
ALI BI BIL ADOLF HITLER ENAKO VPLIVEN, ČE NE BI IMEL PODPORE POSAMEZNIKOV? 

 

Adolf Hitler se je rodil leta 1889 v avstrijskem delu Avstro-Ogrske. Poznamo ga 
predvsem kot diktatorja na čelu Nacistične Nemčije v času od leta 1934 (smrt 
predsednika republike Hindenburga) pa vse do konca druge svetovne vojne. Potrebno pa 
je poudariti, da ni popolnoma sam odgovoren za nastanek svojega slovesa. Zaradi svoje 
funkcije voditelja je sicer predstavljal (in še vedno predstavlja) prvo asociacijo tako na 
nacistično ideologijo kot na totalitarno politično ureditev Nemčije, vendar pa je za njim 
stal skrbno zasnovan in razvejan politični aparat, ki je s pomočjo propagande -ter 
posledično podpore prebivalstva – poskrbel, da je Hitler na tem mestu tudi ostal. 
Nedvomno lahko trdimo, da brez močne podpore posameznikov Führer ne bi užival take 
moči in vpliva, zaradi katerih je postal ena izmed ključnih zgodovinskih osebnosti 20. 
stoletja.  

Temeljno vprašanje vsakega totalitarnega režima je, kako si zagotoviti in ohraniti 
oblast nad ljudstvom. Hitler je bil na položaj kanclerja izvoljen, torej je zagotovo užival 
dokaj široko podporo državljanov. Toda kako je do tega sploh prišlo? Že kot član nemške 
delavske stranke je ugotovil, da se pot do uspeha skriva med drugim tudi v njegovem 
entuziastičnem nastopanju pred širšo javnostjo. S pomočjo te(h) spretnosti si je začel 
ustvarjati kult osebnosti, čemur je pripomoglo tudi slabo stanje v državi, zaradi posledic 
Versaillske mirovne pogodbe in svetovne gospodarske krize. Ljudje so živeli v lakoti in 
revščini, Hitler pa je bedo izkoristil in ponujal hitre rešitve ter celo krivce za te razmere 
(na sicer ideološki podlagi – Judi, Romi, komunisti, …). Množice so se na podlagi 
črednega učinka na to odzvale in tako je kar naenkrat močno prodrl v vsakdanje življenje 
ljudi. Da je tako ostalo, je poskrbela močna politična propaganda, ki je odstranila 
vsakega nasprotnika in istočasno popularizirala vladajoči režim. Vse to pa je bilo 
omogočeno predvsem zato, ker je bil na svojo funkcijo izvoljen, saj je s tem ljudstvu dal 
lažen občutek soodločanja, hkrati pa je bila možnost nemirov zaradi stabilne in 
naraščajoče baze podpornikov znatno manjša. Očitno je torej, da so že prvi večji 
Hitlerjevi politični koraki neposredno vezani na odločitve in naklonjenost posameznikov.  

Nič drugače pa ni bilo niti v nadaljevanju Hitlerjeve vladavine. V letu 1934 je Hitler 
uradno postal diktator, vodja Nacistične Nemčije, ki bo svojo državo popeljal v za Nemce 
»zaslužen«, svetel tretji Reich. Pomembno vlogo pri izvršitvi tega izprijenega plana je 
igral minister za propagando Jospeh Goebbels, ki je z neumornim aparatom, podreditvijo 
tiska, radia in televizije skrbel, da je vsak sleherni Nemec konzumiral dovoljšen odmerek 
informacij naravnost iz führerjevih ust; iz božjih ust v nemška ušesa. Propaganda je 
Nemcem iz dneva v dan dokazovala nemški nepošten podrejen položaj v Evropi, gojila 
občutek oškodovanosti in krivice, ki jim je bila prizadejana v prvi svetovni vojni. Precizno 
jim je v dna vstavila alel nemške superiornosti in ga tudi podprla z vsemi možnimi 
obrazložitvami. Drugi narodi so torej zatirali Nemce, ker so se bali njihove premoči. Ena 
izmed ključnih žensk Hitlerjeve strokovne skupine je bila Leni Riefenstahl, ki je v luči 
nemške ideologije režirala Hitlerjeve propagandne filme in zapolnila še zadnji prodoren 
množični medij; film. Ljudstvo je s polno glavo lažnih idej in idealov revoltiralo v splošno 



evforijo in začelo uničevati okove nemškega ljudstva. Uničevali so umetniška dela in 
sežigali knjige, ki niso ustrezale nacistični supremaciji, »vsak bo prispeval k osvoboditvi 
veličastnega naroda«. Za dolgoročni uspeh pa so se morali posvetiti še podmladku, ki bo 
skupaj z ostalimi rojaki podjarmil Evropo in svet in nadaljeval nacistično vladavino. Tako 
sej je razcvetel ti. Hiterjugend (Hitlerjeva mladina). Le ta je bila ustvarjena le z enim 
namenom, služiti ideji nemškega Reicha in se zanjo boriti vse do zadnje kaplje krvi. V 
tridesetih letih je tako zaživel še zadnji korak Hitlerjevega načrta; to je bila vojna 
propaganda. Ko je narod uspel prepričati v svoje ideje, ga podkuriti in mu dati razlog za 
bes, ni bilo težko zanetiti iskre, ki bo razplamtela željo po nasilju. Oglas se je glasil: »Ein 
total Krieg, furth zum ein total Sieg!« (popolna vojna, bo prinesla popolno zmago). Od 
tod dalje pa vsi vemo kako je potekala zgodovina.  

A, osredotočamo se vedno samo podpornike, Nemce večinoma prikazujemo v luči 
gorečih ali vsaj delno zvestih nacistov, ki so uživali v svoji ideji superiornosti in v 
pobijanju Judov. A se velik del Nemcev z idejo nacizma ni strinjal. Kako je torej mogoče, 
da se je za frustriran psihični bolnik z majhno podporo zavihtel na nemški prestol? Tukaj 
je treba znaten delež odgovornosti pripisati, ne tistim, ki so pomagali, ampak tistim, ki so 
vse skupaj opazovali in ne naredili NIČESAR. Na tem mestu lahko uporabim kot naročen 
citat luteranskega duhovnika Martina Niemoellerja, ki je dejal tako: »Ko so nacisti prišli 
po komuniste, sem ostal tiho; nisem bil komunist. Ko so zaprli socialne demokrate, sem 
ostal tiho; nisem bil socialni demokrat .Ko so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril; 
nisem bil član sindikalistov. Ko so prišli po jude, sem ostal tiho; nisem bil jud. Ko so prišli 
po mene, ni bilo nikogar več ki bi spregovoril.« Seznam bi lahko dopolnili: »ob požigu 
Reichstaga sem se obrnil stran, ob odpravi deželnih parlamentov, ob ustanovitvi 
Gestapa, ob odstranitvi strank, ob Hitlerjevem prevzemu zakonodajne in izvršne oblasti, 
ob sprejemu Nüremberških rasnih zakonov, ob kristalni noči itd.« In naenkrat sta bila 
Evropa in svet v vojni v kateri je zaradi ljudske brezbrižnosti in otopelosti življenje 
izgubilo med 70 in 85 milijoni ljudi. 

Tako lahko odgovorimo; ne, Hitler ne bi mogel postati kar je postal brez 
posameznikov, ki so mu bili naklonjeni in vseh tistih, ki lahkoverno niso ukrepali. In ravno 
ignoranca; ne vednost je bila in še vedno je naša največja sovražnica. Na obdobje prve 
polovice 20. stoletja vedno gledamo z distanco, kakor da je to le še črka na papirju 
zgodovinskega učbenika. Ob enem pa živimo v podobnem času, vsaj če čas sodimo po 
gospodarski krizi, ki še ni pokazala svojih ostrih zob, porastu populizma in avtoritarnih 
teženj, nestrpnosti, zanemarjanja demokracije in človekovih pravic in vse to nemo 
spremljamo in dopuščamo, da se zgodovina dobesedno ponavlja pred našimi očmi. Ali 
bomo dopustili, da se ponovi? V duhu optimizma bi rad zatrdil, da ne bomo, da smo se iz 
zgodovine nekaj naučili. Ampak o tem bo odločal čas, ki po stari navadi pogosteje odloči, 
da je »učenje iz zgodovine« le prazna fraza, ki se nikogar prav za res ne oprime. Ampak 
nas se je… ni tako? 
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