
  
ppuubbbblliiccaattoo  iill  1155  mmaarrzzoo  22000088  

IILL  TTIITTAANNIICC  TTEEUUTTOONNIICCOO  

ccoonnttrroovveerrssiiaa  iinnttoorrnnoo  aall  ppiiùù  ggrraannddee  ddiissaassttrroo  nnaavvaallee  ddii  ttuuttttii  ii  tteemmppii  

ddii  CChhrriissttiiaann  BBllaassbbeerrgg  

  
CChhii  nnoonn  ccoonnoossccee  llaa  ttrraaggiiccaa  ssttoorriiaa  ddeell  nnaauuffrraaggiioo  ddeell  TTiittaanniicc,,  ll’’oorrggoogglliioo  
ddeellll’’iinnggeeggnneerriiaa  nnaavvaallee  iinngglleessee,,  aaffffoonnddaattoo  ddaa  uunn  mmiisseerroo  iicceebbeerrgg  iill  1144  aapprriillee  ddeell  
11991122??  TTuuttttii  aabbbbiiaammoo  sseennttiittoo  llee  lleeggggeennddee  ee  ii  mmiittii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ssvviilluuppppaattii  nneeii  ddee--
cceennnnii    iinnttoorrnnoo  aall  ddeessttiinnoo  ddii  qquueessttaa  eelleeggaannttee  nnaavvee  ddii  lliinneeaa..  EE  cchhii  nnoonn  hhaa  aavvuuttoo  llee  
llaaccrriimmee  nneeggllii  oocccchhii,,  qquuaannddoo,,  ddiieeccii  aannnnii  ffaa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aall  cciinneemmaa,,  LLeeoonnaarrddoo  ddii  
CCaapprriioo  mmoorrìì  nneellllee  ggeelliiddee  aaccqquuee  ddeell  NNoorrdd--AAttllaannttiiccoo  ddooppoo  aavveerr  ssaallvvaattoo  llaa  vviittaa  aallllaa  
ssuuaa  aammaattaa  KKaattee  WWiinnsslleett……  
  
LLee  ddiinnaammiicchhee  ddeellllaa  mmiissttiiffiiccaazziioonnee  
ccoolllleettttiivvaa  hhaannnnoo  ffaattttoo  ddeell  TTiittaanniicc  
ccoonn  ii  ssuuooii  11..550000  mmoorrttii  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  
ccaattaassttrrooffee  mmaarriittttiimmaa  nneellllaa  mmeemmoorriiaa  
ccoolllleettttiivvaa..  DDiinnaammiicchhee  nnoonn  ttaannttoo  
ddiissssiimmiillii  hhaannnnoo  iinnvveeccee  ffaattttoo  ppaassssaarree  
ssoottttoo  ssiilleennzziioo  ppeerr  lluunnggoo  tteemmppoo  llaa  
ttrraaggeeddiiaa  aallllaa  qquuaallee  ddaavvvveerroo  ssppeettttaa  
qquueessttoo  ttrriissttee  pprriimmaattoo::  qquueellllaa  ddeellllaa  
nnaavvee  ddaa  ccrroocciieerraa  tteeddeessccaa  WWiillhheellmm  
GGuussttllooffff,,  aaffffoonnddaattaa  iill  3300  ggeennnnaaiioo  
11994455  ddaa  uunn  ssoommmmeerrggiibbiillee  ssoovviieettiiccoo  nneell  MMaarree  BBaallttiiccoo,,  ppoorrttaannddoo  ccoonn  ssee  iinn  ffoonnddoo  aall  
mmaarree  oollttrree  99..000000  vviittttiimmee,,  qquuaassii  ttuuttttee  tteeddeesscchhii  iinn  ffuuggaa  ddaallll’’aavvaannzzaattaa  ddeellll’’AArrmmaattaa  
RRoossssaa..11  
  

                                                           
11  vveeddii,,  tt..aa..,,  llaa  ppaaggiinnaa  wwwwww..wwiillhheellmmgguussttllooffff..ccoomm,,  ccoonnssuullttaabbiillee  iinn  iinngglleessee  ee,,  iinn  ppaarrttee,,  aanncchhee  iinn  tteeddeessccoo;;  aanncchhee  llee  ffoottoo  ppeerr  qquueessttoo  aarrttiiccoolloo  ssoonnoo  ttrraattttee  
ddaa  qquueessttoo  ssiittoo;;  ddiiddaassccaalliiee  ddeellllee  ffoottoo::  11..  LLaa  GGuussttllooffff  ccoommee  nnaavvee  ddaa  ccrroocciieerraa  KKddFF;;  22..  ‘‘HHaaffeenn  ddeerr  HHooffffnnuunngg’’((22000088))::  ffoottoo  ttrraattttoo  ddaall  ffiillmm..  PPrrooffuugghhii  
ssppeerraannoo  ddii  ttrroovvaarree  uunn  ppoossttoo  ssuullllaa  nnaavvee;;  33..  IInniizziioo  11994411::  llaa  GGuussttllooffff,,  iinn  ffoonnddoo,,  vviieennee  ddiippiinnttaa  ddii  ggrriiggiioo;;  iinn  pprriimmoo  ppiiaannoo  llaa  ttoorrppeeddiinniieerraa  LLööwwee,,  
pprreesseennttee  aanncchhee  nneellllaa  nnoottttee  ddeellllaa  ccaattaassttrrooffee;;  44..  LL’’uullttiimmaa  ffoottoo  ddeellllaa  GGuussttllooffff  cchhee  llaasscciiaa  iill  ppoorrttoo  ddii  GGootteennhhaaffeenn,,  iill  3300  ggeennnnaaiioo  11994455;;  55..  LLaa  pprruuaa  
ddeellllaa  GGuussttllooffff;;  66..  LLaa  GGuussttllooffff  nneell  ppoorrttoo  gghhiiaacccciiaattoo  ddii  GGootteennhhaaffeenn,,  nneell  11994400..  
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PPrroopprriioo  qquueessttee  cciirrccoossttaannzzee  hhaannnnoo  rreessoo  ffiinnoo  aadd  ooggggii  eessttrreemmaammeennttee  ddiiffffiicciillee  ooggnnii  
aapppprroocccciioo  aadd  uunn  aavvvveenniimmeennttoo  cchhee  iinneevviittaabbiillmmeennttee  ffaa  eemmeerrggeerree  ssccoommooddee  ddoo--
mmaannddee::  èè  lleecciittoo  mmeetttteerree  iinn  sscceennaa  llaa  ssooffffeerreennzzaa  ddii  tteeddeesscchhii,,  ii  qquuaallii  aavveevvaannoo  ppeerr--
mmeessssoo  ccoonn  iill  lloorroo  ccoonnsseennssoo  ccoolllleettttiivvoo  ll’’aasscceessaa  ddeeii  nnaazziioonnaallssoocciiaalliissttii  ee  llaa  lloorroo  gguueerr--
rraa  ddii  eessttiinnzziioonnee  ee  ddii  ggeennoocciiddiioo??  EEmmoottiivvaammeennttee,,  uunnoo  ssii  sseennttee  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeellllee  vviitt--
ttiimmee,,  qquuaassii  ttuuttttee  ddoonnnnee,,  bbaammbbiinnii  ee  ggeennttee  cchhee  nnoonn  aavveevvaa  ffaattttoo  mmaallee  aa  nneessssuunnoo,,  
qquuiinnddii  ddeeii  cciivviillii  iinnnnoocceennttii..  EE  ffiinn  qquuii  nnoonn  cc’’èè  nnuullllaa  ddaa  oobbiieettttaarree,,  ppeerrcchhéé  cceerrttoo,,  llaa  
mmoorrttee  vviioolleennttaa  èè  sseemmpprree  iinnggiiuussttaa,,  cchhiiuunnqquuee  llaa  ssuubbiissccee..  MMaa,,  qquuiinnddii,,  
ll’’aaffffoonnddaammeennttoo  ddeellllaa  WWiillhheellmm  GGuussttllooffff  èè  ssttaattoo  uunn  ccrriimmiinnee  ddii  gguueerrrraa??  NNoo,,  ddiiccee  iill  
pprreemmiioo  nnoobbeell  GGüünntteerr  GGrraassss,,  iill  ccuuii  lliibbrroo  IImm  KKrreebbssggaanngg  ((IIll  ppaassssoo  ddeell  ggaammbbeerroo)),,  nneell  
22000022,,  hhaa  rriippoorrttaattoo  llaa  vviicceennddaa  ddeellllaa  GGuussttllooffff  aallll’’aatttteennzziioonnee  ddii  uunn  ppuubbbblliiccoo  ppiiùù  aamm--
ppiioo  iinn  GGeerrmmaanniiaa  ee  nnoonn  ssoolloo;;  èè  ssttaattoo  uunnaa  ttrraaggeeddiiaa  tteerrrriibbiillee,,  rriibbaaddiissccee  GGrraassss,,  mmaa  èè  
ssttaattoo  uunn  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  gguueerrrraa,,  uunnaa  gguueerrrraa  cchhee  nneellllaa  ssuuaa  ddiimmeennssiioonnee  ttoottaallee  èè  ssttaattaa  
vvoolluuttaa  ddaaii  tteeddeesscchhii  sstteessssii..  
  
EE  qquueessttoo  vvaallee  ppeerr  ll’’iinntteerroo  ccoommpplleessssoo  ddeellll’’eessooddoo  ddii  mmiilliioonnii  ddii  tteeddeesscchhii  ddaaii  tteerrrriittoorrii  
oorriieennttaallii  ddeellllaa  GGeerrmmaanniiaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  11994444//4455  mmaann  mmaannoo  ooccccuuppaattii  ddaallll’’AArrmmaattaa  
RRoossssaa,,  ffiinnoo  aallllaa  ccoonnqquuiissttaa  ddii  BBeerrlliinnoo..  TTuuttttaavviiaa,,  llaa  ffoorrttee  tteennttaazziioonnee  ddii  llaasscciiaarrssii  iimm--
ppoosssseessssaarree  ddaa  rreeaazziioonnii  eemmoottiivvii,,  ssee  mmeessssoo  ddii  ffrroonnttee  aallll’’iimmmmaannee  ssooffffeerreennzzaa  ddeellllee  
vviittttiimmee  ddii  qquueessttoo  eessooddoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddoonnnnee  ee  bbaammbbiinnii,,  ee  aallllaa  ssppiieettaattaa  bbrruuttaalliittàà  
mmeessssaa  iinn  aattttoo  ddaaii  ssoollddaattii  rruussssii  nneeii  lloorroo  ccoonnffrroonnttii,,  ppoorrttaa  aadd  uunnaa  vviissiioonnee  ppaarrzziiaallee  
cchhee  rriisscchhiiaa  ddii  ttaagglliiaarree  ii  tteerrmmiinnii  ddeell  ddiissccoorrssoo  ddaall  lloorroo  ccoonntteessttoo..  EE  llee  ggrraannddii  pprroodduu--
zziioonnii  ddeellllaa  ttvv  tteeddeessccaa  ddeeggllii  uullttiimmii  aannnnii,,  ddeennoommiinnaattee  ddeeggllii  EEvveennttmmoovviiee,,  cciiooèè  ddeellllee  
ffiiccttiioonn  cchhee  iinnsseerriissccoonnoo  iinn  uunn  qquuaaddrroo  ddii  ssttoorriiaa  aauutteennttiiccaa,,  rreeaallmmeennttee  aaccccaadduuttaa,,  ttrraa--
mmee  iinnvveennttaattee  ccoonn  pprroottaaggoonniissttii  ffiinnttii,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  ccoommmmuuoovveerree  iill  ppuubbbblliiccoo,,  nnoonn  
ffaavvoorriissccoonnoo  cceerrttoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  ppeerrcceezziioonnee  ppiiùù  eeqquuiilliibbrraattaa  ddeeii  ffaattttii..  
  
EErraa  iill  ccaassoo,,  nneell  22000077,,  ddeell  tteelleeffiillmm  DDiiee  FFlluucchhtt  ((LLaa  ffuuggaa))  cchhee  rraaccccoonnttaavvaa  llee  ssvveennttuurree  
ddii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  pprrooffuugghhii  ddaallllaa  PPrruussssiiaa  OOrriieennttaallee,,  ccoossttrreettttii  aadd  aattttrraavveerrssaarree  iinn  ppiiee--
nnoo  iinnvveerrnnoo  iill  FFrriisscchheess  HHaaffff,,  uunnaa  eennoorrmmee  llaagguunnaa  ccooppeerrttaa  ddii  uunn  ssoottttiillee  ssttrraattoo  ddii  
gghhiiaacccciioo,,  ppeerrsseegguuiittaattii  ddaaii  rruussssii  ee  llaa  lloorroo  ffuurriiaa  vveennddiiccaattrriiccee..  FFiinniittee  llee  rriipprreessee  ddeell  
ffiillmm,,  ll’’aattttrriiccee  pprroottaaggoonniissttaa,,  iiddeennttiiffiiccaattaassii  ffiinn  ttrrooppppoo  ccoonn  iill  ssuuoo  rruuoolloo  ddii  uunnaa  bbeellllaa  
ccoonntteessssaa,,  ssrraaddiiccaattaa  bbrruussccaammeennttee  ddaallllaa  qquuiieettee  ddeell  mmoonnddoo  aarriissttooccrraattiiccoo  ee  ccoossttrreettttaa  
ddaallllaa  ddrraammmmaattiiccaa  eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  ffuuggaa  aa  rriivvaalluuttaarree  ttuuttttii  ii  ccaappiissaallddii  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa,,  
cchhiieeddeevvaa  iinn  uunn  iinntteerrvviissttaa  aall  PPrreessiiddeennttee  rruussssoo  PPuuttiinn  ddii  ssccuussaarrssii  uuffffiicciiaallmmeennttee  ppeerr  ii  
ccrriimmiinnii  ccoommmmeessssii  ddaaii  ssoollddaattii  rruussssii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  cciivviillii  tteeddeesscchhii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  
llee  ddoonnnnee..  IInn  RRuussssiiaa,,  oovvvviiaammeennttee,,  ttaallee  rriicchhiieessttaa  iinnccoonnttrraavvaa  ll’’iinnccoommpprreennssiioonnee  ppiiùù  
ttoottaallee::  ssccuussaarrssii  ccoonn  ii  ccaarrnneeffiiccii  ddii  2255  mmiilliioonnii  ddii  rruussssii  ee,,  ttrraa  ggllii  aallttrrii,,  66  mmiilliioonnii  ddii  ee--
bbrreeii??  
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QQuueesstt’’aannnnoo,,  aanncchhee  iill  ddiissaassttrroo  ddeellllaa  WWiillhheellmm  GGuussttllooffff  èè  ddiivveennttaattoo  lloo  sscceennaarriioo  ppeerr  
uunn  EEvveennttmmoovviiee  --  uunn  aallttrroo  eerraa  ggiiàà  ssttaattoo  pprrooddoottttoo  nneell  lloonnttaannoo  11995599  --  ee  llaa  ppoolleemmiiccaa  ssii  
èè  rriiaacccceessaa..  MMeennttrree  ggllii  uunnii  ppaarrllaannoo  ddii  uunnaa  vvaalloorroossaa  ee  nneecceessssaarriiaa  eellaabboorraazziioonnee  ddii  uunn  
iimmppoorrttaannttee  ppeezzzzoo  ddii  ssttoorriiaa  ddiimmeennttiiccaattaa,,  ggllii  aallttrrii  ccrriittiiccaannoo  llaa  cchhiiaarraa  ddiissttiinnzziioonnee  iinn  
bbuuoonnii  ((pprrooffuugghhii))  ee  ccaattttiivvii  ((nnaazziissttii)),,  ll’’eecccceessssoo  ddii  ppaatthhooss  ee  mmeellooddrraammmmaa,,  uunnaa  ssccee--
nneeggggiiaattuurraa  eesstteettiiccaammeennttee  ppooccoo  rreeaalliissttaa  ee  llaa  mmaannccaattaa  rriicceerrccaa  ddeeii  mmoottiivvii  ddii  ffoonnddoo  
ddeellllaa  ccaattaassttrrooffee..  MMaa,,  cceerrcchhiiaammoo  sseemmpplliicceemmeennttee  ddii  ccoonnoosscceerree  iill  rreettrroosscceennaa  ddeellllaa  
ssttoorriiaa  ddeellllaa  WWiillhheellmm  GGuussttllooffff..  
  
GGiiàà  iill  nnoommee  ddeellllaa  nnaavvee  èè  ccoommpprroommeett--
tteennttee;;  GGuussttllooffff,,  iinnffaattttii,,  eerraa  ssttaattoo  iill  ccaappoo  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  nnaazziissttaa  iinn  SSvviizzzzeerraa,,  
aassssaassssiinnaattoo  nneell  11993366  ddaa  uunn  eebbrreeoo  ee,,  
qquuiinnddii,,  uunn  ffoorrmmiiddaabbiillee  mmaarrttiirree  ddeell  mmoo--
vviimmeennttoo  nnaazziissttaa..  LLaa  nnaavvee  ddaa  ccrroocciieerraa,,  llaa  
ppiiùù  ggrraannddee  ee  mmooddeerrnnaa  ddeellllaa  mmaarriinnaa  cciivvii--
llee  tteeddeessccaa,,  eerraa  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  ggiiàà  iinn  
ccoossttrruuzziioonnee,,  ee  ddoovveevvaa  ppoorrttaarree  uunn  nnoommee  
aallqquuaannttoo  ppiiùù  ssiimmbboolliiccoo::  AAddoollff  HHiittlleerr..  MMaa  llaa  ssuuppeerrssttiizziioonnee  ddeell  FFüühhrreerr  ggllii  ffeeccee  
ccaammbbiiaarree  iiddeeaa  ee  ffuu  sscceellttoo  iill  nnoommee  ddeell  mmaarrttiirree,,  ssccoonnoosscciiuuttoo  aallll’’eesstteerroo  ee  ppeerrcciiòò  mmee--
nnoo  pprroovvooccaattoorriioo  ssuuii  mmaarrii  iinntteerrnnaazziioonnaallii..    
  
LLaa  nnaavvee  ffuu  ccoonncceeppiittaa  ccoommee  lluuooggoo  ddii  vvaaccaannzzaa  ppeerr  ooppeerraaii,,  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  KKddFF  
((KKrraafftt  dduurrcchh  FFrreeuuddee,,  cciiooèè::  FFoorrzzaa  ddaallllaa  GGiiooiiaa)),,  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iiddeeaattaa  ppeerr  
ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeell  rreennddiimmeennttoo  ddeeggllii  ooppeerraaii..  MMaa  llaa  GGuussttllooffff  ppootteevvaa  eesseerrcciittaarree  llaa  ssuuaa  
ffuunnzziioonnee  oorriiggiinnaallee  ssoolloo  ppeerr  ppooccoo  ppiiùù  ddii  uunn  aannnnoo,,  ddaall  11993388  aall  11993399..  AAccccoommppaa--
ggnnaattaa  ddaa  uunnaa  iinntteennssaa  pprrooppaaggaannddaa  mmeeddiiaattiiccaa,,  nnaavviiggaavvaa  nneell  MMaarree  ddeell  NNoorrdd  ddaavvaannttii  
aallllee  ccoossttee  nnoorrvveeggeessii,,  ee  nneell  NNoorrdd--AAttllaannttiiccoo  ffiinnoo  aa  MMaaddeeiirraa..  NNeellll’’aauuttuunnnnoo  11993388  aarr--
rriivvaavvaa  aanncchhee  aa  GGeennoovvaa,,  NNaappoollii  ee  PPaalleerrmmoo,,  nnaavviiggaannddoo  iinn  aaccqquuee  iittaalliiaannee  ffiinnoo  aall  
ffeebbbbrraaiioo  ssuucccceessssiivvoo..  NNeellllaa  pprriimmaavveerraa  ddeell  11993399  sseerrvviivvaa  ppeerr  iill  rriimmppaattrriioo  ddeellllee  ttrruupp--
ppee  tteeddeesscchhee  ddeellllaa  LLeeggiioonn  CCoonnddoorr,,  ddii  rriittoorrnnoo  ddaallllaa  gguueerrrraa  cciivviillee  iinn  SSppaaggnnaa,,  rriipprreenn--
ddeennddoo  ppooii  ii  vviiaaggggii  ppeerr  vvaaccaannzziieerrii..    
  
CCoonn  ll’’aavvvveennttoo  ddeellllaa  gguueerrrraa  llaa  nnaavvee  ffuu  ccoonnffiissccaattaa  ddaallllaa  mmaarriinnaa  mmiilliittaarree  cchhee  llaa  ttrraa--
ssffoorrmmòò  iinn  nnaavvee  oossppeeddaallee..  MMoollttii  ssoossppeettttaavvaannoo  cchhee  qquueessttaa  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  llaa  ssuuaa  vveerraa  
ddeessttiinnaazziioonnee  ssiinn  ddaallllaa  ccoossttrruuzziioonnee..  CCoommuunnqquuee  ssiiaa,,  dduurraannttee  llaa  ccaammppaaggnnaa  ppoollaaccccaa  
eerraa  ddiissllooccaattaa  aa  GGootteennhhaaffeenn,,  vviicciinnoo  DDaannzziiccaa,,  ppooii,,  nneellll’’aapprriillee  11994400,,  ffuu  mmaannddaattaa  iinn  
NNoorrvveeggiiaa,,  aa  OOsslloo..  AAvvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  sseerrvviirree  aanncchhee  nneellll’’ooppeerraazziioonnee  SSeeeellööwwee  ((LLeeoonnee  
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mmaarriinnoo)),,  ll’’iinnvvaassiioonnee  ddeellll’’IInngghhiilltteerrrraa,,  mmaa  nneell  sseetttteemmbbrree  11994400  HHiittlleerr  ffuu  ccoossttrreettttoo  aa  
rriinnuunncciiaarrvvii  ppeerr  ll’’iinnssuuffffiicciieennttee  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllaa  WWeehhrrmmaacchhtt..    
  
FFuu  ddeecciissoo  aalllloorraa  ddii  ccaammbbiiaarree  uunn  aallttrraa  vvoollttaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  nnaavvee..  DD’’oorraa  iinn  ppooii  
ssaarreebbbbee  sseerrvviittaa  ddaa  ccaasseerrmmaa  ggaalllleeggggiiaannttee  ppeerr  aalllliieevvii  uuffffiicciiaallii  ddii  ssoommmmeerrggiibbiillii,,  rriimmaa--
nneennddoo  ffeerrmmaa  nneell  ppoorrttoo  ddii  GGootteennhhaaffeenn..  
LL’’iinnnnoocceennttee  ccoolloorree  bbiiaannccoo  aavvoorriioo  ffuu  ssoo--
ssttiittuuiittoo  ddaa  uunn  iinnqquuiieettaannttee  ggrriiggiioo  mmiilliittaarree;;  
llaa  nnaavvee  nnoonn  eerraa  ppiiùù  pprrootteettttaa  ddaa  lleeggggee  iinn--
tteerrnnaazziioonnaallee,,  mmaa  eerraa  ddiivveennttaattaa  ppootteennzziiaallee  
bbeerrssaagglliioo  ddii  gguueerrrraa..  NNeellll’’oottttoobbrree  11994433,,  
iinnffaattttii,,  bboommbbaarrddiieerrii  aammeerriiccaannii  rraagg--
ggiiuunnsseerroo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iill  ppoorrttoo;;  mmoollttee  
nnaavvii  ffuurroonnoo  aaffffoonnddaattee,,  llaa  WWiillhheellmm  GGuussttllooffff  ffuu  mmaannccaattaa  ppeerr  uunn  ppeelloo..    
  
FFiinnee  11994444::  iill  ffrroonnttee  rruussssoo  ssii  aavvvviicciinnaa  sseemmpprree  ppiiùù  aallllee  ccoossttee  ddeell  MMaarree  BBaallttiiccoo,,  ccaauu--
ssaannddoo  ll’’eessooddoo  ddeeii  pprrooffuugghhii  ddaallllaa  PPrruussssiiaa  OOrriieennttaallee..  CCeennttiinnaaiiaa  ddii  mmiigglliiaaiiaa  cceerrccaannoo  
ssaallvveezzzzaa  nneeii  ppoorrttii  ddii  DDaannzziiccaa  ee  GGootteennhhaaffeenn,,  ddoovvee  ssppeerraannoo  ddii  ttrroovvaarree  uunn  ppaassssaagg--
ggiioo  vviiaa  mmaarree  vveerrssoo  ll’’oovveesstt..  NNeellll’’ooppeerraazziioonnee  HHaannnniibbaall,,  llaanncciiaattaa  ddaall  GGrraann  AAmmmmiirraa--
gglliioo  DDöönniittzz  --  ccoonnttrroo  ll’’oorrddiinnee  ddii  HHiittlleerr  --  ttuuttttee  llee  nnaavvii  tteeddeesscchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eevvaa--
ccuuaattee  ppoorrttaannddoo  ccoonn  ssee  qquuaannttii  cciivviillii  ppoossssiibbiillii..    
  
CCoossìì,,  aa  ffiinnee  ggeennnnaaiioo  11994455,,  aanncchhee  llaa  GGuussttllooffff  ssii  pprreeppaarraa  aadd  aaccccoogglliieerree  pprrooffuugghhii..  
MMaa  nnoonn  ssoolloo;;  ttrraa  ii  ppaasssseeggggeerrii  ccii  ssoonnoo  aanncchhee  ii  990000  aalllliieevvii  uuffffiicciiaallii  ppeerr  ssoommmmeerrggiibbiillii  
iinn  qquueell  mmoommeennttoo  ddii  ssttaannzzaa  ssuullllaa  nnaavvee,,  337733  ddoonnnnee  mmaarriinnaaiiee  aauussiilliiaarrii  ee  uunn  cceennttiinnaaiioo  
ddii  ssoollddaattii  ffeerriittii..  TTrraa  ii  pprrooffuugghhii  ddiissppeerraattii  ssii  ssttaabbiilliissccee  pprreessttoo  uunnaa  cceerrttaa  ggeerraarrcchhiiaa;;  
aacccceeddee  pprriimmaa  cchhii  hhaa  aannccoorraa  qquuaallcchhee  ssoollddoo  iinn  ttaassccaa  ppeerr  ccoorrrroommppeerree  llee  aauuttoorriittàà  cchhee  
ddaannnnoo  iill  ppeerrmmeessssoo,,  oo  hhaa  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ttrraa  lloorroo..  CCoossìì  aauummeennttaa  llaa  tteennssiioonnee  ttrraa  
qquueellllii  iinn  aatttteessaa  ssuull  mmoolloo  ee,,  ppiiùù  ssii  aavvvviicciinnaa  iill  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa,,  ppiiùù  llee  sscceennee  

ddii  ppaanniiccoo  ddiivveennttaannoo  ddrraammmmaattiicchhee  ppeerr  aavveerree  
uunn  uullttiimmoo  ppoossttoo  ssuullllaa  nnaavvee..  IInniizziiaallmmeennttee  ssii  
eerraa  vvoolluuttoo  lliimmiittaarree  iill  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  
ppaasssseeggggeerrii  aa  33..000000;;  aallllaa  ffiinnee  cciirrccaa  1100..550000  ssii  
ttrroovvaannoo  aa  bboorrddoo;;  iill  ccoonntteeggggiioo  aa  uunn  cceerrttoo  ppuunn--
ttoo  èè  ssttaattoo  iinntteerrrroottttoo..    
  
LLaa  WWiillhheellmm  GGuussttllooffff  llaasscciiaa  GGootteennhhaaffeenn  iill  3300  
ggeennnnaaiioo  ddooppoo  mmeezzzzooggiioorrnnoo..  AA  bboorrddoo  ssoonnoo  
ssttaattii  iissttaallllaattii  aallccuunnii  ccaannnnoonnii  aannttii--aaeerreeii  pprroonnttii  
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ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  ccoonnttrroo  aattttaacccchhii  ddaallll’’aallttoo..  VVeerrssoo  sseerraa,,  ppeerròò,,  iill  ppeerriiccoolloo  ssii  aavvvviicciinnaa  ddaa  
ssoottttoo  iill  mmaarree::  iill  ssoommmmeerrggiibbiillee  ssoovviieettiiccoo  SS--1133  hhaa  aavvvviissttaattoo  llaa  nnaavvee  ee,,  aallllee  oorree  2211..1166  
--  ssuullllaa  GGuussttllooffff  èè  aappppeennaa  ffiinniittaa  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  rraaddiioo  ddeell  ddiissccoorrssoo  ddii  HHiittlleerr  ppeerr  iill  
ddooddiicceessiimmoo  aannnniivveerrssaarriioo  ddeellllaa  pprreessaa  ddeell  ppootteerree  ddeeii  nnaazziissttii  --  ssppaarraa  ttrree  ssiilluurrii  cchhee  
cceennttrraannoo  iinn  ppiieennoo  iill  lloorroo  bbeerrssaagglliioo..  II  ssoonnaarr  aannttii--ssoommmmeerrggiibbiillii  ddeellllaa  ttoorrppeeddiinniieerraa  
LLööwwee,,  cchhee  ffaa  ddaa  ssccoorrttaa  aallllaa  GGuussttllooffff,,  eerraannoo  gghhiiaacccciiaattii  ee  ppeerrcciiòò  iinnuuttiilliizzzzaabbiillii..  SSeett--
ttaannttaa  mmiinnuuttii  ppiiùù  ttaarrddii  ll’’eennoorrmmee  nnaavvee  ddaa  ccrroocciieerraa  ssppaarriissccee  ttrraa  llee  aaccqquuee  ddeell  MMaarree  
BBaallttiiccoo..  CCeennttiinnaaiiaa  ssoonnoo  mmoorrttii  ppeerr  ll’’iimmppaattttoo  ddiirreettttoo  ddeeii  ssiilluurrii,,  mmiigglliiaaiiaa  rriimmaannggoonnoo  
iinnttrraappppoollaattii  ddeennttrroo  llaa  nnaavvee  ee  aaffffoonnddaannoo  ccoonn  eessssaa,,  aallttrree  mmiigglliiaaiiaa  ppeerriissccoonnoo  ddooppoo  
ppoocchhii  mmiinnuuttii  nneellll’’aaccqquuaa  ggeelliiddaa,,  iinnssiieemmee  ssoonnoo  oollttrree  99..000000,,  ttrraa  ccuuii  bbeenn  33..000000  bbaamm--
bbiinnii..  SSoolloo  11..223300  ssoopprraavvvviivvoonnoo..  
  
PPuuòò  ssoorrpprreennddeerree  cchhee  iill  rreeggiimmee  nnaazziissttaa  nnoonn  cceerrccòò  ddii  ssffrruuttttaarree  ll’’aaffffoonnddaammeennttoo  ddeellllaa  
GGuussttllooffff  ppeerr  llaa  ssuuaa  pprrooppaaggaannddaa,,  eennffaattiizzzzaannddoo  iill  mmaarrttiirriioo  ddeell  ccaappoo  nnaazziissttaa  aassssaassssii--
nnaattoo  ccoonn  iill  mmaarrttiirriioo  ddeeggllii  iinnnnoocceennttii  tteeddeesscchhii  mmoorrttii  ssuullllaa  nnaavvee  cchhee  ppoorrttòò  iill  ssuuoo  
nnoommee..  AAllll’’iinniizziioo  ddeell  ’’4455,,  ppeerròò,,  ii  mmaarrttiirrii  nnoonn  sseerrvviivvaannoo  ppiiùù;;  ssii  cceerrccaavvaannoo  iinnvveeccee  ggllii  
uullttiimmii  vviivvii  cchhee  ppootteevvaannoo  aannccoorraa  ddiiffeennddeerree  llaa  GGeerrmmaanniiaa..  LLaa  GGuussttllooffff  eerraa  ssttaattaa  uunn  
ssiimmbboolloo  ppeerr  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddeell  RReeiicchh;;  llaa  ssuuaa  ffiinnee  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  aaccccoollttaa  ccoommee  uunn  
ssiimmbboolloo  ppeerr  llaa  ssuuaa  ssccoonnffiittttaa..  SSii  pprreeffeerrìì  ttaacceerree  aanncchhee  ppeerrcchhéé  eeppiissooddii  ddeell  ggeenneerree  ssii  
rriippeetteevvaannoo  qquuaassii  ooggnnii  ggiioorrnnoo;;  bbaasstteerreebbbbee  
aannnnoottaarree  cchhee  ssoolloo  ppoocchhii  ggiioorrnnii  ddooppoo  llaa  GGuu--
ssttllooffff,,  ii  rruussssii  aaffffoonnddaarroonnoo  nneellllaa  sstteessssaa  zzoonnaa  
uunn''aallttrraa  nnaavvee,,  llaa  SStteeuubbeenn,,  ccoonn  oollttrree  44..000000  
vviittttiimmee,,  ppooii  llaa  GGooyyaa,,  ccoonn  cciirrccaa  77..000000  mmoorrttii..  
TTaallii  cciiffrree  ddii  ppeerrddiittee  uummaannee  nnoonn  ffaacceevvaannoo  
ppiiùù  ssccaallppoorree,,  ppeerrcchhéé  llaa  mmeeddiiaa  qquuoottiiddiiaannaa  ddii  
vviittttiimmee  cciivviillii  ddii  qquueessttaa  gguueerrrraa  eerraa  oorrmmaaii  
mmoollttoo  ppiiùù  aallttaa..  
  
IIll  rroommaannzzoo  ddii  GGrraassss  iilllluussttrraa  bbeennee  ppeerrcchhéé  llaa  ttrraaggeeddiiaa  rreessttòò  ccoossii  ppooccoo  nnoottaa  aanncchhee  
nneeggllii  aannnnii  aa  sseegguuiirree..  PPrriimmaa  ddii  ttuuttttoo,,  qquueelllloo  ddeellllaa  GGuussttllooffff  ffuu  uunn  eeppiissooddiioo  aavvvveennuuttoo  
iinn  tteemmppii  ddii  gguueerrrraa,,  qquuiinnddii  ffaa  ppaarrttee  ddii  uunnaa  ccaattaassttrrooffee  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  bbeenn  aallttrree  ddii--
mmeennssiioonnii,,  qquueellllaa  ddeell  TTiittaanniicc  aaccccaaddddee  iinn  tteemmppii  ddii  ppaaccee  ee  ffuu  uunn  eeppiissooddiioo  iissoollaattoo..  
PPiiùù  ttaarrddii,,  llaa  GGeerrmmaanniiaa--EEsstt  ssii  iiddeennttiiffiiccòò  iinntteeggrraallmmeennttee  ccoonn  ii  vviinncciittoorrii  ssoovviieettiiccii  ee,,  
qquuiinnddii,,  ii  pprrooffuugghhii  ccaacccciiaattii  ddaaii  rruussssii  ddiivveennttaarroonnoo,,  uuffffiicciiaallmmeennttee,,  ddeeggllii  UUmmssiieeddlleerr  
((ccoolloonnii  ttrraassllooccaattii));;  ii  mmoorrttii,,  ee  nnoonn  aa  ttoorrttoo,,  vviittttiimmee  ddeellllaa  gguueerrrraa  nnaazziissttaa..  NNeellll’’OOvveesstt  
pprreevvaallssee  uunn  ffoorrttee  sseennssoo  ddii  ccoollppaa  ee  ddii  vveerrggooggnnaa  ee  ssii  cceerrccòò  ddii  ddiimmeennttiiccaarree  ee  rriiccoo--
mmiinncciiaarree  ddaa  zzeerroo..    
  



 

 - 6 -

CChhee,,  nneell  11995599,,  iill  ffiillmm  NNaacchhtt  ffiieell  üübbeerr  GGootteennhhaaffeenn  ((LLaa  nnoottttee  ccaaddeevvaa  ssuu  GGootteennhhaaffeenn)),,  
bbaassaattoo  ssuullllaa  vviicceennddaa  ddeellllaa  WWiillhheellmm  GGuussttllooffff,,  ccoonnoobbbbee  uunn  ddiissccrreettoo  ssuucccceessssoo  ffuu  
ppoossssiibbiillee  ssoolloo  ppeerr  mmeerriittoo  ddii  uunn  rreeggiissttaa  ppaacciiffiissttaa,,  FFrraannkk  WWiissbbaarr,,  cchhee  aavveevvaa  vviissssuuttoo  
aa  lluunnggoo  iinn  eessiilliioo  nneeggllii  UUSSAA  ee  ppeerrcciiòò  nnoonn  ffuu  ssoossppeettttoo  ddii  ssiimmppaattiiee  ffiilloonnaazziissttee..  PPeerr  iill  
rreessttoo,,  ppeerròò,,  llaa  nnaavvee  ee  iill  ssuuoo  ddeessttiinnoo  ccaaddddeerroo  nneellll’’oobblliioo  ee  ssoolloo  cchhii  nnee  vvoolleevvaa  ttrraarrrree  
mmoottiivvoo  ppeerr  rriivveennddiiccaazziioonnii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  rruussssii  ee  ppoollaacccchhii  --  uunn  aammbbiieennttee  ddii  eexx--
pprrooffuugghhii  sseemmpprree  ppiiùù  eeggeemmoonniizzzzaattoo  ddaa  rreevviissiioonniissttii,,  nneeggaazziioonniissttii  ee  nneeoonnaazziissttii  --  
ccoonnttiinnuuòò  aadd  ooccccuuppaarrsseennee..  LL’’uunniiffiiccaazziioonnee  tteeddeessccaa  ddiieeddee  uulltteerriioorree  lliinnffaa  aa  ttaallii  ggrruuppppii,,  
oorraa  cchhee  llaa  GGeerrmmaanniiaa  ssii  ppootteevvaa  ‘‘nnoorrmmaalliizzzzaarree’’..  
  

SSuu  ssccaallaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  iinnvveeccee,,  llaa  mmeessssaa  iinn  
sscceennaa  ddii  vviittttiimmee  tteeddeesscchhee  aavvrreebbbbee  ddiissttuurrbbaattoo  
ttrrooppppoo  ll’’uunnaanniimmee  ccoonnddaannnnaa  ddeell  nnaazziissmmoo..  LLaa  
vveerrssiioonnee  ssoovviieettiiccaa,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ppaarrllaavvaa  ppeerr  ddee--
cceennnnii  ddeellllaa  GGuussttllooffff  ccoommee  ddii  uunnaa  nnaavvee  ppiieennaa  
ddii  ssoollddaattii  ee  aarrmmaammeennttii,,  ee  qquuiinnddii  ddii  uunn  lleeggiitt--
ttiimmoo  bbeerrssaagglliioo  ddii  gguueerrrraa..  CCoossii,,  ssoolloo  uunn  ggrruupp--
ppoo  ddii  nniicccchhiiaa,,  ggllii  aappppaassssiioonnaattii  ddeellllaa  ssttoorriiaa  nnaa--
vvaallee  iinn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo,,  iiggnnoorraattii  ddaall  ggrraannddee  

ppuubbbblliiccoo,,  eebbbbeerroo  mmooddoo  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  llee  rriicceerrcchhee..  EEsspplloorraattoo  ppeerr  pprriimmoo  ddaaii  ssoovviiee--
ttiiccii  iinn  cceerrccaa  ddii  pprroovvee  ppeerr  llaa  tteessii  ddeellllaa  nnaavvee  ppiieennaa  ddii  mmiilliittaarrii,,  ee  --  ssii  ddiiccee  --  ddeellllaa  lleegg--
ggeennddaarriiaa  ‘‘CCaammeerraa  dd’’aammbbrraa  ddii  SSaann  PPiieettrroobbuurrggoo’’,,  mmiisstteerriioossaammeennttee  ssppaarriittaa  dduurraannttee  
ll''aasssseeddiioo  tteeddeessccoo  ddii  LLeenniinnggrraaddoo  nneell  11994422//4433,,  iill  rreelliittttoo,,  ffaacciillmmeennttee  aacccceessssiibbiillee  ppeerr  ii  
ssuubb,,  èè  ddiivveennttaattoo  oorrmmaaii  ll’’ooggggeettttoo  ddii  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ttuurriissmmoo  ddeellll’’oorrrroorree..    
  
IIll  tteennttaattiivvoo  ddii  GGrraassss  ddii  ssttrraappppaarree  llee  vviittttiimmee  ddeellllaa  GGuussttllooffff  ddaallllee  mmaannii  ddii  nnoossttaallggiiccii  
ddii  uunnaa  ppiiùù  ggrraannddee  GGeerrmmaanniiaa  ffuu  ccoorraaggggiioossoo,,  mmaa  nnoonn  ffuu  ccoommpprreessoo  ddaa  ttuuttttii..  ÈÈ  ddoo--
vveerroossoo  rriiccoorrddaarree  cchhiiuunnqquuee  ssiiaa  rriimmaassttoo  vviittttiimmaa  ddeellllaa  gguueerrrraa,,  mmaa  èè  aanncchhee  ddoovveerroossoo  
rriiccoorrddaarree  nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  cchhii  hhaa  vvoolluuttoo  llaa  gguueerrrraa,,  ssoopprraattttuuttttoo  qquuaannddoo  èè  eevvii--
ddeennttee  ccoommee  nneell  ccaassoo  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee..  NNeellllaa  mmeemmoorriiaa  ccoolllleettttiivvaa  llaa  
GGuussttllooffff  nnoonn  ppoottrràà  mmaaii  ssoossttiittuuiirree  iill  TTiittaanniicc  ee  ii  ssuuooii  mmiittii,,  nneemmmmeennoo  ccoonn  ggllii  EEvveenn--
ttmmoovviiee,,  mmaa  ppuuòò  ddiivveennttaarree  uunn  ssiimmbboolloo  ccoonnttrroo  llaa  gguueerrrraa  --  ffoorrssee  iinnssiieemmee  aallll’’AArrmmeenniiaa,,  
llaa  nnaavvee  oossppeeddaallee  ssoovviieettiiccaa  ppiieennaa  ddii  pprrooffuugghhii  aaffffoonnddaattaa  ddaaii  tteeddeesscchhii  nneell  MMaarree  NNee--
rroo  iill  77  nnoovveemmbbrree  11994411;;  ppeerriirroonnoo  iinn  cciirrccaa  77..000000,,  qquuaallccuunnoo  ssoossttiieennee  ffiinnoo  aa  1100..000000;;  
ssii  ssaallvvaarroonnoo  iinn  88……    


