
92 ULTIMELE ZILE ALE LUI HITLER

Acum se poate consacra liniştit ceremoniei ce se pregăteşte sub ochii săi.
De câteva minute, nişte soldaţi îşi fac de lucru febril în mica sală 

unde Hitler obişnuieşte să‑şi ţină şedinţele militare. Sub supravegherea 
lui Linge, scot scaune, mută mobile cu o anumită precipitare. Să fie 
oare, în sfârşit, pregătiri în vederea plecării?

Pe culoar apare un necunoscut în uniformă nazistă. Se numeşte 
Walter Wagner şi vine direct de afară. Este escortat de doi bărbaţi cu 
un aer sever. Locuitorii adăpostului îşi pun întrebări: cine o fi? Are 
vreo legătură cu trădarea lui Himmler? Adjutantul Rochus Misch 
chestionează un camarad: „Mi‑a spus, pe un ton laconic, că era vorba 
de un ofiţer de stare civilă. Am făcut ochii mari. «Da, e un ofiţer de 
stare civilă, fiindcă Hitler se va căsători!»”96.

Eva Braun jubilează. De câteva zile îşi imploră amantul s‑o ia de soţie. 
Nu se poate resemna cu ideea de a muri fără să poarte oficial numele 
celui pe care‑l iubeşte – acel bărbat întâlnit la München în 192997. Pe 
atunci nu avea decât 17 ani şi lucra în atelierul fotografului agreat de 
Hitler, Heinrich Hoffmann98. Foarte repede formează un cuplu. Ea îi 
pomeneşte de căsătorie. El îi răspunde că nu‑şi aparţine sieşi, că are 
deja o soţie, care este Germania. Astăzi Germania nu‑l mai satisface. 
Ca şi cu o metresă nedemnă de dragostea lui, a hotărât să rupă jură‑
mintele şi, de aici încolo, e liber să se unească cu Eva Braun.

Alegerea martorilor la căsătorie fiind limitată de evenimente, ei vor 
fi Joseph Goebbels şi Martin Bormann. Nici un martor feminin. Eva 
Braun n‑are dreptul să‑şi spună părerea şi‑i acceptă de bine, de rău 
prezenţa lui Bormann, acest om pe care tare‑l mai detestă. Amândoi 
îşi dispută de ani de zile afecţiunea lui Hitler; sunt geloşi pe influenţa 
pe care o pot avea asupra stăpânului. Bormann, ca mulţi dintre apro‑
piaţii lui Hitler, o judecă sever pe tânăra femeie: îi lipseşte profunzi‑
mea, se arată prea frivolă, mai preocupată de culoarea ojei unghiilor 
ei decât de politică. Hanna Reitsch, poate fiindcă era în secret îndră‑
gostită de Führer, merge până la o înfăţişa drept o semi‑idioată egoistă 
şi infantilă99.

Către ora 1 dimineaţă, viitorii soţi pătrund în sala de recepţie. Hitler 
e foarte palid la faţă, ca aceia care n‑au mai văzut lumina zilei de mai 
multe zile. Poartă tunica sa militară obişnuită, boţită toată de orele 
petrecute de el lungit pe pat. Singură cochetărie, şi‑a agăţat de ea insigna 
de aur a partidului, Crucea de Fier clasa I şi medalia răniţilor de război 
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din prima conflagraţie mondială. Eva Braun e surâzătoare şi îmbrăcată 
cu o rochie frumoasă de mătase albastru‑închis. Pe deasupra, şi‑a pus 
o capă de blană cenuşie şi pufoasă100. Cei doi miri se ţin de mână şi 
iau loc în faţa lui Walter Wagner. Acesta tremură de frică. Tot nu‑i vine 
să creadă că se află dinaintea stăpânului Germaniei. Cu glas nesigur, 
funcţionarul începe să citească cele două pagini‑tip despre obligaţiile 
căsătoriei sub cel de‑al III‑lea Reich. Pe măsură ce înşiră aceste obli‑
gaţii, Walter Wagner îşi dă seama că nu pot fi îndeplinite. Format şi 
condiţionat spre a respecta ad litteram regulile promulgate de regimul 
nazist, nu ştie cum să procedeze. Lipsesc o mulţime de documente 
oficiale, precum cazierul judiciar curat (de care Hitler nu s‑ar fi putut 
prevala, de vreme ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare după 
puciul său ratat din 1923), certificatul de la poliţie privind bunele 
moravuri sau garanţia loialităţii politice faţă de Reich a viitorilor soţi. 
Aporia este totală pentru funcţionar. Cu toate astea, Führerul nu poate 
aştepta. Finalmente, bărbatul se hotărăşte să facă o excepţie şi stipulează 
negru pe alb în actul de căsătorie că soţii au relevat împrejurările 
excepţionale ale războiului pentru a fi scutiţi de obligaţiile şi de terme‑
nele obişnuite. Aşadar numai în virtutea bunei‑credinţe a mirilor func‑
ţionarul le validează originile pur ariene şi faptul că nu sunt purtători 
de maladii ereditare101.

Vine apoi întrebarea esenţială. Wagner îşi drege glasul şi se lan‑
sează: „Mein Führer Adolf Hitler, doriţi s‑o luaţi de soţie pe domni‑
şoara Eva Braun? Dacă da, vă rog să răspundeţi: «Da, doresc»”102.

Ceremonia nu va dura decât zece minute – exact cât mirii să răs‑
pundă afirmativ, să semneze documentele oficiale şi să fie felicitaţi. 
Eva nu se mai numeşte Braun, ci Hitler103. Mireasa e atât de emoţionată 
încât greşeşte semnând documentul de stare civilă: începe să semneze 
cu un B majuscul ca pentru Braun, înainte de a‑şi veni în fire. B este 
şters neîndemânatic şi înlocuit cu un H de la Hitler.

Recepţia care urmează nu se prelungeşte mai mult de câteva minute104. 
Camera Führerului a fost aleasă spre a‑i primi pe cei câţiva invitaţi de 
marcă încă prezenţi în buncăr: generali obosiţi, funcţionari nazişti 
deprimaţi şi trei femei aflate în pragul unei crize de nervi – Magda 
Goebbels şi cele două secretare personale ale lui Hitler. Toţi au dreptul 
la câteva ceşti de ceai şi chiar la şampanie105. Numai Traudl Junge, cea 
mai tânără secretară (are doar 25 de ani), nu se bucură de acest rar 
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moment de destindere. Abia ce are vreme să‑şi prezinte felicitările 
proaspătului cuplu că se şi eclipsează, cu un aer anxios.

„Führerul era nerăbdător să vadă cât anume transcrisesem”, măr‑
turiseşte ea în memorii. „Revenea mereu în camera mea uitându‑se să 
vadă unde ajunsesem, nespunând nimic, dar aruncând priviri neliniştite 
la ceea ce‑mi mai rămăsese de dactilografiat din notele mele stenogra‑
fiate.”106 Traudl Junge e pe cale să treacă pe curat ceea ce‑i dictase 
Hitler chiar înaintea ceremoniei de căsătorie: testamentul său. Mai 
precis, testamentele: unul de ordin personal, al doilea, mai lung, 
politic. În testamentul său personal, Hitler începe prin a‑şi justifica 
mariajul inopinat cu Eva Braun – ca şi cum, în ochii lui, era necesar 
să explice un gest destul de curent, până la urmă, pentru un bărbat care 
trăieşte marital cu o femeie de atâţia ani:

Deoarece în toţi aceşti ani de luptă nu m‑am putut decide să‑mi 
asum responsabilităţile întemeierii unui cămin, acum, înainte de a 
pune capăt existenţei mele pământeşti, am hotărât să o iau de soţie 
pe tânăra care, după ani îndelungaţi de credincioasă prietenie, a 
venit, din propria ei voinţă, să‑mi fie alături în acest oraş practic 
asediat, cu scopul de a împărtăşi acelaşi destin cu mine107.

Un gest generos, dar care are un preţ: moartea! În paragraful ce 
urmează, el indică faptul că soţia sa îl va urma în mormânt. Cu acest 
prilej, deşi evocă sinuciderea, nu pomeneşte nicicum cuvântul precis:

Pentru a scăpa de infamia destituirii sau a capitulării, eu însumi şi 
soţia mea alegem moartea. Este voinţa amândurora ca trupurile 
noastre să fie imediat incinerate acolo unde mi‑am îndeplinit cea 
mai mare parte din munca zilnică în decursul celor 12 ani pe care 
i‑am pus în slujba poporului meu108.

Eva Braun, cu toate că e direct vizată de aceste cuvinte, nu participă 
la redactarea testamentului. Să fie oare măcar la curent cu „cadoul de 
nuntă” pe care i‑l pregăteşte soţul ei?109.

Traudl Junge îşi reciteşte notele încă o dată. Îşi dă seama de dimen‑
siunea istorică a sarcinii sale şi n‑are dreptul să greşească. Cu treizeci 
de minute mai devreme, când Hitler îi ceruse să‑l urmeze în încăperea 
zisă de „conferinţe” a buncărului [sau „sala hărţilor”], se aştepta să 
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retranscrie noi ordine militare. După cum obişnuia, începuse să se 
instaleze dinaintea maşinii sale de scris, cea special concepută cu litere 
mari, ca Hitler să le poată citi fără efort. „Stenografiaţi, vă rog, direct 
pe blocnotes”, i‑a indicat el atunci, contrariindu‑i astfel obiceiurile. 
Apoi, după un scurt moment de reflecţie, se lansase: „Iată testamentul 
meu politic...”.

După război, Traudl Junge nu va mai conteni să‑şi împărtăşească 
în presă, în memorii şi în faţa Aliaţilor decepţia pe care i‑a inspirat‑o 
acest text. Aştepta multe de la el, ca de la un epilog capabil să dea un 
sens tuturor suferinţelor declanşate de nazism, să facă intelectual accep‑
tabilă nebunia sângeroasă a unui dezastru programat încă de la redac‑
tarea volumului Mein Kampf din 1924. În loc de asta, secretara aude 
aceeaşi logoree nazistă pe care o cunoaşte prea bine şi mereu formu‑
lările atât de specifice limbii celui de‑al III‑lea Reich. Acest limbaj 
nazist, un intelectual evreu german, filologul Victor Klemperer, l‑a 
teoretizat şi i‑a dat un nume: LTI (de la Lingua Tertii Imperii). Victor 
Klemperer observă expansiunea şi generalizarea acestui nou mod de 
exprimare în decursul celor doisprezece lungi ani ai celui de‑al III‑lea 
Reich. Rămas în Germania, trebuie să se ascundă şi scapă ca prin 
minune de lagărele morţii. Abia după căderea regimului îşi va putea 
publica, în 1947, lucrarea consacrată acestei LTI. Potrivit lui, ea respectă 
nişte reguli perfect stabilite. Obiectivul ei este de a se adapta omului nou 
pe care regimul pretinde să‑l creeze pentru veacuri şi veacuri în şir110. 
LTI e făcută atât pentru a înspăimânta duşmanul, cât şi pentru a galvaniza 
poporul. Vocabularul pune în valoare acţiunea, voinţa, forţa. Cuvintele 
sunt repetate ca un duruit de tobă111, răspicate cu emfază şi agresivi‑
tate – cuvinte care permit banalizarea celor mai groaznice acte de 
cruzime. Astfel, nu e vorba de a ucide, ci de „a purifica”112. În lagărele 
de concentrare nu sunt eliminate nişte fiinţe vii, ci nişte „unităţi”113. 
Cât despre genocidul evreilor, el devine doar o „soluţie finală”114.

Testamentul politic al lui Hitler este el singur unul dintre cele mai 
elocvente exemple ale acestui limbaj. Führerul începe prin a se prezenta 
drept victimă, apoi dă vina foarte repede pe duşmanul lui dintotdeauna: 
evreul.

Nu este adevărat că eu sau oricine altcineva din Germania am fi 
vrut războiul din anul 1939. Acesta a fost voit şi provocat exclusiv 
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de acei oameni de Stat străini care aveau ei înşişi origine evreiască 
ori au acţionat în slujba intereselor evreieşti. [...] Pot să treacă şi 
secole, dar din ruinele oraşelor şi monumentelor [noastre] va renaşte 
ura împotriva adevăraţilor răspunzători, cărora trebuie să le mulţu‑
mim pentru toate acestea: evreimea internaţională [internationales 
Judentum] şi ucigaşii ei plătiţi115.

Traudl Junge se sileşte să restituie cât mai fidel stilul Führerului 
pornind de la notele ei. Sub privirea febrilă a şefului, continuă să bată 
la maşina de scris cât mai repede cu putinţă. Pasajul care urmează 
evocă, fără s‑o pomenească explicit vreodată, soarta pe care regimul 
le‑a rezervat‑o milioanelor de evrei:

Am explicat foarte clar faptul că evreimea, adevărata vinovată pen‑
tru această luptă criminală, va trebui să‑şi asume răspunderea dacă 
popoarele Europei vor fi din nou considerate pachete de acţiuni care 
pot fi vândute sau cumpărate la bursă sau [la] alte instituţii finan‑
ciare de către aceşti conspiratori internaţionali. Mai mult, n‑am 
lăsat nici o îndoială asupra faptului că nu vor muri de foame milioane 
de copii ai popoarelor ariene din Europa, nu vor muri milioane de 
adulţi şi sute de mii de femei şi copii în oraşele arse şi bombardate 
până la nimicire, fără ca adevăraţii vinovaţi să ispăşească pentru 
aceste crime, chiar [dacă] prin întrebuinţarea unor mijloace mai 
umane împotriva lor116.

În pofida consecinţelor fatale ale conflictului provocat şi aţâţat de 
politica‑i agresivă, Hitler nu regretă nimic.

După şase ani de război care, cu toate înfrângerile, vor rămâne în 
istorie drept manifestarea luptei celei mai glorioase şi mai eroice 
pentru existenţă a unei naţiuni, nu pot părăsi acest oraş care este 
capitala acestui Reich. Deoarece forţele noastre armate sunt prea 
reduse ca să reziste atacurilor inamicului şi fiindcă rezistenţa noas‑
tră a fost slăbită de nişte creaturi la fel de oarbe pe cât de lipsite 
de caracter, ţin să‑mi împărtăşesc soarta cu milioanele de alţi oameni 
care şi‑au asumat‑o şi ei pe a lor. În plus, nu vreau să cad în mâi‑
nile inamicului care are nevoie de un nou spectacol organizat de 
evrei pentru înveselirea maselor isterizate de ei.
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De aceea, m‑am hotărât să rămân în Berlin şi aici îmi voi alege 
moartea prin voinţa mea liberă în momentul în care voi considera 
că poziţia Führerului şi a Cancelariei înseşi nu va mai putea fi 
menţinută117.

În partea a doua a testamentului, el îşi confirmă oficial deciziile privi‑
toare la excluderile118 lui Himmler şi Göring, pe care‑i anatemizează:

Trecând peste lipsa lor de loialitate faţă de mine, Göring şi Himmler 
au adus prejudicii imense ţării şi naţiunii întregi purtând tratative 
secrete cu inamicul, fără încuviinţarea mea şi împotriva voinţei 
mele119, precum şi prin tentativele lor de a pune mâna în mod ilegal 
pe conducerea Statului120.

Pe urmă, ca succesor al său în fruntea celui de‑al III‑lea Reich, îl 
numeşte pe marele amiral Dönitz. Acesta nu primeşte titlul de Führer, 
ci de preşedinte al Reichului121. Cât despre Goebbels, el devine cance‑
lar. În totul, o duzină de ministere le sunt atribuite ultimilor fideli, fără 
a fi uitate Statele‑Majore ale armatelor terestră, aeriană şi navală – tot 
atâtea posturi virtuale, câtă vreme Statul şi maşina de război naziste se 
află pe marginea imploziei.

Hitler încheie cu un ultim sfat:

Dar, mai presus de orice, le recomand conducătorilor naţiunii şi 
subordonaţilor lor respectarea neabătută a legilor rasiale şi rezistenţa 
neîndurătoare la otrăvurile răspândite în toate naţiunile de evreimea 
internaţională122.

Traudl Junge e pe punctul de a termina, când este întreruptă de un 
Goebbles vădit tulburat – tocmai aflase de numirea sa drept cancelar. 
O refuză categoric, căci ea înseamnă că trebuie să‑i supravieţuiască 
stăpânului său. Aceasta nu e cu putinţă. Cu riscul de a complica şi mai 
mult sarcina secretarei, şeful propagandei germane decide să‑i dicteze 
propriul lui testament pe loc. „Sunt Gauleiterul Berlinului şi locul meu 
e aici. Dacă Hitler moare, viaţa mea nu mai are nici un sens”123, se 
lamentează el cu ochii în lacrimi. „Bateţi, Frau Junge, bateţi ce vă 
dictez.” Stilul e la fel de tipic nazist. E vorba de loialitatea sa faţă de 
Hitler şi de hotărârea de a nu supravieţui căderii naţional‑socialismului 


