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NICOLAUS VON BELOW

Nicolaus von Below s-a niscut pe mogia fargelin, lAngi
Anklam, in provincia Pomerania. Provenea dintr-o familie a
aristocraliei germane.

pilot in 1929 Ia Deutsche Verkehrsfliegerschule
(DVS - $coala Germani de Transport Aerian). Din 1929 pand
in 1933 a servit in Regimentul 12 infanterie. Von Below s-a
alaturat forlei aeriene germane gi a servit in Jagdgeschwa der 132
S-a angajat ca

,,Richthoferi' gi apoi a fost transferat la ]agdgeschwader 26.
Below a devenit atagatul Forlelor Aeriene (Luftwaffe) pe
langn Adolf Hitler incepAnd din vara anului 1937. El trebuia sd fie

legltura intre Hitler gi conducerea Luftwaffe. A delinut aceasti
funclie pini la data de 29 aprilie 1945, cAnd a reugit si piriseasci
Fuhrerbunkerul gi implicit, avAnd noroc, Berlinul.
El a fost arestat de britanici in 1946 9i linut prizonier pdni in
1948. Dupd rizboi, von Below gi-a scris memoriile. El a murit la 24
iulie 1983 la Detmold, Germania de Vest.

PRELUAND FUNCTIA
,,Timpul a;a-numitelor surprize a trecut", a spus Hitler intr-un
discurs linut in Reichstag, pe 30 ianuarie 1937. ,,Surprizele"
lui Hitler din anii precedenli (de exemplu, pe 26 februarie 1935

- crearea Luftwaffe ca o a treia parte independenti

a forlelor
armate, impreuni cu forlele terestre gi marina; 16 martie 1935 introducerea serviciului militar obligatoriu;
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martie

I 93 6 -

intrarea

trupelor germane in regiunea demilitarizati a Renaniei) au stirnit
entuziasm in rAndul poporului german 9i au gisit aprobare din
partea acestuia. Toate misurile care vizau revizuirea Tratah:lui de
la Versailles erau populare. Intenfia lui Hider de a nu acliona in
plan militax in anul 1937, pentru a nu pune din nou lumea intr-o
stare de surprizi gi ingrijorare, a fost primiti cu satisfaclie de
PoPor.

De asemenea, noi, soldafii, am salutat aceasti decizie gi am
sperat la o anumiti normalizare a situaliei existente, extrem de
necesari pentru pregitirea forfelor armatei germane in caz de
rizboi. inci de la ocuparea landurilor noastre din Renania, eu,
in calitate de cipitan, am indeplinit func1ia de comandant al
unei escadrile de lupti desfagurate pe aerodromul Di.isseldorfLauhausen. Construirea unei flote aeriene li antrenarea pilolilor
de lunti a necesitat mult timn si mult cfilrt.
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in primivara anului

1937, am avut motive
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si cred ci vor fi

efectuate schimbiri majore in cadrul avialiei, aEa cum menlionase

comandantul Legiunii Condor din Spania.
Pe 15 iunie, aflindu-mi la moqia din Nienhagen a pirin!ilor
viitoarei mele solii, lingi Halberstadt, am primit un telefon prin

prinz pentru a mi
prezerLta Ia geful de personal din Ministerul Aviafiei. Mi s-au dat
instrucfiuni precise cu privire la ce uniformd ar trebui se port in
fafa acestui ofiler. Acest lucru m-a descurajat pulin gi am lnceput,
in mod firesc, si pun intrebiri, dorind si aflu la ce se ma agtept
de la acest telefon. Rispunsul a fost evaziv, ceea ce m-a pus pe
care mi se ordona si ajung la Berlin a doua zi la

gAnduri.

Din

experienla mea anterioari, gtiam ci uniforma de
ceremonie pe care trebuia si o imbrac era necesari doar in cazurile
in care insugi ,,comandantul gef al tufuror forfelor armate" era
prezent sau ar trebui se me prezint personal la el.
Din presi, am aflat de cipitanul Mantius, ataqatul Luftwaffe
pe l6ngd Hitler, ci s-a pribugit, in urmi cu ceteva siptimAni, in
timpul unui zbor. Nu mi-a fost prea greu si ghicesc ci trebuia si
ocup postul lui Mantius. Aceasti oportunitate m-a emolionat cu
adevirat. Cu greu am dormit in noaptea respectivi. Aveam afunci
29 de

anl

A doua zi dimineafi, miercuri, 16 iunie 1937, exact la ora

9,

am ajuns la Berlin gi m-am dus si raportez gefrrlui departamenhrlui

de personal Luftwaffe. De cdteva siptimAni, aceasti funclie era
delinuti de colonelul Ritter von Greim, sub conducerea ciruia
activasem acum doi ani, in escadrila de luptn Richthofen, ca atagat
la Cartierul General al Grupului. intAlnirea noastri a fost cordiali.
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Dar am sperat degeaba sa aflu ceva de la el. El nu m-a informat
decAt ci la ora 10.00 ar trebui si mi prezint la Goring gi acolo voi
afla mai multe.
Vila unde igi avea biroul Goring era amplasate in gridinile din
spatele Ministerului Aviafiei, aproape de clidirea fostei Camere a
Deputafilor, care acum se mrmea ,,Casa Pilo{ilor" gi care adipostea
9i ,Clubul Aero", intr-un triunghi format din Piala Leipzigerplatz,
strada Leipziger ;i Albrechtstrasse.
Exact la ora 10.00 am intrat in aceasti vile 9i dupn o scurtdl
agteptare, am fost condus printr-o receplie in biroul neagteptat

lui Goring. Patru ugi de sticli inalte care dddeau spre
terasi, aritau faptul ci acest birou a fost creat din patru camere
mai mici. Mobilat ffri gust, el impresiona atit pe propietar cAt gi
pe vizitator. De la o distanfi destul de mare, l-am vizut pe Goring
de mare al

in centrul camerei, agezat la imensul siu biroul gi aproape mascat
de fotografiile aflate pe birou, in fafa lui. M-a rugat si mi apropii gi
si mi a;ez. L-am salutat cu mAna intinsi gi am raportat Ia intrarea
mea. A inceput si mi examineze cu atenlie gi apoi mi-a pus cateva
intrebiri: sunt necisitorit? Am confirmat, adiugAnd ci mi voi
cisitori in zilele urmitoare. Goring a pirut surprins gi totodati
nemulpmit ci nu fusese informat despre asta. M-a intrebat daci
gtiu ce am de ftcut. Am rispuns ,,nu" fari ascunziguri. Apoi m-a
informat ci ar trebui si ocup funclia de atagat Luftwaffe pe lingi
Hitler s,i m-a intrebat daci accept aceast post. Nici micar nu am
avut timp si reflectez, ci el a continuat: daci nu sunt in stare si-i
fiu devotat lui Hitler, trebuie si spun imediat. Doream aceast post?
Am rispuns afirmativ la intrebarea lui Goring. Pur gi simplu nu imi
puteam imagina cat accasttr numire mi-ar schimba cumva statutul
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de ofi1er. intr-adevir,

in

1934 am depus

jurimAntul de fidelitate

fa{n de Adolf Hitler.

De neuitat a fost o alte afirmalie a lui Goring. Ei mi-a spus

in calitate de ataqat militar, md supun doar lui Hitler

gi

trebuie

sd,

ci,

mi

dedic in totalitate acestei funclii pentru o perioadi de aproximativ

doi ani. in activitatea mea

;i in indeplinirea obiectivelor

mele

referitoare la inaltul Comandament al Luftwaffe (OKL), ar trebui

si mi consult cu aghiotantul siu principal, colonelul Bodenschatz.
Acesta rdmAne, ca gi pAni acum, ofilerul de legituri al lui Goring
pe lAngn Hitler gi nu are nicio legituri cu ce o si fac eu. Goring
mi-a ordonat sd md duc la Cancelaria Reichului gi si ml prezint
acolo colonelului Hossbach. El, Goring, va fi la Fiihrerla ora 13.00
qi

mi

va prezenta personal lui. Trebuia si-l a;tept acolo.

M-am bucurat ca aceaste conversalie nu m-a luat complet prin
surprindere. Goring m-a informat despre o intdlnire cu adevarat
importanta gi despre acest post neobignuit pentru un tdnir ofiler.
inci nu-mi era clar daci noua mea numire ayusese deja loc sau
daci insus,i Hitler avea ultimul cuvant. in primul rind, a trebuit
si mi prezint colonelului Hossbach. Nu era o persoani complet
necunoscuti mie. in Ministerul de Rizboi, era considerat un ofi{er
lipsit de importanfi. Observafii critice despre el, fhcute de citre
ofilerii Statului Major al fo4elor terestre, ajunseseri gi la urechile
mele.

Primul pe care l-am lntAlnit in Cancelaria Reichului a fost
atagatul Marinei pe lAngi Hitler, cipitanul von Puttkamer. inalt,
cu

pirul

scurt, cu un aspect elegant, fuma trabuc. Pu[in mai tdrziu,

a apirut 9i colonelul Hossbach. M-am prezentat destul de corect,
pentru ci gtiam funrtc bine cAt de mult fne colonelul la formalisme,
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avind gi o porecli
prusac". El mi-a vorbit amabil qi
"Ultimul
s-a oferit si mi conduci in apartamenttl F hreralai, pentru a putea
si-i raportez personal despre sosirea mea. M-am opus, deoarece
fusesem instruit de Goring siL-l agtept, urmAnd sd, md prezinte
el. Hossbach a luat act de acest lucru cu nemulgumire, dar tot i-a
cerut lui Puttkamer si mi conduci la apartamentul Fuhrerului la
momentul potrivit. Apoi s-a retras. Prima mea impresie despre el
a fost aga cum me agteptam.
Dupi un timp, Puttkamer gi cu mine am pornit pe coridoarele
acesta

Iungi, spre apartamentul Filhrerului, situat in clidirea veche a
Cancelariei, care fusese construiti in secolul al XVIII-lea, gi in
care, de Ia formarea Imperiului German in 1871, era regedinla
primului cancelar al Reichului, prinfului Otto von Bismarck gi al
tuturor celorlalli cancelari. Hitler, devenit cancelarul Reichului, a
renovat complet aceasti clidire conform proiectului arhitectului
Ludwig Troost.

Dupi ce am mers destul de mult de-a lungul coridoarelor, am
ajuns intr-un hol mic, iar de acolo am continuat pe un hol ceva
mai mare in partea principali a clndirii. Deja locafia incepea si se
populeze cu un numir mare de civili, in principal din rdndurile
partidului, SA 9i SS . Desigur, din toate pdrfile mi se aruncau
priviri mirate. Unii au venit si se prezinte, allii erau prezentali de
Puttkamer. Mi-am amintit doar de aghiotantul qef al lui Hitler,
Ob ergrupp enfilhrer Wilhelm Bruckner.
Sosirea lui Goring la Cancelarie se fhcea simliti deja de departe.
De pe stradi se auzeau exclamalii puternice de ,,Heil!". Apoi
comenzile, clacsoanele maginilor toate contribuiau la hirmilaia
generali. La aparilia lui (ioring, toli cei prezenli gi-au intins mAna
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inainte ca un semn de ,,salut german". Goring (am putut obsewa
adesea acest lucru mai tArziu) nu rispundea la toate saluturile' un
gest uret pe care il frcea fie ci era vorba de un ministru sau un
simplu membru de partid. L-am salutat gi am fost instruit si agtept
pAni mn suni. Timpul a trecut repede Ei dintr-o dati Goring m-a
invitat sil urmez. Dupi ce am trecut prin doui ugi mari, 9i dupl
cAliva pagi am ajuns in aga-numitul salon mic, m-am trezit in fala

aceasti sali imensi, aproape pitrate, era o masi rotundi mare, cu

l4

lui Hitler care intrase din cealalti parte. Cu toate acestea, am reuqit
si salut gi deja mi pregiteam si mi prezint, dar Goring a preluat
iniliativa, prezentdndu-m| Fiihrerului. Acesta mi-a dat o mini Ei
m-a salutat ftrl si uzeze de forma acceptatl 9i deloc ln mod militar.
inainte de asta, il intilnisem deja pe Hitler de doui ori. Prima
dati in vara anului 1934, la scurt timp dupi lichidarea lui Rohm.
Blomberg, cu ocazia discursului Fiihrerului in fala generalilor
forlelor terestre, la cazinoul ofi1erilor de la locul de pregitire
militari Zossen-Uterbog, ne-a Prezentat, pe mine 9i pe fiul siu,
Axel. A doua intdlnire a avut loc in martie 1935, atunci cAnd Hitler
a izrtal escadrila de lupti condusi de Richthofen din Staaken 9i
Doeberitz, unde delineam func1ia de aghiotant pe lAngi Cartierul
General al Grupului.

Dar, cu atdt mai mult, gandurile mele erau ocuPate cu o
realitate din ce in ce mai clari a faptului ci, din aceasti zi, cariera
mea de soldat s-a schimbat pentru totdeauna.
Apoi, dupn raportul meu scurt gi clar, Goring a pirisit
Cancelaria. Dupi, impreuni cu cei prezenli, inclusiv Bruckner qi
Puttkamer, ne-am pregetit Pentru prinz. Din micul salon printr-o
cameri mai mare - o cameri pentru fumitori (cum se numea

inci

de pe vremoa

lui Bismarck) -,am intrat in

sala de mese.

in

lingi
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patru mese rotunde
mai mici, cu s,ase scaune lAnga. A venit gi Hitler Ei s-a aqezat la
masa mare cu spatele la fereastrd. Pe peretele opus se afla un tablou
al artishrlui Kaulbach, ,,Portretul zeilei soarelui".
Am gisit un loc la una dintre mesele laterale. in cele din urmi,
m-am putut relaxa un pic. Partea oficiali se terminase, iar acum
puteam si-i observ pe cei din jurul meu, cit gi ceea ce se intiLrnpla
la celelalte mese. Hitler s-a agezat la intAmplare fa{i de unde eram
eu, dar il vedeam destul de clar. Disculia de la masa lui a gravitat
in jurul celor mai recente evenimente din Spania gi Moscova. De
la aceasti primi masi, mi-am amintit citeva dintre observaliile lui
Hitler la adresa Angliei. El credea ci Marea Britanie ar trebui sd
realizeze ce ameninlare reprezinti bolgevismul pentru Europa gi
cAt de brutal 9i sistematic iqi atinge obiectivele Stalin. Ei bine, daci
Europa va fi uniti, aceaste ameninlare din Est va fi opriti'. Aga
cum am auzit mai tirziu, aceste observalii ale lui Hitler erau legate
de viitoarea vizitd la Londra a Ministrului Afacerilor Externe,
baronul von Neurath.
PrAnzul nu a durat foarte mult. Dupi aproximativ o ori, Hitler
o mulflme de scaune, iar

s-a ridicat de la masi,

ea se aflau alte

cici dupi-amiazi

avea diverse

intdlniri. A

trebuit si ies dupi el pentru a afla data de incepere a serviciului
meu: pini la urmi, trebuia si me cesetoresc peste zece zile. Cu alte
cuvinte, nici nu mi-am inceput bine serviciul, ci trebuia si-mi iau
concediu. I-am explicat situalia mea lui Hitler, iar el mi-a aritat
in{elegere, chiar cu o oarecare cilduri, d6ndu-gi acordul deplin.
Am fost un pic descurajat de faptul cd in prima zi L-am
cunoscut pe Hitlcr clin accastl postura nea$teptate. Ideea mea
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despre personalitatea sa stitea sub impresia rolului pe care il juca

probleme militare: daci Hitler dorea sd afle sau si transmiti ceva,

ln viala public6, precum gi a caliti'$lor sale de Fuhrer al partidr;Jtti.
in primele zile nu m-am simlit fericit in noua mea funclie:

trebuia si-i fac legitura imediat cu ministerul sau cu unul dintre

nu gtiam pe nimeni, nu aveam contact cu alli ofileri gi mi se pirea
ci sunt singur gi abandonat intr-o multime imensi de oameni. Pe
scurt, nu am gisit teren comun cu acei oameni cu care lucram. A
trebuit si lndur o mullime de experien{e noi, si fac cunogtinfl cu
nenumirali oameni gi si invil multe lucruri absolut neobignuite
pentru mine.

Odati, cind l-am intrebat pe Dohring care era pirerea lui
despre Hitler, el, in stilul siu sigur, mi-a rispuns cu o zicali
chinezeasci: ,,Oamenii mari sunt un dezastru pentru societate".
Chiar din primele zile ale serviciului meu, a trebuit si rezolv
citeva sarcini speciale. Am profitat de ocazie si discut cu colonelul
Bodenschatz, aghiotantul personal al lui Goring, in legdturi cu o

comandanfii forlelor armate. Eram responsabil de acest lucru.
Hossbach acorda o mare importan{i faptului ci datoria de atagali
militari se limita la perioada in care Hitler igi exercita func{iile de
cancelar al Reichului, gefde stat gi comandant suprem al forlelor
armate. Cu toate acestea, treburile de partid sau activitilile private
(inclusiv participarea la concerte gi teatre) nu aveau nicio legituri
cu serviciul atagalilor militari, ci erau exclusiv in competenfa
aghiotanlilor sii personali.
intr-o seari, Hitler era programat si meargdla Opera Germani
de Stat din Charlottenburg. Acolo, Teatrul La Scala din Milano
a fhcut un tur - Puccini, a interpretat una dintre operele mele
preferate, Boemia. Am reugit si-l conving pe Bruckner ci voi merge
cu bucurie acolo. A fost de acord, gi chiar l-am vizut bucuros ci a

lucrare comun6. Cu timpul, el mi-a fost de mare ajutor. Avdnd
experienli de viafn, colonelul a fost capabil si stea departe de tot
felul de intrigi. Cdnd apirea o situalie dificili, se retrigea, dupi
cum a spus-o, pe ,,culoarul niminui' gi se dovedea a fi inaccesibil
chiar gi prin telefon, dar pistrdnd contachrl daci era necesar.
Bodenschatz gi-a asigurat un anumit grad de independenli gi a
menfinut relafii bune cu persoane importante ale statului, forlelor
armate qi partidului, fbrl a trece de o anumiti granili de incredere.
Am primit de la el sprijinul pe care Hossbach nu mi l-a dat, degi el,

gisit pe cineva care si-l insofeasci pe Hitler. De asemenea, Hitler
a fost de acord imediat, dar era uimit ci un ofi1er din anturajul siu
era interesat de muzici. Am aflat cd Hossbach gi Puttkamer au fost
bucurogi ce au reugit si se sustragi evenimentului muzical. Hitler
m-a intrebat imediat daci gtiu Boemia. El a fost clar surprins ci
ascultasem aceasti operi muzicali de mai multe ori in Hanowa,
Dresda gi Berlin. PAni atunci, nu binuiam cit de legat era Hitler
de muzici. in seara aceea, a vorbit entuziasmat despre Ba1'reuth gi

Bodenschatz, avea o mentalitate de prusac, a fost mai aproape de

in iulie, Ia scurt timp dupi intoarcerea mea din luni de miere,
am alrrt din nou ocazia unei conversafii intre patru ochi cu Hitler.
'.lrebuia si semnczc niftc actc dc promovare a unor tineri ofileri.
Pentru aceasta, a trchuit sil z.brrr la Bayreuth, intrucAt Hitler,

mine decAt Hossbach, care era bavarez.
Pe 23 iunie, am fost numit atagat Luftwaffe pe

Misiunea mea crir

sr1

stau

lingi

Hitler.

toati ziua la dispozi\ia Filhrerului in

Wagner.

