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Cartão de Hitler para companheiro de regimento foi

enviado em 1916

Leia também:

Quadro pintado por Hitler aos 23 anos é leiloado

Túmulo de aliado de Hitler é destruído

Apelo de Hitler sobrevive 65 anos após sua morte

Cartão postal escrito por Hitler na 1ª
Guerra é encontrado
Em mensagem de 1916 enviada a companheiro de regimento, Hitler diz que passa por
tratamento dentário e quer voltar ao front

Um cartão postal enviado por Adolf Hitler durante

a Primeira Guerra Mundial, enquanto ele se

recuperava de um ferimento, foi descoberto

durante um projeto de história europeia, em

Munique, na Alemanha.

"Achei difícil acreditar que, em um evento local,

para registrar histórias de pessoas comuns, eu

estava vendo um documento inédito escrito por

Hitler de próprio punho", disse Stuart Lee, da

Universidade de Oxford, que trabalhava como

consultor para o projeto Europeana 1914-1918,

que promove feiras interativas sobre História com

o intuito de preservar a memória do período.

No cartão de 1916, Hitler, então com 27 anos,

escreve para um companheiro de regimento, Karl

Lanzhammer, e conta que está passando por um

tratamento dentário. Ele diz que quer voltar ao

front, algo, que segundo especialistas, seria

extremamente incomum nesse estágio da guerra,

mesmo entre os mais patrióticos.

Apesar de estar acostumado a se deparar com

documentos extremamente raros, Lee diz que estremeceu ao segurar a correspondência. "Eu estava

tocando algo que Hitler tocou. Tudo passa pela sua mente."

Thomas Weber, especialista da Universidade de Aberdeen sobre Hitler durante a Primeira Guerra, diz

que todas as outras cartas conhecidas de Hitler nesta época também foram enviadas a soldados de

seu regimento.

Isso indica, segundo ele, que Hitler via seus companheiros de guerra como uma espécie de família

adotiva. "Todos os outros soldados estariam escrevendo para casa."
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'Rede social' da guerra

No cartão recém-descoberto, Hitler diz que irá requisitar sua volta voluntária "ao campo (de batalha)

imediatamente". Weber diz que isso revela uma necessidade de voltar "à rede social mais próxima" que

ele conheceu desde a morte de sua mãe.

O documento também contém um erro de ortografia na palavra alemã para "imediatamente", escrita

como "soffort" em vez de "sofort".

Os especialistas dizem que é extremamente raro descobrir novas informações sobre o jovem Hitler,

porque quando estava no poder ele destruiu sistematicamente muitos documentos sobre outros

momentos de sua vida.

O homem que recebeu o cartão postal morreu em 1918, mas a correspondência acabou nas mãos de

um colecionador, cujo filho levou o cartão à feira do projeto Europeana, em Munique. Depois de ser

autenticado por especialistas e digitalizado, o cartão foi devolvido aos donos.

Leia tudo sobre: hitler  • alemanha  • primeira guerra mundial

Compare preços

77 km
Ver detalhes

São Paulo

52 km
Ver detalhes

Rio de Janeiro

TRÂNSITO AGORA

C1000 Dagje Uit Actie
Leuk dagje uit naar keuze? Spaar
bij C1000 voor hoge korting!
C1000dagjeuit.nl

Huishoudtextiel
Luxe gordijne, tapijten, plaids,
tafelkleden & wollen dekens.
www.klingel.nl

 por Taboola

(iG - Último Segundo )

“Militantes de esquerda

foram incinerados em usina

de açúcar” - Política - iG

(iG - Último Segundo )

'Dez gramas a mais eram

como se fosse um quilo', diz

mãe de bebê de 360 gramas -

Minas Gerais - iG

(iG Luxo)

Thereza Collor ensina como

garimpar joias no deserto -

Objetos de Desejo - iG

Links Patrocinados

Huishoudtextiel
Luxe huishoudtextiel en nog veel

meer koopjes vindt u bij KLiNGEL.
www.klingel.nl

Notícias Relacionadas

Videos recomendados para você

Textos recomendados para você [?]

NETSHOES

Adidas F 2011

R$200 de desc.

12x R$20,83

DELL

XPS15 Ci5 6GB

Placa video 1GB

10x R$254,90

CHEVROLET

Traz para você as

melhores ofertas

Confira!

ASSINE SKY

Muito mais opções

a partir

de R$ 39,90

GOL

Tarifas Incríveis a

partir de

3x R$ 26,00

DAFITI

Inverno cheio de

estilo em até

12x s/ juros

PREVISÃO DO TEMPO

São Paulo-SP

13°C 24°C

Hoje

14°C 25°C

Amanhã

Digite o nome da cidade

7,000 exilbições

ASSISTA AO VIDEO

Comercial de xampu com

Hitler causa polêmica na T…

20,638 exilbições

ASSISTA AO VIDEO

Goleiro sofre frango

horroroso no futebol rome…

185Recomendar


