária restritas ao seu círculo. Nós tínhamos unido os jovens operários 

e os jovens que frequentavam a escola numa única entidade. Não havia 

diferença entre eles e ninguém perguntava “o que faz o teu pai?”»25 

O apoio de Rüdiger à ideia de uma Alemanha «sem classes» resu-

miu-se numa experiência que teve lugar depois de os nazis chegarem ao 

poder. «Era pouco antes do Natal e toda a gente estava a recolher dinheiro, 

sobretudo no Dia da Solidariedade Nacional como então se chamava*.  

E estavam presentes os principais membros do Partido, bem como minis-

tros e industriais. Estavam na rua, ao vento e à chuva.» Um estrangeiro 

rico abordou um dos industriais alemães e perguntou porque estava de 

pé ao frio a pedir moedas ao público quando lhe bastava «pôr mil marcos 

na lata». O industrial alemão virou-se para Jutta Rüdiger e disse simples-

mente «Eles não percebem nada.» 

Bruno Hähnel, que se filiou no Partido Nazi no início da década de 

1920, também se sentia atraído pela ideia de uma «comunidade nacio-

nal» (em alemão, Volksgemeinschaft). «Significava que sempre tinha 

havido dois estratos distintos na sociedade alemã», diz, «a burguesia e 

o proletariado. E assim, para preencher essa lacuna, seria estabelecida 

uma comunidade nacional, a fim de assegurar que os intelectuais e os 

operários juntassem forças. A comunidade nacional era expressa no 

chavão [do Partido Nazi] que acho que a maior parte das pessoas citava 

constantemente: “O interesse público vem primeiro.” Daí também a ex- 

pressão que não éramos apenas nacionais-socialistas, éramos socialistas 

abertos à nação.»26 

Como disse um oficial superior alemão, numa gravação feita secre- 

tamente em cativeiro pelos ingleses durante a guerra, «Algumas coisas 

ficarão para sempre. Durarão centenas de anos. Não as estradas [que os  

nazis construíram], essas não interessam. Mas o que vai ficar vai ser o modo  

como o Estado foi organizado, e em particular a inclusão do trabalha- 

dor como parte do Estado. Ele [Hitler] abriu um lugar para o trabalhador 

*  A BDM recolhia, a par de outras organizações, dinheiro para a Winterhilfswerk des 
Deutschen Volkes (Ajuda de Inverno do Povo Alemão), cujo ponto alto era o Dia da 
Solidariedade Nacional. 
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no Estado e nunca ninguém tinha feito isso antes […] Este princípio de 

todos a trabalhar em prol de uma causa comum, a ideia de que o indus-

trial é verdadeiramente o administrador do capital representado pela 

força laboral alemã e do outro capital, parece ser tão fácil, mas ninguém 

o conseguiu concretizar antes.»27 

No entanto, os apoiantes nazis que aprovavam esta «sociedade sem 

classes» também apoiavam, em consequência, uma ideia significativa-

mente mais negra. Hitler ensinava que esta nova vida «sem classes» 

apenas seria possível quando aqueles de uma «raça» diferente fossem 

excluídos da sociedade dos «verdadeiros» alemães. «Dissemos a nós pró-

prios», declarou Hitler, «as classes sociais são uma coisa que não existe: 

elas não podem existir. Classe social quer dizer casta, e casta significa 

raça.»28 A noção de uma Alemanha «sem classes» decorria, no que dizia 

respeito a Hitler, de uma aceitação da «raça» como a mais vital de todas as 

qualidades. Os judeus eram por isso o obstáculo a uma Alemanha na qual 

todos estavam unidos no ideal nazi de um mundo sem classes. Eram os  

judeus que impediam os alemães de se tornarem felizes e prósperos. 

Se o seu «poder» não fosse de algum modo neutralizado, não pode-

ria existir progresso, nem nenhuma fuga do pântano. Num discurso 

de setembro de 1922, Hitler resumiu o que entendia ser o dilema da 

Alemanha: «Nós, na Alemanha, chegámos a isto: 60 milhões de pessoas 

veem o seu destino à mercê de poucas dúzias de banqueiros judeus.»29 

O Partido Nazi não era a única organização que promovia o antissemi-

tismo e os ideais do movimento völkisch. Cerca de 70 outros grupos lista- 

dos no «Anuário Völkisch Alemão» de 1921, acreditavam que, ao retirar aos 

judeus a cidadania alemã, o Volk poderia florescer de novo30. Um deles,  

o pequeno Deutschsozialistische Partei (Partido Socialista Alemão), sedia- 

do na Francónia, no norte da Baviera, estabeleceu um jornal em 1920.  

Um artigo na primeira edição tentava converter os socialistas à causa da 

direita radical defendendo que, enquanto os partidos à esquerda alegavam  

«lutar contra todo o capital, mesmo contra o dinheiro dos prestamistas  

judeus», eram na verdade patrocinados pelos judeus: «Acreditas realmen- 

te que os Rothschilds, os Mendelssohns, os Bleichröders, os Warburgs  

e os Cohns alguma vez te deixarão chegar perto do seu fornecimento  
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de dinheiro? Não te deixes levar por essa aldrabice! Enquanto os irmãos de  

sangue dos Mendelssohns, dos Bleichröders e dos Cohns forem os 

teus capitães e enquanto os líderes dos teus grupos forem mercená- 

rios dos judeus, tu não fazes sombra à gente do dinheiro. Enquanto tu 

próprio não te tornares num líder, enquanto a sombra negra dos estran-

geiros estiver atrás de ti, vais ser seduzido e enganado. O estrangeiro negro 

está interessado no seu próprio lucro, não em ti.»31 

O autor do artigo era um professor de 36 anos e veterano da Primeira 

Guerra Mundial, que viria a desempenhar um papel principal na inci- 

tação ao antissemitismo na Alemanha. O seu nome era Julius Streicher. 

Tal como Hitler, Streicher recebera a Cruz de Ferro durante a guerra, 

mas, ao contrário de Hitler, nascera alemão e não austríaco. Crescera nos 

arredores de Augsburg, no sudoeste da Baviera. Esta zona tinha mudado 

muito durante a sua infância, à medida que a população aumentava e 

vários milhares de judeus se mudavam para a região. Streicher relacio-

nava a sua própria aversão aos judeus a um incidente que alegava ter 

ocorrido quando tinha cinco anos. A mãe havia comprado tecido numa 

loja judaica e veio a descobrir que o material não era de grande qualidade. 

A mãe desatou a chorar e disse que era uma burla tipicamente judia32. 

No outono de 1921, Streicher juntou-se à Deutsche Werkgemeinschaft 

(Comunidade Operária Alemã), e os seus ataques aos judeus tornaram-

-se mais extremos e mais pessoais. Alegou que os judeus de Nuremberga 

tinham raptado e assassinado crianças cristãs a fim de obter sangue para 

usarem no pão cozido para a Páscoa — o mesmo «Libelo de Sangue» 

que ajudara a incitar o pogrom em Kishinev na Rússia, quase 20 anos 

antes. A 5 de setembro de 1922, no tribunal distrital de Schweinfurt, num 

julgamento contra Streicher por «ofensas contra a religião», o assessor 

declarou que Streicher «havia acusado os judeus de ainda manterem a 

prática de assassínios rituais. Ele [Streicher] referiu-se ao Leste, onde 

combatera na Grande Guerra como oficial, e explicou que as pessoas 

dessa região falavam muito abertamente sobre assassínios rituais judai-

cos. Acrescentou que, na Alemanha, cem crianças desaparecem miste-

riosamente todos os anos por volta da Páscoa e perguntou: “Para onde 

vão essas crianças?”»33 

Noutro discurso em 1922, Streicher disse que, se «um dia nos erguer-

mos e enviarmos os judeus para o inferno» e «castigarmos os sacanas 
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pelas suas mentiras», isso não deveria ser considerado crime34. Também 

alegou que «tinha ficado provado» que os judeus «desejavam o infortú-

nio da Alemanha» e que, se «o povo [alemão] conhecesse o conteúdo dos 

tratados secretos da guerra, teria morto todos os judeus.»35 

A retórica de Streicher podia ser popular junto de um grupo especí-

fico, mas era também inevitavelmente causa de conflitos. Pelo menos um 

comício teve de ser desmarcado, depois de ele ter inflamado a audiência 

de tal maneira que os presentes começaram a lutar entre si. A própria 

liderança da Deutsche Werkgemeinschaft criticava Streicher pelas suas arti-

manhas. Era óbvio para todos que se tratava de um indivíduo agressivo 

e potencialmente perigoso, obcecado pelo ódio aos judeus e às «raças» 

estrangeiras. Por isso, era precisamente o tipo de homem que Hitler 

queria no Partido Nazi. Recordando este período quase 20 anos depois, 

Hitler fez notar que «mais de uma vez» Dietrich Eckart lhe dissera que 

Streicher era um «lunático». Mas, disse também, Eckart «sempre acres-

centou que não se podia desejar o triunfo do Nacional Socialismo sem 

apoiar gente como Streicher.»36 

No final de 1922, Streicher deslocou-se até Munique e ouviu Hitler 

falar pela primeira vez. No seu julgamento em Nuremberga após a guerra, 

descreveu assim a experiência: «Primeiro devagar, mal se ouvindo a voz, 

depois mais depressa e de modo mais poderoso, e finalmente com uma 

força esmagadora […] Revelou um enorme manancial de pensamentos 

num discurso de mais de três horas, revestido pela beleza de uma lingua-

gem inspirada. Todos o sentiram: este homem falava com chamamento 

divino, como um mensageiro do paraíso num tempo em que o inferno 

ameaçava engolir tudo. E todos o compreendiam, fosse com o cérebro ou 

com o coração, fosse homem ou mulher. Falava em nome de todos, de 

todo o povo alemão. Pouco antes da meia-noite concluiu o seu discurso 

com o apelo inspirador: “Trabalhadores, de colarinho azul ou de colari-

nho branco! A vós estendemos a mão aberta de uma comunidade alemã 

do povo, de coração e de ação.”»37 

Streicher acreditava agora ser seu destino seguir Adolf Hitler. Parece, 

com efeito, ter vivido uma conversão quase religiosa. «Vi este homem 

pouco antes da meia-noite», disse em Nuremberga, «após ter falado du- 

rante três horas, alagado em suor, radioso. O meu acompanhante disse 

que pensava ter visto um halo à volta da sua cabeça, e eu vivi algo que 
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transcendia o lugar-comum.»38 Pouco depois, Streicher convenceu os seus 

próprios seguidores a se filiarem no Partido Nazi e a aceitarem a lide-

rança de Hitler. Em 1923 lançou o seu jornal antissemita Der Stürmer e 

continuou a presidir a essa infame folha de ódio até ao final da Segunda 

Guerra Mundial.

Por esta altura, Hitler atraiu para o Partido outros nomes que se tor-

nariam posteriormente em figuras influentes no movimento nazi. Ernst 

Röhm, Hermann Göring, Hans Frank, Rudolf Hess — todos estes, e mais 

ainda, decidiram seguir Hitler no início da década de 1920. Alguns eram 

jovens e impressionáveis, mas homens como Röhm e Göring eram vete-

ranos de guerra, duros de roer e cínicos. Ambos haviam sido oficiais que 

se tinham distinguido como comandantes no campo de batalha. Agora, 

no rescaldo da derrota alemã, podiam escolher por entre inúmeros par-

tidos políticos para levarem a cabo os seus fins, e, contudo, decidiram 

subordinar-se a um antigo soldado raso chamado Adolf Hitler. 

Em parte, isso deveu-se ao facto de terem testemunhado a força da  

sua retórica. Viram como ele era capaz de atrair novos seguidores para a 

causa — tal como tinha feito com Julius Streicher. Mas, de modo igual-

mente importante, partilhavam as convicções de Hitler. Em termos polí- 

ticos, Hitler não precisava de os convencer de nada. O que lhes propu-

nha, em grande parte através dos seus discursos, era uma combinação 

de uma claridade de visão com a promessa de um método radical para 

transformar essa visão em realidade. 

Como pré-condição necessária para essa transformação, Hitler falava  

com absoluta certeza. Descrevia as supostas razões para o caos em que 

a Alemanha se encontrava e explicava em seguida à audiência como  

os problemas deviam ser resolvidos. Não havia debate nem discussão.  

A convicção de Hitler nas suas certezas era tão intensa que dominava tudo 

o resto. Em 1923, num comício em Munique, o professor Karl Alexander 

von Müller observou-o a dirigir-se ao palco. Encontrara previamente 

o líder nazi uma ou duas vezes em residências privadas, mas o homem  

que estava agora à sua frente era um Hitler diferente. «Feições descar- 

nadas, pálidas, contorcidas como por uma fúria interior», escreveu 

posteriormente, «chamas frias raiando dos seus olhos salientes, que 

pareciam procurar inimigos para conquistar. Ter-lhe-ia a multidão dado  

este poder misterioso? Emanaria dele para eles? “Romantismo fanático, 
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histérico, com um brutal cerne de força de vontade” apontei. A classe 

média em declínio pode estar a carregar este homem em ombros, mas 

ele não é um deles. Vem seguramente de outros abismos de profunda 

escuridão.»39 

Muitos no movimento völkisch haviam esperado o surgimento de 

alguém que se chegasse à frente e lhes oferecesse um caminho por entre 

a desordem que parecia rodeá-los. Como Stefan George, o profeta do 

movimento, disse em 1907: «O Homem! O Feito! O Volk e os altos conse- 

lheiros anseiam pel’O Homem! Pel’O Feito!»40 Agora, Hitler parecia cum- 

prir esse destino. Como diz o apoiante nazi Bruno Hähnel: «era nosso 

objetivo que um homem forte tivesse a palavra, e agora tínhamos um 

homem forte.»41 

Hitler tornou-se rapidamente o líder incontestado dos nazis, e, num 

memorando que escreveu em janeiro de 1922, delineou o modo como os 

anteriores líderes do movimento völkisch se haviam enganado. Tinham 

sido inteligentes mas «fantasticamente ingénuos», e «faltara-lhes o sopro 

quente do vigor jovem da nação». Hitler acreditava que o movimento 

precisava da «força impetuosa de obstinados comedores de fogo.»42  

E encontrou tais homens precisamente em Streicher, Röhm e Göring. 

Eram exatamente as pessoas de que precisava para o que definia como 

«um Partido de combate e ação». 

Hitler propunha assim não apenas uma visão racista e antissemita do  

mundo; não apenas uma análise das razões para a Alemanha ter perdido 

a guerra e estar agora a perder a paz; não apenas uma promessa de uma 

nação «sem classes». Propunha também uma direção que era empol-

gante, perigosa e calculada para apelar aos jovens. «Os velhos partidos 

treinam os seus jovens no dom da palavra», disse num discurso de julho  

de 1922, «nós preferimos treiná-los para usarem a sua força física. Pois 

vos digo, que o jovem que não encontra o seu caminho para o lugar onde, 

em última instância, o destino do seu povo está mais verdadeiramente 

representado, que apenas estuda filosofia e, num momento como este, 

se refugia atrás dos seus livros ou se senta em casa à lareira, não é um 

jovem alemão! Apelo-vos! Juntai-vos às nossas Divisões!»43 

Durante esse mesmo ano de 1922, um estudante agrícola de 21 anos 

na Universidade de Munique chamado Heinrich Himmler procurava dar 

sentido à sua própria vida. Nesse processo, absorveu muitas das crenças 

Holocausto renumerado.indd   40 03/10/2017   10:12



HOLOCAUSTO

41

da direita radical. Mas não era o antissemitismo tosco e emocional de 

homens como Julius Streicher que o movia. Ao invés, Himmler prefe-

ria a análise pseudoacadémica contida no trabalho de Houston Stewart 

Chamberlain. Sobre As Fundações do Século xix escreveu ser um livro 

«objetivo» e não cheio de antissemitismo «repleto de ódio»44. O jovem 

Himmler acreditava que conseguiria lidar com indivíduos judeus de 

modo profissional sem por isso deixar de compreender que, racialmente, 

os judeus eram uma ameaça. Em janeiro de 1922, por exemplo, conheceu 

um advogado judeu e descreveu-o no seu diário como «extremamente 

amável e educado», mas que mesmo assim «não pode esconder a sua 

judaicidade» porque lhe estava no «sangue»45. Himmler também apro-

vava tratar de modo brutal os judeus que os nacionalistas fanáticos ale-

gavam terem causado dano à Alemanha. Quando soube que o ministro 

dos Negócios Estrangeiros alemão, o judeu Walther Rathenau, havia sido 

abatido a tiro em junho de 1922, escreveu «Ainda bem […] Era um vilão.»46 

Como muitos que não tinham visto ação na Primeira Guerra Mundial, 

Himmler queria mostrar que podia ser um combatente valoroso. Depois 

de ouvir um discurso em Munique de um general que combatera no 

Báltico contra os bolcheviques em 1919, escreveu no seu diário: «Agora 

sei, com maior certeza do que nunca, que se houver outra campanha a 

leste, participarei nela. O Leste é o mais importante para nós. O Ocidente 

está simplesmente a morrer. A leste, precisamos de lutar e colonizar.»47 

Eram palavras inconscientemente proféticas, visto que Himmler orques-

traria posteriormente o genocídio «a leste» durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

O Himmler que emerge dos seus diários é um jovem reprimido e 

afetado que se tem em muito boa conta, e que tem problemas nas suas 

relações com as mulheres. Acreditava ser uma «daquelas pessoas»,  

«melancólicas» e «rígidas» e «que são necessárias à comunidade do povo, 

mas que em minha opinião irá perder-se um dia se não se casar ou ficar 

noivo, porque a natureza animal humana dentro de nós é demasiado 

poderosa.»48 Também acreditava que «o objetivo que qualquer homem 

deve ter» era «ser um homem reto, frontal, justo, que nunca é tímido 

nem tem medo e que é duro.»49 Como aconteceu com muitos outros, 

a carreira de Himmler foi prejudicada pelos problemas económicos de 

1922. Ele esperara poder continuar na Universidade de Munique para 
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estudar política depois de terminar os seus exames de agricultura, mas 

em vez disso, pelo outono de 1922, estava a trabalhar numa empresa de  

fertilizantes. Foi uma mudança de destino quase certamente causada  

pela hiperinflação que era agora generalizada, e que tornava difícil a  

pais da classe média financiar os estudos dos filhos. Himmler ainda não 

tinha conhecido Adolf Hitler, mas as suas crenças intelectuais e as suas 

circunstâncias pessoais já o predispunham a achar a sua mensagem 

atraente. 

Acima de tudo, nestes primeiros anos, Hitler e o seu Partido viam-se como  

revolucionários. Viviam num tempo de revoluções — das revoltas comu-

nistas em Berlim e Munique em 1919, ao putsch de direita de Kapp em 

1920. E, em 1922, Hitler estava não só preparado para falar da violên- 

cia como caminho para o poder, mas também pronto a comandar em  

batalha o seu próprio grupo paramilitar — as «tropas de choque» ou  

Sturmabteilung (SA). Originalmente membros da secção eufemisticamente 

designada como «de ginástica e desporto» do Partido, as SA garantiam 

a segurança dos comícios do Partido e os seus elementos agrediam os 

opositores políticos. 

Em outubro de 1922, Hitler alugou um comboio para levar cerca de 

800 tropas de choque a Coburgo, no norte da Baviera, uma região forte-

mente apoiante da esquerda. O seu objetivo era provocar um confronto; 

e conseguiu, com as SA a baterem-se nas ruas com os socialistas antes 

de declararem finalmente vitória. Na sequência de ações deste género, 

a verdadeira natureza do Partido Nazi ficou claramente à vista de todos.

Como todos os revolucionários, Hitler não estava preocupado com 

o sucesso das suas ideias nas urnas. Não precisava de se preocupar se 

uma maioria de alemães apoiava as políticas nazis — como o seu desejo 

de retirar a cidadania aos judeus —, o que até lhe dava jeito, pois não 

existiam provas de que a maioria dos alemães apoiasse essa ideia radi-

cal. Os nazis, devemos recordar, eram ainda um partido marginal ao 

qual se opunha uma substancial quantidade de grupos que despreza-

vam as suas crenças antissemitas e racistas. Com efeito, um estudo de 

padrões de voto nas eleições nacionais no início da década de 1920, revela 

que uma maioria de alemães votou em partidos que não concordavam 
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com políticas antissemitas50.  E não se deve esquecer que houve muitos  

alemães, como Josef Felder, mais tarde deputado social-democrata ao 

Reichstag, que sentiam repugnância ao ouvir o que Hitler tinha a dizer.  

Ele lembra-se de ouvir uma das diatribes antissemitas de Hitler no início 

da década de 1920, e de depois dizer a um amigo que «com sorte» Hitler 

«nunca subiria ao poder»51. 

No entanto, em 1922, parecia a Hitler e aos seus seguidores que os pres- 

ságios de uma revolução com sucesso eram bons. No mesmo mês em 

que Hitler levou as suas tropas de choque às ruas de Coburgo, um colega 

revolucionário — Benito Mussolini — viu os seus seguidores de camisas 

negras marcharem sobre Roma e provocarem uma mudança de governo. 

No final de outubro desse ano, Mussolini era primeiro-ministro de Itália. 

Entretanto, na Alemanha deu-se uma escalada da crise económica, quando 

tropas francesas e belgas cruzaram a fronteira alemã no início de 1923,  

e ocuparam a Renânia. A ocupação — resultado do incumprimento alemão 

de pagamentos de reparações — foi, sem surpresa, profundamente impo-

pular. Parecia que a República de Weimar nem sequer conseguia pro- 

teger as fronteiras alemãs. Na sequência da crise, as inscrições no Partido 

Nazi mais de duplicaram e, em novembro, existiam cerca de 55 mil filia-

dos. Foi um dos primeiros sinais de que este movimento florescia com 

a calamidade.

Na Baviera, Gustav von Kahr tornou-se comissário do Estado — na 

prática, um ditador. Hitler esperava agora poder forçar Kahr e as tro- 

pas alemãs colocadas na Baviera a apoiar os nazis e outros grupos para-

militares de direita numa marcha sobre Berlim. O que resultara para 

Mussolini em Itália resultaria agora, supunha Hitler, para os nazis na 

Alemanha. Na noite de 8 de novembro, as tropas de choque nazis inter- 

romperam um comício que Kahr conduzia na Bürgerbräukeller de 

Munique e marcharam pela cidade no dia seguinte. No que ficaria conhe-

cido como «Putsch da Cervejaria» participaram muitos nomes que viriam 

a desempenhar papéis importantes no Partido Nazi, incluindo Himmler 

(que por essa altura ainda não conhecia Hitler pessoalmente), Göring e 

Streicher — todos eles revolucionários dedicados. Durante a marcha por 

Munique, os nazis e os seus apoiantes confrontaram-se com a polícia na 

esquina do Feldenherrnhalle com a Odeonsplatz, no centro da cidade. 

Houve tiroteio e 16 nazis e quatro polícias morreram nesse dia.
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Todo o episódio foi mal concebido desde o princípio. Apesar de ter 

prometido apoiar o putsch quando Hitler o ameaçou na Bürgerbräukeller, 

Kahr denunciou os nazis assim que se libertou das suas garras. Hitler 

interpretara mal a disponibilidade potencial das autoridades bávaras de 

direita para apoiar a sua revolução, e não tinha um plano de recurso para 

pôr em prática se os revolucionários ficassem por conta própria. Mas ape-

sar de tudo isto, conseguiu transformar uma derrota humilhante num 

triunfo de propaganda.

Foi preso e levado a julgamento em fevereiro de 1924. Sabendo, em 

resultado do apoio inicial de Kahr na Bürgerbräukeller, que as próprias 

autoridades bávaras estavam implicadas no putsch, Hitler usou a sala de 

audiências como um palco para pregar ao mundo os seus ideais políti-

cos. Anunciou ser o «destruidor do marxismo»; longe de estar a praticar 

«alta traição», apenas pretendera criar as condições na Alemanha para 

«possibilitar a nossa libertação do pulso firme dos nossos inimigos.»52 

Hitler não se arrependia das suas ações. Em vez disso, parecia orgulhar-

-se delas. 

Hitler foi considerado culpado de alta traição — nenhum outro vere-

dicto seria possível face às provas contra ele. Mas o tribunal foi indul-

gente. O juiz, Georg Neithardt, era uma de muitas figuras importantes 

das autoridades bávaras que simpatizavam com os objetivos nazis. Como 

tal, Hitler recebeu a pena mais leve possível — cinco anos de prisão — 

com a expetativa de ser libertado por bom comportamento muito antes 

de a sentença ser cumprida por inteiro. 

O que é significativo neste episódio, em qualquer tentativa de com-

preender as origens do Partido Nazi como um movimento revolucionário 

e antissemita, não é tanto o caráter individual de Hitler — embora seja 

importante —, mas a combinação tóxica de circunstâncias que tornou 

possível a situação na Baviera. É difícil compreender como a ascensão 

de um grupo tão díspar de gente violenta podia ser tolerada num Estado 

civilizado sem levar em conta as condições turbulentas do período. 

Nos anos imediatamente posteriores à Primeira Guerra Mundial,  

os alemães lutaram com toda uma série de dificuldades que tornavam as 

suas vidas potencialmente arriscadas. A hiperinflação arrasou as poupan-

ças, a administração de Weimar parecia impotente face às intervenções 

estrangeiras — a chegada de tropas francesas e belgas a terras alemãs na 
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Renânia fora particularmente humilhante — e os revolucionários comu-

nistas ainda eram uma ameaça. A democracia parecia ter trazido pouco 

mais do que o caos. Mas, paradoxalmente, visto que os nazis eram um 

partido de violência, diziam oferecer um caminho para a estabilidade. 

Em resultado disto, uma pequena minoria de alemães — e apenas uma 

pequena minoria nesta fase — apoiava-os.

Finalmente, num momento de enorme sofrimento, Hitler era recon- 

fortante. «Ouçam», parecia dizer o subtexto dos seus discursos, «nenhum 

destes problemas é culpa vossa.» Ao longo dos meses seguintes, enquanto 

cumpria a sua pena de prisão, elaboraria com grande precisão a ideia de 

a quem é que ele achava que pertencia a culpa de todos os problemas da 

Alemanha. E porquê. 
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