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“A guerra de 1914 non foi imposta ás masas -Deus é testemuña diso-, senón todo o contrario, desexada por todo 
o pobo […] Tamén para min estas horas foron como unha liberación de penosas impresións da miña mocidade. 
Non me dá ningunha vergoña dicir hoxe que, transportado por un entusiasmo tumultuoso, caín de xeonllos e 
agradecín ao ceo de todo corazón o haberme outorgado a dita de poder vivir nunha época como aquela […] 
[Para os alemáns, con todo] […] ¡foron vans todos os sacrificios e todas as privacións!, ¡foi en balde sufrir fame 
e sede durante meses interminables; inútiles as horas en que, oprimidos pola angustia da morte, cumpriamos, 
con todo, co noso deber! ¡Inútil o holocausto de dous millóns de homes que atoparon a morte! 
Non van abrirse as tumbas destes centenares de miles de homes, que un día saíron das trincheiras para non 
volver xamais? Non deben abrirse e enviar, como pantasmas vengadores, aos homes mudos, cubertos de lodo e 
de sangue, cara á patria que con tal irrisión lles escamotea o supremo sacrificio que un home pode facer polo 
seu pobo neste mundo? […] Foi este o obxectivo do sacrificio que a nai alemá ofrendou á patria, cando co seu 
corazón transido deixou partir aos seus fillos máis queridos, para non volver velos xamais? Todo isto ocorreu 
para que un puñado de criminais puidese apoderarse do noso país?”

Adolf Hitler. A miña loita.1924.

"Somos un partido antiparlamentario, con bos fundamentos, que rexeitamos a Constitución de Weimar e as 
institucións republicanas por ela creadas; somos inimigos dunha democracia falsificada, que inclúe na mesma 
liña aos intelixentes e os bobos, os aplicados e os perezosos; vemos no actual sistema de maioría de votos e na 
organizada irresponsabilidade a causa principal da nosa crecente ruína. Que imos facer xa que logo no 
Reichstag? 
Imos ao Reichstag para procuramos armas no mesmo arsenal da democracia. Facémonos deputados para 
debilitar e eliminar o credo de Weimar co seu propio apoio. Se a democracia é tan estúpida que para este mester 
facilítanos dietas e pases de libre circulación, é asunto seu. (…). Tamén Mussolini foi ao Parlamento. E a pesar 
diso, non tardou en marchar coas súas camisas negras sobre Roma." 

J. Goebbels. Artigo en Der Angriff. 1928.

“O catro de xaneiro de 1933, Hitler, Von Papen, Hess, Himmler e Keppler chegaron á miña casa en Colonia. 
Hitler, Von Papen e eu metémonos nunha habitación onde tivo lugar unha discusión por espazo de dúas horas. 
Papen veu a dicirlle que el pensaba que o mellor era formar un goberno no que estivesen representados 
elementos conservadores e nacionalistas, xunto cos nazis aos que estaban apoiando. Suxeriu que este goberno 
podería ser dirixido por Hitler e el mesmo. 
Entón Hitler fixo un discurso no que dixo que, se era elixido chanceler, os seguidores de Von Papen poderían 
participar no goberno como ministros, se estaban de acordo en apoiar a súa política, na que planeaba grandes 
cambios sobre o estado actual das cousas, incluíndo a separación de todos os xudeus, comunistas e 
socialdemócratas dos postos clave de Alemaña, así como a reestruturación da orde pública. 
Este encontro na miña casa organiceino a petición de Von Papen (…). Antes de dar este paso, falei con moitos 
homes de negocios e informeime sobre como o mundo dos negocios vía unha colaboración entre estes dous 
homes. O desexo unánime dos empresarios era que un home forte accedese ao poder en Alemaña e que formase 
un goberno que permanecese no poder por longo tempo.”

Testemuño de Von Schroeder nos Xuízos de Nuremberg.


