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Que sorte para os governos que o povo não pensa.
Adolf Hitler

Não há nada mais perigoso no mundo do que
ignorância franca e estupidez consciente.
Martin Luther King
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Prólogo

Um pouco de contexto…

Nenhum outro líder ou movimento político recorreu tanto a eventos catastróficos para subir ao poder quanto Adolf Hitler e o Partido Nazista.
Hitler jamais teria ido de “Indigente de Viena” (apelido com que o antes
confiável colega Hermann Göring mais tarde o tacharia) a “Führer” não fossem
as condições apocalípticas criadas pela Primeira Guerra Mundial (1914-8) e
suas consequências. Desprezado como um mendigo desequilibrado antes da
guerra, depois dela Hitler foi alçado à condição de figura messiânica. “O que
aconteceu sob o comando de Hitler”, diz o historiador Ian Kershaw, “seria inconcebível sem a experiência da Primeira Guerra Mundial e o que se sucedeu.”1
Muito menos evidente é a maneira como as experiências da juventude de
Hitler, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, forjaram o conquistador da Europa a partir daquela argila humana pouco promissora. Que
misteriosa confluência de natureza, estímulo, acaso e oportunidade levou ao
surgimento de um dos ditadores mais sanguinários do século xx? O que, em
suma, criou o Führer?
Todo indivíduo é moldado intensamente por experiências extremas da
infância e da juventude, e Hitler não foi exceção. Suas lembranças na Frente
Ocidental foram companheiras constantes por toda a sua vida, passageiras
melancólicas em sua trajetória rumo ao poder, influenciando todos os seus
pensamentos, todas as suas ações. E ele tinha uma lembrança formidável dela.
Ao contrário de muitos outros soldados da época, que ansiavam voltar para
9
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casa e ficaram aliviados quando a guerra acabou, Hitler se deleitava com a
batalha, recusava-se a aceitar a derrota e mergulhou em um extremo descontentamento com o armistício. A guerra foi um ferro candente que marcou sua
personalidade, um delírio incendiário, uma dança inesquecível com a morte.
No entanto, a Grande Guerra de Hitler não recebeu a devida atenção.
Biógrafos tendem a marginalizá-la, a relegá-la à condição de rito de passagem,
de aventura da juventude; ou a descrever o desempenho dele como soldado.
Contudo, como o próprio Hitler declarou em muitas ocasiões, aquela guerra e
suas consequências imediatas foram as experiências pessoais mais formativas de
sua vida e exerceram um impacto imenso em tudo o que se seguiu.2 Realmente,
a “primeira guerra” de Hitler demanda uma reclassificação como o fator que
ocasionou sua ascensão ao poder. Mas, para a maioria das pessoas, a participação dele no conflito, e no que a sucedeu, permanece curiosamente obscura.
Os censores e os mitômanos do nazismo não ajudaram. Após sua eleição
como chanceler, Hitler despendeu esforços extraordinários para abafar os
fatos sobre sua juventude — chegando até mesmo a exigir a execução de um
“marchand” com quem fizera amizade quando era jovem e que ameaçou revelar
detalhes incômodos do início da vida dele em Viena. Tão extremas foram as
medidas adotadas por Hitler e pelos propagandistas do nazismo para preservar o
mito do Führer que cabe perguntar: o que eles estavam escondendo e por quê?

Talvez um pouco de contexto possa ajudar a preparar o cenário para a
história a seguir. O mundo em que Hitler nasceu, em 1889, estava vivendo o
ápice de um período de imenso desenvolvimento econômico, expansão colonial e agitações sociais. Os anos 1890 foram os estertores finais da Era de
Ouro, e para algumas pessoas foi uma década excepcionalmente dourada. Na
Europa, em 1890, o decil mais rico (os 10% mais ricos) detinha quase 90%
da riqueza total (situação que se manteria até 1914), conforme demonstrado
pelo economista Thomas Piketty.3 A maior parte do resto da população vivia
em estado de imensa pobreza, baixa expectativa de vida e constante ansiedade.
As potências europeias se animavam não tanto pelas injustiças sociais
internas quanto pela atração do Novo Imperialismo no exterior, sobretudo a
disputa para controlar a vastidão de recursos dos territórios africanos ainda
não dominados. O resultado da Corrida à África, que transcorreu entre 1870
10
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e 1913, foi na prática um saque total conforme as nações europeias avançaram
sobre o continente para capturar e trinchar essa antiga malha de terras tribais.
Como disse Thomas Pakenham em seu clássico The Scramble for Africa: “A
África foi partilhada feito um bolo, e as fatias foram devoradas por cinco
nações rivais. Até o fim do século, as tensões geradas pela Corrida ajudaram
a contaminar o clima político na Europa, deixaram a Inglaterra e a França na
iminência da guerra e precipitaram um conflito com os bôeres, a guerra mais
custosa, longa e sanguinária desde 1815”.4
Com a Corrida, os dois maiores imperialistas — França e Inglaterra — acabaram disputando os espólios mais fartos, enquanto à Alemanha, derrotada
e perigosamente amargurada, coube um punhado de restolho. Essas novas
apreensões coloniais não reverteriam o lento declínio das maiores potências
imperiais. Os britânicos e os franceses já pressentiam os sinais do eclipse. A
economia da Alemanha e a dos Estados Unidos cresciam a um ritmo mais
acelerado e logo iam se fortalecer o bastante para ameaçar a hegemonia da
Inglaterra e da França, cuja dominação colonial cobria o mundo de rosa e azul.
Os trabalhadores também queriam uma parte da riqueza mundial. Inquietações internas corriam o risco de refrear a cobiça e o poder das classes
detentoras do capital. Por toda a Europa, os movimentos operários rugiam
com todas as forças, em meio à formação de novos partidos socialistas ou
“trabalhistas”: o Sozialistische Arbeiterpartei (sapd) da Alemanha, em 1875; o
Labour Party da Inglaterra, em 1900; e o Parti Socialiste de France, em 1902.
O American Populist Party (ou People’s Party), um partido de trabalhadores
rurais, teve seu auge durante o pânico financeiro de meados da década de
1890 (antes de ser assimilado pelos democratas).
Concomitante a isso, a ascensão do nacionalismo econômico gerou um
espírito de patriotismo agressivo e rivalidade racial. Povos inteiros — nações,
religiões, tribos — foram classificados como “superiores” ou “inferiores” com
base na teoria do “darwinismo social”, em voga. Em suma, essa aplicação distorcida da ciência da evolução na sociedade humana estabelecia que a “raça
mais apta” um dia governaria o planeta.
Quando o mundo adentrou o século xx, um novo conservadorismo social
ganhou força na juventude europeia, caracterizado por uma fé ressurgente
em Deus, no rei (ou cáiser ou tsar) e na pátria. Muitos estudantes franceses
e alemães, especialmente, rejeitaram a decadência da geração de seus pais e
11
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ansiaram pelo regresso às Antigas Certezas.5 O nacionalismo militante inflamou
o preconceito europeu contra minorias étnicas. Os judeus, em particular, foram
amplamente aviltados e perseguidos com regularidade. No fim do século xix,
os russos realizaram enormes pogroms, ataques violentos contra comunidades
judaicas. O resultado foi que centenas de milhares de judeus do Leste Europeu
fugiram para a Europa Ocidental, e muitos se estabeleceram na Alemanha e
no Império Austro-Húngaro, principalmente em Viena.
Os franceses apresentaram uma modalidade menos sangrenta, mas não
menos perniciosa, de discriminação dos judeus. O Caso Dreyfus (1894-1906),
em que um oficial judeu foi acusado injustamente de traição, dividiu a nação
e expôs as profundezas do antissemitismo na França.
As massas estavam menos interessadas na crueldade em colônias distantes
contra uma minoria perseguida e mais nas invenções deslumbrantes da Era das
Máquinas, que atingiu o auge entre 1890 e 1920: prédios colossais, máquinas
voadoras fabulosas, automóveis luzidios, armas de poder destrutivo sem igual e
ainda sopas enlatadas, radioatividade, o cinematógrafo (precursor do projetor
de cinema) e os primeiros indícios científicos de que o co2 causa aquecimento
global. A série impressionante de descobertas prefigurou a maneira como as
pessoas viveriam pelos cem anos seguintes.
Era extasiante a vida na aurora do século xx para aqueles que tinham o
poder e a riqueza de desfrutar dela. E um dos sóis que mais brilhavam no
horizonte era uma entidade política jovem, recém-unificada e carregada de
confiança: Deutschland.

Não podemos compreender a vida de Hitler sem entender a devoção que
ele nutria pelo Estado alemão, a pátria de seus sonhos juvenis. Ia além de mero
patriotismo. Era um desejo visceral por um futuro governado por uma Grande
Alemanha, uma Pan-Alemanha. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra
Mundial, isso parecia factível, até mesmo inevitável, aos olhos dos poucos
supremacistas alemães e militaristas prussianos que Hitler tanto admirava.
A base histórica para a paixão de Hitler era a criação do Império Alemão
em 1871 — o resultado da unificação de 26 reinos, ducados e principados
que haviam dominado a Europa Central desde a derrota de Napoleão em
1815. A mão firme de Otto von Bismarck, o Chanceler de Ferro, agregou
12
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esses constituintes em um Estado unificado, que passou a ser liderado pelos
prussianos e pelos cáiseres da Casa de Hohenzollern após sua vitória enfática
na Guerra Franco-Prussiana de 1870-1.
O novo Reich alemão viria a se beneficiar da união política e de uma zona
interna de livre comércio (a Zollverein), que disseminaria os frutos do sucesso
econômico da Prússia para a Baviera. Contudo, “raça” e “cultura” eram incentivos
igualmente potentes para a unificação. A Deutschland se inspirava no pangermanismo — o reconhecimento de um Estado mútuo, unido por uma língua (92%
da população falava alemão) e uma religião (a maioria se considerava luterana)
comuns, e por um senso palpável de destino nacional, oriundo da crença na
supremacia da cultura alemã e de uma forte noção do que significa ser “alemão”:
não tanto uma nacionalidade, mais como uma sensação ou um espírito que voltaria ao passado distante — para além do Sacro Império Romano-Germânico,
remontando ao mundo ancestral de tribos teutônicas e mitologia wagneriana.
A unificação da Alemanha foi acompanhada de quatro décadas (1871-1913)
de intenso crescimento econômico, abastecido por uma população que subiu
de 41 milhões para 68 milhões no mesmo período. Em 1900, a Alemanha já
havia suplantado a Inglaterra como a maior economia da Europa e possuía a
segunda maior malha ferroviária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.6 Em 1913, tornara-se a maior exportadora de aço da Europa ao
superar a Inglaterra. A nova Alemanha também oferecia as políticas sociais
mais progressistas do continente. Nos anos 1880, Bismarck havia introduzido o primeiro sistema de bem-estar social da Europa e promulgado leis que
permitiam que operários tivessem plano de saúde e seguro contra acidentes,
e que previam benefícios para mães e um plano de previdência nacional, tudo
muito antes de qualquer outra nação desenvolvida.7 Desde 1871, todos os
homens alemães tinham direito a voto, uma liberdade que só alcançou toda a
população britânica masculina em 1918 (o sufrágio universal foi concedido às
mulheres alemãs em 1918, dez anos antes da concessão às mulheres inglesas).
Em suma, ao contrário do que a Inglaterra, a França e a Rússia (conhecidas
como a Tríplice Entente) descreviam falsamente como uma tirania ameaçadora na década que precedeu o início da Primeira Guerra Mundial — alguns
historiadores ainda comparam a Alemanha pré-1914 com o regime nazista —,
a Alemanha era, na realidade, o país mais liberal da Europa, com um vibrante
Partido Social Democrata.8
13
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Na Prússia, por sua vez, as entranhas autoritárias desse Estado de liberalismo progressivo espreitavam. A classe militar prussiana ansiava expandir as
fronteiras da Alemanha, proteger o Reich contra a ameaça da Rússia e adquirir
um império colonial nos moldes do britânico e do francês. Nos primeiros anos
do século xx, os comandantes prussianos não detinham a influência política
necessária para atingir tal meta. Contudo, passavam uma imagem e um tom
agressivo o bastante para inflamar a beligerância da Tríplice Entente, o que
levou ao efeito perverso de enfraquecer o governo civil de Berlim e reforçar
os generais prussianos, acelerando a marcha rumo à guerra.
Sentindo-se oprimidos pelo torno triplo constituído por Rússia, França e
Inglaterra, os líderes militares da Alemanha elaboraram um plano fantástico
de guerra “preventiva”, uma “corrida à fortaleza”, para se precaver contra um
ataque dos supostos inimigos e proteger o jovem Reich.
Em julho de 1914, Berlim o acionou. Quando o chanceler Theobald von
Bethmann-Hollweg entregou de fato o controle da nação às Forças Armadas,
os generais prussianos inventaram uma causa para a guerra a partir de uma crise
administrável nos Bálcãs. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando
não foi propriamente o motivo da Primeira Guerra Mundial, não mais do que
a agitação das asas de uma borboleta: a morte do herdeiro ao trono austro-húngaro apenas proporcionou lenha para aqueles em Viena e Berlim que já
estavam determinados a começar uma.9

Nenhum grupo ansiava mais pela guerra com os sérvios do que a minoria
germanófona da Áustria, os “pangermânicos” extremamente leais, incluindo
a família de Hitler, que se via parte de uma minoria inquieta dentro do poliglota Império Austro-Húngaro, uma relíquia étnica peculiar das convulsões
históricas do século xix.
Uma breve recapitulação dessas agitações ajudará a compreender por que
o jovem Hitler, um austríaco, cresceu fascinado pela nação alemã, desprezando o regime austro-húngaro. Em 1815, o Congresso de Viena, formado
para negociar a reconstrução pacífica da Europa após a derrota de Napoleão,
criou uma vaga associação de 39 estados alemães, ou principados, conhecida
como Confederação Alemã, a maior parte da qual viria a ser unificada por
Bismarck mais tarde (como visto anteriormente). Ela foi concebida como
14
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o prelúdio de um Estado moderno que viria a substituir o decadente Sacro
Império Romano-Germânico.
Dilacerada por conflitos internos e disputas de poder, a Confederação não
conseguiu se consolidar, fraturou-se com as revoluções democráticas que se
espalharam pela Europa em 1848 e acabou por se desintegrar quando a Prússia e a Áustria, seus dois integrantes mais poderosos, reuniram seus aliados
e entraram em guerra em 1866. Esse clímax de hostilidades, que remontava
à invasão da Silésia, sob o controle da Áustria, pelo prussiano Frederico, o
Grande, em 1740, terminou com a derrota da Áustria.
Excluída da nova esfera alemã, a dinastia dos Habsburgo, que governava
Viena, acabou por montar uma “monarquia dupla” com a Hungria, de acordo
com o Compromisso Austro-Húngaro de 1867. Enquanto isso, a Prússia, sob
o comando rigoroso de Bismarck, confirmou seu domínio sobre os principados alemães e, com a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana de 1871,
prosseguiu com a criação do Estado alemão unificado.
Como já vimos, uma característica que permeava a Alemanha de Bismarck
era a sofisticada concepção que seus cidadãos tinham de si mesmos como
“alemães”, no sentido de partilhar uma afinidade nacional — e racial. A família
de Hitler, assim como outros milhões de austríacos germanófonos, também
se reconhecia nessa identidade alemã palpável, independentemente de morar em outro país. Era um vínculo quase místico que transcendia a política
e a geografia.10 No entanto, os austríacos germanófonos foram excluídos do
recém-formado Reich alemão e se sentiam párias, exilados da terra de seus
antepassados.
Das onze nacionalidades diferentes no Império Austro-Húngaro, os austría
cos alemães representavam o bloco étnico mais poderoso, com 12,7 milhões
de indivíduos, quase um quarto da população total de 52,8 milhões, seguidos
pelos húngaros (20%), tchecos (13%) e poloneses (10%). Os alemães étnicos
jamais perderiam o desejo de voltar à pátria, sempre sonhando com o dia em
que uma Grande Alemanha assimilaria toda a Áustria (um sonho que Hitler
realizaria com a Anschluss de março de 1938, quando anexou a Áustria ao
Terceiro Reich). A contrapartida dessa germanofilia era o desdém que eles
sentiam pela composição multirracial do território austríaco, em especial o
Parlamento poliglota de Viena — sentimento que o jovem Hitler viria a absorver completamente.
15
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Nas décadas de 1880 e 1890, esses pangermânicos tinham forte representação na região de Linz, onde Hitler cresceu. De fato, o Programa Linz,
um manifesto político publicado em 1882 e intitulado em referência à capital
da Alta Áustria, defendia a “germanização” do Império Austro-Húngaro e a
ocupação dos territórios eslavos.11 Mas foi em Viena que, como veremos, eles
encontraram a voz mais enfática, em meio a um grupo de políticos da extrema
direita, jornalistas fajutos e pregadores de rua tomados pela visão de um povo
alemão que se ergue e assume o controle do senil Império Habsburgo.

Em 11 de novembro de 1918, após quatro anos de uma guerra mundial que
deixou 37 milhões de mortos ou feridos, a Alemanha se rendeu.
Com a moeda totalmente desvalorizada, a nação humilhada, a monarquia
extinta e a vida de seus cidadãos abalada pela morte de pais, filhos e maridos,
o povo alemão desesperado recorreu a um “salvador” improvável: um herói de
guerra austríaco desconhecido que possuía um estranho carisma, dotado de
voz estrondosa e vontade de ferro, que se recusava a aceitar o acordo de paz
e vociferava com fervor seu compromisso por uma Alemanha acima de tudo,
cativou a imaginação de uma nação devastada pelo conflito mais sanguinário
que o mundo já havia visto.
O jovem Hitler: Os anos de formação do Führer é mais do que uma história
dos primeiros anos da vida dele. O objetivo aqui é revelar como suas expe
riências pessoais de guerra direcionaram uma mente já problemática rumo
a um projeto de vingança genocida. Esta obra pretende demonstrar como o
Führer — no sentido do que Hitler viria a se tornar pessoalmente — jamais
teria sido possível sem a imersão dele na Primeira Guerra Mundial e suas
consequências, experiências que consideraria as mais formativas de sua vida.
Em um sentido mais amplo, jovem Hitler descreve como a sociedade brutalizada da Alemanha pós-guerra desempenhou o papel de dr. Frankenstein para
inúmeros desequilibrados, extremistas e criminosos, proporcionando a um
homem como Adolf Hitler uma plataforma e um campo fértil.
Um alerta: é notória a dificuldade de escrever sobre esse homem, porque
Hitler e os nazistas tentaram apagar ou alterar o passado dele a fim de transformar sua vida em lenda. O biógrafo, portanto, se vê capturado por uma
rede que o objeto de estudo lançou para preservar um mito. Para sobreviver
16
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à armadilha, precisamos destrinçá-la. O distanciamento histórico representa
um perigo para a tarefa, pois tudo o que se escreve sobre Hitler é, conscientemente ou não, condicionado pelo Holocausto. Aspectos do início da vida
dele que poderiam humanizá-lo — seu amor pela mãe, seus amigos judeus de
Viena — parecem estranhos ou surpreendentes à luz do que se seguiu.
Deve-se tentar humanizá-lo? Algumas pessoas acreditam que é moralmente obsceno tentar imaginar Hitler como menino, rapaz, soldado, dotado de
pensamentos e emoções; para elas, ele sempre será o monstro que ordenou
o Holocausto (note a reação delas à aparente “humanização” do Führer no
filme A queda). Não podemos descobrir nada novo com esse raciocínio. Como
a ressurgência do neonazismo em nossa própria época deixa dolorosamente
claro, Hitler não era estranho: sua carga de ódio aflige muita gente hoje. A
mente dele foi uma manifestação extrema de pensamentos partilhados por
muitas pessoas — naquela época e atualmente.
Rotular Hitler como monstro, como um assassino psicótico, como a
encarnação do mal, e depois lavar as mãos e dar o trabalho como concluído
sugere que ele foi um fenômeno raro e inexplicável, uma aberração da história que provavelmente jamais voltaremos a ver. Sem dúvida, Hitler possuía
habilidades singulares: um talento excepcional para a oratória, uma memória
formidável e um encanto frígido. Entretanto, a verdade perturbadora é que
Hitler era profundamente humano: ele personificava o sentimento de milhões
de pessoas, e ainda personifica.
Contudo, seu ódio assassino em relação aos judeus e a determinação de
destruí-los, assim como suas teorias raciais que condenaram outras minorias
indefesas (homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência) aos campos de
extermínio, ainda desafiam a compreensão convencional.
O jovem Hitler: Os anos de formação do Führer busca as respostas na juventude dele, resgatando os acontecimentos que o levaram a fugir da família e de
seu país natal e a se lançar ao campo de batalha para então voltar à Alemanha
devastada pela guerra e descobrir que o sonho de sua vida estava arruinado.
Nota: os títulos dos capítulos a seguir são as próprias palavras de Hitler, extraídas de Minha luta ou de sua obra posterior, Tischgespräche im Führerhaupt
quartier [Conversas à mesa no quartel-general do Führer].
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1. “Na época, eu achava que
tudo tinha que explodir”

No dia 20 de abril de 1889, Sábado de Aleluia, na pequena cidade de Braunau
am Inn, na Alta Áustria, onde Alois e Klara Hitler moravam de aluguel em um
apartamento em cima de uma taverna, nasceu uma criança que foi batizada de
Adolf. O casal já havia gerado dois filhos, um menino chamado Gustav e uma
menina chamada Ida, mas ambos morreram muito jovens, o que trouxe grande
sofrimento aos pais. Portanto, Klara decidiu dedicar ao filho sobrevivente
todas as energias do amor materno.
É impossível imaginar a ascensão de Hitler ao poder se ele tivesse mantido
o sobrenome original do pai, Schicklgruber. A imagem de centenas de milhares
de alemães erguendo o braço direito e gritando “Heil Schicklgruber!” não é
apenas risível, mas inconcebível. Tamanho é o poder de um nome.
Alois nasceu em Döllersheim, na Baixa Áustria, em 1837, de uma filha
de fazendeiro solteira chamada Maria (ou Marie) Anna Schicklgruber; a
identidade do pai dele permanece até hoje uma incógnita. Cinco anos após
o nascimento misterioso de Alois, Maria Anna se casou com Johann Georg
Hiedler, um assistente de moleiro pobre de 55 anos. Após a morte prematura
da mãe em 1847, a criação de Alois coube a Johann Nepomuk, irmão caçula
e rico de Georg, que era um fazendeiro na cidade próxima de Spital e grafava
o sobrenome como Hüttler (na época era comum sobrenomes aparecerem
com grafias diferentes).
Em 1876, aos 39 anos, e com apoio da família, Alois descartou o sobrenome
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infeliz e adotou uma variação do nome do pai adotivo. Daí em diante ele passaria a ser conhecido como Alois Hitler, um nome cujas origens germanas e
tchecas remontavam ao século xiv e que significava “pequeno proprietário”. A
decisão de Alois teve pouco a ver com suas ambições profissionais: até então,
o nome Schicklgruber não havia prejudicado sua carreira como um respeitado
agente aduaneiro. O mais provável é que ele tenha adotado o sobrenome para
garantir legitimidade — e, portanto, a herança do pai adotivo — e se distanciar,
junto com sua família, do passado de pobreza. Os Schicklgruber tinham sido
fazendeiros pobres, e houve ocasiões em que a falta de dinheiro chegou a
obrigar a mãe dele e Georg a dormir dentro de um cocho.
No início de 1879, Nepomuk e outras três testemunhas oficializaram a
mentira de que Alois Hitler era filho legítimo de “Georg Hitler”, tal como ficou
registrado no cartório da paróquia de Döllersheim. E assim, quando o pai do
menino foi declarado “legítimo”, se expurgou dos autos o maior impedimento
ao futuro de Adolf como político.
A identidade do pai verdadeiro de Alois (e do avô paterno de Adolf) permanece um mistério. Há quem acredite que Alois foi resultado de um caso
entre Maria Anna e Johann Nepomuk, que, só para complicar a situação, era
também avô de Klara. Se for verdade, isso faria com que a mãe de Hitler fosse
parente de sangue de Alois, de modo que Adolf seria fruto de uma relação
incestuosa. Outra crença comum afirma que o pai de Alois era um judeu itinerante que havia dormido com Maria Anna quando estava de passagem pela
cidade. Apesar da falta de provas, o mito popular do “avô judeu” de Hitler
persiste, e até hoje há quem insista em acreditar nisso.

Alois Hitler, um responsável funcionário público, era um daqueles austríacos germanófonos que tendiam a se considerar “mais alemães que os alemães”
no caos étnico do Império Austro-Húngaro, com suas onze nacionalidades,
nove línguas e várias religiões. Em público, ele era respeitável e até simpático,
mas na vida privada era bruto e desagradável, um homem dedicado a governar
sua ditadura doméstica quando não estava na taverna mais próxima. Era “um
marido autoritário, dominador, agressivo”, segundo Kershaw, e “um pai rigoroso,
distante, impositivo e, muitas vezes, irascível”.1 No entanto, se aos olhos de
hoje ele parece um tirano doméstico, seu comportamento era relativamente
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