Adolf Hitler: curiosidades que você deve
não conhecer
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Ditador da Alemanha nazista de 1934 a 1945, Adolf Hitler é sem dúvida uma das
figuras mais influentes do século XX.
O führer foi o responsável pelo Holocausto, que ceifou a vida de um número que
gira em torno de 6 milhões de europeus, em sua maioria judeus.
A seguir vemos curiosidades sobre o ditador que são pouco conhecidas.
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Nascido na Áustria, então parte do Império Austro-Húngaro, em 20 de abril de
1889, filho de Alois Hitler e Klara Pölzl, Hitler era conhecido como o pequeno “Adi” quando
era criança, abreviação do seu prenome
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Ele matava aulas para ouvir ópera e seu compositor preferido era Richard Wagner
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Hitler era um pintor antes de ingressar nas forças armadas e foi rejeitado duas
vezes pela Academia de Arte de Viena, em 1907 e 1908.
Mais tarde, em Viena, ele copiava cartões postais em suas composições.

Nesta foto, uma de suas aquarelas, de 1914
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As influências de Hitler era de Hans Thoma, Albrect Durer, Lucas Cranach, o velho
e Johannes Vermeer.
Mais uma aquarela, esta preservada pela KGB e divulgada em 2007
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Adolescente, Hitler foi apaixonado por uma jovem chamada Stefanie Isak, de
origem judaica
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Originalmente austríaco, Hitler fugiu para a Alemanha quando completou a
maioridade para escapar do serviço militar obrigatório.
Contraditoriamente, ele se animou tanto com a declaração da 1a Guerra Mundial
que se alistou no exército alemão
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Hitler (esquerda) lutou durante toda a 1a Guerra Mundial e ganhou duas medalhas
por bravura
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Hitler (direita) tinha um bigode maior do que o celebrizado nas imagens dos anos
1930 e 1940, que precisava retorcer para que coubesse dentro das máscaras de gás
usadas em combate
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No dia 14 de outubro de 1918, Hitler ficou temporariamente cego com uma bomba
lançada pelo exército inglês
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O exército da Bavária contratou Adolf Hitler para pregar entre os colegas militares
contra a ideologia socialista depois da 1a Guerra
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Hitler foi apresentado às ideias trabalhistas que originaram o nazismo em 1919,
com Anton Drexler
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O fotógrafo Heinrich Hoffman fez fotos do ditador treinando seus discursos.
Ele foi instruído a destruí-las, mas esta ordem ele desobedeceu
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Ele tinha mania de compras e adorava roupas caras, champanhe e carros
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Além de matar milhões de pessoas nos campos de extermínio, Hitler também
matou por inanição milhões de pessoas nos territórios eslavos, desviando seus
suprimentos para as forças armadas alemãs
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A atriz alemã Leni Riefenstahl é responsável pelo mais rico registro dos anos de
nazismo por ter feito o filme 'Triunfo da Vontade' (1935).

Ela chegou a ser convidada para ir a Hollywood, mas não aceitou
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Arquivos secretos do governo americano indicam que foram gastos milhões de
dólares para tentar encontrar o paradeiro do ditador, acreditando-se que ele poderia ter
sobrevivido à guerra.
Oficialmente, ele morreu após se suicidar com a aproximação do exército russo,
junto com a mulher Eva Braun e altos oficiais nazistas dentro do bunker em que se
abrigavam, em Berlim
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