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SVĚTOVÝ NÁZOR A STRANA 
 

     Dne 24. února 1920 se konalo první masové shromáţdění našeho mladého hnutí. Ve 

slavnostní hale dvorního pivovaru v Mnichově, kde se sešlo téměř dva tisíce lidí, bylo 

předloţeno pětadvacet tezí programu nové strany. Kaţdý z bodů byl přijat bouřlivým 

potleskem.  
     Tím vznikly první směrnice a zásady pro boj, který má za úkol zamést s tou spoustou 

zastaralých představ a názorů a zabránit uskutečňování nejasných, ba dokonce škodlivých 

cílů. Do tohoto shnilého a zbabělého měšťáckého světa, stejně jako do vítězného taţení 

marxistické vlny dobývání světa musí vstoupit nová podoba moci, aby v posledním 

okamţiku zastavila káru neblahého osudu.  

     Bylo samozřejmé, ţe nové hnutí mohlo doufat ve svoji významnost a v to, ţe se mu 
dostane potřebných sil pro tento obrovský boj pouze tehdy, pokud se mu jiţ od prvních dnů 

podaří vzbudit v srdcích svých příznivců svaté přesvědčení, ţe hnutí si nedává za 

     cíl pouhé vypuštění nového volebního hesla do politického ţivota, nýbrţ prosazení nového 

světového názoru principiálního významu. 

     Je třeba se zamyslet nad tím, z jakých ubohých hledisek jsou sflikovány takzvané 
"stranické programy", které bývají čas od času oprašovány a předělávány. Musíme detailně 

prozkoumat pohnutky těchto měšťanských "programových komisi", abychom pochopili tyto 

choromyslné výplody. Neboť je to vţdy ta stejná starost, která vede k vytvoření nového 

programu, nebo k upravení toho stávajícího: obava o příští volební výsledek. Jakmile 

vznikne v hlavách těchto parlamentních státních umělců povědomí toho, ţe milý národ má 

zase jednou chuť revoltovat a vyskočit ze spřeţení staré partajnické kázy, snaţí se káru 
vyspravit. Na řadu přijdou hvězdáři a straničtí astrologové, takzvaní "zkušení' a "váţení', 

většinou staří poslanci, kteří se uráčí vzpomenout si na analogické situace ze své "bohaté 

politické zkušenosti", kdy mase uţ jednou přetekla míra trpělivosti, protoţe cítí nebezpečně 

blízko to, co uţ tu jednou bylo. Politici tedy sahají po osvědčeném receptu, zaloţí "komisi", 

chodí a naslouchají lidu, čmuchají v tisku, a tak pomalu vyčenichají, co by milý národ měl 
nejraději, co nenávidí a v co doufá. Kaţdá profesní skupina, kaţdá zaměstnanecká třída je 

co nejpodrobněji studována a jsou zkoumána její nejtajnější přání. I "zlá a špatná hesla" 

nebezpečné opozice bývají přehodnocována a objevují se k velikému úţasu jejich původních 

autorů a šiřitelů jako by nic v duchovní výzbroji starých stran. 

     Komise se dohromady, "revidují' starý program a vytvářejí nový (panstvo přitom mění své 

přesvědčení jako voják v poli v košili ve chvíli, kdy stará je zavšivená!), v němţ si kaţdý 
přijde na své. Sedlákovi se dostane ochrany pro jeho statek, průmyslníkovi ochrany jeho 

zboţí, konzument bude chráněn při nákupu, učitelům budou zvýšeny platy, úředníkům se 

vylepší penze, vdovy a sirotci mají být dostatečnou měrou zabezpečováni státem, doprava 

bude podporována, tarify mají být sníţeny a dokonce daně mají být - kdyţ ne úplně, tak 

téměř - zrušeny. Občas se stane, ţe se na někoho zapomnělo, nebo ţe některý z poţadavků 
lidu byl přeslechnut. V tom případě se na poslední chvíli flikují prázdná místa tak dlouho, 

aţ lze s klidným svědomím doufat, ţe se dav normálních šosáků i s jejich ţenskými zklidní a 

nejvyšší měrou uspokojí. A nyní se tedy můţe, s vírou v Boha a v neotřesitelnou hloupost 

občanů s volebním právem, začít boj, jak se říká, o "nové uspořádání" Říše. 

     Kdyţ skonči volby a poslanci mají za sebou poslední lidové shromáţdění a úspěšně unikli 

na dalších pět let drezůře plebsu, mohou se zcela věnovat plněni vyšších a příjemnějších 
úkolů, programová komise se zase rozpustí a boj o nové utváření věcí veřejných dostává opět 

podobu zápasu o denní chléb: U poslanců se tomu však říká diety. 



     Kaţdé ráno se zástupce lidu vydává do budovy parlamentu, kdyţ ne přímo do zasedací 

síně, tak alespoň do předsálí, kde leţí prezentační listiny. Ve jménu sluţby lidu tam zanese 

své jméno a přijímá svůj vysoce zaslouţený plat jako malé odškodnění za toto nepřetrţité a 

namáhavé úsilí. 

     Po čtyřech letech, nebo i v jiných kritických týdnech, kdy hrozí nebo se blíţí rozpuštění 

parlamentních korporací, posedne pány v parlamentu nezkrotná činorodost. Tak jako 
ponrava neumí nic jiného, neţ se změnit v chrousta, tak opouštějí tyto parlamentní 

housenky velkou společnou kuklu a obdařeni křídly vylétají ven za milým lidem. Znovu 

hovoří ke svým voličům, vyprávějí o své vlastní enormní práci a zlovolné zatvrzelosti těch 

ostatních, avšak nesouhlasně se tvářící masa po nich místo vděku a chvály vrhá syrové, aţ 

nenávistné výrazy. Kdyţ nevděk lidu dosáhne určitého stupně, můţe pomoci jediný 
prostředek: Pověst strany se musí znovu naţehlit, program je zralý na vylepšení, komise 

znovu oţije - a celý podvod začíná od začátku. Samozřejmě, ţe úspěšně, čemuţ se při 

     zatvrzelé hlouposti lidstva nelze divit. Hlasující dobytek, "měšťansky" stejně jako 

"proletářský", ovlivněn tiskem a oslepen lákavým programem, se znovu vrací do společné 

stáje a volí si své staré podvodníky. 

     Tak se muţ z lidu, kandidát pracujících stavů, opět mění v parlamentní housenku a 
vyţere se ve státnickém ţivotě do tloušťky a sádelnatosti, aby se po čtyřech letech opět 

proměnil ve třpytivého motýlka. 

     Těţko existuje něco více deprimujícího, neţ sledovat z pohledu střízlivé skutečnosti 

takový průběh věcí, muset přihlíţet tomuto neustále se opakujícímu podvodu. Z takového 

duchovního humusu je samozřejmě nemoţné čerpat sílu, nutnou k vítěznému boji s 
organizovanou silou marxismu. 

     Dosud se tím naše panstvo váţně nezabývalo. Přes veškerou svou omezenost a duševní 

méněcennost si tito parlamentní šamani bílé rasy mohou jen stěţí namlouvat, ţe lze 

prostředky západní demokracie spojovat proti učeni, pro které je demokracie se vším, co k 

ní patří, v nejlepším případě jen prostředkem k ochromeni protivníka a k vytvoření prostoru 

pro vlastní konání. I kdyţ se část současného marxismu snaţí velice šikovným způsobem 
předstírat nerozlučnou vazbu se zásadami demokracie, nezapomínejme laskavě, ţe v kritické 

chvíli se tito pánové nezajímají o většinová rozhodnutí podle západního pojetí demokracie! 

Bylo tomu tak v oněch dnech, kdy měšťanští poslanci viděli bezpečnost Říše garantovánu ve 

vysokém počtu zabedněnců, zatímco marxismus strhl moc na svou stranu, pomocí houfu 

uličníků, dezertérů, stranických funkcionářů a ţidovských literátů, čímţ byl demokracii 
uštědřen políček, aţ to mlasklo. Je zapotřebí důvěřivosti parlamentního kouzelníka 

měšťanské demokracie, aby bylo moţné domnívat se, ţe nyní či v budoucnosti by mohla byt 

brutální rozhodnost nositelů světového moru zaţehnána nějakou zaklínací formulí 

západního parlamentního systému. 

     Marxismus bude tak dlouho pochodovat po boku demokracie, dokud se mu nepodaří 

nepřímými cestami získat pro své zločinné cíle dokonce i podporu od nacionální duchovní 
části světa, která je podle něj určena k vyhlazení. Pokud by však došel k přesvědčení, ţe by 

se z čarodějnického kotle naší parlamentní demokracie dala svařit majorita, která - na 

základě své zákonodárně dané oprávněné většiny - by si marxismus se vší váţností "podala", 

byla by marxistická parlamentní komedie hned u konce. Praporečníci rudé internacionály by 

okamţitě, namísto apelu na svědomí demokracie, vystoupili s plamennými projevy k 
proletářským masám a jejich boj by se v tu ránu přenesl ze zatuchlého vzduchu zasedacích 

sálů našich parlamentů do fabrik a na ulici. Demokracie by byla okamţitě zničena. To, co se 

nepodařilo šikovným apoštolům lidu v parlamentech, zvládly by bleskově poštvané 

proletářské masy s páčidly a kovářskými kladivy, přesně jako na podzim 1918: rázně by 

přesvědčily měšťanský svět, jak bláhové je namlouvat si, ţe je moţné postavit se na odpor 

ţidovskému dobývání světa prostředky západní demokracie. 
     Jak jiţ bylo řečeno, je potřeba důvěřivé mysli k tomu, hrát s takovým protihráčem podle 

pravidel, která mu slouţí pouze k blafováni nebo k jeho vlastnímu prospěchu, a která hodí 

přes palubu, jakmile se mu přestanou hodit. 

     U všech stran takzvaného občanského zaměření se při politickém zápase jedná ve 

skutečnosti o pouhou rvačku o parlamentní křesla, přičemţ postoje a zásady se házejí přes 
palubu jako zbytečný balast. Tomu jsou přizpůsobeny i jejich programy a poměřování jejich 

sily. Chybí jim ona velká magnetická přitaţlivost, kterou široká masa následuje pod 

naléhavým dojmem velkých a vynikajících myšlenek, přesvědčující síla bezpodmínečné víry, 

snoubící se s fanatickým odhodláním k boji. 



     Avšak v době, kdy jedna strana, vyzbrojená všemi zbraněmi tisíckrát zločinného 

světového názoru nastupuje k útoku proti existujícímu řádu, můţe se druhá strana postavit 

na odpor pouze tak, ţe si osvojí formy nové, v našem případě politické víry, a hesla 

slabošské a zbabělé obrany zamění za bojový výkřik odváţného a brutálního útoku. Jestliţe 

je však dnes našemu hnuti, zejména ze strany takzvaných národně občanských ministrů - 

například z bavorského středu - duchaplně vyčítáno to, ţe usiluje o jakýsi "převrat", 
můţeme dát kaţdému takovému politizujícímu trpaslíkovi pouze jedinou odpověď: ano, 

pokoušíme se napravit to, co jste vy ve vaší zločinné hlouposti promeškali. Vy, s vašimi 

zásadami parlamentního obchodu s hovězím, jste napomohli zavléct národ do propasti, ale 

my stavíme, útokem a prostřednictvím nastolení nového světonázoru stejně jako fanatickou, 

neústupnou obranou jeho zásad, našemu národu schody, po kterých jednou vystoupí opět 
vzhůru do chrámu svobody. 

     V době zakládání hnutí musela být naše pozornost neustále upřena k tomu, aby se z 

uskupení bojovníků za nové a vyšší přesvědčení nestal pouhý spolek na podporu 

parlamentárních zájmů. Prvním preventivním opatřením bylo vytvoření programu, jeţ 

cílevědomě usiloval o takový vývoj, který jiţ svou vnitřní velikostí odstrašoval slabošské 

duchy dnešních stranických politiků. Jak správné bylo naše pojetí nutnosti programových 
cílů nejostřejšího raţení, to vyplynulo jasně z oněch osudových chyb, které nakonec vedly ke 

zhroucení Německa. 

     Na základě tohoto poznáni jsem musel formovat nové pojetí státu, které se stalo 

podstatnou součástí nového světového názoru. 

     Jiţ v prvním svazku této knihy jsem se zabýval slovem "národní", a musel jsem 
konstatovat, ţe toto označení se zdá být pojmově příliš málo vymezené na to, neţ aby 

dovolilo vytvořeni uzavřeného bojového společenství. Všechno moţné, co se ve své názorové 

podstatě nebetyčně rozchází, se dnes motá pod heslem "národní". Dříve neţ přejdu k 

úkolům a cílům Národně socialistické německé dělnické strany, chtěl bych podat vysvětlení 

pojmu "národní" a jeho vztahu k stranickému hnutí. 

     Pojem "národní" se jeví tak málo jasně vymezený, mnohoznačně vykladatelný a 
neomezený v praktickém pouţití jako například slovo "religiózní". Také pod tímto pojmem si 

lze velmi těţko představit něco zcela precizního, a to ani ve smyslu myšlenkového uchopení, 

ani v praktickém působení. Představitelným se stává označení "religiózní" v okamţiku, kdy 

se spojuje s konkrétně nastíněnou formou svého působení. Je to velmi krásné, většinou 

však levné prohlášení, kdyţ někdo označí jiného člověka za "hluboce religiózního". Snad se 
najdou i tací, kteří se budou tímto zcela všeobecným označením cítit uspokojeni a jimţ toto 

označení zprostředkuje dokonce i více nebo méně jasný obraz stavu duše. Jelikoţ však velká 

masa nesestává z filosofů ani ze světců, bude taková zcela všeobecná religiózní idea 

znamenat pro jednotlivce většinou jen potvrzení jeho individuálního myšlení a konání, aniţ 

by však vedla k té působnosti, kterou vyţaduje vnitřní religiózní touha, z níţ se z čistě 

metafyzického neohraničeného světa myšlenek formuje jasně vymezená víra. To jistě není 
účelem samo o sobě, nýbrţ jen prostředkem k dosaţení cíle, je to ale nezbytný prostředek k 

tomu, aby mohlo být cíle dosaţeno. Tento účel však není pouze ideální, nýbrţ v podstatě 

vzato zcela eminentně praktický. Je vůbec třeba si uvědomit, ţe nejvyšší ideály vţdy 

odpovídají nejhlubší ţivotní nutnosti, stejně jako šlechetnost povznášející krásu v posledku 

spočívá jenom v logické účelnosti. Tím, ţe víra pomáhá pozvednout člověka nad úroveň 
zvířete, přispívá v pravdě k upevnění a zajištění jeho existence. Vezmeme-li dnešnímu 

lidstvu jeho religiózně-věroučné, v praktickém významu pak morální zásady, jeţ mu byly 

vštípeny výchovou, a odstraníme-li tuto religiózní výchovu, aniţ bychom ji nahradili něčím 

stejně hodnotným, výsledkem bude těţký otřes základů lidského bytí. 

     Můţeme tedy konstatovat, ţe člověk ţije nejenom proto, aby slouţil vyšším ideálům, ale 

ţe tyto vyšší ideály jsou současně předpokladem pro jeho existenci jako člověka. Kruh se tak 
uzavírá. 

     Samozřejmě spočívají jiţ ve všeobecném pojmu "religiózní" jednotlivé zásadní myšlenky či 

přesvědčení, například o nezničitelnosti duše, věčnosti jejího bytí, existenci vyšší bytosti atd. 

Právě tyto myšlenky, ať jsou pro jednotlivce jakkoliv přesvědčivé, podléhají jeho kritickému 

zkoumání a tím kolísáním mezi souhlasem nebo odmítáním tak dlouho, dokud se tato citová 
tušení či poznání nestanou zákonitou silou nezvratné víry. Tato je hlavním bojovým 

faktorem, který základnímu religióznímu názoru umoţňuje průlom a razí mu cestu. Bez 

jasně vymezené víry by religiozita ve své nejasné mnohotvárnosti byla nejenom bezcenná pro 

lidský ţivot, ale přispěla by pravděpodobně k všeobecnému rozvratu. 



     Podobně jako s pojmem "religiózní" je tomu s pojmem "národní". Také v tomto pojmu 

jsou obsaţeny některé zásadní poznatky. 

     Přestoţe mají mimořádný význam, jsou formálně natolik málo určeny, ţe se pozvedají 

nad hodnotu víceméně uznávaného obecného názoru teprve tehdy, kdyţ jsou zasazeny do 

rámce politické strany. Neboř realizace světonázorových ideálů a z nich odvozených 

poţadavků se děje stejně tak málo prostřednictvím čistého pocitu nebo vnitřního chtění lidí, 
jako například získání svobody všeobecnou touhou po ní. Nikoliv, teprve kdyţ ideální touha 

po nezávislosti dostane formou vojenských mocenských prostředků bojovou organizaci, lze 

touţebné přáni národa proměnit v nádhernou skutečnost.  

     Kaţdý světový názor, ať uţ je tisíckrát správný a pro lidstvo nanejvýš uţitečný, zůstane 

bezvýznamný pro uspořádáni ţivota národů tak dlouho, dokud se jeho zásady nestanou 
korouhví bojového hnuti, které musí zůstat tak dlouho stranou, dokud působeni těchto 

zásad nebylo završeno vítězstvím světonázorových ideji a stranická dogmata netvoří základní 

zákony státu národního společenství. 

     Jestliţe však má všeobecná duchovní představa slouţit jako základ budoucího vývoje, 

potom je zde prvním předpokladem vytvoření všeobecné jasnosti o podstatě, druhu a 

rozsahu této představy, protoţe pouze na takovém základě lze vytvořit hnutí, které je 
schopno ve vnitřní homogenitě svého přesvědčení vyvinout nutnou sílu k boji. Ze 

všeobecných představ musí vzniknout politický program, ze všeobecného světonázoru 

politická víra. Tato víra, jejíţ cíl má být prakticky dosaţitelný, nebude slouţit pouze ideji 

jako takové, nýbrţ bude muset brát ohled i na prostředky boje, jeţ jsou k dispozici a musí 

být pouţity pro dosaţení vítězství této ideje. Abstraktně správná duchovní představa, kterou 
hlásá program, se musí snoubit s praktickým poznáním politika. Tak se musí věčný ideál 

jakoţto vůdčí hvězda lidstva bohuţel spokojit s tím, ţe bude brát v úvahu slabosti tohoto 

lidstva, aby apriorně neztroskotal na lidské nedokonalosti. Znalec psychiky národa se musí 

spojit s filozofem, aby z říše věčných pravd a ideálů přinesl to, co je v lidských moţnostech a 

tomu dal formu. 

     Přenesení všeobecné, ideální a nejpravdivější světonázorové představy do určitým 
způsobem vymezeného, pevně organizovaného, duchovně a vůlí jednotného politického a 

bojového společenství je nejvýznamnější počin, neboť jenom na jeho šťastném řešení záleţí 

moţnost vítězství ideje. Zde musí vystoupit z moře milionů lidí, kteří v jednotlivostech více 

nebo méně jasně určité pravdy tuší a částečně snad i chápou, jedinec, aby s nepochybnou 

silou formoval z kolísavého světa představ širokých mas zaručené zásady, a tak dlouho vedl 
zápas za jejich obecnou správnost, aţ se z vlnobití svobodného světa myšlenek vynoří skála 

jednotného společenství víry a vůle. 

     Všeobecné právo k takovém konání je zaloţeno na nutnosti, osobní právo na úspěchu. 

     Pokusíme-li se ze slova "národní" vyloupnout jeho smysluplné nejvnitřnější jádro, 

dojdeme k následujícímu zjištění: 

     Náš nynější nejběţnější politický názor spočívá obecné na představě, ţe státu je sice 
třeba přiznat tvůrčí, kulturu vytvářející sílu, ţe však nemá nic společného s rasovými 

předpoklady, nýbrţ ţe je spíš produktem hospodářských nutností, v nejlepším případě 

výsledkem politické vůle k moci. Takové základní pojetí vede ve svých logických důsledcích 

nejenom k podcenění původní rasové prasíly, nýbrţ i k nedostatečnému ocenění osobnosti. 

Neboť odmítnutí rozličností jednotlivých ras vzhledem k jejich všeobecným kulturotvorným 
silám musí nutně přenést tento veliký omyl i na hodnocení jednotlivce. Domněnka o 

rovnosti ras se stane základem pro stejné posuzování národů a dále pro lidské jednotlivce. 

Proto také mezinárodní marxismus není nic jiného, neţ Ţidem Karlem Marxem 

zprostředkované přenesení jistého, jiţ déle existujícího světonázorového postoje a pojetí do 

formy určitého politického vyznání víry. 

     Bez podkladu takového všeobecně jiţ existujícího otrávení by nikdy nebyl moţný 
udivující politický úspěch tohoto učení. Karel Marx byl skutečně pouze ten jedinec mezi 

miliony lidi, který v bahně zvolna skomírajícího světa s rybářským pohledem proroka 

rozpoznal podstatné jedovaté látky, uchopil je, aby je jako černý mág vloţil do 

koncentrovaného roztoku slouţícímu k rychlejšímu zničení nezávislého bytí svobodných 

národů na této zemi. To všechno samozřejmě ve sluţbách své rase. 
     Marxistické učení je zkrácený duchovní extrakt dnes obecně platného světonázoru. Jiţ z 

tohoto důvodu je jakýkoliv boj našeho takzvaného občanského světa proti tomuto učení 

nemoţný, ba směšný, neboť i tento občansky svět je v podstatě prolezlý všemi těmito 



     jedovatými látkami a klaní se světovému názoru, který se od marxistického obecně 

odlišuje pouze mírou a osobami. Občanský svět je marxistický, věří však na moţnost vlády 

určité skupiny lidí (burţoazie), zatímco marxismus plánovitě usiluje o převedení celého světa 

do ţidovských rukou. 

     Naproti tomu národní světonázor uznává význam lidstva v jeho rasových prazákladech. 

Ve státu vidí principiálně jenom prostředek k dosaţení cíle, a za svůj cíl povaţuje zachování 
rasového bytí lidstva. Tím nevěří v ţádném případě na nějakou rovnost ras, nýbrţ 

rozpoznává v jejich rozdílnosti vyšší nebo niţší hodnotu a tímto poznáním se cítí být zavázán 

vyšší vůli, jeţ ovládá toto universum, poţadovat vítězství lepších a silnějších a ţádat zánik 

horších a slabších. Tím vzdává principiálně hold aristokratické základní myšlence přírody a 

věří na platnost tohoto přírodního zákona pro všechny jednotlivé ţivé bytosti. Tento 
světonázor rozpoznává nejen různé hodnoty jednotlivých ras, ale i různé hodnoty 

jednotlivých lidí. Z masy si pro sebe vybírá význam osobnosti, čímţ působí vzhledem k 

dezorganizovanému marxismu organizátorsky. Věří v nutnost idealizace lidstva, neboť pouze 

v ní spatřuje předpoklad pro bytí tohoto lidstva. Avšak nemůţe přiznat právo na existenci 

etické ideji, pokud tato idea představuje nebezpečí pro rasový ţivot nositele vyšší etiky, 

neboť v zbastardělém a znegrovatělém světě by byla také všechna lidská krásna a 
vznešenosti, jakoţ i veškeré představy idealizované budoucnosti našeho lidstva, navţdy 

ztraceny. 

     Lidská kultura a civilizace jsou v této části světa nerozlučně vázány na existenci Árijce. 

Jeho vymření nebo zánik spustí na tuto planetu černý závoj bezkulturní doby. 

     Podkopávání stavu lidské kultury prostřednictvím zničení jejich nositelů se však jeví z 
hlediska národního světonázoru jako nejproklatější zločin. Odváţí-li se kdo vloţit ruku na 

nejvyšší podobenství Pána, dopouští se zločinu na dobrotivém stvořiteli tohoto zázraku a 

napomáhá vyhnání z ráje. 

     Tím odpovídá národní světový názor nejvnitřnější vůli přírody, neboť ona vytváří tuto 

svobodnou hru sil, která musí vést k trvalému vzájemnému vyššímu pěstění, aţ nakonec 

bude tomu nejlepšímu lidstvu dána prostřednictvím získaného vlastnictví této země volná 
cesta k tomu, aby se zaobíralo věcmi, jeţ leţí zčásti nad ním, zčásti mimo něj. 

     Všichni tušíme, ţe ve vzdálené budoucnosti mohou pro lidstvo vyvstat problémy, k jejichţ 

zvládnutí bude povolána nejvyšší rasa jakoţto velkopanský lid, uţívající o prostředky a 

moţnosti celé zeměkoule. 

     Je samozřejmé, ţe takto všeobecné konstatování smyslu obsahu národního světového 
názoru můţe vést k tisícerému výkladu. Ve skutečnosti sotva najdeme nějaké novější 

politické seskupení, které by se nějakým způsobem tohoto světonázoru nedovolávalo. Avšak 

jiţ samou svou existencí dokazuje tento světonázor rozdílnost svého pojetí vůči všem 

ostatním. Tak vystupuje proti marxistickému světonázoru, vedeného jednotnou hlavní 

organizací, směsicí nejrůznějších koncepcí, která je jiţ ideově málo působivá vůči semknuté 

nepřátelské frontě. Vítězství však nebudou vybojována takto slabošskými masami! Teprve 
vystoupí-li proti internacionálnímu světonázoru, řízenému politicky organizovaným 

marxismem, stejně organizovaný a řízený světonázor národní, přikloní se při stejné bojové 

energii vítězství na stranu věčné pravdy. 

     Organizační podchycení světového názoru se můţe uskutečnit vţdy pouze na základě 

jeho určitého formulování a tím, čím jsou dogmata pro víru, tím jsou pro vznikající 
politickou stranu stranické zásady.  

     Pro národní světový názor musí být vytvořen nástroj, který mu zaručí moţnosti bojového 

zastupování, podobně jako marxistická stranická organizace uvolňuje cestu 

internacionalismu. 

     Ţe stranické zázemí národního pojmu je předpokladem k vítězství národního 

světonázoru, dokazuje nejlépe skutečnost, kterou přiznávají - přinejmenším nepřímo - 
dokonce i nepřátelé takového propojení se stranou. Právě ti, kteří neúnavně zdůrazňují, ţe 

na národní světový názor nemá patent ţádný jednotlivec, nýbrţ ţe jiskří nebo "ţije" v srdcích 

bůhví kolika milionů lidi, dokazují tím, ţe skutečnost všeobecné existence takových představ 

ani v nejmenším nebrání vítězství nepřátelského světového názoru, který je však klasicky 

zastupován politickou stranou. Kdyby tomu bylo jinak, musel by německý národ uţ dnes 
slavit gigantické vítězství a nestál by na pokraji propasti. Internacionálnímu světonázoru 

dopomohla k úspěchu skutečnost, ţe je zastupován útočně organizovanou politickou 

stranou, důvodem neúspěchu opačného světonázoru bylo jeho dosavadní nedostatečně 

jednotně formované zastupování. Nikoliv v neomezené volnosti výkladu všeobecného názoru, 



nýbrţ pouze ve vymezené a tím shrnuté formě politické organizace můţe světový názor 

bojovat a vítězit. 

     Proto jsem viděl svůj úkol zejména v tom, z rozsáhlé a nezformované látky všeobecného 

světového názoru vyloupnout hlavní ideje a zformulovat je do víceméně dogmatických forem, 

které se ve svém jasném vymezení hodí k tomu, aby jednotně spojovaly lidi, kteří se k tomu 

zaváţí. Jinými slovy: Národně socialistická německá dělnická strana přejímá ze základních 
myšlenek všeobecného národního světového názoru podstatné věci, a berouc v úvahu 

praktickou skutečnost, dobu a existující lidský materiál a jeho slabosti, vytváří z nich 

politické vyznání víry, které v takto umoţněném pevném organizačním podchycení velké 

lidské masy vytváří předpoklady pro vítězné prosazení tohoto světového názoru. 

      
STÁT 

 

     Jiţ v letech 1920/21 bylo našemu mladému hnutí opakovaně vyčítáno z kruhů dnešního 

přeţitého měšťáckého světa, ţe náš postoj k dnešnímu státu je odmítavý, z čehoţ odvozovalo 

stranickopolitické loupeţné rytířstvo všech odstínů oprávnění k tomu, aby všemi prostředky 

zahájilo boj proti nepohodlí zvěstovatelce nového světového názoru. Přitom se ovšem 
záměrně zapomínalo na to, ţe dnešní měšťácký svět si pod pojmem stát nedovede představit 

nic jednotného, ţe zde dokonce neexistuje a ani nemůţe existovat ţádná jednotná definice. 

Nejvyšším úkolem vysvětlovačů, sedících na našich vysokých školách často v podobě 

profesorů státního práva, je nacházet vysvětleni a zdůvodněni pro více méně šťastnou 

existenci svých chlebodárců. Čím nemoţněji je stát uspořádán, tím neproniknutelnější, 
vyumělkovanější a nesrozumitelnější jsou definice týkající se smyslu jeho bytí. Co by měl 

např. Dříve psát nějaký ck. Univerzitní profesor o smyslu a účelu státu v zemi, jejíţ státní 

bytí ztělesňovalo největší zrůdnost 20. Století? Těţký úkol, pomyslíme-li, ţe pro dnešního 

učitele státního práva existuje menší závaznost pravdě, o to víc však vazba na určitý účel. 

Tento účel zní: zachování za kaţdou cenu onoho monstra lidského mechanismu, jeţ se dnes 

nazývá stát. Není potom divu, kdyţ při výkladu tohoto problému se reálné problémy pokud 
moţno opomíjejí a operuje se směsicí "etických", "mravních", "morálních" a jiných ideálních 

hodnot, úkolů a cílů. 

     Zcela všeobecně lze rozlišovat trojí pojetí: 

     Skupinu těch, kteří vidí ve státě prostě více či méně dobrovolné sdruţení lidí pod jednou 

vládní mocí. Tato skupina je nejpočetnější. V jejích řadách se nacházejí zejména 
zboţňovatelé dnešního principu legitimity, v jejichţ očích nehraje vůle lidí při celé této 

záleţitosti ţádnou roli. Jiţ v pouhé skutečnosti existence státu je podle nich zdůvodněna 

jeho posvátná nedotknutelnost. Aby bylo moţné zachránit tento nesmysl lidských mozků, je 

třeba přímo psí oddanosti vůči takzvané státní autoritě. V hlavách těchto lidí se obratem 

ruky prostředek stává cílem. Stát tu není k tomu, aby slouţil lidem, nýbrţ lidé jsou zde 

proto, aby vzývali státní autoritu, která zahrnuje i toho nejposlednějšího státně úřednického 
ducha. Aby se stav tohoto tichého, zaníceného zboţňování neobrátil ve stav neklidu, je tu 

státní autorita vlastně jenom proto, aby zajišťovala klid a pořádek. Také ona teď není ani 

účelem, ani prostředkem. Státní autorita se má starat o klid a pořádek a tento klid a 

pořádek má naopak umoţňovat existenci státní autority. Mezi těmito dvěma póly má 

oscilovat veškerý ţivot. V Bavorsku zastávají toto pojetí především státní umělci z 
bavorského Centra, které se nazývá "Bavorská lidová strana"; v Rakousku to byli černoţlutí 

legitimisté, v Německé Říši jsou to bohuţel často takzvané konzervativní kruhy, jejichţ 

představy o státě se pohybují v tomto směru.  

     Druhá skupina lidi je početně trochu slabší, neboť v tu jsou zahrnuti ti, kteří existenci 

státu spojují alespoň s několika podmínkami. Nevyţaduji pouze jednotnou správu, ale 

pokud moţno stejný jazyk - i kdyţ pouze na základě všeobecných hledisek státní správy. 
Státní autorita není pro ně jediným a výlučným účelem státu, ale přidává se poţadavek 

blaha poddaných. Do pojetí státu těchto kruhů se vkrádají i myšlenky o "svobodě", obvykle 

však špatně pochopené. Forma vládnutí se tu jiţ nejeví nedotknutelná na základě pouhé 

skutečnosti její existence, nýbrţ je podmiňována její účelností. Posvátnost stáří nechrání 

před kritikou současnosti. Ostatně jedná se o pojetí, které očekává od státu především to 
nejvýhodnější uspořádání hospodářského ţivota jednotlivce a které hodnotí stát na základě 

praktických hledisek a podle obecných kritérií hospodářské rentability. Hlavní zastánce 

těchto názorů nacházím v kruzích našeho normálního německého měšťanstva, zejména 

mezi liberálními demokraty. 



     Třetí skupina je početně nejslabší. Ve státu spatřuje jiţ prostředek k dosaţení většinou 

velmi nejasně představovaných mocensko politických tendencí jazykově vymezeného a 

jednotného státního národa. Vůle k jednotnému státnímu jazyku se přitom neprojevuje 

pouze v naději, ţe se tím vytvoří pro stát nosný fundament pro vnější nárůst moci, nýbrţ 

mnohem více v názoru - ostatně špatném od základu - ţe tím bude moţné provést v určitém 

směru nacionalizaci. V posledních sto letech bylo skličující pozorovat, jak se v těchto 
kruzích, mnohdy i v dobré víře, zahrávalo s pojmem "germanizace". Sám si ještě vzpomínám 

na to, jak za mého mládí právě tento pojem sváděl ke zcela chybným představám. Dokonce i 

ve staroněmeckých kruzích bylo moţné setkat se s názorem, ţe se rakouskému němectví 

mohla za podpory vlády jistě podařit germanizace rakouského slovanstva, přičemţ si nikdo 

ani v nejmenším neuvědomoval, ţe germanizaci lze aplikovat pouze na půdě a nikoliv na 
lidech. Neboť to, co se pod tímto slovem obecně rozumělo, nebylo nic jiného, neţ vnucené 

vnější přijetí německého jazyka. Je aţ nepochopitelný omyl domnívat se, ţe řekněme z negra 

nebo z Číňana se stane Germán tím, ţe se naučil německy a je ochoten tímto jazykem 

nadále mluvit a dát svůj hlas nějaké německé politické straně. Ţe kaţdá taková germanizace 

znamená ve skutečnosti pravý opak, to si náš měšťanský nacionální svět nikdy neuvědomil. 

Neboť kdyby byly příkazem jednotného jazyka překlenuty a v posledku setřeny do očí bijící 
rozdíly mezi jednotlivými národy, znamenalo by to začátek bastardizace a tím v našem 

případě nikoliv germanizace, nýbrţ zničení germánského ţivlu. V dějinách se často stalo, ţe 

se vnějším mocenským prostředkům dobyvatelského národa sice podařilo vnutit 

podmaněným svůj jazyk, avšak po tisíci letech mluvil tímto jazykem jiný národ a vítězové se 

tím stali vlastně poraţenými. Jelikoţ národní pospolitost, lépe řečeno rasa, nespočívá v 
jazyku, nýbrţ v krvi, dalo by se mluvit o germanizaci teprve tehdy, kdyby se podařilo tímto 

procesem přeměnit krev poraţených. To je ovšem nemoţné. Ledaţe by se tak stalo 

prostřednictvím smíšení krve, coţ by však znamenalo pokles úrovně vyšší rasy. Konečným 

výsledkem takového procesu by bylo zničení právě těch vlastností, jeţ dobyvatelskému 

národu dopomohly k vítězství. V důsledku páření s niţší rasou by vymizely zejména kulturní 

síly, a to i kdyby vzniklý směsný produkt tisíckrát hovořil jazykem dříve vyšší rasy. Bude 
docházet ještě nějakou dobu k zápasu mezi různými druhy myšlení a můţe se stát, ţe stále 

hlouběji klesající národ vytvoří z posledních sil překvapující kulturní hodnoty. Avšak jsou to 

jen jednotlivé prvky, přináleţející vyšší rase, nebo také bastardi, u nichţ v prvním kříţení 

ještě převládá lepší krev a dokáţe se prosadit; nikdy však konečný produkt míšení. Zde se 

bude vţdy projevovat kulturně zpětná tendence. 
     Z dnešního pohledu je třeba povaţovat za štěstí to, ţe se nepodařila v Rakousku 

germanizace ve smyslu snah Josefa II. Její úspěch by sice moţná znamenal zachování 

rakouského státu, avšak jazykové společenství by přivodilo pokles rasové úrovně německého 

národa. Během století by jistě vykrystalizoval nějaký stádní pud, avšak stádo samo by se 

stalo méněcenné. Zrodil by se snad státní národ, kulturní národ by však byl ztracen. Pro 

německý národ bylo lepší, ţe se tento proces míšení nekonal, i kdyţ to nebyl důsledek 
vznešeného poznání, nýbrţ krátkodobé omezenosti Habsburků. Kdyby tomu bylo jinak, 

sotva by mohl být německý národ dnes povaţován za kulturní faktor. 

     Avšak nikoliv pouze v Rakousku, nýbrţ i v Německu byly a jsou tyto takzvané nacionální 

kruhy nakaţeny podobnými nesprávnými myšlenkovými pochody. Z mnoha stran 

podporovaná politika vůči Polákům ve smyslu germanizace Východu spočívala bohuţel 
téměř vţdy na stejně nesprávných závěrech. Také zde se věřilo na moţnost germanizace 

polského ţivlu prostřednictvím čistě jazykového poněmčení, a také zde by se dospělo k 

nešťastnému výsledku: národ cizí rasy by vyjadřoval v německém jazyku své cizí myšlenky a 

vlastní méněcenností by tak kompromitoval velikost a důstojnost našeho národa. 

     Jak strašlivá je jiţ dnes škoda působená našemu němectví tím, ţe německy ţvanící 

ţidovstvo při vstupu na americkou půdu je v důsledku neznalosti mnoha Američanů 
připisováno na naše německé konto. Kde však snad nikoho nenapadne spatřovat v té čistě 

vnější skutečnosti, ţe zavšivené stěhování národů z východu, jeţ většinou mluví německy, 

důkaz jejich německého původu a národní příslušnosti. Co bylo v dějinách uţitečně 

germanizováno s opravdovým uţitkem, to byla půda, kterou naši předkové získali mečem a 

osadili německými sedláky. Pokud přitom smísili náš národní organismus s cizí krví, 
spolupůsobili na rozvratu naši vnitřní národní podstaty, který se projevuje v onom - bohuţel 

často dokonce vychvalovaném - přepjatém německém individualismu. 

     Také v pojetí této třetí skupiny je stát do jisté míry samoúčelný, zachování státu je 

povaţováno za nejvyšší úkol lidského bytí. 



     Souhrnně lze konstatovat: Všechny tyto názory nemají své nejhlubší kořeny v poznání, ţe 

kulturní a tvůrčí síly spočívají v podstatě na rasových elementech a ţe stát tudíţ musí 

povaţovat za svůj nejvyšší úkol zachování a rozvoj rasy, této základní podmínky veškerého 

kulturního vývoje lidstva. 

     Krajní závěr z chybných pojetí a názorů ohledně podstaty a účelu státu mohl být vyvozen 

prostřednictvím Ţida Karla Marxe: Tím, ţe měšťácký svět uvolnil pojem státu z rasové 
souvislosti, aniţ mohl dospět k nějaké jiné stejné uznávané formulaci, připravil cestu pro 

učení, které zavrhuje stát jako takový. 

     Proto jiţ v této oblasti musel zápas měšťáckého světa s marxistickou internacionálou 

jasně selhat, neboť obětoval samotné základy, které by byly bezpodmínečně nutné pro jeho 

vlastní ideový svět. Prohnaný protivník rozpoznal slabosti měšťanské koncepce a nyní útočí 
proti ní jejími vlastními zbraněmi, které mu byly nechtěně dodány. Je tedy první povinností 

nového hnutí, jenţ spočívá na národním světovém názoru, postarat se o to, aby podstata a 

účel podstaty státu dostaly jednotnou a jasnou formu. 

     Zásadní poznatek je tento: Stát nepředstavuje účel, nýbrţ prostředek. Je předpokladem k 

vytváření vyšší lidské kultury, není však její příčinou. Tato spočívá výhradně v existenci 

kulturotvorné rasy. Na světě mohou existovat stovky příkladných států, v případě vymření 
árijského nositele kultury však nebude existovat ţádné kultura, jeţ by odpovídala duchovní 

velikosti nejvyšších národů dneška. Lze jít ještě dále a konstatovat, ţe skutečnost lidského 

vytváření státu v ţádném případě nevylučuje moţnost zničení lidského rodu, pokud by 

zanikly nadřazené duchovní schopnosti v důsledku absence jejich rasového nositele. 

     Kdyby se například změnil zemský povrch následkem nějakého tektonického působení 
tak, ţe by se z vln oceánu vynořily nové Himaláje, byla by v jediné hrozné katastrofě lidská 

kultura zničena. Neexistoval by ţádný stát, všechna pravidla řádu by zmizela, byly by 

zničeny dokumenty tisíciletého vývoje, všude by bylo mrtvo a pusto. Kdyby se však v tomto 

chaosu hrůzy zachránilo jen několik lidí kulturotvorné rasy, potom i kdyby to mělo trvat 

tisíc let, by se uklidněné Zemi opět dostalo svědectví lidských tvůrčích sil.  

     Jenom v případě zničení poslední kulturotvorné rasy a jejich jednotlivých nositelů by 
Země definitivně zpustla. Naopak vidíme dokonce na příkladech přítomnosti, ţe vytvořené 

státy v jejich kmenově počátečním stádiu při nedostatečné genialitě jejich rasových nositelů 

nejsou chráněny před zánikem. Stejně jako velké zvířecí druhy pravěku musely ustoupit 

jiným a zanikly beze zbytku, stejně tak musí ustoupit i člověk, chybí-li mu určitá síla, jeţ 

mu umoţňuje nalézt zbraně nutné pro jeho sebezachování. 
     Stát sám o sobě nevytváří určitou kulturní úroveň, stát můţe pouze zachovat rasu, která 

tuto úroveň podmiňuje. V jiném případě můţe stát jako takový přetrvávat po staletí, zatímco 

v důsledku smíšení ras, jemuţ nezabránil, utrpěly kulturní schopnosti a jimi podmíněný 

obecný ţivotní obraz národa hluboké změny. Například náš dnešní stát můţe jako formální 

mechanismus jistě předstírat určitou dobu své bytí, avšak rasové otrávení našeho národa 

zapříčiňuje kulturní pokles, jeţ se strašlivě projevuje uţ teď. 
 

     Předpokladem pro existenci vyššího lidstva není stát, nýbrţ takový národ, který je k 

tomu způsobilý. 

     Tato způsobilost bude v podstatě vţdy existovat a musí být prostřednictvím určitých 

vnějších podmínek probouzena k praktickému působení. Kulturně a tvořivě nadané národy, 
nebo lépe rasy, nesou tato pozitiva latentně v sobě, i kdyţ momentálně nepříznivé vnější 

okolnosti nepřipouštějí jejich realizaci. Je proto velmi nepatřičné prezentovat Germány 

předkřesťanské doby jako "nekulturní" barbary. Těmi nikdy nebyli. Drsnost jejich severské 

domoviny jim vnutila poměry, které zbrzdily rozmach jejich tvůrčích sil. Kdyby přišli, 

nezávisle na jakékoliv antice, do úrodnějších jiţních podmínek a obdrţeli by v podobě 

materiálu niţších národů první technické pomocné prostředky, rozkvetla by v nich dřímající 
kulturotvorná schopnost stejně tak, jak tomu bylo například u Helénů. Avšak tato 

kulturotvorná prasíla nepramení pouze z jejich severského klimatu. Laponec, přesídlený na 

jih, by působil stejně málo kulturotvorně, jako třeba Eskymák. Ne, tato nádherná tvůrčí 

schopnost je propůjčena jenom Árijci, ať uţ ji nosí v sobě ještě dřímající, nebo ji věnuje 

probouzejícímu se ţivotu, podle toho, jako to příznivé podmínky dovolí, anebo nepříznivá 
příroda zabrání. Z toho vyplývá následující poznatek: 

     Stát je prostředkem k účelu. Jeho účel spočívá v zachováni a podporování fyzicky a 

duchovně stejnorodých ţivých bytosti. Toto zachováni zahrnuje především rasový stav a 

umoţňuje tím svobodný rozvoj všech v této rase dřímajících sil. Z nich bude vţdy jedna část 



slouţit zachováni fyzického ţivota a druhá podpoře dalšího duchovního rozvoje. Ve 

skutečnosti však vytváří vţdy jedno předpoklad pro druhé. 

     Státy, které neslouţí tomuto účelu, jsou špatné a zmetkovité. Skutečnost, ţe existují, na 

tom mění stejně tak málo, jako úspěch flibustirského pirátského společenství neopravňuje 

loupeţ. 

     My nacionální socialisté se nesmíme jako zastánci nového světového názoru nikdy 
postavit na známou "půdu skutečností", tím méně nesprávných. V tom případě bychom 

nebyli bojovníci za novou ideu, nýbrţ pokračovatelé v dnešní lţi. Musíme co nejostřeji 

rozlišovat mezi státem jako nádobou a rasou jako obsahem. Tato nádoba má smysl pouze 

tehdy, kdyţ zachovává a chrání obsah; v jiném případě je bezcenná. Tím je nejvyšším 

účelem národního státu péče o zachování svých nejpůvodnějších rasových elementů, jeţ 
darujíc kulturu vytvářejí krásu a důstojnost vyššího lidství. My jako Árijci se chceme 

prezentovat pouze pod státem, který je ţivým organismem národní pospolitosti a který 

zachováni této národní pospolitosti nejenom zajišťuje, nýbrţ ji další kultivaci jejich 

duchovních a ideových schopnosti vede k nejvyšší svobodě. 

     Avšak to, co se nám dnes snaţí jako stát vnutit, je většinou pouze zplozenec nejhlubší 

lidské zbloudilosti, jehoţ následkem je neskonalé utrpení. 
     My nacionální socialisté víme, ţe s tímto názorem jsme v dnešním světě revolucionáři a 

jsme tak i ocejchováni. Avšak naše myšlení a konání nesmí být v ţádném případě určováno 

přízní nebo odmítáním dnešní doby, nýbrţ závaznou povinností vůči pravdě, kterou jsme 

poznali. Potom můţeme být přesvědčeni, ţe vyšší rozum budoucnosti náš dnešní postup 

nejenţe pochopí, nýbrţ i potvrdí jako správný a ušlechtilý. 
     Z toho také vyplývá pro nás, národní socialisty, měřítko pro hodnocení státu. Tato 

hodnota bude relativní z hlediska jednotlivých národních společenství, avšak absolutní z 

hlediska lidstva jako takového. Jinými slovy to znamená: 

     Kvalita státu nemůţe být hodnocena podle kulturní velikosti nebo mocenského významu 

tohoto státu v rámci ostatního světa, nýbrţ výhradně podle stupně kvality tohoto zařízení 

pro dotyčnou národní pospolitost. 
     Stát můţe být označen jako příkladný tehdy, kdyţ nejen odpovídá ţivotním podmínkám 

národní pospolitosti, jíţ zastupuje, nýbrţ kdyţ svou existencí tuto pospolitost prakticky 

udrţuje při ţivotě nezávisle na tom, jaký obecně kulturní význam tomuto státnímu útvaru 

připadá v celosvětovém rámci. Neboť úkol státu nespočívá ve vytváření schopností, nýbrţ 

pouze ve vytváření podmínek pro rozvoj existujících sil. Je tedy moţné označit za špatný 
takový stát, který při veškeré kulturní velikosti - nositele této kultury v jeho rasovém sloţení 

vede k zániku. Neboť tím prakticky ničí předpoklady pro další trváni této kultury, kterou 

nevytvořil, která je však plodem ţivoucího souhrnu kulturotvorné národní pospolitosti, 

zajišťované státem. 

     Neboť stát nepředstavuje obsah, nýbrţ formu. Kulturní velikost národa není měřítkem 

kvality státu, ve kterém národ ţije. Je pochopitelné, ţe obraz vysoce nadaného národa je 
hodnotnější, neţ obraz černošského kmene; přesto můţe být, z hlediska plnění účelu, státní 

organismus prvého horší neţ v případě černochů. I ten nejlepší stát a nejlepší státní forma 

nejsou s to uvolnit z národa schopnosti, které tam prostě nejsou; špatný stát je naproti 

tomu schopen prostřednictvím povoleného nebo podporovaného ničení rasových nositelů 

kultury původně existující schopnosti nechat odumřít. 
     Úsudek o kvalitě státu musí být určován především relativní prospěšností, kterou má pro 

určitou národní pospolitost, nikoliv však významem, jeţ státu připadá ve světě. Pokud se 

hovoří o vyšším poslání státu, nesmí se zapomínat, ţe vyšší poslání spočívá především v 

národní pospolitosti, které stát musí umoţňovat svobodný rozvoj, a to organizační silou své 

existence. 

     Pokud si tedy klademe otázku, jak má vypadat stát, jaký my Němci potřebujeme, musíme 
si nejprve ujasnit, co má tento stát pro lidi vytvářet a jakému účelu má slouţit. 

     Naše německá národní pospolitost jiţ nespočívá bohuţel na jednotném rasovém základě. 

Ani proces splynutí různých prapůvodních součástí nepokročil dosud tak daleko, aby bylo 

moţné mluvit nově vzniklé rase. Naopak: otrávení krve, které postihlo náš národní 

organismus - zejména od třicetileté války - vedlo nejenom k rozloţeni naší krve, nýbrţ i k 
rozloţení naší duše. Otevřené hranice naší vlasti, stýkání se s cizími, negermánskými 

organismy v těchto příhraničních oblastech, ale především silný příliv cizí krve do vnitra 

Říše, neponechávaly ve svém neustálém pokračování ţádný čas pro absolutní splynutí.  



     Nevznikla řádná nová rasa, nýbrţ rasové části existují vedle sebe a výsledek je ten, ţe 

zejména v kritických okamţicích, kdy se stádo shlukuje dohromady, rozbíhá se německý 

národ do všech světových stran. Základní rasové elementy jsou různě rozloţeny nejenom 

podle oblastí, nýbrţ i v jednotlivostech v rámci jedné oblasti. Kromě nordické rasy je tu rasa 

ostická, vedle ní dinárská, vedle obou vestická a mezi tím vším směsice. Na jedné straně je 

to velká nevýhoda: německému národu schází onen jistý stádní instinkt, jeţ je zaloţen 
jednotnou krví a který zejména v momentech ohroţení chrání národy před zánikem tím, ţe u 

těchto národů ihned odstraňuje malé vnitřní rozdíly a tyto pak vystoupí v semknutosti 

jednotného stáda proti společnému nepříteli. V koexistenci našich základních rasových 

prvků rozličného druhu, jeţ zůstaly nesmíšeny, se zakládá to, čemu říkáme přemrštěný 

individualismus. V dobách míru můţe často dobře poslouţit, celkem vzato nás však připravil 
o vládu nad světem. Kdyby měl německý národ ve svém dějinném vývoji onoho ducha stádní 

jednoty, který, prospěl jiným národům, byla by dnes německá Říše vládkyní celé zeměkoule. 

Světové dějiny by se ubíraly jiným směrem a nikdo nemůţe rozhodně tvrdit, ţe by se touto 

cestou nedosáhlo toho, co si doufají dnes četní zaslepení pacifisté vyprosit nářkem a 

kvílením: mír zaručený nikoliv palmovou ratolesti slzících pacifistických plaček, nýbrţ 

zajištěný mečem národa pánů, který dobyl svět, aby jej zasvětil do sluţeb vyšší kultury. 
     Skutečnost neexistence pokrevně jednotné národní pospolitosti nám přinesla nevýslovné 

utrpení. Mnoha malým německým vladařům darovala jejich rezidence, německému národu 

však odňala právo panského národa. 

     Také dnes ještě trpí náš národ touto vnitřní rozervanosti; avšak to, co nám v minulosti a 

přítomnosti přinášelo neštěstí, můţe být pro nás v budoucnu poţehnáním. Neboť jakkoliv 
škodlivé bylo na jedné straně to, ţe nedošlo beze zbytku ke smíšení všech našich původních 

rasových sloţek a tím bylo znemoţněno vytvoření jednotného národního organismu, bylo na 

druhé straně štěstí, neboť tím zůstala alespoň část naší nejlepší krve zachována a 

nepodlehla rasovému poklesu. 

     Jistě by za předpokladu bezezbytkového smíšeni našich prapůvodních rasových 

elementů vznikl uzavřený národní organismus, který by obsahoval, jak dokazuje kaţdé 
kříţení ras, niţší kulturotvornou schopnost, neţ jakou měly nejvyšší prapůvodní části. Ţe 

nedošlo k bezezbytkovému smíšení je také poţehnáním: dodnes máme ve svém národním 

organismu mnoho nordicko-germánských lidí, které můţeme povaţovat za nejcennější 

poklad pro naši budoucnost. V temných dobách neznalosti veškerých rasových zákonů, kdy 

se projevovalo hodnocení člověka jako kaţdého jiného, chyběla. Jasná představa o různých 
hodnotách jednotlivých prapůvodních elementů. Dnes víme, ţe bezezbytkové promícháni 

částí našeho národního organismu by nám v důsledku takto vzniklé jednotnosti snad i 

propůjčila vnější moc, nejvyšší cíl lidstva by však byl nedosaţitelný, poněvadţ jediný nositel, 

jehoţ osud vyvolil k tomuto cíli, by byl zanikl v rasové kaši jednotného národa. 

     Kdo hovoří o poslání německého národa na tomto světě, musí vědět, ţe můţe spočívat 

pouze ve vytvořeni takového státu, který vidí svůj nejvyšší úkol v zachování a podporování 
neporušených nejušlechtilejších části naší národní pospolitosti a tím i celého lidstva. 

     Tím poprvé dostává stát velký vnitřní cíl. V porovnání se směšnými slovy o zajištění klidu 

a pořádku za účelem poklidného vzájemného okrádání se jeví úkol zachování a podporování 

nejvyššího lidství, darovaného dobrotivosti všemohoucího, jako skutečné poslání. Z mrtvého 

mechanismu, který si samoúčelně nárokuje své bytí, musí být zformován ţivý organismus s 
výhradním účelem: slouţit vyšší ideji. 

     Německá Říše má jako stát pojmout všechny Němce a splnit tak nejen úkol, aby 

nejcennější rasové prvky národy byly shromáţděny a zachovány, nýbrţ aby také pomalu a 

jistě byly tyto prvky přivedeny k rozhodujícímu a vládnoucímu postavení. 

     Tím nastupuje na místo dosavadního, v podstatě strnulého stavu, perioda boje. Avšak 

jako vţdy a ve všem na tomto světě bude i tady platit, ţe "kdo stojí, ten rezaví" a také, ţe boj 
spočívá v útoku.Přitom čím vyšší je cíl boje, který se před námi vznáší, a čím niţší je 

okamţité pochopení široké masy, tím větší jsou, jak nás učí dějiny, úspěchy a jejich význam, 

je-li cíl správně definován a boj veden s neochvějnou vytrvalosti. 

     Pro mnohé naše dnešní úřednické vůdce státu můţe být více uspokojivé působit ve 

smyslu zachování současného stavu, neţ bojovat za lepši budoucí stav. Budou chápat 
mnohem lépe stát jako mechanismus, který je zde prostě proto, aby sám sebe udrţoval při 

ţivotě, stejně jako jejich ţivot "patří státu" - jak to s oblibou tvrdí. Jako kdyby něco, co vyšlo 

z národní pospolitosti, mohlo logicky slouţit něčemu jinému, neţ národní pospolitosti, nebo 

jako by člověk mohl působit pro něco jiného, neţ opět pro lidstvo. Jak jiţ bylo řečeno, je 



mnohem snazší povaţovat státní autoritu za pouhý formální mechanismus jedné organizace, 

neţ za suverénní ztělesněni pudu sebezáchovy národní pospolitosti na tomto světě.  

     Neboť v tomto případě je pro tyto chudé duchem stát jako státní autorita účelem sám o 

sobě, avšak jinak viděno je to mocná zbraň ve sluţbách věčného boje o bytí, zbraň, před níţ 

se musí kaţdý sklonit, poněvadţ není formálně mechanistická, nýbrţ je výrazem společné 

vůle k zachování ţivota. 
     Proto také najdeme v boji za naše nové pojetí, jeţ zcela odpovídá prapůvodnímu smyslu 

věcí, jen málo spolubojovníků z takové společnosti, která je zastaralá nikoliv pouze fyzicky, 

a1e bohuţel aţ příliš často i duševně. Jenom výjimky - starci mladí srdcem a s jasnou myslí 

k nám přijdou z oněch vrstev, nikdy však ti, kteří vidi v zachování daného stavu smysl svého 

ţivota.  
     Proti nám stojí nekonečné mnoţství těch, jeţ jsou méně zlomyslně špatní, avšak jsou líní 

myslet a tudíţ lhostejní a ze všeho nejvíc ti, kteří mají na zachováni současného stavu 

zájem. Avšak právě v této zdánlivé beznadějnosti našeho obrovského zápasu spočívá velikost 

našeho úkolu a zdůvodněná moţnost úspěchu. Výzva k boji, který malé duchy buďto 

zastraší anebo je nechá klesnout na mysli, bude signálem k shromáţdění skutečných 

bojovníků. Kaţdému musí být jasné: Kdyţ se v rámci národa soustředí určitá suma nejvyšší 
energie a činorodosti na jeden cíl a je definitivně odňata setrvačnosti širokých mas, stává se 

těchto několik procent pánem celkového počtu. Světové dějiny jsou vytvářeny menšinami, 

jestliţe je v menšině počtem ztělesněna většina vůle a rozhodnosti. 

     Co dnes mnohým připadá jako znesnadňující faktor, je ve skutečností předpokladem 

našeho vítězství. Neboť právě ve velikosti a nesnadnosti našeho úkolu spočívá 
pravděpodobnost, ţe se k boji dostaví jenom ti nejlepší bojovníci. V tomto výběru nejlepších 

spočívá záruka úspěchu. 

     Všeobecně provádí sama příroda v otázce rasové čistoty pozemských bytostí určitá 

korigující rozhodnutí. Bastardy příliš nemiluje. Zejména první produkty těchto kříţení, 

například v třetím, čtvrtém, pátém stupni, musí trpět. Nejen ţe je jim odejmut význam 

původní nejvyšší části kříţení, ale v důsledku nedostatečné čistoty krve jim schází vůle a 
rozhodnost k ţivotu vůbec. Ve všech kritických momentech, kdy rasově jednotná bytost činí 

správná, jednotná rozhodnutí, je rasově rozvrácený jedinec nejistý nebo činí polovičatá 

opatření. Celkově to znamená nejenom určitou méněcennost rasově rozvrácených vůči 

rasově jednotným, ale v praxi také moţnost rychlejšího zániku. V nesčetných případech, kdy 

rasa odolává, se bastard hroutí. V tom je vidět korektura přírody. Tato však jde často ještě 
dál. Omezuje moţnost dalšího rozmnoţování tím, ţe znemoţňuje plodnost v pokročilém 

stupni kříţení, čímţ tito jedinci vymírají.  

     Například dojede-li v určité rase ke spojeni jednotlivého subjektu se subjektem rasově 

niţším, výsledkem by byl především pokles úrovně sám o sobě; dále potom oslabení 

potomstva vzhledem k rasově nesmíšenému okolí. Při úplném znemoţnění dodání krve vyšší 

rasy by v případě trvalého vzájemného kříţení by tito bastardi buďto vymřeli v důsledku své 
přírodou moudře sníţené odolnosti, anebo by v průběhu mnoha tisíciletí vytvořili nové 

smíšení, u kterého by prapůvodní elementy, následkem tisíceronásobného kříţení beze 

zbytku smíšeny, jiţ nebyly rozpoznatelné. Vytvořila by se tím nová národní pospolitost s 

určitou stádní odolností, jeţ by však měla podstatně niţší duchovně kulturní význam 

vzhledem k vyšší rase, která působila při prvním kříţení. Avšak i v tomto druhém případě by 
ve vzájemném boji o bytí tento smíšený produkt podlehl výše postavenému rasově čistému 

protivníkovi. Veškerá stádní, v průběhu tisíce let vytvořená vnitřní semknutost tohoto 

nového národního organismu by v důsledku všeobecného poklesu rasové úrovně a tím 

podmíněného sníţení duchovni elasticity a tvůrčích schopností nedostačovala k vítěznému 

boji se stejně semknutou, avšak duševně a kulturně nadřazenou rasou. 

     Lze tedy konstatovat: Kaţdé rasové kříţení vede dříve nebo později k zániku produktu 
smíšení, pokud zde existuje výše postavená část tohoto kříţení ve své čisté rasové 

jednotnosti.  

     V tom spočívá jistý, i kdyţ pomalý přirozený regenerační proces, který pozvolna 

odstraňuje otravu rasy, pokud ještě existuje základní kmen rasově čistých elementů a 

nedochází k ţádné další bastardaci. Takový proces můţe sám od sebe začít u tvorů se 
silným rasovým instinktem, kteří v důsledku zvláštních okolností nebo pod nějakým 

zvláštním tlakem vybočili z mezí normálního rasově čistého mnoţení..  

     Nebezpečí pro produkt smíšení zmizí teprve v okamţiku bastardace posledních, výše 

postavených rasově čistých lidi. 



     Jakmile tato tísňová situace skončí, bude ta část, která zůstala rasově čistá, ihned 

usilovat o pářeni mezi sobě rovnými a další míšení bude zastaveno. Výsledky bastardace 

ustoupí samočinně do pozadí, ledaţe se jejich počet jiţ natolik rozmnoţil, ţe by váţný odpor 

těch, kteří zůstali rasově čistí, nepřicházel v úvahu. 

     Avšak člověk, který ztratil instinkt a nerozpoznává povinnost, kterou mu příroda uloţila, 

nemůţe obecně doufat na tuto korekturu ze strany přírody tak dlouho, pokud nenahradí 
svůj ztracený instinkt jasným poznáním; na tomto potom záleţí ţádoucí satisfakční činnost. 

Existuje však velké nebezpečí, ţe člověk jednou zaslepený bude stále více porušovat rasové 

meze, aţ posléze ztratí poslední zbytek své lepší části. Potom vskutku nezůstane nic jiného 

neţ jedna rozbředlá lidská kaše, jíţ povaţují dnešní famózní mentoři za ideál, která by však z 

tohoto světa všechny ideály vbrzku vypudila. Samozřejmě: mohlo by tak být vytvořeno velké 
stádo, stádní zvíře můţe být namícháno, ale člověk jako nositel kultury nebo lépe jako 

zakladatel a tvůrce kultury nevznikne z takového smíšení nikdy. Poslání lidstva by mohlo 

být povaţováno za ukončené. 

     Kdo si nepřeje, aby se svět ubíral k tomuto stavu, musí si osvojit názor, ţe je úkolem 

především germánských států postarat se o to, aby zásadně nedocházelo k další bastardaci. 

Generace dnešních slabochů spustí samozřejmě proti tomuto záměru ihned pokřik, bude 
naříkat a stěţovat si na zasahování do nejsvětějších lidských práv. 

     Ne, existuje pouze jedno nějsvětější lidské právo a toto právo je současně nejsvětějším 

závazkem: pečovat o to, aby krev zůstala zachována čistá a prostřednictvím zachování 

nejlepšího lidství umoţnila vznešený vývoj těchto bytosti. 

     Národní stát pozvedne především rodinu z úrovně trvalého rasového znetvoření a dá ji 
posvěcení takové instituce, která je povolána k tomu, aby plodila tvory podobné Bohu a 

nikoliv znetvořeniny mezi člověkem a opicí. 

     Protest z takzvaných humánních důvodů je nevhodný zejména v dnešní době, která na 

jedné straně dává moţnost rozmnoţování kaţdému degenerovanému jedinci, coţ těmto 

produktům samotným i jejich současníkům přináší nevýslovné utrpení, zatímco na druhé 

straně v kaţdé drogerii a dokonce i pouličními prodejci jsou nabízeny zdravým rodičům 
prostředky proti početí.  

     V tomto dnešním státě klidu a pořádku, jak říkají jeho zastánci z kruhů statečného 

měšťácko-nacionálního světa, je zabránění schopnosti početí u syfilitiků, nemocných 

tuberkulózou, dědičně zatíţených mrzáků a kreténů zločinem, zatímco praktické 

zabraňování početí u milionů těch nejlepších není povaţováno za špatné a neodporuje 
dobrým mravům této pokrytecké společnosti. Odpovídá to krátkozraké myšlenkové lenosti. 

Neboť jinak by bylo nutné se zamyslet alespoň nad tím, jak zajistit předpoklady pro výţivu a 

zachování těch, kteří jako zdraví nositelé naší národní pospolitosti budou slouţit stejnému 

úkolu zachování budoucího pokolení. 

     Jak nekonečně neideální a nevznešený je celý tento systém! Nestará se o to, aby 

vypěstoval pro budoucnost to nejlepší, nýbrţ nechává věcem naprosto volný průběh. Také 
naše církve se prohřešuji proti podobě Pána, jehoţ význam zdůrazňuji nejvíce ony samy, 

     coţ však odpovídá dnešnímu obecnému trendu, ţe se sice hovoří o duchu, avšak jeho 

nositele, člověka, nechává tento systém zdegenerovat k proletářství. Potom se s udiveným 

obličejem ţasne nad tím, ţe křesťanská víra v naší zemi upadá, diví se "neznaboţství" těchto 

tělesně znetvořených a tím i duševně postiţených uboţáků. 
     Zatímco naše evropské národy upadají do stavu tělesného a morálního malomocenství, 

putuje zboţný misionář do centrální Afriky a káţe negrům, aţ tam naše "vyšší kultura" 

nadělá ze zdravých, i kdyţ primitivních a níţe postavených kmenů také kmen bastardů. 

     Lépe by odpovídalo smyslu toho nejvznešenějšího na tomto světě, kdyby obě naše 

křesťanské církve namísto obtěţování negrů misionářstvím, jeţ si tito ani nepřejí, ani mu 

nerozumějí, poučili po dobrém, ale se vší váţností naše evropské lidstvo v tom smyslu, ţe je 
bohulibým skutkem ujmout se zdravého, chudého sirotka a být mu otcem a matkou, neţ 

aby přivedli na svět nemocné dítě, které přináší sobě i svému okolí jenom zármutek a 

utrpení. 

     To, co v této oblasti je dnes ze všech stran zanedbáváno, bude muset národní stát 

napravit. Do centra obecného dění postaví rasu. Bude se starat o její čistotu. Ditě prohlásí 
za nejdrahocennější statek národa. Musí se postarat o to, aby plodil děti pouze ten, kdo je 

zdravý; je pouze jedna hanba - přes vlastni nemoci a nedostatky přivádět děti na svět, 



     a nejvyšší čest - zřeknout se toho. Naopak však nesmí upírat státu zdravé děti. Stát musí 

vystupovat jako garant tisícileté budoucnosti, nesklání se před přáním a egoismem 

jednotlivce. Do sluţeb uvedených poznatků musí dát nejmodernější lékařské prostředky.  

     Všechno, co je nějak viditelně nemocné a dědičně zatíţené a tím dále zatěţující, musí stát 

prohlásit za neschopné plození a toto také prakticky prosadit. Naopak se musí postarat o to, 

aby plodnost zdravé ţeny nebyla nijak omezována špatným finančním hospodařením 
státních úřadů, aby se pro rodiče, pro které jsou děti poţehnáním, rodičovství nestávalo 

prokletím. Stát musí skoncovat s prohnilou, ba zločineckou lhostejností, s niţ dnes 

pojednává sociální předpoklady rodin s více dětmi a namísto toho se musí stát nejvyšší 

záštitou tohoto nejdrahocennějšího poţehnáni národa. 

     Kdo není tělesně a duševně zdráv a rodičovství hoden, nesmi své tělo zvěčnit v těle dítěte. 
Národní stát musí v tomto směru vyvinout nesmírnou vzdělávací práci. Ta se však bude jevit 

jako veliký počin, jako se dnes jeví vítězné války naši měšťanské epochy. Stát musí 

výchovou poučit jednotlivce v tom smyslu, ţe být nemocný a slabý není hanbou, nýbrţ 

politováníhodným neštěstím, ţe je však zločinem a tedy současně i hanbou toto neštěstí 

vlastním egoismem zbavit cti tím, ţe je přenese na nevinnou bytost; ţe však naproti tomu 

svědčí o nejvyšší šlechetnosti a obdivuhodné lidskosti, kdyţ nevinný nemocný se zřekne 
nároku na vlastni dítě a svou lásku a něhu věnuje neznámé, chudé mladé ratolesti svého 

národa, která svým zdravím dává naději, ţe se stane silným článkem silného společenství. 

Stát musí v rámci této výchovné práce poskytovat také duchovní doplnění své praktické 

činnosti. Musí v tomto směru jednat bez ohledu na porozumění či neporozumění, na 

vzdělání či nevzdělání.Pouhých šest set let trvající zabránění moţnosti početí tělesně 
degenerovaných a duševně chorých by lidstvo osvobodilo od nesmírného neštěstí, ale 

přispělo by také k jeho ozdravení tak, ţe to dnes sotva můţeme pochopit. Bude-li 

uskutečněna vědomá, plánovitá podpora plodnosti nejzdravějších nositelů národní 

pospolitosti, výsledkem bude rasa, která - přinejmenším - odstraní zárodky našeho 

nynějšího tělesného a duchovního úpadku. 

     Neboť jakmile se národ a stát vydají touto cestou, bude se pozornost automaticky 
soustřeďovat na podporu rasově nejhodnotnějšího jádra národa a jeho plodnosti, aby 

posléze celé národní společenství mělo podíl na tomto poţehnání. Tato cesta spočívá v tom, 

ţe stát neponechá osídlení nově získaných území náhodě, ale podřídí je zvláštním normám. 

Za tímto účelem zřízené rasové komise budou vystavovat jednotlivcům osídlovací atesty, 

které budou vázány na jejich předem stanovenou rasovou čistotu. Tak budou moci být 
pozvolna zakládány okrajové kolonie, jejichţ obyvatelé budou výhradně nositeli nejvyšší 

rasové čistoty a nejvyšších rasových schopností. Ti představují drahocenný celonárodní 

poklad, jehoţ růst musí kaţdého jednotlivého soukmenovce naplňovat radostnou jistotou, 

neboť v nich spočívá klíč k poslednímu velkému budoucímu vývoji vlastního národa a celého 

lidstva. 

     Národnímu světovému názoru se musí podařit nastolit vznešený věk, kdy se lidé 
nestarají prvořadě o zušlechťováni psů, koní a koček, nýbrţ především o povznesení lidstva 

samého, věk, kdy se jeden na základě poznáni něčeho mlčky zříká, a druhý se radostně 

obětuje a dává. 

     Ţe to moţné je, nelze popřít ve světě, na kterém se statisíce a statisíce lidí dobrovolně 

zavazují k celibátu a nejsou přitom vázáni ničím jiným neţ církevním přikázáním. Nemělo by 
být moţné stejné zřeknutí se toho samého, kdyţ na místo přikázáni vstoupí napomenutí, ţe 

je třeba skoncovat s dědičným hříchem pokračujícího znečišťování rasy a všemohoucímu 

stvořiteli dát takovou bytost, jakou sám stvořil? 

     Samozřejmě, ţe ubohá armáda našich dnešních šosáků tomu nikdy neporozumí. Budou 

se tomu smát nebo krčit nad tím vším rameny a přitom sténat jejich věčnou výmluvu:  

     "To by bylo samo o sobě docela pěkné, ale není to přece moţné realizovat!"  
     S vámi se to opravdu nedá realizovat, váš svět se k tomu nehodí! Vy máte jenom jedinou 

starost - váš osobní ţivot a máte jediného Boha - vaše peníze! Avšak my se neobracíme na 

vás, obracíme se na velkou armádu těch, kteří jsou příliš chudí, neţ aby pro ně znamenal 

jejich osobní ţivot největší štěstí na světě, na ty, kteří nestojí v přízni u vládců nad jejich 

bytím, kteří však věří na jiná boţstva. Především se obracíme na mocnou armádu naší 
německé mládeţe. Vyrůstá do nové doby a to, co lenost a lhostejnost jejich otců zavinila, je 

přinutí k boji. Německá mládeţ bude v budoucnu buďto stavitelem nového národního státu, 

nebo jako poslední svědek zaţije úplné zhroucení a konec měšťáckého světa. 



     Neboť jestliţe jedna generace trpí pod chybami, které si uvědomuje a dokonce i přiznává, 

aby se poté přesto, jak se to dnes děje v našem měšťáckém světě, spokojila s levným 

prohlášením, ţe se proti tomu nedá nic dělat - taková společnost je odsouzena k zániku.  

     Charakteristické na našem měšťáckém světě je právě to, ţe se uţ ani vůbec nesnaţí 

nedostatky a neduhy nějak zapírat. Musí přiznávat, ţe mnohé je prohnilé a špatné, ale nemá 

sílu k rozhodnutí postavit se proti špatnostem, energicky semknout síly šedesáti či 
sedmdesátimiliónového národa a zaţehnat nebezpečí. Naopak: pokud se tak stane jinde, 

dělají se o tom hloupé poznámky a pokouší se alespoň na dálku dokázat teoretickou 

nemoţnost dotyčného postupu a úspěch prohlásit za nemoţný. Například kdyţ celý jeden 

kontinent vyhlásí konečně boj jedu alkoholu a snaţí se národ osvobodit ze zajetí této 

strašlivé neřesti, nemá pro to náš evropský měšťácký svět praţádné pochopeni, jenom nic 
neříkající poznámky, potřásání hlavou, a shledává to směšné, coţ je zejména pikantní u naší 

směšné společnosti. Kdyţ se však nedá nic dělat a někde na světě se vyhlásí boj vznešenému 

a nedotknutelnému nepořádku, a to dokonce s úspěchem, potom musí být alespoň tento 

úspěch zpochybněn a relativizován, přičemţ se vytáhnou hlediska měšťácké morálky do boje 

proti úsilí, které chce skoncovat s něčím velmi nemorálním. 

     Ne, o tom bychom si neměli dělat iluze: naše současné měšťanstvo se stalo pro kaţdý 
vznešený úkol bezcenným, prostě proto, ţe není kvalitní a je příliš špatné. A ono je příliš 

špatné: méně z chtěné špatnosti, avšak o to více z neuvěřitelné netečnosti a všeho, co z ní 

pramení. Proto nejsou také ony politické kluby, které se prezentují pod souhrnným názvem 

"občanské strany", jiţ dlouho ničím jiným neţ zájmovým společenstvím určitých profesních 

skupin a stavovských tříd a jejich vznešeným úkolem je nejlepší moţné egoistické 
zastupování zájmů. Ţe takový politizující "burţoazní" cech se hodí ke všemu lépe neţ k boji, 

je samozřejmé. Zejména však, kdyţ protistrana nesestává z opatrnických ustrašenců, nýbrţ 

z proletářských mas, které jsou do krajnosti zpracovány propagandou a odhodlány jít aţ do 

konce. 

     Jestliţe povaţujeme za prvotní úkol státu sluţbu pro blaho národní pospolitosti ve 

smyslu zachování, pečování a rozvoje nejlepších rasových elementů, je přirozené, ţe se tato 
péče nemůţe omezit jenom na narození nového mladého rasového soukmenovce, nýbrţ ţe 

musí z mladé ratolesti vychovat hodnotného člena pro pozdější další mnoţení. 

     A stejně jako všeobecně spočívá předpoklad duchovní výkonnosti v rasové kvalitě daného 

lidského materiálu, tak musí být v jednotlivostech při výchově dáván důraz především na 

tělesné zdraví, neboť celkově vzato zdravý, silný duch se nachází pouze ve zdravém a silném 
těle. Skutečnost, ţe géniové jsou někdy tělesně méně vyvinutí a někdy dokonce i nemocní, 

tomu neodporuje. Neboť zde se jedná o výjimky, které - jako všude jinde - potvrzují pravidlo. 

     Jestliţe však národ ve své mase bude sestává z tělesných regenerátů, sotva se z takového 

bahna pozvedne skutečně velký duch. Jeho působení v takovém prostředí nebude zcela jistě 

úspěšné. Pokleslá masa by mu buďto vůbec nerozuměla, nebo by byla její vůle natolik 

osláblá, ţe by nemohla a ani nechtěla sledovat výškový let takového orla. 
     Národní stát se na základě tohoto poznáni svou celkovou teorii výchovy neorientuje v 

prvé řadě na mechanicky osvojené vědomosti, nýbrţ na vypěstěni tělesného zdraví. Teprve v 

druhé řadě dojde na vzdělávání duchovních schopnosti. Zde však v prvé řadě jde o vývoj 

charakteru, zejména podpora schopnosti rozhodováni a pevné vůle ve spojeni s výchovou k 

odpovědnosti, a teprve naposledy vědecké vzdělávání. 
     Národní stát přitom musí vycházet z předpokladu, ţe vědecky i méně vzdělaný, ale 

tělesně zdravý člověk s dobrým, pevným charakterem, pevnou vůlí a rozhodností, je pro 

národní společenství hodnotnější neţ duchaplný slaboch. Národ učenců, je-li tělesně 

zchátralý a slabošsky nerozhodný, nedobude nebes a neobhájí ani své bytí na této zemi. V 

těţkém osudovém boji podléhá nikoliv ten, kdo toho méně ví, nýbrţ ten, kdo ze svého vědění 

vyvodí nejslabší důsledky a nejhůře je převede v činy. Také zde musí existovat určitá 
harmonie. 

     Zkaţené tělo se nestane zářícím duchem ani v nejmenším více estetickým. Ţádný velmi 

vyvinutý duch by neměl opodstatnění, kdyby jeho nositel byl tělesně zanedbaný, zmrzačený, 

charakterově špatný subjekt. Co dělá řecký ideál nesmrtelným, to je jeho zázračné spojení 

nejnádhernější tělesné krásy se zářným duchem a vznešenou duší. 
     Platí-li Moltkeho výrok, ţe "štěstí má trvale jenom schopný", platí jistě také pro vztah 

mezi tělem a duchem: také duch bude, pokud je zdravý, zpravidla natrvalo bydlet pouze ve 

zdravém těle. 



     Tělesné otuţování není tudíţ v národním státě věcí jednotlivce, ani záleţitostí, které se 

týká v prvé řadě rodičů a teprve v druhé nebo třetí řadě zajímá veřejnost, nýbrţ podporou 

sebezachování národní pospolitosti, zastupované státem. Stát, co se týká čistě vědeckého 

vzdělávání, zasahuje jiţ dnes do práva na sebeurčeni jednotlivce a vůči němu zastupuje 

právo společenství tím, ţe bez ohledu na souhlas či nesouhlas rodičů podrobí dítě povinné 

školní docházce. Budoucí národní stát musí ještě více prosadit svou autoritu vzhledem k 
neznalosti nebo nepochopení jednotlivce v otázce zachování národního společenství. Svoji 

vzdělávací práci musí zaměřit tak, aby mladá těla jiţ v ranném dětství byla účelu 

dpovídajícím způsobem vzdělávána a nutně zocelena pro pozdější ţivot. Musí se postarat 

především o to, aby nevyrůstaly generace peciválů. 

     Tato pečovatelské a vzdělávací práce musí začít uţ u mladých matek. Stejně jako bylo 
moţné v průběhu desetileté pečlivé práce dosáhnout neinfekční čistoty při porodu a horečku 

omladnic omezit na několik málo případů, stejně tak musí být a bude moţné 

prostřednictvím důkladného vzdělání zdravotních sester a matek samotných jiţ v prvních 

letech dítěte zaručit takovou péči, která bude perfektním základem a východiskem pro další 

vývoj. 

     Škola jako taková musí v národním státě věnovat neskonale víc času tělesnému 
utuţování. Nejde o to, zatěţovat mladé mozky balastem, z nějţ si zpravidla zapamatují pouze 

nepatrný zlomek, přičemţ v paměti uvíznou většinou namísto podstatného vedlejší věci, 

     neboť mladý lidský mozek není schopen správně roztřídit mnoţství podávané látky. 

Jestliţe dnes, dokonce i na středních školách, se tělocviku věnují necelé dvě hodiny a 

nepovinná účast je zcela na libovůli jednotlivce, je to ve srovnání s čistě duchovním 
vzděláváním velký nepoměr. Nesmí uběhnout jediný den, kdy by mladý člověk neměl 

alespoň dopoledne a večer, pokaţdé jednu hodinu, tělesnou výchovu a to ve všech druzích 

sportu a tělesného cvičení. Přitom nesmí být zapomenut zejména jeden sport, který v očích 

právě mnoha "národovců" platí za surový a nedůstojný: box. Je neuvěřitelné, jak špatné 

mínění je o tomto sportu rozšířeno ve "vzdělaných" kruzích. Ţe se mladý člověk učí šermovat 

je povaţováno za samozřejmé a počestné, avšak box má být surový. Proč? Ţádný jiný sport 
nepodporuje v takové míře útočného ducha jako box, který vyţaduje bleskové rozhodováni a 

reakce, a vychovává tělo k ocelové pruţnosti. Není o nic surovější, kdyţ dva mladí lidé své 

rozdílné názory vyřeší šermem pěstí, neţ kdyţ tak činí kusem vybroušeného ţeleza. Není 

také nevznešené, kdyţ se napadený ubrání útočníkovi pěstmi, místo aby utekl a volal 

stráţníka. Především však se má mladý a zdravý chlapec také naučit přijímat a snášet rány. 
V očích našich duchovních bojovníků se to bude jevit samozřejmě jako surové. Avšak není 

úkolem národního státu vypěstovat kolonie mírumilovných estétů a tělesných degenerátů. 

Lidský ideál nespočívá v počestném maloměšťáctví nebo v cudnosti starých panen, nýbrţ v 

vzdorovitém ztělesněni muţské síly a v ţenách, které přivádějí na svět muţe. 

     Sport tedy není jen od toho, aby jednotlivce vychovával k síle, obratnosti a odvaze, ale 

aby ho i zoceloval a učil snášet nepohodu. 
     Kdyby nebyla celá naše duchovní vyšší vrstva vychována výhradně v urozených slušných 

učeních a namísto toho se průběţně učila boxovat, nebyla by německá revoluce pasáků, 

dezertérů a podobného neřádstva nikdy moţná; Neboť to, co jim umoţnilo úspěch, nebyla 

chladná a odváţná činorodost revolucionářů, nýbrţ zbabělá, ubohá nerozhodnost těch, kteří 

vedli stát a byli za něj zodpovědní. Celé naše duchovni vedení bylo vzděláno víc "duchovně" a 
tím muselo být bezmocné v okamţiku, kdy se na opačné straně namísto duchovních zbraní 

dostalo ke slovu páčidlo. To všechno bylo moţné jen proto, ţe zejména naše vyšší školní 

vzdělání zásadně nevychovává muţe, ale úředníky, inţenýry, techniky, chemiky, juristy, 

literáty a aby tato duchovnost nevymřela, profesory. 

     Určitě se vzděláním nestane ze zásadně zbabělého člověka odváţlivec, ale stejně tak jistě 

nebude odváţný člověk ochromen v rozvoji svých vlastností, je-li v důsledku nedostatku 
vzdělání v tělesné sile a obratnosti vzhledem k jinému apriori slabší. Nakolik podporuje 

vědomí tělesných schopností vlastní pocit odvahy a probouzí útočného ducha lze nejlépe 

ověřit na armádě. Také tam neexistovali pouze hrdinové, nýbrţ i široký průměr. Ale dobrý 

výcvik německého vojáka jiţ v mírových dobách naočkoval tomuto obrovskému organismu 

sugestivní víru ve vlastní převahu v takovém rozsahu, jaký naši nepřátele nepovaţovali za 
moţný. Neboť to, co v letních a podzimních měsících roku 1914 postupující německá 

armáda předvedla na nesmrtelném útočném duchu a útočné odvaze, bylo výsledkem 

neúnavného výcviku, který v předlouhých mírových letech z často fyzicky slabších jedinců 



vydoloval neuvěřitelné výkony a vychoval v nich sebedůvěru, jeţ nezanikla ani v hrůzách 

největších bitev. 

     Právě náš německý národ, který je dnes zhroucený a leţí vystaven kopancům okolního 

světa, potřebuje onu sugestivní sílu, spočívající v sebedůvěře. Tato sebedůvěra však musí 

být pěstována u mladého soukmenovce jiţ od dětství. K tomu musí být zaměřena jeho 

celková výchova a vzdělávání, aby mu dala přesvědčeni, ţe je rozhodně nadřazen jiným. Ve 
své tělesné síle a obratnosti musí znovu získat viru v nepřemoţitelnost celé své národní 

pospolitosti. Neboť to, co vedlo kdysi německou armádu k vítězství, byla suma důvěry, 

kterou měl kaţdý jednotlivec k sobě samému a všichni dohromady ke svému vedení. Co 

německý národ opět pozvedne, to je přesvědčení o moţnosti znovuzískáni svobody. Toto 

přesvědčení však můţe být pouze výsledkem stejného cítění milionů lidí. 
     Ani zde bychom neměli být na omylu: zhroucení našeho národa bylo příšerné a stejně 

nesmírné bude muset být úsilí k tomu, aby jednoho dne tento stav skončil. Trpce se mýlí 

ten, kdo věří, ţe náš národ načerpá z našeho nynějšího měšťáckého výchovného působení ke 

klidu a pořádku sílu k tomu, aby jednoho dne prolomil dnešní světový řád, který znamená 

náš zánik, a hodí do obličeje našich nepřátel své otrocké řetězy. Pouze nadmírou silné 

národní vůle, ţízní po svobodě a nejvyšší náruţivostí bude opět vyrovnáno to, co nám kdy 
chybělo. 

     Také oděv naší mládeţe má být přizpůsoben tomuto účelu. Je to k pláči vidět, jak také 

naše mládeţ podléhá bláznivé módě, která obrací smysl výroku "šaty dělají člověka" do 

zhoubného opaku. 

     Právě u mládeţe musí oděv také slouţit výchově. Mladý chlapec, který v létě běhá v 
dlouhých kalhotách, zahalený aţ ke krku, ztrácí jiţ svým oděvem podnětný prostředek k 

tělesnému utuţování. Neboť i ctiţádost a řekněme klidně ješitnost musí být zahrnuty do 

výchovného procesu. Nikoliv ješitnost na krásný oděv, který si kaţdý nemůţe koupit, nýbrţ 

ješitnost na krásné, dobře zformované tělo, přičemţ kaţdý můţe napomáhat při jeho 

vytváření. 

     Také pro pozdější dobu je to účelné. Dívka má poznat svého rytíře. Kdyby dnes tělesná 
krása nebyla zcela zatlačena do pozadí našimi nedbalými módními bytostmi, nebylo by 

moţné svádění statisíců dívek křivonohými, odpornými ţidovskými mladíky. Také to je v 

zájmu, národa, ţe se vzájemné najdou nejkrásnější těla a pomohou národní pospolitosti 

propůjčit novou krásu. 

     Dnes by to bylo ostatně velmi nutné, Neboť chybí vojenská výchova a tím jediné zařízení, 
které v mírové době alespoň částečně dohání to, co bylo jinou výchovou zanedbáno. Ale i 

tam nespočíval úspěch pouze ve výcviku jednotlivce, nýbrţ ve vlivu, jímţ působil na poměr 

obou pohlaví. Mladá dívka dávala přednost vojákovi před nevojákem. 

     Národní stát nebude provádět dozor nad tělesným utuţováním pouze během oficiálních 

školních let, i potom se musí o tyto věci starat tak dlouho, dokud se mladý člověk nachází v 

tělesném vývoji, aby tento vývoj vyuţil ke svému poţehnání. Je nesmysl domnívat se, ţe po 
skončení školní docházky končí právo státu dohlíţet na své mladé občany a začíná nanovo 

teprve v době jejich vojenské sluţby. Toto právo je povinnost, která existuje nepřetrţitě. 

Dnešní stát, který nemá zájem na zdravých lidech, tuto povinnost zločinným způsobem 

zanedbal. Nechává dnešní mládeţ zpustnout na ulicích a v bordelech, místo aby ji vzal na 

uzdu a tělesně ji dále vychovával, aţ jednoho dne vyroste zdravý muţ a zdravá ţena. 
     Jakou formou povede stát tuto výchovu, můţe být dnes lhostejné, podstatné je to, ţe to 

dělá a hledá cesty, jeţ tomu prospívajf. Národní stát bude muset povaţovat za státní úkol 

jak duchovní, tak i tělesnou výchovu a tuto provádět ve státních zařízeních. Přitom můţe být 

tato výchova celkově orientována jako příprava na pozdější vojenskou sluţbu. Armáda 

nebude muset mladého muţe vzdělávat jako dosud v základních pojmech pořadové 

     ho výcviku, nebude dostávat naprosté nováčky v dnešním smyslu, ale tělesně bezvadně 
připravené mladé muţe, které promění ve vojáky. 

     V národním státě nebude armáda učit jednotlivce chodit a stát, nýbrţ bude představovat 

poslední a nejvyšší školu vlastenecké výchovy. Mladý rekrut obdrţí v armádě nutný výcvik 

ve zbrani, coţ musí být přiznáno jiţ staré armádě jako nejvyšší zásluha: v této škole se má 

mladík změnit v muţe. A v této škole se nemá naučit jenom poslouchat, ale získat také 
předpoklady k pozdějšímu velení. Má se naučit mlčet nejen tehdy, kdyţ je právem kárán, ale 

je-li to třeba, strpět mlčky i křivdu. 

     Upevněn vírou ve svou vlastní sílu, inspirován silou společně pociťovaného kolektivního 

ducha armády, má získat přesvědčení o nepřekonatelnosti svého národního společenství. 



     Po ukončení vojenské sluţby mu budou vystaveny dva dokumenty: diplom státního 

občana jako právní listina, která mu nyní povoluje být veřejně činným, a zdravotní atest 

jako potvrzení o tělesném zdraví pro manţelství. 

     Analogicky k výchově chlapců povede národní stát ze stejných hledisek výchovu dívek. 

Také zde je třeba klást hlavní důraz především na tělesnou výchovu a teprve poté na 

podporování duševních a posléze duchovních hodnot. Cílem výchovy ţen je připravenost na 
budoucí mateřství.  

     Teprve v druhé řadě musí národní stát v kaţdém směru podporovat utváření charakteru. 

Jistěţe jsou podstatné charakterové vlastnosti vrozené kaţdému jednotlivci: egoisticky 

zaloţený člověk je a zůstane egoistou, stejně jako idealista vţdycky bude v podstatě své 

bytosti idealistou. Avšak mezi těmito zjevně vyhraněnými charaktery se nacházejí miliony 
méně vyhraněných a kolísajících. Rozený zločinec je a zůstane zločincem, ale mnozí z těch, 

u nichţ existují pouze nějaké zločinecké sklony, se mohou správnou výchovou stát 

hodnotnými členy národního společenství, zatímco naopak špatnou výchovou se z 

rozkolísaných charakterů mohou stát skutečně špatné elementy. 

     Jak často se za války bědovalo nad tím, ţe náš národ umí tak málo mlčet! Jak těţké 

proto bylo utajit před nepřítelem i důleţitá tajemství! Vyvstávala tedy otázka: co udělala před 
válkou německá výchova proto, aby pěstovala v jednotlivci mlčenlivost? Nebyl snad bohuţel 

jiţ ve škole preferován malý ţalobníček před ostatními mlčenlivými spoluţáky? Nebylo a není 

snad povaţováno udavačství za pozitivní "otevřenost", a mlčenlivost za negativní zarytost? 

Pokoušel se vůbec někdo prezentovat mlčenlivost jako hodnotnou muţskou ctnost? Nikoliv. 

Neboť z pohledu naší dnešní školní výchovy jsou to malichernosti. Avšak tyto maličkosti 
stojí stát nesčetné miliony na soudních výdajích, neboť 90 procent všech procesů za uráţky 

na cti a podobně vznikají pouze z nedostatku mlčenlivosti. Nezodpovědně pronesené výroky 

jsou stejně tak lehkomyslně dál šířeny, naše národní hospodářství je poškozováno 

lehkomyslným vyzrazováním důleţitých výrobních postupů a dokonce všechny tiché 

přípravy ohledně obrany země budou iluzorní, neboť lid se nenaučil mlčet a všechno se 

povídá dál. Avšak za války můţe tato uţvaněnost vést aţ k ztrátě bitev a přispět tak k jejímu 
nešťastnému konci. Také zde musí platit "co se v mládí nenaučíš, to ve stáří neumíš". Patři 

k tomu i to, ţe například učitel nemá získávat informace o hloupých klukovinách 

podporováním donašečství. Mládeţ představuje stát sám o sobě, stojí vůči dospělým v jakési 

uzavřené solidaritě, coţ je samozřejmé. Vazba desetiletého chlapce na stejně starého je 

přirozená a větší, neţ k dospělým. Chlapec, který ţaluje na svého kamaráda, se dopouští 
zrady a zaujímá tím postoj, který zhruba řečeno a zveličeno - odpovídá velezradě. Takového 

chlapce nelze povaţovat za "hodné a slušné" dítě, nýbrţ za chlapce s méně hodnotnými 

charakterovými vlastnostmi. Pro učitele to můţe být pohodlné, poslouţit si za účelem 

zvýšení své autority takovými nectnostmi, avšak do mladého srdce bude Tím zasazen 

zárodek určitého postoje, který se můţe později projevit velmi negativně. Víc neţ jednou 

vyrostl z malého ţalobníčka velký padouch. 
     To má být příklad pro mnohé jiné. Dnes je vědomé vyvíjení dobrých, šlechetných 

charakterových vlastnosti ve škole nulové. V budoucnu se tomu bude muset přikládat 

mnohem větší váha. Věrnost, obětavost a mlčenlivost jsou ctnosti, které velký národ nutně 

potřebuje a jejichţ osvojení a podporování školou je důleţitější, neţ mnohé z toho, co v 

současné době plní naše školní osnovy. Také odvykáni si plačtivých stíţností, bolestínství 
apod. patří do této oblasti. Jestliţe výchova zapomíná na to, aby jiţ na děti působila v tom 

smyslu, ţe se také utrpení a nepohoda musí mlčky snášet, nelze se pak divit tomu, ţe 

později v kritických okamţicích, je-li například muţ na frontě, slouţí veškerý jeho poštovní 

styk s domovem jenom vzájemnému naříkání a stěţování. Kdyby naší mládeţi bylo ve 

školách zprostředkováno o trochu méně vědomostí a více sebeovládáni, v letech 1915/1918 

by se to velmi vyplatilo. 
     Národní stát musí tedy ve své pedagogické práci klást velký důraz nejen na tělesnou 

výchovu, ale i na výchovu charakteru. Četné morální neduhy, které v sobě nosí náš dnešní 

národní organismus, by mohly být správně nasměrovanou výchovou kdyţ ne zcela 

odstraněny, tak rozhodně velmi zmírněny. 

     Velmi důleţité je pěstováni pevné vůle a rozhodnosti, jakoţ i výchova k přejímání 
odpovědnosti. Jestliţe na vojně platila zásada, ţe jakýkoliv rozkaz je lepší neţ ţádný rozkaz, 

musí to pro mládeţ znamenat především: jakákoliv odpověď je lepší neţ ţádná odpověď. Ze 

strachu, ţe řeknu něco špatně, nedát vůbec ţádnou odpověď, musí být ostudnější neţ 



nesprávná odpověď. Na tomto prostém základě je třeba vychovávat mládeţ k tomu, aby 

získala odvahu k činu. 

     Často si všichni stěţovali, ţe v listopadu a prosinci 1918 selhala naprosto všechna místa, 

ţe počínaje císařem a konče posledním velitelem divize nenašel nikdo sílu k samostatnému 

rozhodnutí. Tato strašlivá skutečnost je varováním naší výchově, neboť v této hrozné 

katastrofě se obrovském měřítku projevilo to, co tu v malém měřítku bylo odjakţiva. Je to 
nedostatek vůle a nikoliv nedostatek zbraní, jeţ nás dnes činí neschopnými jakéhokoliv 

váţného odporu. Je jím prostoupen cely náš národ, zabraňuje jakémukoliv rozhodnuti, se 

kterým je spojeno nějaké riziko, jako by velikost činu nespočívala právě v odvaze. Aniţ by to 

tušil, nalezl jeden německý generál pro tento ubohý nedostatek vůle klasickou formuli: 

"Jednám pouze tehdy, mohu-li počítat s jedenapadesáti procenty pravděpodobnosti, ţe budu 
mít úspěch". V těchto "jedenapadesáti procentech" spočívá tragika německého zhroucení. 

Kdo vyţaduje od osudu nejprve záruku úspěchu, zříká se tím významu hrdinského činu. 

Neboť tento čin spočívá v tom, ţe se v přesvědčení o smrtelném nebezpečí jistého stavu 

podnikne krok, který můţe snad vést k úspěchu. Nemocný rakovinou, který si je jistý smrtí, 

si nevypočítává ţádných jedenapadesát procent, aby se podrobil operaci. Ačkoli tato operace 

slibuje třeba jenom půlprocentní pravděpodobnost vyléčení, odváţný muţ se ji podrobí, jinak 
uţ nemá co naříkat o svůj ţivot. 

     Epidemie dnešní zbabělé nerozhodnosti a absence vůle je však celkově vzato především 

výsledkem naši od základu chybné výchovy mládeţe, jejíţ katastrofální působení se projevilo 

v pozdějším ţivotě, a která nakonec vrcholí v nedostatku občanské odvahy vedoucích 

státníků. Do stejné oblasti spadá také dnešní výrazná zbabělost před odpovědností. Také 
zde spočívá chyba jiţ ve výchově, která pronikla do celého veřejného ţivota a nesmrtelně 

vrcholí v parlamentní vládní instituci. 

     Neboť jiţ ve škole se klade bohuţel větši důraz na "lítostné" přiznání a na "zkroušené" 

přislíbení nápravy malého hříšníka, neţ na odváţné, otevřené doznání. Toto se dokonce jeví 

mnohým dnešním národním vzdělavatelům jako viditelný příznak nepolepšitelnosti a 

mladému chlapci je neuvěřitelně zvěstováno, ţe skončí na šibenici, a to za vlastnosti, jeţ by 
měly neocenitelnou hodnotu, kdyby se staly společným majetkem celého národa. 

     Národní stát musí v budoucnu věnovat nejvyšší pozornost výchově vůle a rozhodnosti, a 

stejně tak vlévat do mladých srdci odvahu k přijímání odpovědnosti. Pouze ten, kdo 

rozpozná tyto nutnosti v celém jejich významu, dosáhne nakonec po století vzdělávací práce 

jako výsledek silný národní organismus, který jiţ nebude podléhat takovým slabostem, které 
dnes přispívají tak osudovým způsobem k našemu pádu. 

     Vědecké školní vzdělávání, které je dnes alfou a omegou veškeré státní výchovné práce, 

bude moci být národním státem převzato pouze s nepatrnými změnami. Tyto změny 

spočívají ve třech oblastech. 

     Zaprvé nemá být mladý mozek zatěţován vědomostmi, které z pětadevadesáti procent 

nebude potřebovat a tím pádem je i zapomene. Především učební osnovy národních a 
středních škol představují cosi obojakého a neurčitého. V mnoha případech látka toho, co se 

je třeba naučit, nabobtnala natolik, ţe v hlavě jednotlivce zůstane pouze zlomek této látky a 

opět pouze zlomek z tohoto mnoţství najde uplatnění, zatímco na druhé straně to vše 

nedostačuje potřebám člověka, pracujícího v určitém oboru, v němţ si vydělává na svůj 

chléb. Vezměme si například státního úředníka, absolventa gymnázia nebo reálného 
gymnázia, v pětatřicátém nebo čtyřicátém roce jeho ţivota a vyzkoušejme si ho z jeho kdysi 

pracně nabytých školních vědomostí. Jak málo toho zbylo! Dostaneme samozřejmě odpověď: 

"Ano, to mnoţství tenkrát naučené látky nemělo význam pouze v trvalém získání 

mnohostranných vědomostí,nýbrţ v kultivování schopností duchovní vnímavosti, myšlení a 

zejména schopnosti mozku si pamatovat." To je částečně správné. Přesto zde existuje 

nebezpečí, ţe mladý mozek bude zaplaven přílivem dojmů, které pouze zřídka dokáţe 
zvládnout a jejich jednotlivé elementy prosít či zhodnotit podle větší nebo menší důleţitosti, 

přičemţ většinou nikoliv to nepodstatné, nýbrţ to podstatné člověk zapomene. Tím se ztrácí 

hlavní účel takového učení, Neboť ten nemůţe spočívat v tom, aby nadměrná koncentrace 

látky dělala mozek schopným učení, nýbrţ v tom, dát člověku pro pozdější ţivot takový 

poklad vědomostí, které jednotlivec potřebuje a jeţ jeho prostřednictvím budou k dobru celé 
společnosti. To však bude iluzorní, jestliţe jednotlivec v důsledku nadmíry vnucené látky 

tuto později buďto vůbec nezná nebo nezná její podstatné věci. Například není pochopitelné, 

proč by se musely miliony lidí učit několik let dva či tři cizí jazyky, které mohou později 

pouţít pouze zlomkovitě a proto je také většinou úplně zapomenou, Neboť ze sto tisíc ţáků, 



kteří se učí například francouzsky, najdou sotva dva tisíce z nich později uplatnění pro tyto 

znalosti, zatímco devadesát osm tisíc se v celém svém pozdějším ţivotě nedostane do 

situace, v níţ by mohli prakticky pouţit to, co se kdysi naučili. Věnovali ve svém mládí tisíce 

hodin jedné věci, která pro ně později nemá ţádnou hodnotu a význam. Námitka, ţe tato 

látka patří ke všeobecnému vzdělání, je nesprávná, kdyţ uváţíme, ţe lidé nedisponují celý 

ţivot tím, co se kdysi naučili. Ve skutečností musí kvůli dvěma tisícům lidí, pro které jsou 
znalosti tohoto jazyka uţitečné, zbytečně trpět devadesát osm tisíc dalších a obětovat tomu 

drahocenný čas. 

     Přitom se v tomto případě jedná o jazyk, o němţ se nedá říct, ţe slouţí ke kultivování 

logického myšlení, coţ se týká třeba latiny. Bylo by tudíţ účelnější zprostředkovat mladému 

studentovi takový jazyk jenom v jeho obecných obrysech, nebo lépe řečeno v jeho vnitřním 
půdorysu, tedy dát mu znalosti hlavní charakteristiky tohoto jazyka a snad ho uvést o 

základů jeho gramatiky, výslovnosti, větné tvorby atd. Pomocí vhodných příkladů. To by 

stačilo pro obecnou potřebu a bylo by to hodnotnější, přehlednější a snáze zapamatovatelné, 

neţ dnešní intenzivní dřina se studiem celého jazyka, který se ve skutečnosti zcela 

nezvládne a později zapomene. Tím by se také předešlo nebezpečí, ţe z nepřehledného 

mnoţství látky uvíznou v paměti pouze nesouvislé jednotlivosti, neboť mladý člověk by se 
učil pouze to, co je vhodné k zapamatování, čímţ by ostatně byla látka jiţ proseta z hlediska 

hodnotného a zbytečností. 

     Takto zprostředkované obecné základy by byly pro pozdější ţivot většiny studentů 

dostačující, zatímco jiní, kteří tento jazyk skutečně potřebují, by měli moţnost na těchto 

základech dále stavět a mohli by se věnovat důkladnějšímu studiu tohoto jazyka. V 
učebních osnovách by se získal nutný čas pro tělesné utuţování, jakoţ i pro intenzivnější 

podporu shora uvedených oblastí. 

     Zejména však musí být provedena změna dosavadní vyučovací metody předmětu 

historie. Sotva který národ by se mohl více poučit ze svých dějin neţ národ německý; avšak 

sotva existuje národ, který toto poučení vyvozuje hůře neţ národ náš. Představuje-li politika 

budoucí dějiny, potom je naše výchova k historii určena způsobem naší politické činnosti. 
Také zde nejde o to naříkat nad ubohými výsledky našich politických výkonů, není-li zde 

odhodlání postarat se o lepší výchovu k politice. Výsledek naší dnešní výuky dějepisu je v 

devadesáti devíti případech ze sta ubohý. Zůstávají data, data narození a jména, zatímco 

jasná linie schází. Všechno podstatné, o coţ se vlastně jedná, se vůbec nevyučuje a zůstává 

přenecháno více nebo méně geniálnímu nadání jednotlivce vyhledávat vnitřní souvislosti ze 
záplavy dat a z posloupnosti dějů. Proti tomuto trpkému zjištění se můţeme vzpírat jak 

chceme - přečtěme si jenom pozorně řeči našich pánů poslanců jedné legislativní periody 

například k zahraničně politickým otázkám. Uvědomme si, ţe se zde jedná, alespoň se to 

tvrdí, o elitu německého národa a ţe kaţdopádně velká část těchto lidí absolvovala naše 

střední školy, někteří dokonce školy vysoké, a z toho můţeme lehce rozpoznat, jak celkově 

nedostatečné je dějepisné vzděláni těchto lidí. Kdyby vůbec dějiny nestudovali, nýbrţ kdyby 
měli pouze zdravý instinkt, bylo by to podstatně lepší a pro národ mnohem uţitečnější. 

     Právě ve výuce dějin musí dojit ke krácení látky. Hlavní hodnota spočívá v poznání 

velkých vývojových linií. Čím více bude výuka takto omezena, tím větší je naděje, ţe 

jednotlivec bude mít z takové výuky později prospěch, který v konečném součtu bude ku 

prospěchu celé společnosti - neboť dějiny se neučíme proto, abychom se dozvěděli, co bylo. 
Dějiny se učíme proto, abychom v nich získali učitelku pro budoucnost a pro zachování 

vlastní národní pospolitosti. Toto je účel a vyučování dějepisu je pouze prostředek k tomuto 

účelu. Dnes se však i tady stal prostředek účelem a účel jako takový se zcela vytratil. Ať 

nikdo neříká, ţe zevrubné studium dějin vyţaduje zabývat se všemi těmito daty, Neboť pouze 

z nich lze stanovit velké vývojové linie. Toto stanovení je úkolem odborné vědy. Normální 

průměrný člověk ale není profesorem historie. Pro něj jsou zde dějiny především proto, aby 
mu zprostředkovaly určitou míru historického pohledu, který je nutný pro samostatné 

stanovisko v politických záleţitostech národní pospolitosti. Kdo chce být profesorem historie, 

ať se později tomuto studiu zevrubně věnuje. Samozřejmě, ţe se potom bude zabývat všemi, 

i těmi nejmenšími detaily. K tomu však nemůţe dostačovat ani naše dnešní výuka dějepisu, 

Neboť tato je pro normálního průměrného člověka příliš rozsáhlá, pro odborného vědce však 
ještě příliš vymezená. 

     Je tedy úkolem národního státu postarat se o to, aby byly konečně napsány světové 

dějiny, v nichţ bude rasová otázka pozvednuta do dominujícího postaveni. 



     Shrnujeme: Národní stát zjednoduší všeobecné vědecké vyučování do zkrácené formy, 

která zahrne vše podstatné. Navíc bude nabídnuta moţnost zevrubného odborného 

vědeckého studia. Je dostačující, kdyţ se jednotlivci dostane všeobecného vědění v hrubých 

obrysech jako základu a pouze v oblasti, která bude v pozdějším ţivotě jeho oblastí, dostane 

zevrubné odborné a speciální vzdělání.  

     Všeobecné vzdělání musí být přitom ve všech předmětech povinné, zvláštní vzdělání bude 
přenecháno výběru jednotlivců. 

     Takto dosaţené krácení učebních osnov a počtu hodin bude pouţito ve prospěch tělesné 

výchovy, pěstování charakteru, vůle a rozhodnosti. 

     Jak nepodstatné je dnešní vyučování zejména na středních školách pro praxi v pozdějším 

ţivotě, prokazuje nejlépe skutečnost, ţe do stejného postavení dnes mohou přicházet lidé ze 
tří škol různého druhu. Rozhodující je skutečně pouze všeobecné vzděláni a nikoliv do 

mozků nalévané speciální poznatky. Avšak pro obory, kde jsou speciální znalosti nutné, 

samozřejmě nelze tyto znalosti v rámci učebních osnov našich dnešních středních škol 

získat. S takovými polovičatostmi musí budoucí národní stát skoncovat.  

     Druhá změna ze strany národního státu ve vědeckých učebních osnovách musí být 

následující:  
     Je v povaze našeho dnešního zmaterializovaného světa, ţe se naše vědecké vzdělávání 

stále více orientuje na reálné obory, tedy na matematiku, fyziku, chemii apod. Ačkoli je to v 

dnešní době, které vládnou technika a chemie a představují přinejmenším její vnější 

viditelné znaky, nutné, je to tím nebezpečnější, ţe všeobecné vzdělání národa se ubírá 

takřka výhradně tímto směrem. To však musí být vţdy ideální. Musí více odpovídat 
humanitním oborům, neboť pouze tyto poskytují základ pro pozdější další odborné 

vzděláváni. V opačném případě by to znamenalo zřeknutí se těch sil, které jsou pro 

zachování národa pořád ještě důleţitější, neţ mohou být všechny technické a jiné znalosti. 

Zejména není moţné nevěnovat se při výuce dějin studiu antiky. Římské dějiny, v hrubých 

obrysech správně podané, jsou a budou tou nejlepší učitelkou nejenom pro dne šek, ale jistě 

i pro všechny časy budoucí. Také helénský kulturní ideál nám musí zůstat zachován. 
Rozdílnost jednotlivých národů nesmí rozrušit obraz vyššího rasového společenství. Zápas, 

který dnes probíhá, je zápasem o velké cíle: určitá kultura bojuje o své bytí, které spojuje 

tisíciletou antiku s germánstvím. 

     Měl by zůstat zachován rozdíl mezi všeobecným vzděláním a zvláštními odbornými 

vědomostmi. Protoţe to druhé dnes stále více klesá do sluţeb mamonu, musí všeobecné 
vzdělání zůstat zachováno jako protiklad k prvnímu. Také zde je nutné neustále zdůrazňovat 

zásadu, ţe průmysl a technika, obchod a řemeslo vzkvétají vţdy tehdy, pokud idealisticky 

zaloţené národní společenství k tomu nabízí předpoklady. Tyto však nespočívají v 

materiálním egoismu, nýbrţ v ochotě k obětem. 

     Dnešní vzděláváni mládeţe si stanovilo celkově za prvořadý cíl, zprostředkovat mladým 

lidem takové znalosti, které potřebují k pozdější vlastní kariéře. Říká se: "Mladý člověk se 
musí stát platným členem společnosti". Rozumí se tím jeho schopnost vydělávat si řádným 

způsobem na chléb svůj vezdejší. Povrchní státoobčanské vzdělávání za tím pokulhává a 

stojí na hliněných nohách. Jelikoţ dnešní stát sám o sobě představuje jenom určitou formu, 

je velmi nesnadné vychovávat lidi vzhledem k této formě a zavázat je v tomto smyslu. Forma 

se můţe lehce rozbít. A jasný obsah dnešní pojem "stát" nemá. Nezbývá tudíţ nic jiného, neţ 
běţná "vlastenecká" výchova. Ve starém Německu spočívalo její hlavní těţiště v obvykle 

méně inteligentním a zpravidla velmi nudném zboţňování malých a ještě menších potentátů, 

jejichţ mnoţství nutilo k nedostatečnému ocenění a hodnocení skutečných velikánů našeho 

národa. Výsledkem byla velmi nedostatečná znalost německých dějin u široké masy národa. 

Také zde chyběla velká linie. 

     Ţe se tímto způsobem nedosáhlo ţádného skutečného národního nadšení je samozřejmé. 
Našemu vyučování dějepisu chyběla schopnost vyzvednout z našich dějin několik málo 

jmen, jeţ by se stala obecným majetkem celého německého národa a prostřednictvím 

stejných znalostí a stejného nadšení obepnout závazný pás kolem celého společenství. Nikdo 

nepochopil, ţe je třeba skutečně významné muţe našeho národa prezentovat současnosti 

jako vynikající hrdiny, na něţ by byla soustředěna všeobecná pozornost a tím vyvolána 
jednotná nálada. Nikdo nebyl schopen vyzvednout z různorodé učební látky slavné národní 

hrdiny, pozvednout je nad úroveň věcného popisu a na těchto zářných příkladech roznítit 

národní hrdost. To by se jevilo tehdejší době jako zlý a špatný šovinismus, který by byl v této 

formě málo oblíben. Biedermeierovské dynastické vlastenectví se jevilo příjemnější a 



snesitelnější neţ tryskající vášeň nejvyšší nacionální hrdosti. Tato byla vţdy připravena 

slouţit a mohla se jednou stát pánem. Monarchistický patriotismus skončil ve spolcích 

veteránů, nacionální vášeň byla těţko definovatelná. Je jako ušlechtilý kůň, který nesnese 

kaţdého ve svém sedle. Není divu, ţe se takového "nebezpečí" raději snaţili vyvarovat. Ţe by 

jednoho dne mohla přijít válka, která v bubnové palbě a oblacích bojového plynu podrobí 

důkladné zkoušce vnitřní soudrţnost vlasteneckého cítění, to tenkrát nikdo nepovaţoval za 
moţné. Kdyţ ale přišla, vymstil se nedostatek nejvyšší nacionální náruţivosti nejstrašnějším 

způsobem. Zemřít za svoje c. a k. pány měli lidé málo chuti, avšak "národ" byl pro většinu z 

nich neznámý pojem. 

     Od té doby, kdy v Německu slavila úspěch revoluce a monarchistický patriotismus sám 

od sebe vyhasnul, spočívá účel výuky dějepisu skutečně pouze v osvojování si vědomostí. 
Nacionální nadšení nemůţe tento stát potřebovat, avšak to, co by rád chtěl, toho nemůţe 

nikdy dosáhnout. Neboť stejně tak, jak málo mohl dynastický patriotismus dát schopnost k 

odporu v době, kdy vládne národní princip, ještě méně toho bylo schopno republikánské 

nadšení. Neboť nebylo moţné pochybovat o tom, ţe pod heslem "Za republiku" by německý 

národ nezůstal čtyři a půl roku na bojištích, přičemţ nejméně by tam zůstali ti, kteří tento 

podivuhodný útvar vytvořili. 
     Ve skutečnosti vděčí tato republika za svůj podivný stav pouze tomu, ţe do všech stran 

posílá ujišťování o své ochotě k dobrovolnému přijeti všech tributních plateb a k podpisu 

jakéhokoli zřeknuti se území. Okolnímu světu je sympatická; jako bývá kaţdý slaboch 

povaţován těmi, kdo jej potřebují, za sympatičtějšího neţ pevný a nesmlouvavý muţ. 

Samozřejmě spočívá v této sympatii nepřátel pro právě tuto určitou státní formu i její 
zničující kritika. Mají rádi německou republiku a nechávají ji ţít, protoţe lepšího spojence 

pro zotročení našeho národa by nemohli najít. Pouze této skutečnosti vděčí tento nádherný 

útvar za svoji dnešní existenci. Proto se obejde bez jakékoliv skutečně národní výchovy a 

spokojí se s provoláváním "slávy" říšských praporečníků, kteří by ostatně, kdyby museli 

tento praporec hájit svou krví, utekli jako zajíci. 

     Národní stát bude muset za své bytí bojovat. Nebude zaloţen ţádnými Dawesovými 
podpisy, ani jimi neobhájí svou existenci. Bude však potřebovat ke své existenci a 

prudkému růstu právě to, čeho se dnešní stát zříká. Čím nesrovnatelnější a hodnotnější 

bude jeho forma a obsah, tím větší bude také závist a odpor jeho nepřátel. Nejlepší střela 

nebude v jeho zbraních, nýbrţ v jeho občanech, nebudou jej chránit pevnostní valy, ale ţivé 

zdi z muţů a ţen, proniknutých nejvyšší láskou k vlasti a fanatickým národním nadšením. 
     Za třetí bude třeba při vědecké výchově vzít v úvahu následující: 

     Také ve vědě spatřuje národní stát pomocný prostředek k podpoře národní hrdosti. Nejen 

světové dějiny, ale celé kulturní dějiny musejí být vyučovány z tohoto hlediska. Vynálezce se 

nesmi jevit jenom jako vynálezce, nýbrţ musí se jevit ještě větším jako soukmenovec. Obdiv 

ke kaţdému velkému činu musí být přetvořen v hrdost na jeho šťastného vykonavatele jako 

na příslušníka vlastního národa. Z nesmírného mnoţství všech velkých jmen německých 
dějin musí však být vybrána ta největší a mládeţi prezentována takovým způsobem, ţe se 

stanou pilíři neochvějného národního citu. 

     Látku je třeba sestavit plánovitě podle těchto hledisek a plánovitě zorganizovat výchovu 

tak, aby mladý muţ neopouštěl školu jako poloviční pacifista, demokrat či podobně, nýbrţ 

jako správný Němec. 
     Aby byl tento národní cit od počátku opravdový, nesestával pouze z prázdného zdání, 

musí být jiţ v mládí do vnímavých hlav vštípena ţelezná zásada: Kdo miluje svůj národ, 

dokáţe toto pouze obětmi, které je ochoten pro svůj národ přinést. Neexistuje národní cit, 

který je orientován pouze na prospěch. Stejně tak neexistuje nacionalismus, který zahrnuje 

pouze třídy. Výkřiky "hurá" nesvědči o ničem a nedávají nikomu právo nazývat se 

nacionální, pokud za tímto nestojí velká milující starost o zachováni všeobecné, zdravé 
národní pospolitosti. Důvod k hrdosti na svůj národ existuje teprve tehdy, kdyţ se člověk 

nemusí stydět za ţádný stav. Avšak obraz národa, jehoţ polovina je chudá a ztrápená nebo 

dokonce zanedbaná, je tak špatný, ţe nad ním nikdo nemůţe pociťovat hrdost. Teprve kdyţ 

je národní pospolitost ve všech svých článcích zdravá na těle i na duchu, potom se můţe 

radost ze sounáleţitosti k tomuto národu u kaţdého právem vystupňovat k tomu vysokému 
citu, který nazýváme národní hrdost. Tento nejvyšší cit však bude pociťovat pouze ten, kdo 

zná velikost své národní pospolitosti. 



     Vnitřní spojeni nacionalismu s citem pro sociální spravedlnost je třeba naroubovat jiţ do 

mladých srdci. Potom vznikne jednou národ státních občanů, vzájemně spojený a ukovaný 

společnou láskou a společnou hrdostí, neotřesitelný a neporazitelný na věky. 

     Strach naší doby před šovinismem je znakem její impotence. Nejen ţe ji chybí jakákoliv 

překypující síla, ale tato ji připadá dokonce i nepříjemná, tato doba není osudem vyvolena 

pro velké činy. Neboť největší změny na tomto světě by nebyly myslitelné, kdyby jejich hnací 
silou namísto fanatické a dokonce i hysterické náruţivosti byly jenom měšťácké ctnosti 

klidu a pořádku. 

     Je jisté, ţe tento svět spěje vstříc převratné změně. A tady můţe být pouze jediná otázka: 

jestli bude tato změna ke prospěchu árijského lidstva nebo k uţitku věčného Ţida. 

     Národní stát se bude muset postarat o to, aby vhodnou výchovou mládeţe vzniklo 
pokolení pro poslední a největší rozhodováni na této zeměkouli. Národ, který se jako první 

vydá touto cestou, zvítězí. 

     Veškerá vzdělávací a výchovná práce národního státu musí být korunována tím, ţe 

rasový cit a rasové cítění instinktivně a racionálně vštípí do srdci a mozků mládeţe. Ţádný 

chlapec a ţádná dívka by neměli odcházet ze školy, aniţ by si osvojili zásadní poznatek o 

nutnosti a podstatě čisté krve. Tím vznikne předpoklad pro zachování rasové základny naší 
národní pospolitosti a tím zajištění hlavní podmínky pro pozdější další kulturní rozvoj. 

     Neboť veškerá tělesná výchova a duchovní vzdělávání by byly nakonec zbytečné, kdyby 

nebyly ve prospěch bytosti, která je zásadně připravena a rozhodnuta zachovat sebe a svůj 

zvláštní druh. 

     V jiném případě by se dostavilo to, čehoţ my Němci jiţ teď musíme litovat, aniţ bychom 
snad dosud pochopili celý rozsah tohoto tragického neštěstí: ţe zůstaneme i v budoucnu 

jenom zakladateli kultury, nikoli jen ve smyslu omezeného pojetí našeho dnešního 

měšťáckého pohledu, který vidí v jednotlivém ztraceném soukmenovci pouze ztraceného 

občana, nýbrţ ve smyslu bolestného poznání, ţe potom, navzdory veškerému našemu věděni 

a dovednostem, bude naše krev přece jen určena k zániku. Tím, ţe se neustále páříme s 

jinými rasami, pozvedáme tyto z jejich dosavadní kulturní úrovně na vyšší stupeň, avšak z 
naši vlastni výše neustále klesáme dolů.  

     Ostatně i výchova z rasového hlediska musí obdrţet své poslední završení ve vojenské 

sluţbě. Neboť doba vojenské sluţby má být závěrem normální výchovy průměrného Němce. 

     Jakkoli velký význam bude mít v národním státě způsob tělesné a duchovní výchovy, 

stejně důleţitý bude i výběr lidí sám o sobě. Dnes si to dělají lehké. Všeobecně jsou to děti 
výše postavených, v současné době dobře situovaných rodičů, které jsou shledávány 

hodnými vyššího vzděláni. Otázka nadání přitom hraje podřadnou roli. Talent jako takový 

lze hodnotit vţdy pouze relativně. Selský synek můţe být daleko víc talentovaný neţ dítě 

rodičů po mnoho generací vyššího postavení, i kdyţ se co do vědění nevyrovná dítěti z těchto 

občanských kruhů. Rozsah vědění však nijak nesouvisí s větším či menším talentem, nýbrţ 

je výsledkem podstatně většího mnoţství dojmů, které dítě v důsledku své mnohostrannější 
výchovy a bohatšího okolí neustále vstřebává. Kdyby selský synek vyrůstal od ranného 

dětství ve stejném prostředí, byly by jeho duševní schopnosti zcela jiné. Existuje snad pouze 

jediná oblast, kde skutečně rozhoduje méně původ a mnohem více vrozené schopnosti: 

oblast umění. Zde, kde se nelze prostě jenom "učit", nýbrţ musí být všechno jiţ vrozeno a 

pozdější více nebo méně pozitivní vývoj závisí na vhodné podpoře existujícího talentu, 
nezáleţí na penězích a majetku rodičů. To je nejlepším důkazem toho, ţe genialita není 

vázána na vyšší vrstvy nebo na bohatství. Největší umělci pocházejí nezřídka z nejchudších 

poměrů, a mnohý malý vesnický chlapec se často stal později oslavovaným mistrem. 

     Nehovoří to právě ve prospěch myšlenkové hloubky doby, ţe tento poznatek nepřenáší do 

oblasti celého duchovního ţivota. Převládá názor, ţe to, co nelze upřít oblasti umění, neplatí 

pro takzvané reálné vědy. Bezpochyby lze naučit člověka jistým mechanickým dovednostem, 
stejně jako je moţné prostřednictvím duchovní drezúry naučit učenlivého pudla 

neuvěřitelným kouskům. Při zvířecí drezůře nelze však dosáhnout porozumění zvířete pro 

tato cvičení a podobně je tomu u lidí. Je moţné bez ohledu na jiný talent 

     naučit člověka jistým vědeckým kouskům, ale jejich provozování je potom stejně 

neţivotné a vnitřně bezduché jako u zvířete. Je dokonce moţné pomocí určitého duchovního 
drilu natlouct průměrnému člověku do hlavy nadprůměrné vědomosti; tyto však zůstávají 

neţivým a v posledku neplodným věděním. Výsledkem je potom člověk, který sice můţe být 

chodící lexikon, ale přesto ve zvláštních situacích a rozhodujících okamţicích ţivota ţalostně 

zklame. Musí být připravován na kaţdý, i ten nejskromnější poţadavek, a naopak sám o 



sobě není schopen sebemenšího příspěvku k dalšímu vzdělávání lidstva. Takto mechanicky 

drezúrou získané věděni stačí nanejvýš k převzetí státních úřadů v dnešní době: 

     Je samozřejmé, ţe v celkovém počtu lidi jednoho národa se najdou talentovaní lidé pro 

všechny moţné oblasti veřejného ţivota. Je rovněţ samozřejmé, ţe hodnota vědění bude tím 

větší, čím více bude mrtvé věděni oţivováno odpovídajícím talentem jednotlivce. Tvůrčí 

výkony mohou vznikat jen tehdy, kdyţ se schopnosti snoubí s věděním. 
     Příklad nám ukáţe, jak velice dnešní lidstvo v tomto směru hřeší. Čas od času se v 

ilustrovaných časopisech předvádí dnešním maloměšťákům, ţe tam či onde se stal poprvé 

nějaký negr advokátem, učitelem či dokonce pastorem nebo hrdinským tenorem a podobně. 

Zatímco přihlouplé měšťáctvo bere na vědomí takovou zázračnou drezúru s úţasem a 

respektem k tomuto báječnému výsledku dnešního pedagogického umění, dovede z toho Ţid 
velmi mazaně vykonstruovat nový důkaz pro správnost své teorie o rovnosti všech lidi. 

Pokleslému měšťáckému světu přitom nedojde, ţe se zde vpravdě jedná o prohřešení proti 

zdravému rozumu, ţe je zločineckým počinem narozenou poloopici drezírovat tak dlouho, aţ 

někdo uvěří, ţe se z ní stal advokát, zatímco miliony příslušníků nejvyšší kulturní rasy 

zůstávají v naprosto nedůstojném postaveni; ţe se jedná o prohřešení proti vůli tvůrce 

lidstva, chátrají-li statisíce a statisíce jeho nejnadanějších bytostí v proletářském bahně, 
zatímco jsou Zulové a Hotentoti drezírováni k duchovním profesím. Neboť se jedná o 

drezúru, stejně jako v případě pudla a nikoliv o vědecké "vzdělání". Kdyby byla pouţita 

stejná péče a úsilí na inteligentní rase, byl by kaţdý jednotlivec tisíckrát spíš schopen 

stejného výkonu.  

     Jak nesnesitelný by byl tento stav, kdyby se někdy mělo jednat o více neţ o výjimky, 
stejně tak je dnes nesnesitelné to, kdyţ se talent a nadání nerozhodnou pro vyšší vzdělání. 

Ano, je nesnesitelná myšlenka, ţe kaţdoročně jsou statisíce zcela netalentovaných lidí 

shledáváni hodnými vyššího vzdělání, zatímco jiné statisíce vysoce nadaných zůstávají bez 

tohoto vzdělání. Nelze vyčíslit ztráty, které tím národ utrpí. Jestliţe v posledních staletích, 

zejména v severní Americe, mimořádně vzrostl počet nových vynálezů, je tomu tak v 

neposlední řadě proto, ţe tam dostalo moţnost vzdělání podstatně více talentů z niţších 
vrstev neţ v Evropě. 

     K vynalézání totiţ nestačí mechanicky osvojené vědění, nýbrţ je třeba vědění oduševnělé 

talentem. Na to se však dnes u nás neklade ţádný důraz, stačí mít ve škole dobré známky. 

     Také zde bude muset národní stát výchovně zasáhnout. Není jeho úkolem zajišťovat 

existující společenské třídě rozhodující vliv, nýbrţ z mnoţství všech soukmenovců vybrat 
nejschopnější mozky a uvést je do úřadu a důstojnosti. Nemá pouze závazek poskytnout 

průměrnému dítěti v národní škole určité vzdělání, ale i povinnost přivést talent na takovou 

dráhu, na jakou patří. Za svůj nejvyšší úkol musí povaţovat to, aby byly dveře všech 

státních vyšších školských institucí otevřeny kaţdému nadanému člověku, nezávisle na 

tom, z jakých kruhů pochází. Tento úkol musí splnit, Neboť jenom tak můţe být vrstva 

reprezentantů mrtvého vědění nahrazena geniálními vůdci národa. 
     Ještě z jiného důvodu musí stát vykonávat péči v tomto směru: 

     Naše duchovní vrstvy jsou zejména v Německu uzavřeny samy do sebe a natolik 

zkostnatělé, ţe jim schází jakékoliv ţivé spojení s okolním světem. To se mstí ve dvou 

směrech: za prvé jim chybí porozumění a cítění pro široké masy. Jsou jiţ příliš dlouho 

vytrţeny z této souvislosti, neţ aby ještě mohly mít nutné psychologické porozumění pro 
národ. Odcizily se národu. Za druhé chybí těmto vyšším vrstvám také nutná síla vůle. Neboť 

tato je v kastovních kruzích inteligence vţdycky slabší, neţ v mase primitivního lidu. Na 

vědeckém vzdělání však nám Němcům, bůhví proč, nikdy nechybělo, o to víc však chybělo 

na pevné vůli a rozhodnosti. Čím "duchaplnější" byli například naši státníci, tím slabší byly 

většinou jejich skutečné výkony. Politická příprava, jakoţ i technická výzbroj 

     pro světovou válku byly nedostatečné nikoliv proto, ţe by našemu národu vládly méně 
vzdělané mozky, nýbrţ proto, ţe vládnoucí byli aţ přemíru vzdělaní lidé, proniknuti věděním 

a duchem, ale prosti jakéhokoliv zdravého instinktu a jakékoli energie a smělosti. 

     Bylo osudovou chybou, ţe náš národ musel svůj boj o bytí vybojovat pod kancléřstvím 

filozofujícího slabocha. Kdybychom měli místo Bethmanna-Hollwega za vůdce robustního 

muţe z lidu, netekla by krev prostého vojáka nadarmo. Stejně tak byl přehnaně krasoduchý 
chov našeho vůdcovského materiálu nejlepším spojencem darebáků listopadové revoluce. 

Přičemţ tato duchovnost si mrzkým způsobem podrţela jí svěřené národní jmění, místo aby 

je plně a zcela nasadila, a tím sama vytvořila předpoklad pro úspěch jiných. 



     Zde můţe katolická církev poslouţit jako poučný příklad. V celibátu jejích knězů je 

zaloţena nutnost vybírat kněţský dorost nikoliv z vlastních řad, ale z vţdy znova a znova ze 

širokých národních mas. 

     Avšak právě tento význam celibátu většina lidí neuznává. Přitom toto je příčinou 

neuvěřitelné svěţí síly, která spočívá v této prastaré instituci. Neboť tím, ţe se tato obrovská 

armáda duchovních hodnostářů nepřetrţitě doplňuje z nejniţších národních vrstev, 
zachovává si církev nejen instinktivní spojení s citovým světem národa, nýbrţ zajišťuje si i 

sumu energie a činorodosti, jeţ v této formě bude věčně existovat pouze v široké národní 

mase. Z tohoto pochází úţasná mladost tohoto obrovského organismu, duchovní pruţnost a 

ocelová vůle. 

     Bude úkolem národního státu zabezpečit vzdělávacím systémem to, aby docházelo k 
trvalé obnově existujících duchovních vrstev přiváděním nové krve. Stát má povinnost s 

nejvyšší pečlivostí a přesností vybírat z celkového počtu soukmenovců evidentně od přírody 

nadaný lidský materiál a pouţit jej pro sluţbu veřejnosti. Stát a státníci nejsou tady k tomu, 

aby zajišťovali pouze určité třídě zaopatření a ţivobytí, nýbrţ aby plnili své úkoly. To však 

bude moţné jenom tehdy, kdyţ pro tato místa budou vzdělávány schopné osobnosti s 

pevnou vůlí. Platí to nejen pro všechna úřednická místa ve státní správě, nýbrţ pro 
duchovní vedení národa ve všech oblastech. Také v tom spočívá faktor velikosti jednoho 

národa, ţe se mu podaří vychovat nejschopnější mozky pro příslušné oblasti a dát je do 

sluţeb národního společenství. Kdyţ si dva národy, jeţ mají v podstatě stejné vlohy, 

vzájemně konkuruji, zvítězí ten z nich, v jehoţ celém duchovním vedení jsou zastoupeny 

nejlepší mozky a podlehne ten, jehoţ vedení představuje jenom velké společné krmítko pro 
určité stavy nebo třídy, bez ohledu na vrozené schopnosti jednotlivých příslušníků. 

Samozřejmě, v našem dnešním světě se to zdá skoro nemoţné. Ihned se bude namítat, ţe 

tomu či onomu synáčkovi, který je vyšším státním úředníkem, nelze předkládat, řekněme, 

řemeslnou manuální práci, protoţe někdo jiný, jehoţ rodiče byli řemeslníci, má přece pro 

tuto práci lepší vlohy. Při dnešním cenění řemeslné práce je to moţná logické. Proto bude 

muset národní stát dospět k principiálně jinému postojí vůči pojmu práce: 1. stoletou 
výchovou, bude-li to nutné, bude muset skoncovat s nešvarem podceňování fyzické práce. 

Bude zásadně hodnotit jednotlivého člověka nikoli podle druhu jeho práce, nýbrţ výhradně 

podle formy a kvality jeho výkonu.  

     Zní to asi docela příšerně v dnešní době, kdy bezduchý novinářsky pisálek, protoţe 

pracuje s perem, je povaţován za něco víc neţ nejinteligentnější jemný mechanik. Toto 
špatné hodnocení však nespočívá, jak jiţ bylo řečeno, v povaze věcí, nýbrţ bylo uměle 

naroubováno a dříve zde nebylo. Nynější nepřirozený stav je důsledkem všeobecných 

příznaků nemoci naší zmaterializované doby. 

     Zásadně je hodnota kaţdé práce dvojí: čistě materialistická a ideální. Materiální hodnota 

spočívá ve významu, a to v materiálním významu té které práce pro ţivot společnosti. Čím 

více soukmenovců má uţitek z nějakého realizovaného výkonu, a to jak přímý, tak i 
nepřímý, tím vyšší je jeho materiální hodnota. Toto hodnocení nachází praktický výraz v 

materiální mzdě, kterou jednotlivec za svoji práci dostává. Proti této čistě materiální hodnotě 

stojí hodnota ideální. Nespočívá na významu vykonané práce podle materiálních měřítek, 

nýbrţ v její nutnosti jako takové. Jistě můţe být materiální uţitek nějakého vynálezu vyšší, 

neţ denní manuální práce, přestoţe je společnost na této práci závislá stejně jako na jiné. 
Rovnost všech je třeba konstatovat v okamţiku, kdy se kaţdý jednotlivec snaţí ve své práci, 

ať uţ je jakákoliv, vydat ze sebe to nejlepší. Na tomto principu musí spočívat hodnocení 

člověka, nikoliv na jeho výdělku. 

     Jelikoţ kaţdý rozumný stát se musí starat o to, aby jednotlivci byla přidělena taková 

práce, která odpovídá jeho schopnostem, nebo jinak řečeno, vzdělávat schopné mozky pro 

práci, která jim odpovídá, přičemţ schopnost není primárně naučená, nýbrţ musí být 
vrozená a tím je darem přírody a nikoliv zásluhou člověka, nemůţe se obecné měšťácké 

hodnocení orientovat podle práce, která byla jistým způsobem jednotlivci přidělená. Neboť 

tato práce připadá na konto,jeho narození a na vzdělání takto podmíněné, které dostal od 

společnosti. Hodnocení člověka musí být zaloţeno na způsobu, jakým splňuje úkol, který 

mu společnost uloţila. Neboť činnost, kterou jednotlivec vykonává, není smyslem jeho bytí, 
nýbrţ pouze prostředkem k tomuto. Jako člověk se má dále vzdělávat a zušlechťovat, coţ 

však můţe pouze v rámci svého kulturního společenství, jeţ musí vţdy spočívat na 

základech státu. K zachováni těchto základů musí přispívat svým dílem. Formu tohoto 

příspěvku určuje příroda, na jednotlivci spočívá pauze to, aby svou pílí a přičinlivosti vrátil 



národnímu společenství to, co mu dalo. Kdo tak činí, zasluhuje nejvyšší ocenění a úctu. 

Materiální mzda budiţ přiznána tomu, jehoţ výkon přináší společnosti odpovídající uţitek; 

ideální odměna však musí spočívat v hodnocení, které můţe nárokovat kaţdý, kdo dal své 

síly, které mu dala příroda a vzdělala společnost, do sluţeb svého národního společenství. 

Potom to uţ není ţádná ostuda, být řádným řemeslníkem, avšak je ostuda být neschopným 

státním úředníkem a okrádat Boha a národ o denní chléb. Potom bude povaţováno za 
samozřejmé, ţe člověk nedostane přiděleny takové úkoly, na které nestačí. 

     Dnešní doba se ničí sama: zavádí všeobecné volební právo, ţvaní o stejných právech, ale 

nenachází pro ně ţádné zdůvodnění. V materiální mzdě vidí výraz hodnoty člověka a ničí si 

tím základnu pro nejvznešenější rovnost, jaká vůbec můţe být. NeboŤ rovnost nespočívá a 

nikdy nemůţe spočívat na výkonech jednotlivců jako takových, ale je moţná ve formě, jakou 
kaţdý jednotlivec plné své povinnosti. Pouze tím je při ocenění hodnoty člověka eliminován 

rozmar přírody a kaţdý se stává strůjcem svého významu. 

     V dnešní době, kdy se celé skupiny lidí vzájemně oceňuji podle platových tříd, nemá 

nikdo pro shora řečené pochopení. To však pro nás nesmí být důvodem k tomu, abychom se 

těchto myšlenek zřekli. Naopak: Kdo chce tuto dobu, která je vnitřně nemocná a zkaţená, 

     vyléčit, musí nejprve sebrat odvahu k objasněni příčin této nemoci. O to se však postará 
národně socialistické hnuti: nezávisle na veškerém šosáctví sbírat a organizovat takové sily z 

naši národní pospolitosti, které jsou schopny být průkopníky nového světového názoru. 

     Budou vznášeny námitky, ţe je obecně velmi těţké oddělit ideální oceňování od 

materiálního a dokonce ţe klesající cenění fyzické práce by mohlo být vyvoláno právě jejím 

niţším odměňováním. A ţe toto niţší odměňování je prý příčinou omezení účasti jednotlivce 
na kulturním bohatství svého národa. To je na újmu ideální kultury člověka, neboť nemusí 

mít nic společného s jeho činností jako takovou. Vyhýbání se tělesné práci je zdůvodňováno 

tím, ţe v důsledku jejího niţšího odměňováni nutně klesá kulturní úroveň manuálně 

pracujícího, a tím ţe je dáno oprávnění všeobecně niţšího hodnocení. V tom je mnoho 

pravdy. Avšak právě proto bude nutné se v budoucnosti vyvarovat příliš velké diferenciace 

mzdových poměrů. Neříkejme, ţe to bude na úkor výkonů. To by byl nejsmutnější znak 
úpadku doby, kdyby podnět k vyššímu duševnímu výkonu spočíval pouze ve vyšší mzdě. 

Kdyby bylo toto hledisko aţ dosud na tomto světě jediné rozhodující, nikdy by lidstvo 

nezískalo své velké vědecké a kulturní bohatství. Neboť největší vynálezy a objevy, 

nejpřevratnější vědecké práce, nádherné památky lidské kultury se nezrodily z touhy po 

penězích tohoto světa. Naopak, jejich zrození znamenalo nezřídka zřeknutí se pozemského 
štěstí a bohatství. 

     Můţe být, ţe se dnes staly peníze výlučným pánem světa, avšak v budoucnu se člověk 

bude opět sklánět před vyšším boţstvem. Mnohé můţe dnes vděčit za své bytí pouze touze 

po penězích a majetku, ale mezi tím vším je určitě jen málo toho, co by svou neexistencí 

ochudilo lidstvo. 

     Také to je úkolem našeho hnutí: zvěstovat jiţ dnes příchod doby, kdy jednotlivec dostane 
to, co potřebuje k ţivotu, přičemţ neopouštíme zásadu, ţe člověk neţije pouze pro materiální 

poţitky. To najde jednou výraz v moudře omezeném odstupňování výdělků, jeţ 

     kaţdopádně umoţní i tomu poslednímu čestně pracujícímu čestné, řádné bytí jako 

soukmenovci a člověku. Neříkejme, ţe toto je ideální stav, jenţ by tento svět prakticky 

nesnesl nebo ţe je ve skutečnosti nedosaţitelný. 
     Nejsme tak prostoduší abychom věřili, ţe se můţe někdy podařit přivodit bezchybnou 

éru. To však nezbavuje povinnosti bojovat proti poznaným chybám, překonávat slabosti a 

usilovat o ideál. Drsná skutečnost bude přinášet mnohá omezení. Ale právě proto se musí 

člověk pokoušet slouţit poslednímu cíli a neúspěchy jej nesmí odradit od jeho záměru, 

stejně jako se nemůţe zříct spravedlnosti, protoţe také zde vznikají omyly, neboť se 

nemůţeme zříct lékařství proto, ţe stále existují nemoci. 
     Chraňme se toho, abychom podceňovali sílu ideálu. Kdo je dnes v tomto směru 

malomyslný, tomu bych chtěl, jestliţe byl vojákem, připomenou dobu, jejíţ hrdinství 

představovalo úchvatné přiznání se k síle ideových motivů. Neboť to, zač lidé tenkrát 

umírali, nebyla starost o denní chléb, nýbrţ láska k vlasti, víra v její velikost, obecný cit pro 

čest národa. A teprve tehdy, kdyţ se německý národ vzdálil těmto ideálům, následoval 
reálné sliby revoluce a zbraň zaměnil za batoh, dostal se, namísto do pozemského ráje, do 

očistce všeobecného pohrdání a nemenší všeobecné nouze. 

     Právě proto je důleţité proti mistrům počtářům současné reálné republiky postavit víru v 

ideální Říši.  



      

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST A STÁTNÍ OBČAN 

 

     Obecně zná tento útvar, který je dnes chybně označován jako stát, pouze dva druhy lidí: 

Občany státu a cizince. Občané státu jsou všichni ti, kteří buď svým narozením nebo 

pozdějším nabytím občanského práva poţívají práv občana státu. Cizinci jsou všichni ti, 
kteří těch samých práv poţívají v nějakém jiném státě. Mezi těmito dvěma druhy lidi, jako 

bytosti z jiného světa, existují ještě lidé bez státní příslušnosti. Jsou to lidé, kteří mají tu 

čest nebýt příslušníkem ţádného dnešního státu, tedy nikde nepoţívají práva státního 

občanství. Státní občanství se dnes, jak jiţ bylo zmíněno, získá především narozením uvnitř 

hranic některého státu. Rasa nebo národnost zde nehrají ţádnou roli. Černoch, který ţil 
dříve na území pod německou ochranou a má nyní v Německu bydliště, přivede na svět 

narozením svého dítěte "německého občana". Stejně tak se muţe bez problému stát dítě 

kaţdého Ţida, Poláka, Afričana nebo Asiata německým občanem. 

     Kromě získání občanství narozením existuje ještě moţnost získat je po určitém čase. K 

tomu je nutné splnit některé předpoklady, například, ţe kandidát není pokud moţno ţádný 

lupič nebo pasák, ţe je politicky bezproblémový, to znamená neškodný hlupák, který svou 
novou vlast nebude zatěţovat. Míněno je tím v tomto reálném čase přirozeně pouze finanční 

zatíţení. Ano, existuje dokonce doporučení podporovat a urychlovat proces získáváni 

občanství. Přibudou tím údajně noví, poctiví plátci daní. 

     Rasové úvahy při tom nehrají vůbec ţádnou roli. Jako kdyby šlo o obyčejné přijetí 

například do automobilového klubu. Člověk poskytne své údaje, ty se zkontrolují a ověří a 
jednoho dne mu bude dáno na vědomí, ţe se stal občanem státu, přičemţ se to vše ještě 

zabalí do legrační formy. Onomu Zulukafrovi, který připadá v úvahu, se totiţ oznámí: "Tímto 

jste se stal Němcem". 

     Tento kouzelnický kousek dokoná prezident státu. Co nedokázalo stvořit ţádné nebe, 

dokáţe takový úředník Theophrastus Paracelsus otočením ruky. Jednoduchý cár papíru a z 

mongolského Vaška se rázem stane pravý "Němec". 
     Ale nejen to, ţe se nikdo nezajímá o rasu takového nového občana, dokonce nikoho 

nezajímá ani jeho zdravotní stav. Tak můţe být takový chlap, rozeţraný syfilidou podle 

libosti, pro dnešní stát jako občan vítán, pokud, jak jiţ bylo řečeno, nepředstavuje ţádné 

finanční zatíţení a politickou hrozbu. Takto nasává tento útvar, zvaný stát, do sebe jed, se 

kterým si nebude vědět rady. 
     Občan státu se ještě odlišuje od cizince tím, ţe má otevřenou cestu ke všem veřejným 

úřadům, ţe bude eventuelně povolán na vojnu a ţe se můţe, ať jiţ pasivně nebo aktivně, 

podílet na volbách. To je vlastně vše. Totiţ ochranu osobních práv a osobní svobody poţívá 

cizinec také, často ještě větší. Kaţdopádně je to příznačné pro naši dnešní německou 

republiku. 

     Já vím, ţe se toto nerado poslouchá, těţko najdete něco bezobsaţnějšího a na mozek více 
lezoucího, neţ naše dnešní zákony, týkající se státního občanství. V současnosti je jeden 

stát, ve kterém jsou přinejmenším slabé náznaky lepšího pojetí tohoto zákona viditelné. 

Přirozeně to není naše příkladná Německá republika, ale Americká unie, kde se alespoň 

částečně snaţí přijít v této otázce k rozumu. 

     Tím, ţe Americká unie elementy ve špatném zdravotním stavu z přistěhovalectví zásadně 
vylučuje a určitým rasám neumoţňuje získat občanství, blíţí se vhodnému pojetí národního 

státu. Národní stát rozděluje své občany do tři skupin: Na občany státu, příslušníky státu a 

cizince. Narozením se zásadně získá pouze státní příslušenství. Toto státní příslušenství 

jako takové neopravňuje k vedení veřejných úřadů, ani k politické činnosti ve smyslu 

uplatnění volebního práva, ať jiţ pasivního či aktivního. Zásadně se u kaţdého státního 

příslušníka zjišťuje rasa a národnost. Tento příslušník státu má kdykoliv moţnost se své 
státní příslušnosti vzdát a stát se občanem té země, která odpovídá jeho národnosti. Cizinec 

se odlišuje od státního příslušníka pouze tím, ţe je státním příslušníkem jiného státu. 

     Mladý státní příslušník německé národnosti se zúčastňuje povinné školní docházky. Tím 

je vychováván k rasovému a národnostnímu uvědomění a soudrţnosti. Po dalších státem 

podporovaných opatřeních konečně nastoupí na vojnu. Výcvik u armády je široce pojatý a 
kaţdému se dostane uplatnění podle jeho tělesných a duševních schopností. Po ukončení 

vojenské povinnosti je tomuto chrabrému, zdravému mladému muţi slavnostně propůjčeno 

právo státního občana. Je to nejcennější dokument pro jeho celý další pozemský ţivot. Získá 

tím veškerá práva občana státu a poţívá všechny z toho plynoucí výhody. Stát musí přísně 



rozlišovat mezi těmi, kteří jsou jako příslušníci národa nosiči jeho bytí a velikosti, a těmi 

elementy, které mají uvnitř státu pouze pobyt. 

     Propůjčení osvědčeni o státním občanství je spojeno s posvátnou přísahou na národní 

společenství a stát a musí být dělící čárou. Musí být větší čest být jako pouliční metař 

občanem Říše, neţ králem v nějakém jiném státě. Oproti cizinci má občan státu přednostní 

práva, neboť on je pánem Říše. 
     Tato vyšší důstojnost ovšem i zavazuje. Nečestný a podlý zločinec, zrádce vlasti atd. 

můţe být této cti kdykoliv zbaven. Tím se stane opět pouze státním příslušníkem.  

     Německé děvče je státní příslušnicí a teprve sňatkem se stává občankou. Neboť i 

ţenským státním příslušníkům, jeţ se nacházejí v produktivním věku, mohou být 

propůjčena občanská práva. 
      

OSOBNOST A NÁRODNÍ MYŠLENKA 

 

     Pokud národní nacionálně socialistický stát vidí svoji hlavní úlohu ve vytvoření a 

zachováni nositele státu, potom nestačí pouze podporovat rasové elementy jako takové, 

vychovávat a konečně je vzdělávat k praktickému ţivotu, ale je nutné, aby za tímto účelem 
vytvořil svou vlastní organizaci. 

     Bylo by šílenstvím chtít hodnotu člověka podle jeho rasové příslušnosti pouze odhadovat 

a marxistickému postojí "všichni lidé jsou si rovni" je třeba vyhlásit válku, není-li snad 

člověk ještě rozhodnut, vyvodit z toho poslední důsledky. Poslední důsledek uznání významu 

krve, tedy základu k rozlišování ras, je přenesení tohoto postoje na konkrétní jednotlivou 
osobu. Tak jako musím rozlišovat a různě hodnotit národy podle jejich rasové příslušnosti, 

stejně tak musím rozlišovat i lidi uvnitř jednoho národního společenství. Konstatování, ţe 

vlk s vlkem si není rovný, se pak přenáší na jednotlivce uvnitř národního společenství v tom 

smyslu, ţe hlava se nemůţe rovnat hlavě. Na první pohled jsou součásti krve totoţné, v 

detailu se však v tisících jednotlivostech odlišují.  

     První důsledek tohoto poznání je současně ten, chtěl bych říci, hrubší, totiţ pokus rasově 
obzvláště hodnotné elementy rozpoznané uvnitř společnosti účinně podporovat a starat se o 

jejich rozmnoţování. 

     Hrubší je tento úkol proto, ţe se jeho řešení jeví příliš mechanické. Je obtíţné rozpoznat z 

velkého celku ty skutečně duševně a ideově nejhodnotnější mozky a dát jim vliv, který 

nepřijde k dobru pouze těmto silnějším, ale především k uţitku národa. Toto hledání 
schopných a zdatných nesmí být prováděno mechanicky, ale je to práce, která vyţaduje 

kaţdodenní ţivotní boj. 

     Světový názor, jeţ odmítá demokratický masový názor a podle nějţ tomu nejlepšímu 

vlku, tedy nejvyššímu člověku, patři tato zem, se musí logicky také projevit uvnitř tohoto 

národa aristokratickým principem, který nejlepším mozkům zajisti nejvyšší vliv a vedoucí 

úlohu v příslušném národě. Nestaví tedy na myšlence majority, ale osobnosti. 
     Kdo dnes věří tomu, ţe se národní, nacionálně socialisticky stát můţe pouze čistě 

mechanicky, zlepšením konstrukce hospodářského ţivota, odlišovat od jiných států, tedy 

lepší vyváţeností bohatství a chudoby, větším právem na rozhodování širokých vrstev v 

otázkách hospodářského vývoje, nebo spravedlivější odměnou, odstraněním příliš velkých 

rozdílů ve mzdách, ten nemá nejmenší tušeni o tom, co si představujeme pod pojmem 
světový názor. Neboť tohle vše nedává nejmenší jistou trvalého stavu, a ještě méně nárok na 

velikost. Národ, který by zůstal svázán pouze těmito skutečně vnějšími reformami, by nikdy 

nemohl obdrţet záruku vítězství ve všeobecném zápase národů.  

     Hnutí, které vidí obsah své mise pouze v takovém obecně vyrovnávacím a jistě 

spravedlivém vývoji, nebude ve skutečnosti velkolepé ani opravdové, protoţe nepřinese 

hlubokou reformu současného stavu, Neboť celé jeho konání skončí na povrchnostech, aniţ 
by národu dalo vnitřní sílu k překonáni slabostí, pod nimiţ dnes strádáme. 

     K lepšímu pochopení by mělo smysl se ještě jednou podívat na skutečné prameny 

lidského kulturního vývoje. 

     První krok, který viditelně odlišil člověka od zvířete, byl krok k vynalézavosti. 

Vynalézavost sama spočívá původně v nalézáni fint a lstí, jejichţ uplatnění ulehčilo boj o 
ţivot s jinými bytostmi a někdy vůbec umoţnilo jeho pozitivní průběh. Tato nejprimitivnější 

vynalézavost ještě neumoţňovala jasně vystoupit do popředí osobnosti, protoţe dnešnímu 

pozorovateli se pochopitelně jeví jako masový úkaz. Jistá rychlá a chytrá konáni, která můţe 

člověk pozorovat například na zvířeti, mu zůstávají v oku zprvu sumárně jako skutečnost, 



není schopen rozpoznat jejich původ a pomáhá si tím, ţe tyto jevy označuje jako 

"instinktivní". 

     Toto poslední slovo nevypovídá v našem případě o ničem. Protoţe ten, kdo věří ve vyšší 

vývoj ţivých bytostí, musí připustit, ţe kaţdá známka boje o přeţiti musí někdy začít, ţe z 

tohoto jevu vzniká subjekt, ţe se tento jev stále častěji opakoval a rozšiřoval, aţ přešel 

konečně téměř do podvědomí všech příslušníků určitého druhu, aby se pak objevil jako 
instinkt. 

     Toto lze lépe pochopit a porozumět tomu na př1'kladu člověka. Jeho první chytré počiny 

v boji s jinými zvířaty - to byly podle svého původu počiny jednotlivých zvláště schopných 

subjektů. Osobnost zde hrála nejdůleţitější roli v rozhodování a konání, jeţ byly poté jako 

samozřejmé převzaty celým lidstvem. Stejně tak jako jakákoliv samozřejmost ve vojenském 
konání, která se stala později základem strategie, musela vzniknout v určité hlavě a pak se v 

průběhu mnoha, moţná tisíců let, stala obecnou samozřejmostí. 

     Tato první vynalézavost je pak člověkem doplněna o další: Učí se pouţívat jiné předměty 

a také ţivé tvory ke svému boji o přeţití. Tak začíná vlastní vynalézavost lidstva, kterou 

můţeme dnes vidět všude. Tato materiální vynalézavost, vycházející z pouţívání kamene 

jako zbraně, vedoucí k ochočeni zvířat, schopnosti rozdělat oheň atd. Aţ po dnešní úţasné 
objevy, umoţňuje o to jasněji rozpoznávat za takovým jednáním osobnost jako nositelku 

tohoto konání, a to tím více, čím blíţe jsou tyto vynálezy dnešní době a čím větši význam pro 

nás mají. Jedno je nám jasné: co vidíme kolem nás na materiálních vynálezech, to je 

výsledkem tvůrčí síly a schopnosti individuální osoby. Všechny tyto vynálezy umoţňovaly 

člověku neustále více a více se pozvedat nad úroveň zvířete, aţ se od něj definitivně odlišil. V 
podstatě slouţí neustále probíhajícímu polidšťování člověka. Jednoduchá lest, která kdysi 

lovci v pralese ulehčila boj o přeţití, pomáhá dnes člověku ve formě nejdokonalejších 

vědeckých poznatků ulehčit jeho boj o ţivot a vyrábět zbraně pro budoucí boje. Veškeré 

lidské myšlení a vynalézavost jsou motivovány ve svých důsledcích především bojem o 

přeţití na této planetě i v tom případě, kdyţ takzvaný reálný uţitek některých současných 

vynálezů a objevů není okamţitě viditelný. Tento vývoj povznáší člověka nad ostatní 
ţivočichy, posiluje ho a upevňuje jeho postavení tak, ţe mu umoţňuje mu stát se dominující 

bytostí na této zemi. 

     Všechny vynálezy jsou tedy výsledkem tvůrčí práce nějaké osobnosti. Všechny tyto osoby 

jsou, ať chtějí či nikoliv, více nebo méně velkými dobrodinci celého lidstva. Jejich činnost 

dává ostatním miliónům, miliardám lidí prostředky k jejich boji o přeţiti. 
     Za původci dnešní materiální kultury stojí vţdy konkrétní lidé jako vynálezci, kteří se 

vzájemně doplňují a inspirují. Veškeré výrobní procesy jsou ve svém původu srovnatelné s 

vynálezy a tím také odvislé od osoby. I čistě teoretická duševní práce, těţko měřitelná, je 

předpokladem dalších materiálních vynálezů a je opět produktem jednotlivce. Masa lidí 

nevynalézá, majorita neorganizuje a nepřemýšlí, vţdy je to pouze jednotlivý člověk. 

     Lidské společenství se jeví jako dobře organizované teprve tehdy, kdyţ těmto tvořivým 
silám v největší moţné míře ulehči jejich práci a uţitečně ji vyuţije pro celek. Nejhodnotnější 

na vynálezu, ať jiţ ve smyslu materiálním nebo duchovním, je především vynálezce jako 

osoba. Nejvyšší úkol při organizaci národní společnosti je tuto osobu uţitečně vyuţit. Ano, 

organizace jako taková má být pouze ztělesněním této zásady. Tím se odpoutá z prokletí 

mechanismu a stane se něčím ţivotaschopným. Musí být sama o sobě ztělesněním úsilí o 
postaveni těchto mozků nad masu a tu jim podřídit. 

     Organizace tedy nejenţe nesmí zabraňovat vyčnívání mozků z masy, ale naopak je musí 

ve vlastním zájmu podporovat a ulehčovat jim ţivot. Musí přitom vycházet ze zásady, ţe pro 

lidstvo nikdy neleţelo poţehnání v mase, ale spočívalo v tvořivých mozcích, které je proto 

třeba povaţovat za dobrodince lidského rodu. Je v obecném zájmu zajistit jim rozhodující 

vliv a postavení. Jistě by neposlouţilo tomuto zájmu vládnutí neschopných a nezdatných a 
uţ vůbec ne vláda masy, ale pouze vládnutí těch, kteří jsou k tomu od přírody obzvlášť 

nadaní a schopní. 

     O výběr těchto mozků se postará, jak jiţ bylo řečeno, především tvrdý boj o přeţití sám o 

sobě. Mnohé zaniká a tím se ukazuje jako neschopné ţivota, a málokteří se jeví jako 

vyvolení. Tento proces výběru v oblastech myšlení a uměleckého tvořeni, dokonce i v 
hospodářství, probíhá také dnes, přestoţe je vystaven nelehkým zatěţkávajícím zkouškám. 

Správa státu a moc, ztělesněná organizovanou brannou silou národa, jsou ovládány rovněţ 

s touto myšlenkou. Všude dominuje idea osobnosti, její autority vůči podřízeným a 

zodpovědnosti podřízených vůči nadřízeným. Pouze politický ţivot se dnes od tohoto 



přirozeného principu beze zbytku odvrátil. Zatímco je celá lidská kultura pouze výsledkem 

tvořivé činnosti individuální osoby, praktikuje se v celém, především ale ve vyšším vedení 

národní pospolitosti princip hodnoty majority, který pak směrem dolů nutně otravuje 

veškerý ţivot, to znamená, ţe jej ve skutečnosti ničí. Také destruktivní činnost ţidovstva v 

jiných národních korporacích se dá připsat jeho věčnému pokusu podrývat význam 

osobnosti u jeho hostitelských národů a nahradit ji davem. Tím se ale nahrazuje árijský 
organizátorský princip destruktivním principem ţidovstva, jeţ je "fermentem dekompozice" 

národů a ras a v širším smyslu ničitelem lidské kultury. 

     Marxismus představuje pokus Ţida vyřadit ze všech oblastí lidského ţivota rozhodující 

význam osobnosti a nahradit ji davem. Tomu odpovídá v oblasti politiky parlamentní forma 

vládnutí, u níţ vidíme od shora dolů tak neblahé působení. V oblasti hospodářství je to 
systém odborového hnutí, který neslouţí skutečným zájmům pracujících. ale výhradně 

ničivým úmyslům mezinárodního ţidovstva. V takové míře, v jaké hospodářství potlačuje 

princip osobnosti a nahrazuje jej principem masy, tak musí ztrácet na výkonnosti a propadá 

se. Všechny ty podnikové rady, které se místo toho, aby zastupovaly zájmy pracujících, 

pokoušejí získat vliv na výrobu, slouţí stejnému rozvratnému účelu. Poškozují tak celkovou 

výkonnost a ve skutečnosti pak jednotlivce. Uspokojení potřeb příslušníka národní 
pospolitosti nelze uskutečnit prázdnými teoretickými frázemi, ale konkrétními předměty 

kaţdodenního ţivota a z toho vyplývajícím přesvědčením, ţe tato národní pospolitost svým 

celým výkonem pracuje v zájmu kaţdého jednotlivce. 

     Nehraje ţádnou roli, jestli je marxismus schopný na základě své teorie mas převzít a dále 

vést dnešní hospodářství. Kritika správnosti nebo chybnosti tohoto principu se nerozhoduje 
důkazy o schopnosti spravovat existující do budoucnosti, ale výhradně důkazem, byt sám 

schopen takovou kulturu vytvořit. Marxismus by mohl tisíckrát převzít dnešní hospodářství 

a nechat jej pod svým vedením pracovat dál. Přesto by dokonce ani případný úspěch 

takového počinu nebyl ţádným důkazem toho, ţe by byl při uplatnění svého principu sám 

schopen vytvořit to, co přebírá. 

     A k tomu dal marxismus praktický důkaz. Nejenţe nikde nevytvořil ţádnou kulturu nebo 
hospodářství, ve skutečnosti nebyl schopen ani existující podle svých principů dále 

spravovat. Naopak musel opět sáhnout k principu osobnosti a stejně tak se mu nevyhnul 

ani ve své organizaci. 

     To, co zásadně odlišuje národní světový názor od marxistického, není jen zdůrazňování 

hodnoty rasy, ale tím také uznání významu osobnosti, coţ jsou jeho dva základní stavební 
kameny. 

     Pokud by národně socialistické hnutí nepochopilo význam tohoto zásadního poznání a 

podílelo by se na látání dnešního státu nebo by dokonce přijalo za své pojetí vůdčí úlohy 

masy, potom by ve skutečnosti představovalo pouze jakousi konkurenční stranu k 

marxismu. Ztratilo by tak právo nazývat se světonázorem. Pokud by sociální program tohoto 

hnutí stál pouze na potlačení osobnosti a postavení masy na její místo, prokázal by národní 
socialismus nahlodanost jedem marxismu, jak je tomu jiţ u stran občanského partajního 

spektra. 

     Národní stát se má starat o blaho svých občanů takovým způsobem, ţe ve všem a v 

kaţdém směru uzná význam hodnoty osoby a tím ve všech oblastech zavede nejvyšší 

měřítko výkonnosti, které zajistí kaţdému jednotlivci maximální podíl. Je povinností 
národního státu osvobodit veškeré, především však nejvyšší politické vedení od 

parlamentního principu majority, tedy rozhodování masy, a namísto toho zajistit 

jednoznačně právo osoby. 

     Z toho vyplývá následující poznání: Nejlepší pojetí státu a státní formy je takové, které s 

přirozenou jistotou vynese nejlepší mozky národní pospolitosti k vedoucímu významu a k 

vedoucímu vlivu. 
     Tak jako se v hospodářském ţivotě nedají schopní lidé určit shora, ale musejí projit 

nekonečnou školou ţivota od nejmenšího obchodu aţ k největšímu podniku a jejich úspěch 

leţí pouze na nich, tak nemohou být přirozeně ani politické mozky náhle "odhaleny". 

Výjimeční géniové nepřipustí ţádné ohledy na normální lidstvo. Stát musí mít ve své 

organizaci, od nejmenší obce aţ po nejvyšší vedení říše, zakotven princip osobnosti. 
Neexistuji ţádná rozhodováni majority, ale pouze zodpovědné osoby a slovo "rada" se musí 

vrátit ke svému původnímu významu. Kaţdý muţ má k dispozici poradce, ale rozhodnutí 

učiní jeden muţ. 



     Zásada, která svého času udělala pruskou armádu nejlepším nástrojem německého 

národa, má přeneseně platit při budování celého našeho pojetí státu. Autorita kaţdého 

vůdce vůči podřízeným a zodpovědnost vůči nadřízeným. 

     Ani potom nebudeme moci postrádat ony korporace, které dnes nazýváme parlamentem. 

Jeho rady ale budou skutečně radit, přičemţ zodpovědnost musí nést pouze jedna osoba a 

tím musí mít také autoritu a právo dávat příkazy. 
     Parlamenty jsou jako takové potřebné, protoţe v nich mají určité mozky moţnost 

vyniknout, a těm pak můţeme svěřit nejzodpovědnější úkoly. Z toho vyplývá následující: 

Národní stát nemá, počínaje obcí a konče vedením říše, ţádný zastupitelský sbor, který by 

rozhodoval na základě nějaké majority, ale pouze sbor poradní, který stojí k dispozici 

kaţdému zvolenému vůdci, od nějţ dostává úkoly a podle potřeby od něj převezme v určitých 
oblastech nutnou zodpovědnost, stejně tak jako ji ve větším měřítku má vedoucí nebo 

předseda určité korporace. 

     Národní stát zásadně nestrpí, aby o významných otázkách, například v oblasti 

hospodářství, rozhodovali lidé, kteří jim na základě své výchovy a dosavadní činnosti 

nemohou rozumět. Proto člení své zastupitelské sbory na politické a stavovské komory. Aby 

se zajistila jejich uţitečná spolupráce, stojí nad nimi vţdy jako výbor zvláštní senát. V ţádné 
komoře a v ţádném senátě se nikdy nehlasuje. Jsou to pracovní zařízení, ţádné hlasovací 

stroje. Jednotlivý člen má poradní hlas, ale nikdy hlas usnášející. Ten má výhradně 

zodpovědný předseda. 

     Tato zásada naprostého spojení absolutní zodpovědnosti s absolutní autoritou vyšlechtí 

takové vůdce, ţe to v době dnešního nezodpovědného parlamentarismu není vůbec 
myslitelné. Tím se dostane státní pojetí národa do souzněni s onou zákonitosti, které 

můţeme děkovat jiţ na půdě kultury a hospodářství. 

     Co se týče proveditelnosti těchto poznatků: Nelze zapomenout na to, ţe parlamentární 

princip demokratické majority nepanuje od věků, ale naopak se dá vystopovat pouze v 

krátkých periodách dějin, vţdy spojených s úpadkem národů a států. 

     Kaţdopádně bychom neměli být přesvědčeni o tom, ţe lze provést takovou změnu pouze 
teoretickými opatřeními, protoţe se tato změna nesmí zastavit pouze u pojetí státu, ale musí 

proniknout do veškerého zákonodárství, ano, musí proniknout do obyčejného lidského 

ţivota.  

     Takový převrat můţe být proveden pouze hnutím, které je jiţ postaveno v duchu těchto 

myšlenek a tím v sobě jiţ nese budoucí stát. Proto by se mělo jiţ dnes národně socialistické 
hnutí beze zbytku vţít do těchto myšlenek a uvnitř svých organizací je praktikovat, ukázat 

dnešnímu státu nejenom tento směr, ale i schopnost, být mu jako dokonalé těleso k 

dispozici.  

      

SVĚTOVÝ NÁZOR A ORGANIZACE 

 
     Národní stát, jehoţ celkový obraz jsem se pokusil nastínit, nebude uskutečněn pouhým 

poznáním toho, co potřebuje. Nestačí vědět, jak má národní stát vypadat. Daleko důleţitější 

je proces jeho vzniku. Nelze očekávat, ţe dnešní strany, které jsou v první řadě poţivatelé 

současného státu, samy od sebe provedou změnu tohoto stavu. Je to ještě o to méně moţné, 

kdyţ jsou jeho skutečnými vedoucí elementy vţdy a opět Ţidé. Vývoj, který dnes 
proděláváme, by jednoho dne mohl skončit u staroţidovského proroctví - Ţid by skutečně 

poţral národy země a stal se jejím pánem. Neboť on sleduje, na rozdíl od miliónů německých 

burţoustů a proletářů, zmítajících se v netečnosti a hlouposti, neochvějně svůj cíl. Jím 

vedená strana bude slouţit pouze jeho zájmům. Se zájmy árijských národů to nemůţe mít 

nic společného. 

     Pokud se tedy pokusíme přenést ideální obraz národního státu do reálné skutečnosti, 
musíme nezávisle na dosavadních mocných veřejného ţivota hledat novou sílu, která je 

schopná vzít na sebe boj za takový ideál. Neboť jedná se o boj, pokud prvním úkolem není 

vytvoření nového pojetí národního státu, ale především odstranění existujícího ţidovského 

pojetí. Jako často v dějinách neleţí hlavní potíţ ve formách nového stavu, ale ve vytváření 

místa pro ně. Předsudky a zájmy se spolčují a pokoušejí se vítězství jim nepříjemné nebo 
ohroţující ideje všemi prostředky znemoţnit.  

     Proto je bohuţel bojovník za takový nový ideál nucen v první linii vybojovat především 

negativní část tohoto boje, a to tu, která povede k odstranění současného stavu. 



     Nové učení velkého a principiálního významu bude, jakkoli to bude někomu nepříjemné, 

nasadit se vší ostrostí jako první zbraň sondu kritiky. Svědčí o mělkém pohledu na dějinné 

vývoje, kdyţ dnes tak zvaní "národní" neustále ujišťují, ţe neprovádějí negativní kritiku, ale 

pouze konstruktivní práci. To je dětinsky nesmyslné blekotání a důkaz toho, jak nechápou 

dokonce ani dějiny své doby. Marxismus měl také cíl a zná také konstruktivní práci (i kdyţ 

se přitom jedná pouze o zřízení despocie světového finančního ţidovstva) a sedmdesát let 
prováděl kritiku a to kritiku zničující, rozkladnou a neustále se opakující, aţ tento starý stát 

tato věčně leptající kyselina vyčerpala a přivedla k pádu. Teprve potom přišlo na řadu 

takzvané "budování". A bylo to samozřejmé, správné a logické. Současný stav nebude 

odstraněn pouhým zdůrazňováním a obhajováním budoucího. Nelze se domnívat, ţe se 

stoupenci dnes panujícího stavu bezezbytku obrátí konstatováním nutnosti změny a ţe by 
mohli být pro tento nový stav získáni. Naopak by mohlo lehce dojít k tomu, ţe by vedle sebe 

zůstaly existovat oba stavy. Tím by se takzvaný světový názor stal stranou, z jejíhoţ rámce 

by nebylo úniku. Světový názor je netrpělivý a nemůţe se spokojit s rolí jedné strany vedle 

druhé, ale vyţaduje velitelsky svoji vlastní, výlučnou a uznávanou stranu a stejně tak 

přizpůsobení veškerého veřejného ţivota podle jejích představ. Tato strana nemůţe strpět 

další existenci představitelů starých pořádků. To samé platí pro náboţenství. 
     Také křesťanství se nemohlo spokojit stavbou vlastního oltáře, ale muselo nutně 

přikročit k ničení pohanských oltářů. Pouze z této fanatické netrpělivosti se mohla vytvořit 

nová víra a tato netrpělivost je pro její vznik dokonce podmínkou. Dalo by se namítnout, ţe 

se při těchto jevech ve světových dějinách většinou jedná o specifický ţidovský způsob 

myšlení, ţe tento druh netrpělivosti a fanatismu je přímo vlastní ţidovské povaze. To můţe 
být tisíckrát pravda a lze této skutečnosti hluboce litovat, nic to ale to ale nemění na 

skutečnosti, ţe tyto poměry, které byly do té doby lidstvu cizí, jsou dnes zde. Muţové, kteří 

náš německý národ z tohoto dnešního stavu chtějí spasit, si nemají lámat hlavu nad tím, jak 

by bylo pěkné, kdyby to či ono nebylo, ale jak tuto danost odstranit. Tento netrpělivostí 

naplněný světový názor se dá rozbít pouze čistou a pravdivou ideou, která bude hnána 

kupředu stejným duchem a stejně silnou vůlí. 
     Jednotlivec by dnes s bolestí konstatoval, ţe s příchodem křesťanství přišel do dříve 

mnohem svobodnějšího antického světa první duchovní teror. Nebude ale moci zpochybnit 

skutečnost, ţe je svět od té doby tímto násilím opanován a ţe se dá násilí zlomit pouze 

násilím a teror pouze terorem. Teprve potom mohou být vybudovány nové poměry. 

     Politické strany mají sklony ke kompromisům, světové názory nikdy. Politické strany 
počítají s protihráči, světové názory proklamují svoji neomylnost. 

     Také politické strany mají původně téměř vţdy úmysl dospět k neomezenému 

despotickému panováni a tendence ke světovému názoru v nich téměř vţdy je. Avšak 

úzkoprsost jejich programů jim bere heroismus, který světonázor vyţaduje. Smířlivost jejich 

chtění jim přináší malé a slabé duchy, se kterými není moţné vést kříţové výpravy. Tak 

zůstanou jiţ zpočátku trčet ve své malosti. Tím se ale vzdávají svého boje za světový názor a 
pokoušejí se takzvanou "pozitivní spoluprací" spěšně si vybojovat své místečko u koryta 

existujících zařízení a pokud moţno co nejdéle u něj zůstat. To je jejich celé snaţeni. A 

pokud by měli být od tohoto ţlabu odháněni konkurentem, tak se jejich úsilí zaměří pouze 

na to, ať jiţ násilím nebo lstí, dostat se do čela také hladových, aby se konečně, bez ohledu 

na své nejsvatější přesvědčení, ke svému oblíbenému zdroji opět dostali. Šakalové politiky! 
     Protoţe světový názor není ochoten se s nějakým jiným dělit, nemůţe být ochoten 

spolupracovat na stávajícím stavu, který odsuzuje. Musí cítit povinnost proti tomuto stavu a 

všem protivníkovým idejím všemi prostředky bojovat a tím připravovat jejich pád. 

     Jak tento rozkladný boj, který bude všemi ve svém nebezpečí okamţitě rozpoznán a 

vyvolá jejich společnou obranu, tak také boj pozitivní, který povede k prosazeni vlastních 

nových myšlenek, vyţaduje odhodlané bojovníky. Světonázor přivede své myšlenky k 
vítězství pouze tehdy, kdyţ ty nejodváţnější a nejodhodlanější elementy své doby a svého 

národa spoji do svých řad a začlení je do pevných forem úderné organizace. Ta musí s 

ohledem na tyto elementy vytáhnout ze svého všeobecného obrazu světa určité myšlenky, 

zabalit je do precizní a srozumitelné formy a tím novému společenství poslouţí k vyznání 

společné víry. Pokud je program nějaké pouze politické strany receptem na to, jak 
dopadnout co nejlépe ve volbách, spočívá světonázorový program ve formulování vyhlášení 

války proti existujícímu pořádku, proti současnému stavu, zkrátka vůbec proti současnému 

pojetí světa. 



     Přitom není důleţité, aby kaţdý bojovník, který za tento světonázor bojuje, měl úplný 

ideový přehled a znalosti myšlenkových pochodů svých vůdců. Důleţitější je, aby mu byly 

objasněny pouze některé, nejdůleţitější pohledy na věc tak, ţe se pro tyto myšlenky a 

nutnost vítězství svého hnutí zapálí. Neboť prostý voják také není zasvěcen do myšlenkových 

pochodů vyšší strategie. Musí být především vychován k vysoké disciplíně, k fanatickému 

přesvědčení o správnosti a síle své věci. Tak jako by neměla hodnotu armáda, jejíţ vojáci by 
se průběţně stávali generály, ať jiţ jenom na základě svého vzdělání či přesvědčeni, stejně 

tak malou cenu by mělo politické hnutí jako zástupce světonázoru, kdyby chtělo být pouze 

shromáţděním lidi "bohatých duchem". Ne, toto hnutí potřebuje také primitivního vojáka, 

protoţe bez něj by nebylo moţné dosáhnout vnitřní disciplíny. 

     Patří k podstatě organizace, ţe můţe obstát jedině tehdy, kdyţ nejvyššímu duchovnímu 
vedení slouţí široká, spíše pocitově naladěná masa. Jednotka čítající dvě stovky duševně 

stejně schopných členů by se dala trvale méně disciplinovat, neţ stejná o sto devadesáti 

méně duševně schopných a deseti vzdělanějších. 

     Tuto skutečnost kdysi dokázala sociální demokracie řádně vyuţít. Ona podchytila 

příslušníky širokých vrstev naši společnosti, propuštěné po válce z vojenské sluţby, kde jiţ 

byli vychováni k disciplině, a zařadila je do svých, na stejně přísné disciplině zaloţených 
stranických struktur. Také její organizace představovala armádu důstojníků a vojáků. Z 

vojny propuštěný německý dělník se stal vojákem, ţidovský intelektuál důstojníkem. 

Německé odborářské úředníky můţeme takto viděno povaţovat za poddůstojnický sbor. 

Skutečnost, nad kterou naše střední vrstvy kroutily hlavou, totiţ ţe k marxismu přísluší 

pouze takzvané nevzdělané masy, byla ve skutečnosti předpokladem jeho úspěchu. Zatímco 
občanské strany ve své jednostrannosti představuji neschopnou, nedisciplinovanou bandu, 

marxismus dokázal vytvořit se svým méně oduševnělým lidským potenciálem armádu 

stranických vojáků, kteří nyní poslouchají svého ţidovského dirigenta stejně slepě, jako 

kdysi svého německého důstojníka. Německé měšťanstvo, které se o psychologické problémy 

vznešeně nikdy nestaralo, neshledalo ani zde nutnost přemýšlet, aby pochopilo hluboký 

smysl a skryté nebezpečí této skutečnosti. Je naopak přesvědčeno, ţe politické hnutí, 
sestavené pouze z kruhů inteligence, je jiţ z tohoto důvodu hodnotnější a má větší nárok a 

pravděpodobnost dostat se ke vládě, neţ nevzdělaný dav. Nikdy nepochopili, ţe síla politické 

strany neleţí v co největším a samostatném duchovnu jednotlivých členů, ale mnohem více v 

disciplinované poslušnosti, se kterou její členové duchovní vedení následují. Rozhodující je 

pouze vedení jako takové. Kdyţ spolu bojují dvě vojenské jednotky, nevyhraje ta, u které 
dostane kaţdý jednotlivec nejvyšší strategické vzdělání, ale ta, která má nejlepší vedení a 

současně to nejdisciplinovanější, nejslepěji poslušné a nejlépe vydrilované muţstvo. 

     To je zásadní pohled na věc, který musíme při zkoumáni moţnosti, jak proměnit světový 

názor ve skutek, mít neustále před očima. Pokud chceme přivést světonázor k vítězství jeho 

proměnou na bojové hnuti, tak musí logicky brát program tohoto hnutí ohledy na lidský 

potenciál, který má k dispozici. Tak jako musí být vůdčí ideje a konečné cíle nezvratitelné, 
stejně geniálně a psychologicky správný musí být program na získávání nových členů 

orientován na duši těch, bez jejichţ pomoci by i ta nejkrásnější idea zůstala na věky pouze 

ideou. 

     Pokud chce národní idea dojít z nejasného chtění dneška k jasnému úspěchu, potom 

musí ze svého širokého spektra myšlenek vytáhnout určitá vůdčí hesla, která jsou svým 
bsahem a podstatou vhodná k tomu zavázat si širokou masu lidí, a to takovou, která této 

ideji zaručí světonázorový boj. A tou je německé dělnictvo. 

     Proto byl program tohoto nového hnutí shrnut pouze do pětadvaceti hesel. Jsou určená 

především k tomu, dát běţnému občanovi hrubou představu o cíech tohoto hnuti. A jsou do 

jisté míry politickým vyznáním víry, které jednak pro hnutí získává další a na druhé straně 

je vhodné k tomu, takto získané spojit a stmelit společně uznávaným závazkem. 
     Přitom nás nesmí nikdy opustit následující náhled: Protoţe je tento takzvaný program 

hnutí ve svých konečných cílech bezpodmínečně správný, ale musel vzít při svém 

formulování ohled na psychologické momenty, můţe se časem objevit přesvědčeni, ţe lze 

určitá hesla jinak formulovat. Kaţdý takový pokus by se většinou neblaze projevil. To, co má 

být neotřesitelně pevné, by se vystavilo diskusi, která by nic lepšího nepřinesla a vedla 
pouze k nekonečným debatám a zmatkům. V takovémto případě je vţdy třeba zváţit, co je 

lepší: nová, šťastnější formulace, která vyvolá rozepře uvnitř hnutí, nebo momentálně ne 

nejlepší forma, která ovšem v sobě představuje uzavřený, neotřesitelný, vnitřně zcela 

jednotný organismus. Kaţdá zkouška ukáţe, ţe je třeba preferovat druhou moţnost. Neboť 



při změnách se vţdy jedná o vnější formulace a proto se také korektury budou vţdy jevit 

jako moţné nebo ţádoucí. V posledku však existuje vzhledem k povrchnosti lidí velké 

nebezpečí, ţe v této čistě vnější formulaci programu budou spatřovat podstatný úkol hnutí. 

Tím však ustupuje vůle a síla k zápasu za ideu do pozadí a aktivita, jeţ se má nasměrovat 

navenek, se bude rozptylovat ve vnitřních programových bojích. 

     V případě celkově skutečně správného učení je méně škodlivé ponechat takové znění, jeţ 
by dokonce neodpovídalo zcela skutečnosti, neţ prostřednictvím jeho vylepšování vystavit 

dosavadní pevnou zásadu hnutí všeobecné diskusi s jejími negativními následky. Nemoţné 

je to především tak dlouho, dokud hnutí ještě zápasí o své vítězství. Neboť jak by bylo moţné 

naplnit lidi slepou vírou ve správnost nějakého učení, kdyţ jsou o něm rozsévány 

pochybnosti a nejistota neustálými změnami na jeho vnější fasádě? 
     Podstatné nelze nikdy hledat ve vnější podobě, nýbrţ vţdy jen ve vnitřním smyslu. A 

tento je neměnný; v jeho zájmu si lze v posledku jenom přát, aby hnutí bylo vzdáleno všem 

tříštícím a nejistotu produkujícím postupům a uchovalo si sílu nutnou ke svému prosazení. 

     Také zde se lze poučit od katolické církve, i kdyţ systém jejího učení se v mnoha bodech 

- a částečně zcela zbytečně - dostává do kolize s vědou a výzkumem, není ochotno obětovat 

ani jedinou slabiku ze svých zásad. Toto učení velmi správně rozpoznalo, ţe jeho odolnost 
nespočívá ve větší či menší přizpůsobivosti k vědeckým výsledkům, které jsou ve skutečnosti 

vţdy rozkolísané, nýbrţ v silném setrvávání na jednou stanovených dogmatech, jeţ celku 

propůjčují charakter víry. Lze prorokovat, ţe právě tou měrou, jakou se jevy mění, zůstane 

samo toto učení pevným bodem a získá tím více následovníků. 

     Kdo si skutečně a váţně přeje vítězství národního světového názoru, ten musí nejen 
poznat, ţe k vybojování takového úspěchu je za prvé vhodné pouze bojeschopné hnutí, ţe za 

druhé takové hnutí samo bude odolné pouze za předpokladu neotřesitelné jistoty a pevnosti 

svého programu. Nesmí dopustit ústupky duchu doby v programových formulacích, nýbrţ 

musí jednou nalezenou vhodnou formu zachovat pokud moţno navţdy, kaţdopádně však aţ 

do svého vítězství. Předtím by kaţdý pokus o spory ohledně účelnosti toho či onoho 

programového bodu roztříštil semknutost a bojeschopnost hnutí tou měrou, jakou se jeho 
příznivci na takové vnitřní diskusi podílejí. 

     Tím není řečeno, ţe dnes realizované "vylepšeni" nebude jiţ zítra podrobeno kritické 

revizi, aby se pozítří našla opět nějaká lepší náhrada. Kdo zde jednou odstraní závory, dává 

volný průchod tomu, čehoţ začátek zná, přičemţ konec se ztrácí v bezbřehosti. 

     Tento důleţitý poznatek je třeba v mladém národně socialistickém hnutí náleţitě 
zhodnotit. Národně socialistická německá dělnická strana dostala svým programem dvaceti 

pěti tezí základ, který musí zůstat neotřesitelný. Úkol dnešních a příštích členů našeho 

hnutí nesmí spočívat v kritickém přepracováváni těchto vůdčích tezí, nýbrţ v jejich 

důsledném dodrţováni. Neboť potom by mohla příští generace stejným právem plýtvat svými 

silami pro takovou čistě formální práci v rámci strany, namísto toho, aby přiváděla hnutí 

nové příznivce a tím i nové síly. Pro velký počet příznivců bude podstata našeho hnutí 
spočívat méně v písmenech našich vůdčích tezí neţ ve smyslu, jenţ jsme jim schopni 

předkládat. 

     Těmto poznatkům vděčí mladé hnutí za své jméno, podle nich byl později vypracován 

jeho program a v nich je nadále zdůvodněno jeho šíření. Aby se dopomohlo národním ideám 

k vítězství, musela být zaloţena masová strana, která nesestává pouze z intelektuálních 
vůdců, nýbrţ i z manuálně pracujících! 

     Bez této úderné organizace by byl dnes, stejné jako v minulosti i v budoucnosti odsouzen 

k nezdaru kaţdý pokus o uskutečnění národních myšlenek. Tím však má hnutí nejen právo, 

nýbrţ i povinnost cítit se jako přední bojovník za tyto ideje a jejich reprezentant. Čím více 

jsou základní myšlenky národně socialistického hnutí lidové, tím více jsou tyto lidové 

myšlenky národně socialistické. Má-li národní socialismus zvítězit, musí se bezpodmínečně 
s tímto konstatováním identifikovat. Také on nemá pouze právo, nýbrţ i povinnost co 

nejostřeji zdůrazňovat onu skutečnost, ţe kaţdý pokus zastupovat národní ideje mimo 

rámec Národně socialistické německé dělnické strany znamená obvykle podvod. 

     Pokud někdo dnes našemu hnutí vyčítá, ţe dělá jakoby mělo "patent na národní ideu", 

musí se mu dostat pouze jediné odpovědi: Nejenom patent, nýbrţ je přímo zrozeno pro její 
praktikování. Neboť to, co pod tímto pojmem dosud existovalo, nebylo vhodné k tomu, aby 

ovlivňovalo byť i nepatrně osud našeho národa, Neboť všem těmto idejím chyběla jasná a 

jednotná informace. Jednalo se většinou pouze o jednotlivé poznatky bez souvislosti, jeţ si 

nezřídka protiřečily, v ţádném připadě však neměly vnitřní vzájemné vazby. A dokonce i 



kdyby tyto vazby existovaly, nedostačovaly by ve své slabosti k tomu, aby na nich bylo 

moţné postavit a vybudovat hnutí. To dokázalo pouze národně socialistické hnutí.  

     Jestliţe si dnes všechny moţné spolky, skupiny a skupinky, a chcete-li i "velké strany" 

nárokují pro sebe slovo "národní", je to pauze důsledek působení národně socialistického 

hnutí. Bez jeho práce by všechny tyto organizace nikdy nenapadlo slovo "národní" vůbec 

vyslovit, nic by si pod tímto slovem nedokázaly představit a zejména by se jejich vůdčí hlavy 
nedostaly do ţádného vztahu k tomuto pojmu. Teprve práce NSDAP dala tomuto pojmu 

obsahově závaţný význam, který nyní berou do úst nejrůznější lidé, především svou vlastní 

úspěšnou propagační činností ukázala sílu národní myšlenky a dokázala, ţe jiţ její vlastni 

touha po vítězství nutí ty ostatní alespoň v tvrzeních chtít něco podobného. 

     Stejně tak, jako stavěly dosud všechno do sluţeb svých přízemních volebních spekulací, 
je pro tyto strany pojem národní pouze vnějším a prázdným heslem, jimţ se pokoušejí 

vyrovnat u svých vlastních členů přitaţlivou sílu národně socialistického hnutí. Neboť jedině 

starost o jejich vlastní existenci, jakoţ i strach před rozmachem našeho hnutí, neseného 

světovým názorem, jehoţ univerzální význam tuší stejně, jako si uvědomují vlastní 

nebezpečnou výlučnost, jim vkládá do úst slova, která před osmi lety neznaly, před sedmi 

lety se jim vysmívaly, před šesti lety označovaly za nesmysl, před pěti lety proti nim bojovaly, 
před čtyřmi lety nenáviděly, před třemi lety pronásledovaly, aby je konečně před dvěma lety 

sami anektovali a společně se svým ostatním jazykovým vybavením pouţívaly jako bojový 

pokřik. A dokonce dnes je třeba neustále poukazovat na to, ţe těmto stranám schází 

jakékoliv ponětí o tom, co německý národ bolí. Názorným důkazem toho je povrchnost, s níţ 

si berou slovo "národní" do huby. 
     Neméně nebezpeční jsou přitom všichni ti, co se povalují jako zdánliví národovci, kují 

fantastické plány, které se obvykle nezakládají na ničem jiném neţ na fixní ideji, jeţ můţe 

být sama o sobě správná, avšak je ve své izolaci pro vytvoření jednotného bojového 

společenství bezvýznamná a v ţádném případě není vhodná k tomu takové společenství 

vytvořit. Tito lidé, kteří částečně na základě vlastního přemýšlení a částečně na základě 

četby dávají dohromady nějaký program, jsou často nebezpečnější, neţ otevření nepřátelé 
národní duše. V lepším případě jsou to neplodní teoretici, obvykle však katastrofální 

tlachalové, kteří nezřídka věří tomu, ţe vlnícím se plnovousem a pragermánským pózováním 

zamaskují duševní a myšlenkovou prázdnotu svého konání a počínání.  

     V protikladu ke všem těmto neschopným pokusům je naopak dobré vyvolat si v paměti 

dobu, kdy mladé národně socialistické hnutí zahájilo svůj boj.  
      

SVĚTOVÝ NÁZOR A ORGANIZACE 

 

     Národní stát, jehoţ celkový obraz jsem se pokusil nastínit, nebude uskutečněn pouhým 

poznáním toho, co potřebuje. Nestačí vědět, jak má národní stát vypadat. Daleko důleţitější 

je proces jeho vzniku. Nelze očekávat, ţe dnešní strany, které jsou v první řadě poţivatelé 
současného státu, samy od sebe provedou změnu tohoto stavu. Je to ještě o to méně moţné, 

kdyţ jsou jeho skutečnými vedoucí elementy vţdy a opět Ţidé. Vývoj, který dnes 

proděláváme, by jednoho dne mohl skončit u staroţidovského proroctví - Ţid by skutečně 

poţral národy země a stal se jejím pánem. Neboť on sleduje, na rozdíl od miliónů německých 

burţoustů a proletářů, zmítajících se v netečnosti a hlouposti, neochvějně svůj cíl. Jím 
vedená strana bude slouţit pouze jeho zájmům. Se zájmy árijských národů to nemůţe mít 

nic společného. 

     Pokud se tedy pokusíme přenést ideální obraz národního státu do reálné skutečnosti, 

musíme nezávisle na dosavadních mocných veřejného ţivota hledat novou sílu, která je 

schopná vzít na sebe boj za takový ideál. Neboť jedná se o boj, pokud prvním úkolem není 

vytvoření nového pojetí národního státu, ale především odstranění existujícího ţidovského 
pojetí. Jako často v dějinách neleţí hlavní potíţ ve formách nového stavu, ale ve vytváření 

místa pro ně. Předsudky a zájmy se spolčují a pokoušejí se vítězství jim nepříjemné nebo 

ohroţující ideje všemi prostředky znemoţnit.  

     Proto je bohuţel bojovník za takový nový ideál nucen v první linii vybojovat především 

negativní část tohoto boje, a to tu, která povede k odstranění současného stavu. 
     Nové učení velkého a principiálního významu bude, jakkoli to bude někomu nepříjemné, 

nasadit se vší ostrostí jako první zbraň sondu kritiky. Svědčí o mělkém pohledu na dějinné 

vývoje, kdyţ dnes tak zvaní "národní" neustále ujišťují, ţe neprovádějí negativní kritiku, ale 

pouze konstruktivní práci. To je dětinsky nesmyslné blekotání a důkaz toho, jak nechápou 



dokonce ani dějiny své doby. Marxismus měl také cíl a zná také konstruktivní práci (i kdyţ 

se přitom jedná pouze o zřízení despocie světového finančního ţidovstva) a sedmdesát let 

prováděl kritiku a to kritiku zničující, rozkladnou a neustále se opakující, aţ tento starý stát 

tato věčně leptající kyselina vyčerpala a přivedla k pádu. Teprve potom přišlo na řadu 

takzvané "budování". A bylo to samozřejmé, správné a logické. Současný stav nebude 

odstraněn pouhým zdůrazňováním a obhajováním budoucího. Nelze se domnívat, ţe se 
stoupenci dnes panujícího stavu bezezbytku obrátí konstatováním nutnosti změny a ţe by 

mohli být pro tento nový stav získáni. Naopak by mohlo lehce dojít k tomu, ţe by vedle sebe 

zůstaly existovat oba stavy. Tím by se takzvaný světový názor stal stranou, z jejíhoţ rámce 

by nebylo úniku. Světový názor je netrpělivý a nemůţe se spokojit s rolí jedné strany vedle 

druhé, ale vyţaduje velitelsky svoji vlastní, výlučnou a uznávanou stranu a stejně tak 
přizpůsobení veškerého veřejného ţivota podle jejích představ. Tato strana nemůţe strpět 

další existenci představitelů starých pořádků. To samé platí pro náboţenství. 

     Také křesťanství se nemohlo spokojit stavbou vlastního oltáře, ale muselo nutně 

přikročit k ničení pohanských oltářů. Pouze z této fanatické netrpělivosti se mohla vytvořit 

nová víra a tato netrpělivost je pro její vznik dokonce podmínkou. Dalo by se namítnout, ţe 

se při těchto jevech ve světových dějinách většinou jedná o specifický ţidovský způsob 
myšlení, ţe tento druh netrpělivosti a fanatismu je přímo vlastní ţidovské povaze. To můţe 

být tisíckrát pravda a lze této skutečnosti hluboce litovat, nic to ale to ale nemění na 

skutečnosti, ţe tyto poměry, které byly do té doby lidstvu cizí, jsou dnes zde. Muţové, kteří 

náš německý národ z tohoto dnešního stavu chtějí spasit, si nemají lámat hlavu nad tím, jak 

by bylo pěkné, kdyby to či ono nebylo, ale jak tuto danost odstranit. Tento netrpělivostí 
naplněný světový názor se dá rozbít pouze čistou a pravdivou ideou, která bude hnána 

kupředu stejným duchem a stejně silnou vůlí. 

     Jednotlivec by dnes s bolestí konstatoval, ţe s příchodem křesťanství přišel do dříve 

mnohem svobodnějšího antického světa první duchovní teror. Nebude ale moci zpochybnit 

skutečnost, ţe je svět od té doby tímto násilím opanován a ţe se dá násilí zlomit pouze 

násilím a teror pouze terorem. Teprve potom mohou být vybudovány nové poměry. 
     Politické strany mají sklony ke kompromisům, světové názory nikdy. Politické strany 

počítají s protihráči, světové názory proklamují svoji neomylnost. 

     Také politické strany mají původně téměř vţdy úmysl dospět k neomezenému 

despotickému panováni a tendence ke světovému názoru v nich téměř vţdy je. Avšak 

úzkoprsost jejich programů jim bere heroismus, který světonázor vyţaduje. Smířlivost jejich 
chtění jim přináší malé a slabé duchy, se kterými není moţné vést kříţové výpravy. Tak 

zůstanou jiţ zpočátku trčet ve své malosti. Tím se ale vzdávají svého boje za světový názor a 

pokoušejí se takzvanou "pozitivní spoluprací" spěšně si vybojovat své místečko u koryta 

existujících zařízení a pokud moţno co nejdéle u něj zůstat. To je jejich celé snaţeni. A 

pokud by měli být od tohoto ţlabu odháněni konkurentem, tak se jejich úsilí zaměří pouze 

na to, ať jiţ násilím nebo lstí, dostat se do čela také hladových, aby se konečně, bez ohledu 
na své nejsvatější přesvědčení, ke svému oblíbenému zdroji opět dostali. Šakalové politiky! 

     Protoţe světový názor není ochoten se s nějakým jiným dělit, nemůţe být ochoten 

spolupracovat na stávajícím stavu, který odsuzuje. Musí cítit povinnost proti tomuto stavu a 

všem protivníkovým idejím všemi prostředky bojovat a tím připravovat jejich pád. 

     Jak tento rozkladný boj, který bude všemi ve svém nebezpečí okamţitě rozpoznán a 
vyvolá jejich společnou obranu, tak také boj pozitivní, který povede k prosazeni vlastních 

nových myšlenek, vyţaduje odhodlané bojovníky. Světonázor přivede své myšlenky k 

vítězství pouze tehdy, kdyţ ty nejodváţnější a nejodhodlanější elementy své doby a svého 

národa spoji do svých řad a začlení je do pevných forem úderné organizace. Ta musí s 

ohledem na tyto elementy vytáhnout ze svého všeobecného obrazu světa určité myšlenky, 

zabalit je do precizní a srozumitelné formy a tím novému společenství poslouţí k vyznání 
společné víry. Pokud je program nějaké pouze politické strany receptem na to, jak 

dopadnout co nejlépe ve volbách, spočívá světonázorový program ve formulování vyhlášení 

války proti existujícímu pořádku, proti současnému stavu, zkrátka vůbec proti současnému 

pojetí světa. 

     Přitom není důleţité, aby kaţdý bojovník, který za tento světonázor bojuje, měl úplný 
ideový přehled a znalosti myšlenkových pochodů svých vůdců. Důleţitější je, aby mu byly 

objasněny pouze některé, nejdůleţitější pohledy na věc tak, ţe se pro tyto myšlenky a 

nutnost vítězství svého hnutí zapálí. Neboť prostý voják také není zasvěcen do myšlenkových 

pochodů vyšší strategie. Musí být především vychován k vysoké disciplíně, k fanatickému 



přesvědčení o správnosti a síle své věci. Tak jako by neměla hodnotu armáda, jejíţ vojáci by 

se průběţně stávali generály, ať jiţ jenom na základě svého vzdělání či přesvědčeni, stejně 

tak malou cenu by mělo politické hnutí jako zástupce světonázoru, kdyby chtělo být pouze 

shromáţděním lidi "bohatých duchem". Ne, toto hnutí potřebuje také primitivního vojáka, 

protoţe bez něj by nebylo moţné dosáhnout vnitřní disciplíny. 

     Patří k podstatě organizace, ţe můţe obstát jedině tehdy, kdyţ nejvyššímu duchovnímu 
vedení slouţí široká, spíše pocitově naladěná masa. Jednotka čítající dvě stovky duševně 

stejně schopných členů by se dala trvale méně disciplinovat, neţ stejná o sto devadesáti 

méně duševně schopných a deseti vzdělanějších. 

     Tuto skutečnost kdysi dokázala sociální demokracie řádně vyuţít. Ona podchytila 

příslušníky širokých vrstev naši společnosti, propuštěné po válce z vojenské sluţby, kde jiţ 
byli vychováni k disciplině, a zařadila je do svých, na stejně přísné disciplině zaloţených 

stranických struktur. Také její organizace představovala armádu důstojníků a vojáků. Z 

vojny propuštěný německý dělník se stal vojákem, ţidovský intelektuál důstojníkem. 

Německé odborářské úředníky můţeme takto viděno povaţovat za poddůstojnický sbor. 

Skutečnost, nad kterou naše střední vrstvy kroutily hlavou, totiţ ţe k marxismu přísluší 

pouze takzvané nevzdělané masy, byla ve skutečnosti předpokladem jeho úspěchu. Zatímco 
občanské strany ve své jednostrannosti představuji neschopnou, nedisciplinovanou bandu, 

marxismus dokázal vytvořit se svým méně oduševnělým lidským potenciálem armádu 

stranických vojáků, kteří nyní poslouchají svého ţidovského dirigenta stejně slepě, jako 

kdysi svého německého důstojníka. Německé měšťanstvo, které se o psychologické problémy 

vznešeně nikdy nestaralo, neshledalo ani zde nutnost přemýšlet, aby pochopilo hluboký 
smysl a skryté nebezpečí této skutečnosti. Je naopak přesvědčeno, ţe politické hnutí, 

sestavené pouze z kruhů inteligence, je jiţ z tohoto důvodu hodnotnější a má větší nárok a 

pravděpodobnost dostat se ke vládě, neţ nevzdělaný dav. Nikdy nepochopili, ţe síla politické 

strany neleţí v co největším a samostatném duchovnu jednotlivých členů, ale mnohem více v 

disciplinované poslušnosti, se kterou její členové duchovní vedení následují. Rozhodující je 

pouze vedení jako takové. Kdyţ spolu bojují dvě vojenské jednotky, nevyhraje ta, u které 
dostane kaţdý jednotlivec nejvyšší strategické vzdělání, ale ta, která má nejlepší vedení a 

současně to nejdisciplinovanější, nejslepěji poslušné a nejlépe vydrilované muţstvo. 

     To je zásadní pohled na věc, který musíme při zkoumáni moţnosti, jak proměnit světový 

názor ve skutek, mít neustále před očima. Pokud chceme přivést světonázor k vítězství jeho 

proměnou na bojové hnuti, tak musí logicky brát program tohoto hnutí ohledy na lidský 
potenciál, který má k dispozici. Tak jako musí být vůdčí ideje a konečné cíle nezvratitelné, 

stejně geniálně a psychologicky správný musí být program na získávání nových členů 

orientován na duši těch, bez jejichţ pomoci by i ta nejkrásnější idea zůstala na věky pouze 

ideou. 

     Pokud chce národní idea dojít z nejasného chtění dneška k jasnému úspěchu, potom 

musí ze svého širokého spektra myšlenek vytáhnout určitá vůdčí hesla, která jsou svým 
bsahem a podstatou vhodná k tomu zavázat si širokou masu lidí, a to takovou, která této 

ideji zaručí světonázorový boj. A tou je německé dělnictvo. 

     Proto byl program tohoto nového hnutí shrnut pouze do pětadvaceti hesel. Jsou určená 

především k tomu, dát běţnému občanovi hrubou představu o cíech tohoto hnuti. A jsou do 

jisté míry politickým vyznáním víry, které jednak pro hnutí získává další a na druhé straně 
je vhodné k tomu, takto získané spojit a stmelit společně uznávaným závazkem. 

     Přitom nás nesmí nikdy opustit následující náhled: Protoţe je tento takzvaný program 

hnutí ve svých konečných cílech bezpodmínečně správný, ale musel vzít při svém 

formulování ohled na psychologické momenty, můţe se časem objevit přesvědčeni, ţe lze 

určitá hesla jinak formulovat. Kaţdý takový pokus by se většinou neblaze projevil. To, co má 

být neotřesitelně pevné, by se vystavilo diskusi, která by nic lepšího nepřinesla a vedla 
pouze k nekonečným debatám a zmatkům. V takovémto případě je vţdy třeba zváţit, co je 

lepší: nová, šťastnější formulace, která vyvolá rozepře uvnitř hnutí, nebo momentálně ne 

nejlepší forma, která ovšem v sobě představuje uzavřený, neotřesitelný, vnitřně zcela 

jednotný organismus. Kaţdá zkouška ukáţe, ţe je třeba preferovat druhou moţnost. Neboť 

při změnách se vţdy jedná o vnější formulace a proto se také korektury budou vţdy jevit 
jako moţné nebo ţádoucí. V posledku však existuje vzhledem k povrchnosti lidí velké 

nebezpečí, ţe v této čistě vnější formulaci programu budou spatřovat podstatný úkol hnutí. 

Tím však ustupuje vůle a síla k zápasu za ideu do pozadí a aktivita, jeţ se má nasměrovat 

navenek, se bude rozptylovat ve vnitřních programových bojích. 



     V případě celkově skutečně správného učení je méně škodlivé ponechat takové znění, jeţ 

by dokonce neodpovídalo zcela skutečnosti, neţ prostřednictvím jeho vylepšování vystavit 

dosavadní pevnou zásadu hnutí všeobecné diskusi s jejími negativními následky. Nemoţné 

je to především tak dlouho, dokud hnutí ještě zápasí o své vítězství. Neboť jak by bylo moţné 

naplnit lidi slepou vírou ve správnost nějakého učení, kdyţ jsou o něm rozsévány 

pochybnosti a nejistota neustálými změnami na jeho vnější fasádě? 
     Podstatné nelze nikdy hledat ve vnější podobě, nýbrţ vţdy jen ve vnitřním smyslu. A 

tento je neměnný; v jeho zájmu si lze v posledku jenom přát, aby hnutí bylo vzdáleno všem 

tříštícím a nejistotu produkujícím postupům a uchovalo si sílu nutnou ke svému prosazení. 

     Také zde se lze poučit od katolické církve, i kdyţ systém jejího učení se v mnoha bodech 

- a částečně zcela zbytečně - dostává do kolize s vědou a výzkumem, není ochotno obětovat 
ani jedinou slabiku ze svých zásad. Toto učení velmi správně rozpoznalo, ţe jeho odolnost 

nespočívá ve větší či menší přizpůsobivosti k vědeckým výsledkům, které jsou ve skutečnosti 

vţdy rozkolísané, nýbrţ v silném setrvávání na jednou stanovených dogmatech, jeţ celku 

propůjčují charakter víry. Lze prorokovat, ţe právě tou měrou, jakou se jevy mění, zůstane 

samo toto učení pevným bodem a získá tím více následovníků. 

     Kdo si skutečně a váţně přeje vítězství národního světového názoru, ten musí nejen 
poznat, ţe k vybojování takového úspěchu je za prvé vhodné pouze bojeschopné hnutí, ţe za 

druhé takové hnutí samo bude odolné pouze za předpokladu neotřesitelné jistoty a pevnosti 

svého programu. Nesmí dopustit ústupky duchu doby v programových formulacích, nýbrţ 

musí jednou nalezenou vhodnou formu zachovat pokud moţno navţdy, kaţdopádně však aţ 

do svého vítězství. Předtím by kaţdý pokus o spory ohledně účelnosti toho či onoho 
programového bodu roztříštil semknutost a bojeschopnost hnutí tou měrou, jakou se jeho 

příznivci na takové vnitřní diskusi podílejí. 

     Tím není řečeno, ţe dnes realizované "vylepšeni" nebude jiţ zítra podrobeno kritické 

revizi, aby se pozítří našla opět nějaká lepší náhrada. Kdo zde jednou odstraní závory, dává 

volný průchod tomu, čehoţ začátek zná, přičemţ konec se ztrácí v bezbřehosti. 

     Tento důleţitý poznatek je třeba v mladém národně socialistickém hnutí náleţitě 
zhodnotit. Národně socialistická německá dělnická strana dostala svým programem dvaceti 

pěti tezí základ, který musí zůstat neotřesitelný. Úkol dnešních a příštích členů našeho 

hnutí nesmí spočívat v kritickém přepracováváni těchto vůdčích tezí, nýbrţ v jejich 

důsledném dodrţováni. Neboť potom by mohla příští generace stejným právem plýtvat svými 

silami pro takovou čistě formální práci v rámci strany, namísto toho, aby přiváděla hnutí 
nové příznivce a tím i nové síly. Pro velký počet příznivců bude podstata našeho hnutí 

spočívat méně v písmenech našich vůdčích tezí neţ ve smyslu, jenţ jsme jim schopni 

předkládat. 

     Těmto poznatkům vděčí mladé hnutí za své jméno, podle nich byl později vypracován 

jeho program a v nich je nadále zdůvodněno jeho šíření. Aby se dopomohlo národním ideám 

k vítězství, musela být zaloţena masová strana, která nesestává pouze z intelektuálních 
vůdců, nýbrţ i z manuálně pracujících! 

     Bez této úderné organizace by byl dnes, stejné jako v minulosti i v budoucnosti odsouzen 

k nezdaru kaţdý pokus o uskutečnění národních myšlenek. Tím však má hnutí nejen právo, 

nýbrţ i povinnost cítit se jako přední bojovník za tyto ideje a jejich reprezentant. Čím více 

jsou základní myšlenky národně socialistického hnutí lidové, tím více jsou tyto lidové 
myšlenky národně socialistické. Má-li národní socialismus zvítězit, musí se bezpodmínečně 

s tímto konstatováním identifikovat. Také on nemá pouze právo, nýbrţ i povinnost co 

nejostřeji zdůrazňovat onu skutečnost, ţe kaţdý pokus zastupovat národní ideje mimo 

rámec Národně socialistické německé dělnické strany znamená obvykle podvod. 

     Pokud někdo dnes našemu hnutí vyčítá, ţe dělá jakoby mělo "patent na národní ideu", 

musí se mu dostat pouze jediné odpovědi: Nejenom patent, nýbrţ je přímo zrozeno pro její 
praktikování. Neboť to, co pod tímto pojmem dosud existovalo, nebylo vhodné k tomu, aby 

ovlivňovalo byť i nepatrně osud našeho národa, Neboť všem těmto idejím chyběla jasná a 

jednotná informace. Jednalo se většinou pouze o jednotlivé poznatky bez souvislosti, jeţ si 

nezřídka protiřečily, v ţádném připadě však neměly vnitřní vzájemné vazby. A dokonce i 

kdyby tyto vazby existovaly, nedostačovaly by ve své slabosti k tomu, aby na nich bylo 
moţné postavit a vybudovat hnutí. To dokázalo pouze národně socialistické hnutí.  

     Jestliţe si dnes všechny moţné spolky, skupiny a skupinky, a chcete-li i "velké strany" 

nárokují pro sebe slovo "národní", je to pauze důsledek působení národně socialistického 

hnutí. Bez jeho práce by všechny tyto organizace nikdy nenapadlo slovo "národní" vůbec 



vyslovit, nic by si pod tímto slovem nedokázaly představit a zejména by se jejich vůdčí hlavy 

nedostaly do ţádného vztahu k tomuto pojmu. Teprve práce NSDAP dala tomuto pojmu 

obsahově závaţný význam, který nyní berou do úst nejrůznější lidé, především svou vlastní 

úspěšnou propagační činností ukázala sílu národní myšlenky a dokázala, ţe jiţ její vlastni 

touha po vítězství nutí ty ostatní alespoň v tvrzeních chtít něco podobného. 

     Stejně tak, jako stavěly dosud všechno do sluţeb svých přízemních volebních spekulací, 
je pro tyto strany pojem národní pouze vnějším a prázdným heslem, jimţ se pokoušejí 

vyrovnat u svých vlastních členů přitaţlivou sílu národně socialistického hnutí. Neboť jedině 

starost o jejich vlastní existenci, jakoţ i strach před rozmachem našeho hnutí, neseného 

světovým názorem, jehoţ univerzální význam tuší stejně, jako si uvědomují vlastní 

nebezpečnou výlučnost, jim vkládá do úst slova, která před osmi lety neznaly, před sedmi 
lety se jim vysmívaly, před šesti lety označovaly za nesmysl, před pěti lety proti nim bojovaly, 

před čtyřmi lety nenáviděly, před třemi lety pronásledovaly, aby je konečně před dvěma lety 

sami anektovali a společně se svým ostatním jazykovým vybavením pouţívaly jako bojový 

pokřik. A dokonce dnes je třeba neustále poukazovat na to, ţe těmto stranám schází 

jakékoliv ponětí o tom, co německý národ bolí. Názorným důkazem toho je povrchnost, s níţ 

si berou slovo "národní" do huby. 
     Neméně nebezpeční jsou přitom všichni ti, co se povalují jako zdánliví národovci, kují 

fantastické plány, které se obvykle nezakládají na ničem jiném neţ na fixní ideji, jeţ můţe 

být sama o sobě správná, avšak je ve své izolaci pro vytvoření jednotného bojového 

společenství bezvýznamná a v ţádném případě není vhodná k tomu takové společenství 

vytvořit. Tito lidé, kteří částečně na základě vlastního přemýšlení a částečně na základě 
četby dávají dohromady nějaký program, jsou často nebezpečnější, neţ otevření nepřátelé 

národní duše. V lepším případě jsou to neplodní teoretici, obvykle však katastrofální 

tlachalové, kteří nezřídka věří tomu, ţe vlnícím se plnovousem a pragermánským pózováním 

zamaskují duševní a myšlenkovou prázdnotu svého konání a počínání.  

     V protikladu ke všem těmto neschopným pokusům je naopak dobré vyvolat si v paměti 

dobu, kdy mladé národně socialistické hnutí zahájilo svůj boj.  
      

BOJ V PRVNÍCH DOBÁCH - VÝZNAM PROSLOVU 

 

     První velké shromáţdění dne 24. února 1920 ve slavnostním sále Dvorního pivovaru v 

nás ještě nedoznělo a jiţ jsme začínali s přípravou dalšího. Zatímco dosud platilo, ţe v 
takovém městě jako je Mnichov je na pováţenou pořádat i jen malá shromáţdění kaţdý 

měsíc nebo i kaţdých čtrnáct dní, mělo se naše masové shromáţdění konat jednou za osm 

dní, tedy prakticky týdně. Nemusím zastírat, ţe nás tenkrát trápila starost, zda někdo přijde 

a zda nás budou poslouchat. I kdyţ jsem jiţ tenkrát byl neotřesitelně přesvědčen o tom, ţe 

pokud uţ lidé přijdou, tak zůstanou a budou projevu naslouchat. 

     V této době měl mnichovský sál v "Hofbrauhausu" pro nás národní socialisty téměř 
posvátný význam. Kaţdý týden jedno shromáţdění, téměř vţdy ve stejném sále. Sál byl 

pokaţdé více naplněn a lidé nám zboţně naslouchali! Započali jsme s diskusí o "vině na 

válce", o coţ se lidé tenkrát zajímali, a pokračovali obsahem mírových smluv. Mluvili jsme o 

všem, co mělo z agitačního hlediska nebo ideového hlediska smysl. Obzvláště velkou 

pozornost jsme věnovali mírovým smlouvám. Všechno to, co mladé hnutí tenkrát masám 
prorokovalo, téměř všechno se dosud splnilo. Dnes je moţné o těchto věcech mluvit či psát. 

Tehdy však znamenalo veřejné masové shromáţdění na téma "mírová smlouva z Versailles, 

na kterém byli nikoliv šosáci, nýbrţ popuzený proletariát, útok proti republice a cejch 

reakcionářského či monarchistického postoje. Jiţ po prvních náznacích kritiky Versailles 

mohl člověk slyšet stálé stereotypní volání: "a Brestlitevsko?" "Brestlitevsko"! Tak hučela 

masa neustále, aţ to bylo nesnesitelné nebo dokud přednášející svůj pokus přesvědčit je 
nevzdal. Člověk mohl jít hlavou proti masám se zoufalstvím nad takovým lidem! Nikdo 

nechtěl slyšet ani rozumět tomu, ţe Versailles je trapnou ostudou a ţe tento diktát znamená 

neslýchané vykořisťování našeho lidu. Zničující činnost marxistů a nepřátelská propaganda 

zbavovaly lidi rozumu. A tenkrát si člověk nemohl ani stěţovat, Neboť vina na naší straně 

prý byla nezměrná! A co udělali naši měšťáci, aby tento strašný rozkladný proces zastavili, 
aby na rozdíl od tohoto svým jasným a od základu počínajícím vysvětlováním přivedli masy 

k pravdě? Nic, vůbec nic! Neviděl jsem je tenkrát nikde, tyto dnešní velké národní apoštoly. 

Moţná mluvili sami mezi sebou, na čajových dýcháncích stejně smýšlejících, ale tam, kde 

měli být, mezi lidem, tam si netroufli, pokud se nenašla příleţitost výt s nimi. 



     Mně samotnému bylo uţ tehdy jasné, ţe tento malý základ, který hnutí vytvořilo, otázka 

viny na válce, musí být vysvětlena a to ve smyslu historické pravdy. To, ţe naše hnutí 

zprostředkovalo širokým masám znalost mírové smlouvy, bylo předpokladem našeho 

budoucího úspěchu. Tenkrát, kdyţ všichni viděli v současném míru úspěch demokracie, 

bylo třeba zapsat se navţdy do mysli lidí jako nepřítel této smlouvy, a to pro budoucnost, 

kdy se tvrdá realita této nestydatě podvodné dohody odhalí bez příkras v celé své nahé 
nenávisti, pak nám přinesou vzpomínky na náš tehdejší postoj důvěru. 

     Jiţ tehdy jsem se zasazoval o to, aby v principiálních otázkách, ve kterých má veškeré 

veřejné mínění chybný názor, je třeba proti tomu vystoupit bez ohledu na popularitu, 

nenávist nebo boj. NSDAP není hlásnou troubou veřejného mínění, musí ho ovládnout. 

Nesmí být sluţkou mas, ale jejich pánem! 
     Pro mladé a ještě slabé hnutí existuje přirozeně velké pokušení, zejména v okamţicích, 

kdy se daleko silnějšímu protivníkovi podařilo nahnat lid svým sváděním k nesmyslnému 

rozhodnutí nebo k nesprávnému postoji, křičet s nimi, zejména tehdy, kdy existuje několik 

důvodů - i kdyby to byly důvody zdánlivé - z pohledu mladého hnutí , jeţ by mohly pro to 

mluvit. Lidská zbabělost bude přitom cílevědomě tak dlouho hledat takové důvody, aţ je 

téměř vţdy najde, důvody, které poskytnou zdání oprávněnosti, spolupodílet se "z vlastního 
pohledu" na takovémto zločinu. 

     Několikrát jsem takové případy zaţil, kdy bylo nutné vynaloţit nejvyšší energii k tomu, 

aby směr pohybu naší lodi nenamířil do uměle rozbouřeného všeobecného proudu, či nechal 

se jím nést. Naposledy, kdyţ se našemu méněcennému tisku, jemuţ je existence německého 

národa Hekubou, podařilo dát význam jihotyrolské otázce, která bude pro německý národ 
osudová. Bez přemýšlení, komu to slouţí, se tzv. "národní" muţi, strany a spolky ve své 

zbabělosti před Ţidy vyprovokovaným veřejným míněním připojili ke všeobecném povyku a 

nesmyslně pomohli podpořit boj proti systému, který právě my Němci musíme v této dnešní 

situaci pociťovat jako jediný záblesk světla na tomto zbídačelém světě. Zatímco nám Světový 

Ţid pomalu, ale jistě svírá hrdlo, naši takzvaní patrioti jen křičí proti lidem a systému, kteří 

se opováţili, alespoň na jediném místě na zemi vymanit se z ţidovsko-zednářského obklíčení 
a proti internacionální otravě postavili nacionalistický odpor. Bylo pro slabé charaktery 

příliš lákavé nastavit plachtu po větru a kapitulovat před povykem veřejného mínění. 

Jednalo se o kapitulaci! I kdyţ se k tomu lidé ve své prolhanosti a špatnosti nechtějí přiznat, 

a to snad ani sami sobě, zůstává pravdou, ţe jen zbabělost a strach před Ţidy zneklidněným 

veřejným míněním bylo to, co je přimělo spolupracovat. Všechna ostatní zdůvodnění jsou jen 
ubohé výmluvy hříšníka, který si je vědom své viny. 

     Bylo nutné strhnout hnutí ţeleznou pěstí a zachránit je před zkázou v tomto špatnému 

směru. Pokusit se o takovou změnu v okamţiku, kdyţ je veřejné mínění všemi vedoucími 

silami orientováno jedním směrem a plameny hoří, není v tento moment příliš populární, 

pro odváţného je to někdy dokonce i smrtelně nebezpečné. V historii se však našlo nemálo 

muţů, kteří v těchto okamţicích jednali pevně, za coţ jim svět později děkoval na kolenou. 
     S Tím ale musí hnutí počítat, a nikoliv jen s okamţitým potleskem současnosti. Můţe se 

stát, ţe se v takovýchto okamţicích dostane člověk strach, nesmí však zapomenout na to, ţe 

po kaţdé takové hodině se dostaví vykoupení a ţe hnutí, které chce obnovit svět, neslouţí 

okamţiku, nýbrţ budoucnosti. 

     Lze přitom konstatovat, ţe ty největší a trvalé úspěchy v dějinách byly ve své většině 
takové, které se ve svých počátcích jen málokdy setkaly s porozuměním, protoţe byly v 

příkrém rozporu s veřejným míněním. 

     To jsme poznali jiţ při našem prvním veřejném vystoupení. Po pravdě řečeno, nikdy jsme 

se "neprosili o přízeň mas", ale vystoupili jsme proti hlouposti lidu. V oněch letech to bylo 

téměř vţdy tak, ţe jsem vystupoval před shromáţděním lidí, kteří věřili opaku toho, co jsem 

chtěl říci a chtěli opak toho, čemu jsem věřil já. Bylo úkolem dvou hodin změnit dosavadní 
přesvědčení dvou aţ tří tisíc lidí. Ránu za ranou rozbít základ jejich dosavadního názoru a 

následně je vést směrem našeho přesvědčení a našeho světového názoru. 

     Tehdy jsem se rychle naučil důleţitou věc a to, nepřátelům ihned vzít zbraně jejich 

námitek. Brzy bylo patrné, ţe naši protivnici, zejména jejich řečníci, vystupují se zcela 

určitým "repertoárem", v němţ byly neustále přednášeny tytéţ výhrady proti našim 
tvrzením, aţ stejnorodost tohoto postupu vzbuzovala dojem cílevědomého a jednotného 

školení. A tak to také bylo. Zde jsme mohli poznat neuvěřitelně disciplinovanou propagandu 

našich nepřátel, a ještě dnes jsem hrdý na to, ţe jsem nalezl prostředek udělat tuto 

propagandu nejen neúčinnou, ale porazit ji její vlastní zbraní. Po dvou letech jsem v tom byl 



mistrem. Bylo důleţité si jiţ předem kaţdé řeči uvědomit formu a její obsah. Připravit se na 

očekávané námitky v diskusi, a ty uţ ve vlastní řeči beze zbytku vyvrátit. Bylo účelné uvést 

sám všemoţné námitky a dokázat jejich neudrţitelnost. Posluchače jsme pak snadno získali, 

ačkoliv měl jiţ naučené výhrady, ale byl-li čistého srdce, snadno zapomněl naučené 

myšlenky. Jiţ dříve naučené věci sám odloţil a jeho pozornost se zaměřovala stále více na 

naši přednášku. 
     To bylo příčinou toho, proč jsem uţ po své první přednášce o "mírové smlouvě z 

Versailles", který jsem proslovil jako tzv. "vzdělavatel" před naším oddílem, tuto pozměnil 

tak, ţe jsem hovořil o "mírových smlouvách z Brestu Litevského a Versailles". Jiţ po velmi 

krátké době, ano jiţ v průběhu diskuse o mé první přednášce jsem zjistil, ţe lidé nevědí ve 

skutečnosti vůbec nic o mírové smlouvě z Brestu Litevska, ale ţe se šikovné stranické 
propagandě podařilo představit právě tuto smlouvu jako akt ostudného znásilnění světa. 

Vytrvalosti, s jakou byla tato leţ stále a stále předkládána masám je moţno připsat, ţe 

milióny Němců viděli v mírové smlouvě z Versailles spravedlivou odplatu za náš 

Brestlitevský zločin. Tím byl kaţdý skutečný boj proti Versailles povaţován za neoprávněný. 

Bylo to také příčinou toho, proč se v Německu rozšířilo a zevšeobecnělo nestydaté a příšerné 

slovo "odškodnění". Toto prolhané pokrytectví se jevilo miliónům našich zpracovaných 
soukmenovců skutečně jako projev vyšší spravedlnosti. Strašné, ale bylo to tak. Nejlepším 

důkazem tohoto byl úspěch mnou vedené propagandy proti mírové smlouvě z Versailles, 

Neboť jsem jiţ předem vysvětlil mírovou smlouvu z Brestu Litevska. Porovnal jsem tyto dvě 

mírové smlouvy bod po bodu a ukázala se skutečná humanita téměř bez hranic jedné 

smlouvy a nelidská ukrutnost smlouvy druhé. Výsledek byl zcela jasný. Tenkrát jsem na 
toto téma mluvil před shromáţděním dvou tisíc lidí, z nichţ se na mě zpočátku dívalo 

šestnáct set nepřátelských očí. O tři hodiny později jsem měl před sebou nadšenou masu 

plnou svatého rozhořčení a bezmezného hněvu. Vykořenil jsem opět ze srdcí a mozků tisíců 

lidí obrovskou leţ a nahradil ji pravdou. 

     Obě přednášky, "Pravé příčiny světové války" a "Mírové smlouvy z Brestu Litevska a 

Versailles" jsem tenkrát povaţoval za nejdůleţitější, takţe jsem je v nových verzích opakoval 
a to tak dlouho, aţ jsem alespoň v tomto bodě lidem zprostředkoval jasné a jednotné 

stanovisko. Z těchto lidí čerpalo hnutí své první členy. 

     Tato shromáţdění přinesla i pro mě něco dobrého: stal jsem se řečníkem masových 

shromáţděni, vzrušený způsob vyjadřování se mi stal běţným stejně jako gesta, nutná do 

místností s tisíci lidmi. 
     Nikde jsem do té doby neslyšel, mimo malých skupin, ţádné vysvětlování těchto otázek 

politickými stranami. Dnes mají plnou pusu toho, ţe to byly právě ony, kdo zapříčinil změnu 

veřejného mínění. Kdyţ některý takzvaný nacionální politik přednášel na toto téma, tak jen 

mezi jiţ přesvědčenými lidmi, kteří to brali přinejlepším jen jako posílení svého přesvědčení. 

Ale o to nám tenkrát nešlo. Šlo o to, získat přesvědčováním a propagandou ty lidi, kteří svou 

výchovou a přesvědčením stáli na opačném břehu. 
     Abychom podpořili naši osvětu, vydali jsme i leták. Jiţ v armádě jsem sepsal leták, 

srovnávající mírové smlouvy z Brestu Litevského a z Versailles, který byl rozšířen v poměrně 

velkém nákladu. Později jsem pro stranu vypracoval jeho novou verzi a také zde bylo jeho 

působení docela pozitivní. První shromáţdění se vyznačovala tím, ţe stoly byly pokryty 

nejrůznějšími tiskovinami. Ale hlavní důraz byl kladen na mluvené slovo. Skutečně jen to je 
s to přivodit skutečně velké změny a to z obecných psychologických důvodů. 

     Jiţ v prvním svazku jsem uvedl, ţe všechny velké, násilné a světoborné události 

nepřivodily písemnosti, nýbrţ mluvené slovo. V části tisku se poté na toto téma rozpoutala 

delší diskuse, ve které zejména naše vychytralé měšťanské hlavy samozřejmě zaujaly přesně 

opačné stanovisko. Jiţ sám důvod, proč se tak stalo, rozptyluje veškeré pochybnosti. Neboť 

občanská inteligence protestovala proti tomuto stanovisku jen proto, ţe jí samotné chybí síla 
a schopnosti pro ovlivňování mas mluveným slovem. Stále více kladou důraz na psané slovo 

a nikoliv na přesvědčovací schopnost řeči. Taková praxe vede v průběhu času nutně k tomu, 

co naši burţoazii dnes charakterizuje, totiţ ke ztrátě psychologického instinktu pro 

působení na masy a jejich ovlivňování. 

     Řečníkovi mluvícímu před shromáţděním se dostává neustále korektur jeho projevu tím, 
ţe můţe vyčíst z tváří svých posluchačů, do jaké míry sledují jeho výklad s porozuměním a 

jestli dojem a působení jeho slov vedou k ţádoucímu cíli. Naproti tomu pisatel nezná vůbec 

své čtenáře. Proto není jiţ od začátku zaměřen na konkrétní, před nim se nacházející 

skupinu, ale je ve svém vyjadřování velmi obecný. Tím ztrácí určitý stupeň psychologické 



jemnosti a přizpůsobivosti. Obecně vzato můţe vynikající řečník psát mnohem lépe, neţ 

vynikající spisovatel mluvit, pakliţe se ten druhý v tomto umění necvičil. K tomu je nutno 

připočítat, ţe většina lidí je od přírody líná, drţí se starých návyků a sama od sebe jen velmi 

nerada něco čte, kdyţ to neodpovídá jejich osobnímu přesvědčení a nenaplňuje to jejich 

očekávání. Proto je písemnost určitého směru většinou čtena lidmi stejného náhledu. 

Nanejvýše letáček nebo plakát můţe svou krátkostí zaujmout i lidi jinak smýšlející a vzbudit 
nakrátko jejich pozornost. Obraz má větší předpoklady, a to ve všech svých formách včetně 

filmu. Zde se samozřejmě člověk nemusí tak namáhat, stačí se jen dívat a číst nanejvýše 

krátká slova. Proto jsou mnozí přístupnější obrazovým sdělením neţ čtení textu. Obraz 

přináší lidem obsah v mnohem kratším čase. Z psaného textu je moţno pochopit obsah 

obvykle teprve po delším čtení. 
     Podstatné však je, ţe v případě písemnosti se nikdy neví, komu přijde do rukou, a proto 

musí zachovat určitou rovnováhu. Účinek je všeobecně o to větší, čím více odpovídá styl 

úrovni cílové skupiny čtenářů. Kniha určená širokým masám se musí od počátku pokusit 

přiblíţit svou úrovní čtenářům a má jinou úroveň neţ kniha učená vyšším intelektuálním 

vrstvám. 

     Jen takto přizpůsobený psaný text se blíţí mluvenému slovu. Řečník můţe hovořit, 
promlouvá-li na stejné téma, o kterém pojednává kniha, a má-li k tomu nadání, nepojedná 

na rozdíl od knihy nikdy o stejném obsahu stejnými slovy. Bude udrţovat s posluchači 

neustálý kontakt, tak, ţe ho plynně napadají taková slova, která potřebuje, aby svým 

posluchačům mluvil ze srdce. Kdyby se mýlil, má ţivoucí korekturu před sebou. Jak bylo jiţ 

výše řečeno, záleţí na jeho zkušenostech, zda vyčte na posluchačích, zda rozumějí tomu, co 
říká, jestli jdou do hloubky a kam aţ, a jestli je můţe přesvědčit o správnosti svých tezí. 

Vidí-li, - za prvé - ţe mu nerozumí, bude jim to vykládat tak jednoduše a jasně, aţ i ten 

poslední porozumí. Cítí-li, - za druhé -, ţe ho nejsou schopni následovat, bude pozorně a 

pomalu rozvíjet své myšlenky, aţ to pochopí i duševně nejslabší z nich. A za třetí - jakmile 

pozná, ţe se nezdají být přesvědčeni o správnosti přednášeného, tak musí neustále a často 

opakovat nové příklady, sám přinášet jejich nevyslovené námitky, a tak dlouho jim oponovat 
a rozbíjet je, dokud i ta poslední nesouhlasná skupina před jeho přesvědčivostí 

nekapituluje. 

     Přitom se nezřídka jedná o překonání předpojatostí, které nejsou rozumově zdůvodněné, 

ale většinou nevědomé a zakládající se jen na pocitech. Překonat tyto závory instinktivního 

odmítání, citové nenávisti a předpojatosti je tisíckrát těţší, neţ korektura chybného nebo 
popleteného vědeckého názoru. Mylné pojmy a špatné znalosti je moţno odstranit poučením, 

citový odpor nikoliv. Na tyto tajuplné síly působí jen apel, ovlivnit je můţe jen řečník a nikoli 

spisovatel. 

     Přesvědčujícím důkazem je skutečnost, ţe občas velice dobře udělaný občanský tisk, 

kterým je zaplavován náš národ v neslýchaných miliónových nákladech, nemohl zabránit 

širokým masám, aby se nestaly zdatným nepřítelem občanského světa. Tato hora časopisů a 
knih, které produkují intelektuálové kaţdý rok, pronikají mezi milióny spodních tříd stejně 

tak málo, jako voda do mastné kůţe. To můţe znamenat pouze dvojí: buďto nesprávný 

obsah tohoto psaní našeho občanského světa, anebo to, ţe pouhým psaním není moţno se 

dostat k srdci širokých mas. Obzvláště pak, kdyţ celé toto psaní je tak málo psychologicky 

propracováno, jako v případě občanské sféry. 
     Není pravdou, (jak se o to velké německé noviny v Berlíně pokoušejí), ţe marxismus 

právě svým písemnictvím, obzvláště pak vlivem základního díla Karla Marxe, dokazuje 

opačný názor. Málokdy byl učiněn pokus povrchněji podpořit nějakou mylnou tezi. Co dalo 

marxismu tak překvapivou moc nad širokými masami, není v ţádném případě formální 

základní písemné dílo ţidovského myšlení, ale spíše ohromná řečnická propagandistická 

vlna, která si v průběhu času podmanila široké masy. Ze mnoha statisíců německých 
dělníků nezná toto dílo ani stovka. Byl tisíckrát více studován intelektuály a zvláště Ţidy, 

neţ skutečnými přívrţenci tohoto hnutí z velkých spodních tříd. Toto dílo také nebylo vůbec 

psáno pro široké masy, nýbrţ výhradně pro intelektuální vedení ţidovské mašinérie 

dobývající svět. Prosazeno bylo tiskem. To je právě to, co marxistický tisk od tisku 

občanského odlišuje. Marxistický tisk je psán agitátory, občanský tisk by psaním rád 
agitoval. Sociálně-demokratický obskurní redaktor, který téměř stále pendluje mezi 

schůzovním lokálem a redakcí, zná své Pappenheimské jako nikdo jiný. Oproti tomu 

občanský pisálek, který předstoupí ze své pracovny před široké masy, je nemocný jiţ z jejich 

výparů a je vůči nim se svým psaným slovem bezmocný. 



     Co získalo pro marxismus milióny dělníků, není ani tak způsob psaní marxistických 

církevních otců, ale neúnavná, skutečně násilná propagandistická práce desetitisíců 

neúnavných agitátorů, počínaje velkým apoštolem štvaní aţ dolů k malým odborářským 

úředníkům, důvěrníkům a diskutérům; jsou to statisíce schůzí, při nichţ, v zakouřených 

hospodách, buší tito lidoví řečníci do mas a získávají tím výborné poznání tohoto lidského 

materiálu, coţ jim umoţňuje zvolit tu správnou zbraň k útoku na tvrze veřejného mínění. A 
dále to byly gigantické masové demonstrace, ony statisícové průvody, které malým 

uboţákům zprostředkovaly hrdé přesvědčeni, ţe jako malý červ je přece jenom článkem 

velikého draka, pod jehoţ ţhnoucím dechem shoří nenáviděný měšťácky svět a diktatura 

proletariátu bude slavit konečné vítězství. 

     Touto propagandou byli lidé připravováni ke čtení sociálně-demokratického tisku, tj. 
takového tisku, který není psán, ale přednášen. Zatímco se v měšťanském táboře profesoři, 

spisovatelé, teoretici a pisálci všech směrů pokoušeli občas mluvit, zkoušeli marxističtí 

řečníci občas i psát. A právě Ţid, který zde zejména připadá v úvahu, je obecně v důsledku 

své ztracené dialektické zběhlosti a schopnosti i jako spisovatel víc agitujícím řečníkem neţ 

píšícím tvůrcem. To je příčinou toho, ţe občanský tisk (nehledě k tomu, ţe sám je z větší 

části zaplaven Ţidy a nemá tudíţ zájem na skutečném poučení širokých mas) nemá 
sebemenší vliv na tvorbu lidového názoru. 

     Jak je obtíţné odvrátit citové předsudky, nálady, dojmy apod. a nahradit je jinými, na 

kolika sotva změřitelných vlivech a podmínkách závisí úspěch, to můţe citlivý řečník zjistit i 

na tom, ţe dokonce denní doba, kdy se přednáška koná, můţe mít rozhodující vliv na její 

účinek. Stejná přednáška, stejný řečník, stejné téma působí zcela jinak v deset hodin 
dopoledne, ve tři hodiny odpoledne nebo někdy navečer. Já sám jsem ještě jako začátečník 

stanovil začátek svých vystoupení na dopoledne a vzpomínám si zejména na jedno 

shromáţdění, jeţ jsme uspořádali na protest proti "útlaku německých území" v mnichovské 

restauraci Kindel-Keller. Byl to tehdy největší sál v Mnichově a riziko tohoto počinu bylo 

velké. Abych příznivcům našeho hnutí a všem ostatním zájemcům návštěvu náleţitě ulehčil, 

stanovil jsem začátek shromáţdění na deset hodin v neděli dopoledne. Výsledek byl 
skličující, avšak současně mimořádně poučný: sál byl plný, dojem velkolepý, ale nálada 

ledová, nikdo neokřál a já jako řečník jsem cítil hluboké zklamání, ţádná jiskra, nebyl jsem 

schopen navázat sebemenší kontakt se svými posluchači. Nedomnívám se, ţe jsem mluvil 

hůř neţ jindy; ale účinek se zdál být nulový. Velmi nespokojen, avšak o zkušenost bohatší, 

jsem opouštěl shromáţdění. Pokusy, které jsem ještě později v tomto směru učinil, vedly ke 
stejnému výsledku. 

     Není se čemu divit. Člověk jde do divadla a shlédne představení ve tři odpoledne a totéţ 

ve stejném obsazení večer v osm hodin a bude ţasnout nad růzností působení a dojmu. 

Člověk s vyvinutým citem a schopností objasnit si sám různost tohoto dojmu, zjistí bez 

problému, ţe dojem z odpoledního představení není tak intenzivní jako představení 

večerního. U divadla snad lze říct, ţe si herec odpoledne nedává na svém vystoupení tolik 
záleţet jako navečer. Ale například film je naprosto tentýţ odpoledne jako v devět hodin 

večer. Čas sám zde vzbuzuje určité působení, stejně jako na mne působí sál. Jsou prostory, 

které nechávají člověka chladným, z těţko postihnutelných důvodů není jasné, proč 

vyvolávají tak intenzivní odpor proti vzniku jakékoliv nálady. Také tradiční vzpomínky a 

představy, jeţ existují v lidské mysli, mohou rozhodujícím způsobem podmiňovat dojem. 
Inscenace Parcifala v Bayreuthu bude působit vţdy jinak neţ na kterémkoliv jiném místě na 

světě. Tajuplné kouzlo domu na návrši starého markrabského města nelze ničím vnějším 

nahradit ani se tomu vyrovnat. 

     Ve všech těchto případech se jedná o omezení svobody lidské vůle. Nejvíce to platí 

přirozeně pro schůze, kam přijdou lidé opačného smýšlení a nyní mají být získáni pro nové, 

jiné ideje. Dopoledne a ještě i přes den se zdá byt síla vůle člověka odolná vůči pokusu 
vnutit mu jinou vůli a jiný názor. Naproti tomu večer podléhají lidé snáze síle silnějšího 

úsilí. Neboť kaţdé takové shromáţdění představuje zápas dvou protikladných sil. 

Vynikajícímu řečnickému umění silné apoštolské povahy se snáze podaří získat lidi pro nový 

názor, ty lidi, u nichţ došlo přirozeným způsobem k oslabení jejich síly k odporu, spíše neţ 

ty, kteří jsou při plné duševní síle. 
     Stejnému účelu slouţí umělé tajuplné přítmí katolických kostelů, hořící svíce, kadidlo 

apod. 

     V tomto zápase řečníka s protivníkem, který má být přesvědčen, se řečník poznenáhlu 

dopracuje k citlivosti pro psychologické předpoklady propagandy, jaká pisatelům téměř 



zcela chybí. Psané slovo tak slouţí spíše k zachování, upevnění a prohloubení jiţ osvojeného 

názoru či smýšlení. Všechny opravdu veliké historické přeměny nebyly vyvolány psaným 

slovem, byly jím nanejvýš doprovázeny. 

     Nevěřme tomu, ţe by se francouzská revoluce uskutečnila prostřednictvím filozofických 

traktátů, kdyby nenašla armádu srdcí, vedenou demagogy velkého stylu, kteří vybičovali 

vášně celkově trpícího lidu, aţ nakonec došlo k erupci vulkánu, který se stal postrachem 
celé Evropy. Stejné tak je tomu v případě největšího revolučního převratu nové doby: 

bolševická revoluce v Rusku nebyla vyvolána Leninovým psaním, nýbrţ nenávistnou 

řečnickou činností nesčetných malých a velkých apoštolů štvaní. Národ analfabetů se 

nenadchl pro komunistickou revoluci následkem teoretické četby jakéhosi Karla Marxe, 

nýbrţ následkem působení tisíců agitátorů ve sluţbě jedné ideje, jeţ byla lidu neustále 
předříkávána. Tak tomu vţdy bylo a tak to také navţdy zůstane. 

     Odpovídá to umíněné odtaţitosti od světa naší německé inteligence, která věří tomu, ţe 

spisovatel stojí vţdy duchovně výše neţ řečník. Tento názor je opravdu skvěle doloţen 

kritikou v jiţ zmíněných nacionálních novinách v konstatování, ţe lidé jsou často zklamáni, 

kdyţ se projev uznávaného řečníka objeví pojednou v tisku. Mně to připomíná jinou kritiku, 

která se mi dostala do rukou za války; vzala si pečlivě na mušku projev Lloyda Georgeho, jeţ 
byl tenkrát ministrem pro výzbroj, a došla k duchaplnému zjištění, ţe se v případě tohoto 

projevu jedná o duchovně a vědecky méněcenný a i jinak banální produkt. Dostaly se mi do 

rukou v malé broţuře některé z těchto projevů a musel jsem se rozesmát nad tím, jak pro 

tato psychologicky mistrovská díla duchovního ovlivňování masy nemá normální německý 

inkoustový rytíř ţádné porozumění. Onen člověk posuzoval tyto projevy výhradně podle 
dojmu, který zanechaly na jeho blazeovanosti, zatímco velký anglický demagog se 

koncentroval pouze na to, aby co nejúčinněji zapůsobil na masu svých posluchačů a v 

jistém smyslu na veškeré niţší anglické vrstvy. Z tohoto pohledu byly projevy tohoto 

Angličana téměř perfektní, jelikoţ svědčily o úţasné znalosti duše širokých lidových mas. 

Také jejich účinnost byla vpravdě průrazná. 

     Srovnejme s tím bezmocně koktání takového Bethmanna-Hollwega. Zdánlivě byly tyto 
projevy samozřejmé duchaplné, ve skutečnosti však ukazovaly jenom neschopnost tohoto 

muţe promluvit ke svému národu, který neznal. Přesto dokáţe průměrný vrabčí mozek 

německé písařské duše, vědecky samozřejmě vysoce vzdělané, duchovnost anglického 

ministra hodnotit podle dojmu, jaký na něj udělal projev orientovaný na působení na masy, 

a tento srovnávat s projevem německého státníka, jehoţ duchaplné ţvanění u něj 
samozřejmě našlo zalíbení. Ţe Lloyd George, co se geniality týče, tisíckrát předčil 

Bethmarma-Hollwega, dokázal tím, ţe ve svých projevech nacházel takovou formu a výrazy, 

která mu otvírala srdce jeho národa a tento národ potom beze zbytku slouţil jeho vůli. Právě 

v primitivnosti jeho projevů, v původnosti výrazových forem a uţívání lehce srozumitelných, 

jednoduchých příkladů spočívá důkaz vynikajících politických schopností tohoto Angličana. 

Neboť projev státní7ca k národu neměříme podle dojmu, jaký zanechal u univerzitního 
profesora, nýbrţ podle jeho působnosti na národ. To platí také jako měřítko pro genialitu 

řečníka. 

     Úţasný vývoj našeho hnutí, které bylo teprve před několika lety zaloţeno z ničeho a dnes 

je jiţ tak daleko, ţe je všemi vnitřními i vnějšími nepřáteli našeho národa nejostřeji 

pronásledováno, by podmíněn neustálým pouţíváním a zohledňováním shora uvedených 
poznatků. 

     Ať je literatura tohoto hnutí důleţitá jakkoliv, bude mít v naší nynější situaci větší 

význam pro jednotnou výchovu vyšších a niţších vedoucích kádrů neţ pro získávání 

nepřátelsky smýšlejících mas. Jenom velmi zřídka se přesvědčený sociální demokrat nebo 

fanatický komunista odhodlá k tomu, aby si pořídil národně socialistickou broţuru nebo 

dokonce knihu, aby si ji přečetl a získal tak přehled o našem světovém názoru nebo aby 
studoval naši kritiku názoru jeho. Dokonce i noviny jsou čteny jenom zřídka, pokud nemají 

od počátku punc stranického tisku. Ostatně by to bylo málo platné, neboť celkový obraz 

jednotlivého vydání novin je natolik pokřivený a ve svém působení roztříštěný, ţe od jednoho 

seznámení se s těmito novinami nelze očekávat ţádný vliv na čtenáře. Nelze však a nesmíme 

nikoho, pro koho jiţ několik feniků hraje roli, nutit k tomu, aby si z touhy po objektivním 
objasnění věcí předplatil nám nepřátelské noviny. Z deseti tisíců to také sotva kdo udělá. 

Teprve kdyţ hnutí zvítězí, bude pravidelně číst stranický orgán jako průběţné zpravodajství 

svého hnutí. 



     Jinak je tomu s jiţ zmiňovaným letákem! Ten si vezme leckdo do ruky, zejména dostane-

li jej zdarma, a to tím spíše, kdyţ jiţ v nadpisu bude obsaţeno a plasticky zpracováno téma, 

o němţ se momentálně všude hovoří. Po více méně zevrubném prohlédnutí takového letáku 

bude člověk upozorněn na nový pohled a názor na věc a dokonce i na nové hnutí. Tím však 

bude i v optimálním případě dán pouze malý podnět, nikdy ale dokonaná skutečnost. Neboť 

i leták můţe pouze něco podnítit nebo na něco poukázat, přičemţ účinek se dostaví pouze ve 
spojení s následným poučením čtenáře. Tímto poučením je a vţdycky bude pouze masové 

shromáţdění. 

     Masové shromáţděni je však důleţité také proto, ţe na něm jednotlivec, který se nejprve 

jako budoucí příznivec mladého hnutí cítí osamocen a lehce propadá obavám, ţe je sám, 

dostane poprvé obraz většího společenství, coţ působí na většinu lidí jako posila a 
povzbuzení. Takový člověk by v rámci roty nebo praporu, obklopen svými kamarády, 

nastupoval s lehčím srdcem do útoku, neţ kdyby byl sám a odkázán jenom na sebe. Ve 

smečce se cítí vţdycky bezpečněji, i kdyby ve skutečnosti bylo proti tomu tisíc důvodů. 

     Společenství velkého shromáţdění neposiluje pouze jednotlivce, ale spojuje a napomáhá 

k vytváření kolektivního ducha. Člověk, který je coby první nositel nového učení ve svém 

podniku nebo v dílně vystaven těţkému nátlaku, potřebuje nutně ono posílení, jeţ spočívá v 
přesvědčení, ţe je článkem a bojovníkem velkého a rozsáhlého sdruţení. Dojem tohoto 

sdruţení pocítí hned poprvé na masovém shromáţdění. Kdyţ ze svého malého pracoviště 

nebo z velkého provozu, kde se cítí být nepatrným, navštíví poprvé masové shromáţdění a 

má kolem sebe tisíce lidí stejného smýšlení, kdyţ jako hledající je vtaţen do mocného 

působení sugestivního opojení a nadšení tří aţ čtyř tisíc jiných lidí, kdyţ mu viditelný 
úspěch a souhlas tisíců potvrzují správnost nového učení a poprvé v něm vzbudí 

pochybnost o pravdivosti jeho dosavadního přesvědčení - potom podlehne kouzelnému vlivu 

toho, co označujeme slovem masová sugesce. Chtění, touha, ale i síla tisíců se akumulují v 

kaţdém jednotlivci. Člověk, který s pochybnostmi a nerozhodný přišel na takové 

shromáţdění, je opouští vnitřně upevněn: stal se článkem společenství. Na toto nesmí 

národně socialistické hnutí nikdy zapomenout a zejména se nesmí nechat nikdy ovlivnit 
těmi měšťáckými hlupáky, kteří všechno vědí lépe, přesto však prohráli velký stát, včetně 

své existence a vlády své třídy. Jsou strašně chytří, všechno umí a všechno ví - jen jedno 

nepochopili: jak zabránit tomu, aby německý národ padl do náruče marxismu. V tom 

ţalostně a uboze selhali, takţe nynější domýšlivost je pouhá ješitnost, jako hrdost vedle 

hlouposti.  
     Kdyţ tito lidé nepřiznávají mluvenému slovu ţádnou hodnotu, činí tak pouze proto, ţe se 

díkybohu jiţ sami přesvědčili o neúčinnosti svého vlastního planého povídání.  

      

ZÁPAS S RUDOU FRONTOU 

 

     V letech 1919/20 a také v roce 1921 jsem osobně navštívil takzvaná občanská 
shromáţdění. Působila na mě stejným dojmem jako povinná lţička rybího tuku v dětství. 

Člověk by jej měl uţívat, prý je velmi prospěšný, ale je odporný! Kdyby byl německý národ 

svázán a násilím vtaţen na takovéto "občanské manifestace" a do konce kaţdé akce by byly 

zamčeny dveře a nikdo nepuštěn ven, mohlo by to snad za několik století vést k úspěchu. 

Otevřeně k tomu musím dodat, ţe by mě poté pravděpodobně ţivot jiţ nebavil a také uţ bych 
raději nechtěl být Němcem. Protoţe to, díkybohu, nelze, neměl by se člověk divit, ţe se 

zdravý a nezkaţený lid vyhýbá "občanským masovým shromáţděním" jako čert svěcené 

vodě. 

     Poznal jsem je, proroky občanského světového názoru a skutečně se nedivím, nýbrţ 

rozumím, proč nepřikládají mluvenému slovu ţádný význam. Tenkrát jsem navštívil 

shromáţděni Demokratů, Německých nacionalistů, Německých lidovců a také Bavorských 
lidovců (bavorské Centrum). Čeho si člověk přitom ihned všiml, byla homogenní jednolitost 

posluchačů. Byli to téměř výlučně členové strany, kteří se těchto veřejných manifestací 

zúčastnili. To celé, bez jakékoliv discipliny, připomínalo spíše nudný karetní klub, neţ 

shromáţdění lidu, který právě prodělává svou velkou revoluci. 

     Aby byla udrţena tato přátelská atmosféra, činili se přednášející co mohli. Mluvili, nebo 
lépe řečeno většinou předčítali své projevy ve stylu duchaplných novinových článků nebo 

vědeckých pojednání, vynechávali všechna silná slova a občas vyřkli nějaký ten slaboduchý 

profesorský ţert, při němţ se ctihodný předsednický stůl povinně zasmál, nikoliv hlasitým a 

nakaţlivým smíchem, ale vznešeně tlumeně a zdrţenlivě. 



     A především ten předsednický stůl! Jedenkrát jsem se zúčastnil shromáţdění ve 

Wagnerově sále v Mnichově. Bylo to shromáţdění u příleţitosti výročí Bitvy národů u Lipska. 

Proslov měl jeden ctěný starý pan profesor nějaké univerzity. Na pódiu sedělo 

představenstvo. Vlevo jeden s cvikrem, vpravo jeden s cvikrem a uprostřed jeden bez cvikru. 

Všichni tři důstojní, aţ měl člověk dojem soudního dvora, který má v úmyslu dát někoho 

popravit, nebo svátečního křtu novorozence, kaţdopádně něčeho církevně posvátného. 
Takzvaný projev, který by se pravděpodobně dobře vyjímal v tiskové podobě, byl ve svém 

účinku jednoduše hrozný. Jiţ po tři čtvrtě hodině se nacházelo celé shromáţdění ve stavu 

transu, který byl přerušován odchody jednotlivých pánů a paniček, pohybem servírek a 

zíváním stále většího počtu posluchačů. Tři dělníci, kteří přišli na shromáţdění buď ze 

zvědavosti nebo z pověření, za kterými jsem stál, se na sebe občas podívali s pohrdavým 
úšklebkem. Poté, poštuchujíce se vzájemně lokty, se v tichosti ze sálu vytratili. Bylo na nich 

vidět, ţe v ţádném případě nechtěli rušit. V případě tohoto shromáţděni to v ţádném 

případě nebylo nutné. Konečně se zdálo, ţe se schůze blíţí ke konci. Profesor, jehoţ hlas 

stále a stále zeslaboval, ukončil svou přednášku. Zdvihl se hlavní předsedající shromáţdění, 

který seděl uprostřed mezi pány s cvikry. Jásavě oslovil přítomné "německé sestry a bratry" 

v tom smyslu, jak velký pocit díků za tuto jedinečnou, 
     nádhernou, do hloubky jdoucí, základů se dotýkající a pocity oplývající přednášku by 

chtěl vyjádřit panu profesoru X. Neboť tato byla ve vlastním smyslu slova "vnitřním 

záţitkem", moţno říci aţ "činem". Bylo by znesvěcením této posvátné chvíle, kdyby nyní 

někdo chtěl pokračovat diskusí. A proto ve smyslu přání všech přítomných se od diskuse 

upouští a místo toho se všichni vyzývají, aby povstali a jednohlasně zvolali "Jsme jednotným 
bratrským národem" atd. Konečně nás vyzval ke zpěvu německé národní hymny. 

     A začali. Připadalo mi, ţe jiţ při zpěvu druhé sloky ubývalo hlasů. Refrén byl ale opět 

zpíván naplno. U třetí sloky se zesílilo mé podezřeni, ţe moţná ne všichni znají jaksepatří 

text. Při této písni je však podstatné to, zní-li vroucně ze srdce německo-národní duše 

vzhůru k nebi. 

     Poté shromáţdění skončilo. Kaţdý pospíchal, aby byl co nejdříve venku. Někteří šli na 
pivo, jiní na kávu a další na čerstvý vzduch. Ano, ven na čerstvý vzduch, jen ven! To byl i 

můj jediný pocit. A toto shromáţdění má slouţit apotheose hrdinného zápasu statisíců 

Prusů a Němců? Hanba a ještě jednou hanba! 

     Tak nějak se to vládě líbí. Je to samozřejmě "pokojné" shromáţdění. Tady nemusí mít 

ministr pro klid a pořádek strach, ţe vlny nadšení překročí úřední měřítko občanské 
spořádanosti a davy lidí, omámené nadšením, nejdou ze sálu do kaváren a nespěchají do 

hostinců, nýbrţ ve čtyřstupu jednotným krokem s písní na rtech mašírují ulicemi města a 

tím přidělávají pořádkové policii nepříjemnosti. 

     Ne, s takovými státními občany můţe být zcela spokojen. 

     Oproti tomu nebyla nacionálně socialistická shromáţdění ţádná "pokojná" shromáţdění. 

Zde se setkávaly vlny dvou světonázorů, a ty nekončily zpěvem nějaké patriotické písně, 
nýbrţ fanatickým výbuchem lidové národní vášně. 

     Uţ od začátku bylo důleţité, aby bylá na našich shromáţděních zajištěna slepá disciplina 

a autorita organizačního vedení. Neboť to, co jsme říkali, nebylo povídání občanských 

"referentů", nýbrţ řeč svým obsahem a formou určené k v provokováni střetů. A nepřátelé 

byli na našich shromáţděních! Často přicházeli ve velkých skupinách, s provokatéry mezi 
sebou. Na kaţdém z těchto obličejů se značilo přesvědčení: Dnes s vámi skoncujeme! 

     Ano, jak často k nám tenkrát takovéto kolony přicházely, naši přátelé rudé barvy! Měli 

předem uloţený úkol nás rozehnat a tím s námi skoncovat. Jak často se to vše nacházelo na 

váţkách a jen bezohledná energie našich vedoucích shromáţdění a naší pořádkové sluţby 

mohla odvrátit záměry protivníka. 

     Měli všechny důvody k podráţděni. Na naše shromáţdění je přitahovala jiţ rudá barva 
našich plakátů. Běţní občané nerozuměli tomu, proč pouţíváme rudou barvu bolševiků a 

viděli za tím něco jiného. Německonacionální duchové si stále našeptávali podezření, ţe my 

jsme prý v podstatě jen určitým druhem marxismu, dokonce snad zakukleni marxisté nebo 

moţná snad socialisté. Tyto hlavy nepochopily rozdíl mezi socialismem a marxismem 

dodnes. Obzvlášť poté, co objevili, ţe se na našich shromáţděních neoslovujeme "dámy a 
pánové", nýbrţ jen "soukmenovče a soukmenovkyně", a mezi sebou jsme si říkali stranický 

soudruhu. Tím byl našimi protivníky dokazován náš marxistický duch. Jak často jsme se 

otřásali smíchy před naivitou občanského strachu, tváří v tvář jejich bezradnosti o našem 

původu, záměru a cíli! 



     Rudou barvu našich plakátů jsme si zvolili po přesném a důkladném uváţení, abychom 

provokovali levičáky, aby se rozhořčili a navštěvovali naše shromáţdění, aby je narušovali. 

Tímto způsobem jsme mohli oslovit další lidi. 

     Bylo skvělé pozorovat jejich bezradnost, bezmocnost a měnící se taktiku. Ponejprv 

vyzývali své příslušníky, aby si nás nevšímali a vyhýbali se našim shromáţděním. To bylo 

také všeobecně dodrţováno. 
      V průběhu času nás přesto někteří začali navštěvovat a bylo jich stále víc a víc. Vliv 

našeho učení se stával viditelnější. Vedení našich protivníků se pozvolna stávalo nervózní, 

aţ došlo k názoru, ţe není moţné věčně jen přihlíţet tomuto vývoji, ale ţe je nutno jej 

ukončit terorem. "Třídně uvědomělý proletariát" byl vyzýván k návštěvě našich shromáţděni, 

aby se "monarchističtí reakcionářští štváči a jejich vedení setkali s pěstmi proletariátu. 
     Stalo se, ţe naše shromáţdění bylo jiţ tři čtvrtě hodiny před začátkem zaplněno dělníky. 

Byli podobni sudu střelného prachu, na kterém jiţ leţí hořící doutnák a kaţdým okamţikem 

vyletí do povětří. Ale stalo se jinak. Tito lidé přišli jako naši nepřátelé a odcházeli, kdyţ uţ ne 

jako naši stoupenci, tak v přemýšlení o správnosti jejich vlastního přesvědčení. Pozvolna se 

stávalo, ţe se po mé tříhodinové přednášce stoupenci a nepřátelé splynuli v jednu nadšenou 

masu. Tam byl kaţdý signál k rozbití a rozehnání schůze marný. 
     A tady z nás začali mít levicoví vůdcové váţný strach a taktika se otočila. Bylo přijato 

stanovisko, ţe jedině správné je zakázat dělníkům zásadně vstup na naše shromáţdění. 

Potom jiţ nechodili, ale někteří přece. A za krátký čas začala hra opět od začátku. Zákaz 

nebyl dodrţován a soudruzi přicházeli stále ve větším počtu. Opět nakonec zvítězili 

přívrţenci radikální taktiky. Měli nás rozbit. 
     Kdyţ se po dvou, třech často také osmi nebo desíti shromáţdění ukázalo, ţe tzv. rozbití 

se lehčeji řekne neţ vykoná, a ţe výsledkem kaţdého dalšího shromáţdění je úbytek rudých 

bojovných skupin, bylo vydáno nové heslo: "Proletáři, soudruzi a soudruţky! Vyhýbejte se 

shromáţděním nacionálně socialistických štváčů!" 

     Rovněţ tak stále se měnicí taktiku bylo vidět v rudém tisku. Nejprve se o nás vůbec 

nepsalo a kdyţ se tisk přesvědčil o nesmyslnosti tohoto počínáni, přikročil opět k pravému 
opaku. Kaţdý den byla o nás "zmínka", aby vysvětlila pracujícím, jací jsme směšní. Po 

určitém čase museli tito pánové pocítit, ţe nám to nevadí, ale právě naopak. Přirozeně se 

kladla otázka, proč je nám věnováno v tisku tolik slov, kdyţ jsme prý jen k smíchu. Lidé 

začínali být zvědaví. Poté otočili a bylo s námi po určitý čas jednáno jako s úhlavními 

nepřáteli lidstva. Byl to článek za článkem, ve kterých bylo poukazováno na naše zločiny a 
neustále dokazovány nové a nové, skandální příhody si od A do Z novináři vycucávali z 

prstů. O neúčinnosti těchto útoků se zakrátko přesvědčili, v podstatě to všechno jen 

napomáhalo tomu, ţe se na nás soustředila všeobecná pozornost. 

     Tenkrát jsem zastával názor: Je úplně jedno, ţe se nám posmívají nebo ţe nám nadávají, 

ţe nás prezentují jako šašky nebo jako zločince. Důleţité je, ţe o nás ví, ţe se o nás stále 

píše a ţe se v očích dělníků jevíme jako síla, se kterou je toho času rozepře. Co jsme ve 
skutečnosti a co skutečně chceme, to jednoho dne té ţidovské tiskové smečce ukáţeme. 

     Důvodem, proč tenkrát většinou nedocházelo k rozbití našich shromáţdění byla však 

také neuvěřitelná zbabělost vedení našich protivníků. Ve všech kritických případech posílali 

napřed malé hlupáky, sami však očekávali výsledky jejich akce mimo naše schůzovní sály. 

     Téměř vţdy jsme byli o úmyslu nepřátel velice dobře informováni. Nejen proto, ţe jsme z 
dobrých důvodů ponechali mnohé naše stranické soudruhy v rudých formacích, ale také 

proto, ţe rudí zákulisní původci byli velice upovídaní, coţ se v našem německém národě 

ostatně vyskytuje velmi často. Nemohli udrţet v tajnosti nic co uvařili, začali kdákat dříve, 

neţ snesli vejce. Tak jsme se vţdy dostatečně připravili, aniţ by samo rudé komando tušilo, 

jak blízko bylo vyhazovu. 

     Čas nás donutil vzít ochranu našich shromáţděni do svých rukou. S úřední ochranou se 
počítat nedalo, ba naopak, ta nahrávala rušitelům. Neboť jediným skutečným úspěchem 

úředního zásahu uskutečněného policií bylo zrušení shromáţdění. A to byl vlastně jediný cíl 

rušitelů. Policejní praxe vytvářela svou nevhodnou činností tolik nezákonností, kolik si jen 

člověk můţe představit. Kdyţ je totiţ některému úřadu známo, ţe někdo ohroţuje 

shromáţdění, není zavřen ohroţující, ale je zakázáno shromáţdění. Na takovou moudrost byl 
policejní duch náleţitě hrdý. Nazýval to "preventivní opatření k zabráněni nezákonnosti". 

     Odhodlaný bandita má tedy v kaţdé době moţnost, aby zabránil řádnému občanovi v 

jeho politické činnosti. Pod heslem "klid a pořádek" se státní autorita sklání před banditou a 

vyzývá občana, aby jej laskavě neprovokoval. Například chtějí-li národní socialisté uspořádat 



na určitém místě své shromáţdění a odbory řeknou, ţe by to vedlo k nepřátelskému odporu 

jejich členů, neposadí policie tyto vyděrače za mříţe, ale zakáţe naše shromáţděni. Ano, tyto 

orgány zákona mají dokonce tu neuvěřitelnou nestydatost, ţe nám nesčetněkrát oznámily 

takové rozhodnutí písemně. Abychom se uchránili před takovými eventualitami, museli jsme 

se starat o to, aby byl kaţdý pokus o narušení zmařen jiţ v zárodku. 

     Je ale třeba vzít v úvahu i následující: Kaţdé shromáţděni, které je ochraňováno pouze 
policií, diskredituje pořadatele v očích širokých mas. Shromáţdění, jehoţ pořádáni je 

zabezpečeno policejně, nepůsobí přitaţlivě, tudíţ sniţuje předpoklady ke získání niţších 

vrstev obyvatelstva, které je evidentně vţdy pouţitelnou silou. Tak jako odváţný muţ získá 

srdce ţeny snáze neţ zbabělec, tak získá srdce lidu hrdinné hnutí dříve neţ zbabělci, kteří 

jsou drţeni při ţivotě jen policejní ochranou. 
     Právě z tohoto posledního důvodu se musí mladá strana postarat o uhájení své 

existence, o svou ochranu a obranu před nepřáteli. 

     Ochrana schůze se zakládá: 

     1. Na energickém a psychologicky správném vedeni shromáţdění. 

     2. Na organizované pořádkové sluţbě. 

     Kdyţ jsme my, nacionální socialisté pořádali tenkrát shromáţdění, byli jsme sami jeho 
pány a ne někdo jiný. Na toto panské právo jsme kladli v kaţdé minutě velký důraz. Naši 

nepřátelé věděli 

     velice přesně, ţe kdo provokoval, ten letěl. A to nás byl jen tucet uprostřed poloviny 

tisíce. Na tehdejších shromáţděních, především mimo Mnichov, nás bylo pět, deset, šestnáct 

nacionálních socialistů mezi pěti, šesti, sedmi nebo osmi sty protivníky. Netrpěli jsme ţádné 
provokace. Návštěvníci našich shromáţdění věděli velice dobře, ţe se raději necháme 

umlátit, neţ abychom kapitulovali. Bylo to častěji neţ jednou, ţe se hrstka našich soudruhů 

hrdinně prosadila proti řvoucí a mlátící rudé přesile. Jistě by v takových případech oněch 

patnáct nebo dvacet našich muţů nakonec podlehlo. Avšak ti druzí věděli, ţe předtím by 

nejméně dvojnásobek nebo i více z nich mělo rozbité lebky a to neradi riskovali. 

     Učili jsme se studiem technik marxistických a občanských shromáţdění a něco jsme se 
naučili. Marxisté měli odjakţiva slepou disciplínu, takţe myšlenka na rozbití jejich 

shromáţdění z občanské 

     strany nepřipadala v úvahu. O to více se zabývali rudí takovými záměry. Přivedli je téměř 

k dokonalosti a šli aţ tak daleko, ţe ve velkých oblastech Říše bylo nemarxistické 

shromáţdění označováno jako provokace proletariátu. Obzvlášť poté, co jejich vůdcové 
zavětřili, ţe se při shromáţděních můţe jednat také o jejich seznam hříchů, čímţ by došlo k 

odhalení jejích lţivých a podvodných praktik. Kdyţ bylo nějaké takové shromáţdění 

ohlášeno, zdvihl se zběsilý pokřik rudého tisku. Přitom se tito principiální pohrdači zákony 

ihned začali obracet na úřady s nutnou i výhruţnou prosbou: okamţitě zabránit 

"provokování proletariátu". Podle velikosti úředního plešatce si volili taktiku a docilovali 

úspěchy. Kdyţ se však na takovémto místě mimořádně nacházel skutečný německý úředník 
a nikoliv jen úřednická kreatura a ten zamítl tuto nestydatou drzost, následoval známý 

poţadavek, takovou "provokaci proletariátu" netrpět, masově se příslušné schůze zúčastnit a 

"pěstí dělnické třídy překazit měšťáckým kreaturám jejich hanebné dílo". 

     Je třeba alespoň jednou vidět občanské shromáţdění a zaţít jeho plačtivé, ustrašené 

předsednictvo! Často bývají taková shromáţdění odvolána jiţ po pouhých výhruţkách. Byl 
zde stále velký strach, takţe místo toho, aby shromáţdění začínalo v osm hodin, začínalo 

většinou v tři čtvrtě na devět nebo aţ v devět. Předsedající si dal záleţet a nejméně dvaceti 

devíti poklonami vysvětloval přítomným "pánům z opozice", jak on a všichni přítomní jsou 

vnitřně potěšeni (jasná leţ!) návštěvou pánů, kteří na jejich straně nestojí, protoţe jedině na 

společných diskusních večerech (které tímto dopředu slavnostně přislíbil) se mohou názory 

sobě přiblíţit a dospět ke vzájemnému porozumění. Přitom ještě jedním dechem dodával, ţe 
není v ţádném případě úmyslem tohoto shromáţdění vyvracet lidem jejich dosavadní názory. 

To v ţádném případě, kaţdý by se měl chovat podle svých vlastních názorů a nechat 

druhému také tuto moţnost, a proto prosí nechat přednášejícího dokončit jeho projev, který 

stejně nebude trvat dlouho, a nenabízet světu také na tomto shromáţdění zahanbující 

představení vnitřní německé bratrské nelásky... Brrrr! 
     Ale bratrský lid na levici neměl pro to většinou ţádné pochopení a přednášející, ještě neţ 

začal, musel pod tlakem divokých uráţek skončit, a člověk měl nezřídka dojem, ţe snad 

ještě děkuje osudu za rychlé skončení svého martýria. Teatrálně opouštěli měšťanští 



toreadoři schůzí arénu, pokud neletěli ze schodů s boulemi na hlavách, coţ se také často 

stávalo. 

     Konečně tu bylo pro marxisty něco nového, naše první shromáţdění a obzvlášť jejich 

organizace. Přicházeli dovnitř s přesvědčením, ţe u nás budou samozřejmě předvádět tytéţ 

hrátky, na které byli zvyklí. "Dnes je s tím konec!" Mnohý z nich pronášel velkohubě tuto 

větu při vstupu do našeho sálu, ale neţ se stačil podruhé ozvat, uţ byl venku. U nás bylo 
úplně jiné vedení schůzí. Nikdy jsme neprosili, aby někdo milostivě nechal dokončit 

přednášejícího, nikomu jsme předem neslibovali nekonečnou diskusi, nýbrţ jsme dali jasně 

najevo, ţe pány shromáţdění jsme my a z tohoto důvodu zde máme domácí právo a kaţdého, 

kdo se snaţil výkřiky rušit, jsme okamţitě a bez milosti vyhodili. Pokud zbude čas a bude-li 

se nám to hodit, bude diskuse, kdyţ ne, tak ne, a nyní má slovo náš referent pan XY. 
     Byli z toho překvapeni. Měli jsme přísně organizovanou pořádkovou ochranu sálu. U 

občanských partají se skládala tato ochrana nebo lépe pořádková sluţba z muţů, kteří věřili 

na respekt a autoritu 

     vzhledem ke svému stáří. Protoţe se ale marxisticky poštvaná masa ani v nejmenším 

nestarala o autoritu, stáří a respekt, byla existence této občanské ochrany sálu prakticky 

bezvýznamná. Já jsem hned na začátku řady našich velkých shromáţdění zavedl organizaci 
ochrany sálu jako pořádkovou sluţbu, která zahrnovala zásadně silné a zdatné mladíky. 

Zčásti to byli kamarádi, které jsem znal z vojenské sluţby, další byli nově získaní straničtí 

soudruzi, jeţ byli školeni a vychováváni v tom smyslu, ţe teror lze přemoci pouze terorem, ţe 

na této zemi mají úspěch pouze lidé odváţní a rozhodní, ţe bojujeme za obrovskou ideu, 

která je tak veliká a vznešená, ţe si zaslouţí být zaštiťována a chráněna do poslední kapky 
krve. Byli proniknuti učením, ţe kdyţ mlčí rozum a násilí má poslední slovo, nejlepší 

obranou je útok, ţe náš pořádkový oddíl musí mít takovou pověst, ţe není debatním klubem, 

nýbrţ ke všemu odhodlaným bojovým společenstvím. 

     Jak by se této mládeţi taková hesla nelíbila! Tato válečná generace je zklamaná a 

pobouřená, naplněná hnusem a ošklivosti nad měšťáckou zbabělou impotencí. 

     Tak bylo kaţdému hned jasné, ţe revoluce byla moţná skutečně jen díky katastrofálnímu 
občanskému vedení našeho národa. Tenkrát by zde byly pěsti, ochotné chránit německý 

národ, ale chyběly mozky, které by rozhodly o jejich nasazení. Oči mladých se rozsvítily, 

kdyţ jsem jim vysvětloval nutnost jejich mise a ujišťoval je, ţe všechna moudrost na této 

zemi nebude mít úspěch, nevstoupí-li do jejich sluţeb síla, která ji zaštítí a ochrání, ţe 

mírná a laskavá bohyně míru můţe působit pouze po boku boha války a ţe kaţdý velký čin 
tohoto míru vyţaduje ochranu a pomoc síly. Jak si nyní uvědomovali mnohem ţivějším 

způsobem myšlenku povinné vojenské sluţby! Nikoliv v zkostnatělém smyslu starých 

úřednických duší, stojících ve sluţbách mrtvé autority mrtvého státu, nýbrţ v ţivém poznání 

povinnosti jednotlivce poloţit ţivot za bytí svého národa, vţdy a kdekoliv. 

     A jak nastupovala tato mládeţ? Jako hejno sršňů vlétli na rušitele našich shromáţdění, 

bez ohledu na jejich přesilu, ať byla sebevětší, bez ohledu na rány a krvavé oběti, zcela 
naplněna velkou myšlenkou vytvořit volnou cestu svaté misi našeho hnutí. Jiţ v létě 1920 

dostávala organizace pořádkových oddílů pevnou formu, počátkem roku 1921 se tyto začaly 

členit do setnin a ty zase do skupin. Bylo to nezbytně nutné, Neboť mezitím se naše 

přednášková činnost neustále rozrůstala. Scházeli jsme se i nadále často v sále 

mnichovského Dvorního pivovaru, ještě častěji však ve větších sálech tohoto města. 
Slavnostní sál Občanského pivovaru a mnichovský Kindl-Keller zaţily na podzim a v zimě 

1920/21 stále mohutnější masová shromáţdění a obraz byl stejný: Shromáţděni NSDAP 

musela být jiţ tehdy většinou před zahájením policejně uzavřena kvůli přeplnění. Organizace 

našich pořádkových oddílů nastolila jednu velmi důleţitou otázku, kterou bylo třeba řešit. 

Hnutí nemělo dosud ţádný stranický znak a ţádnou vlajku. Neexistence těchto symbolů 

nepředstavovala pouze okamţitou nevýhodu, byla nepřijatelná i pro budoucnost. Nevýhody 
spočívaly především v tom, ţe stranickým soudruhům chybělo jakékoli vnější označení 

sounáleţitosti, zatímco pro budoucnost bylo neakceptovatelné, obejít se bez znaku, který by 

měl charakter symbolu hnutí a jako takový by byl protikladem Internacionály. 

     Psychologický význam takového symbolu jsem měl moţnost poznat nejednou jiţ za svého 

mládí a také citově pochopit. Po válce jsem zaţil v Berlíně masové shromáţdění marxismu 
před Královským zámkem a parkem. Moře rudých vlajek, rudé pásky a rudé květy propůjčily 

tomuto shromáţdění, jehoţ se zúčastnilo odhadem sto dvacet tisíc lidí, vnějškově velmi 

mocný dojem. Sám jsem mohl cítit a porozumět tomu, jak lehce můţe prostý člověk z lidu 

propadnout sugestivnímu kouzlu tak grandiózně působivé podívané. Měšťanský tábor, který 



z pohledu politických stran neprezentuje nebo nezastává vůbec ţádný světový názor, neměl 

také ţádné vlastní vlajky. Sestával z "vlastenců" a ti běhali v říšských barvách. Kdyby tyto 

barvy byly symbolem určitého světového názoru, dalo by se pochopit, ţe majitelé státu 

spatřují v jeho vlajce a jejích barvách také symboliku svého světového názoru. Tak tomu 

však nebylo. Říše vznikla bez přičinění německého měšťanstva a její vlajka se zrodila z klínu 

války. Tím však byla ve skutečnosti pouhou státní vlajkou a neobsahovala ţádný význam ve 
smyslu zvláštní světonázorové mise. 

     Pouze na jednom místě německy mluvící oblasti existovalo něco jako občanská stranická 

vlajka, a to v německém Rakousku. Část tamního nacionálního měšťanstva si zvolila za 

stranickou vlajku barvy osmačtyřicátého roku - černou, rudou a zlatou - čímţ vznikl 

symbol, který byl sice světonázorově bez významu, avšak z hlediska státní politiky měl 
revoluční charakter. Největšími nepřáteli této černo-rudo-zlaté vlajky byli - a to by se dnes 

nemělo zapomínat - sociální demokraté a křesťanšti sociálové, případně klerikálové. Neboť 

právě oni tenkrát tyto barvy nadávkami znečistili a pošpinili, stejně jako později roku 1918 

vláčeli špínou vlajku černo-bílo-rudou. Ostatně byly barvy černá-rudá-zlatá německých 

stran starého Rakouska barvami roku 1848, tedy doby, která mohla být fantastická a 

kterou reprezentovaly jednotlivé čestné německé duše, i kdyţ neviditelně stál v pozadí Ţid 
jako strůjce všeho. Teprve však vlastizradou a nestydatým začachrováním německého 

národa a majetku se stala tato vlajka pro marxismus a Centrum sympatickou, takţe ji dnes 

uctívají jako nejvyšší svátost a zakládají korouhve na ochranu této, jimi zneuctěné vlajky. 

     Aţ do roku 1920 nestála proti marxismu ve skutečnosti ţádná vlajka, která by 

světonázorově ztělesňovala polární protiklad vůči tomuto. Neboť kdyţ se německé 
měšťanstvo po roce 1918 neodhodlalo k tomu, aby jako svůj symbol převzalo onu nyní náhle 

znovuobjevenou černo-rudo-zlatou Říšskou vlajku, nemělo by stejně ţádný program pro 

budoucnost, jeţ by odpovídal novému vývoji, ledaţe by se rozhodlo pro myšlenku 

rekonstrukce bývalé Říše. 

     A této myšlence vděčí černo-bílo-rudá vlajka staré Říše za své znovuzrození jako vlajka 

našich takzvaných národně měšťanských stran. 
     Je jasné, ţe symbol poměrů, které byl y za neslavných okolností a průvodních jevů 

marxismem překonány, se sotva hodí jako znamení, pod kterým má být tentýţ marxismus 

zničen. Jakkoliv posvátné a drahé musejí být tyto staré překrásné barvy v jejich mladistvém 

seskupeni kaţdému slušnému Němci, který pod nimi bojoval a viděl oběti mnoha dalších, 

není tato vlajka vhodná jako symbol boje o budoucnost. 
     Na rozdíl od měšťanských politiků jsem v našem hnutí vţdy zastával názor, ţe pro 

německý národ je štěstím to, ţe ztratil svou starou vlajku. Co dělá republika pod svou 

vlajkou, to nám můţe být jedno. Z hloubi srdce však bychom měli děkovat osudu za to, ţe 

milostivě uchránil nejslavnější válečnou vlajku všech dob před tím, aby byla pouţita jako 

prostěradlo potupné prostituce. Současná Říše, která prodává sebe a své občany, nesmí 

pouţívat čestnou černo-bílo-rudou vlajku hrdinů. 
     Dokud trvá listopadová hanba, aŤ si nosí svůj vnější obal a nepokouší se ukrást ten, 

který pochází z počestné minulosti. Naši měšťanští politici by si měli vrýt do svědomí: kdo si 

přeje pro tento stát černo-bilo-rudou vlajku, dopouští se krádeţe na naší minulosti. Někdejší 

vlajka se hodila skutečně pouze pro někdejší Říši a to stejně tak, jako si díkybohu nynější 

republika zvolila pro sebe odpovídající vlajku. Hnutí, jeţ v tomto smyslu dnes bojuje proti 
marxismu, musí jiţ ve své vlajce nést symbol nového státu. 

     Otázka nové vlajky, tzn. jak má vypadat, nás tehdy velmi zaměstnávala. Ze všech stran 

přicházely návrhy, které však byly většinou víc dobře míněné neţ zdařilé. Neboť nová vlajka 

měla být jednak symbolem našeho boje a stejně tak měla mít silnou plakátovou působnost. 

Kdo se zabýval intenzivně masou lidu, uvědomí si ve všech těchto zdánlivých maličkostech 

důleţitost věci. Působivý znak můţe dát ve stotisících případů prvotní podnět k zájmu o 
hnutí. 

     Z tohoto důvodu jsme museli zamítnout všechny návrhy identifikovat naše hnutí bílou 

vlajkou, jak bylo navrhováno, se starým státem či správněji se slabošskými stranami, jejichţ 

jediný politický cíl je znovunastolení starých poměrů. Kromě toho bílá není nijak strhující 

barva. Hodí se pro společenství cudných panen, avšak nikoliv pro převratné hnutí revoluční 
doby. 

     Také černá barva byla navrhována: sama o sobě je vhodná pro dnešní dobu, avšak 

neobsahuje ţádnou nějak významnou symboliku úsilí našeho hnutí. Kromě toho není dost 

strhující. 



     Kombinace bílo-modrá, přes její esteticky nádherné působení, byla zamítnuta proto, ţe 

se jedná o barvy jednoho německého státu a jednoho politického postoje nevalné pověsti 

vzhledem k partikulární úzkoprsosti. Ostatně i zde bylo moţné stěţí nalézt odkaz na naše 

hnutí. Totéţ platilo pro kombinaci černá-bílá. 

     Černo-rudo-zlatá nepřicházela v úvahu. Stejně tak černo-bílo-rudá, a to z výše 

uvedených důvodů, a určitě nikoli v dosavadním pojetf. 
     Já jsem se vţdy zasazoval za ponecháni si starých barev, nikoliv pouze proto, ţe jsou pro 

mne jako vojáka tím nejposvátnějším, co znám, ale také proto, ţe ve svém estetickém 

působení nejvíce odpovídají mému citu. Musel jsem bez výjimky odmítat nesčetné návrhy, 

jeţ tenkrát přicházely z kruhů našeho mladého hnutí, přičemţ většina z nich do staré vlajky 

vkládaly hákový kříţ. Jako vůdce jsem nechtěl okamţitě vystoupit na veřejnost s vlastním 
návrhem, neboť bylo přece moţné, ţe ten či onen bude stejně dobrý nebo i lepší. Skutečně 

jeden zubní lékař ze Štarnberku dodal nikoliv špatný návrh, který se ostatně velmi blíţil 

tomu mému, měl však jednu chybu, a sice hákový kříţ s ohnutými háky byl vkomponován 

do bílého kruhu. Sám jsem mezitím po nesčetných pokusech stanovil definitivní formu, 

vlajku z rudé základní látky s jedním bílým kruhem a v jeho středu černý hákový kříţ. 

Posléze jsem našel určitý poměr mezi velikostí vlajky a velikostí bílého kruhu, jakoţ i formu 
a proporce hákového kříţe. A při tom zůstalo.  

     Ve stejném duchu byly ihned objednány pásky na rukávy pro pořadatelské oddíly, a to 

rudá páska, na níţ se rovněţ nachází bílý kruh s černým hákovým kříţem. Také stranický 

znak byl navrţen podle stejného vzoru: bílý kruh na rudém pozadí a uprostřed hákový kříţ. 

Mnichovský zlatník Suß dodal první pouţitelný a dosud pouţívaný návrh. 
     V létě 1920 byla poprvé nová vlajka prezentována veřejnosti. Hodila se výtečně k našemu 

mladému hnutí. Byla stejně mladá a nová jako hnutí samo. Nikdo ji předtím neviděl, 

působila tenkrát jako hořící pochodeň. Všichni jsme tenkrát pociťovali téměř dětskou 

radost, kdyţ jedna věrná stranická soudruţka návrh poprvé zhotovila a vlajku dodala. Jiţ o 

několik měsíců později jsme se zabývali v Mnichově tím, jak rozšířit nový symbol hnutí, k 

čemuţ přispěly zejména stále významnější pořádkové oddíly. 
     A v pravdě je to symbol! Nejen proto, ţe prostřednictvím námi všemi vroucně milovaných 

barev, které kdysi přinesly německému národu tolik cti, projevujeme naši úctu před 

minulostí, ale byla rovněţ i nejlepší personifikací úsilí našeho hnutí. Jako národní socialisté 

spatřujeme v naší vlajce náš program. V rudé barvě vidíme sociální myšlenku našeho hnutí, 

v bílé myšlenku nacionalistickou, v hákovém kříţi úkol boje za vítězství árijského člověka a 
současně s tím také myšlenku vítězství tvůrčí práce, jeţ byla vţdy antisemitská a 

antisemitskou stále bude. 

     Dva roky později, kdyţ se z pořádkové sluţby dávno stal mnohotisícový útočný oddíl, 

vyvstala nutnost dát této branné organizaci mladého světového názoru zvláštní symbol 

vítězství: standartu. I tu jsem sám navrhl a nechal ji zhotovit starým, věrným stranickým 

soudruhem, zlatnickým mistrem Gahrem. Od té doby patří i standarta k charakteristickým 
a válečným znakům národně socialistického boje. 

     Veřejná činnost formou lidových shromáţdění, která se v roce 1920 stále stupňovala, 

došla tak daleko, ţe jsme pořádali mnohdy dokonce i dvě shromáţdění týdně. Před našimi 

plakáty se shromaţďovali lidé, největší sály ve městě byly vţdy plné, desetitisíce svedených 

marxistů nacházely cestu zpět do svého národního společenství, aby se z nich stávali 
bojovníci za budoucí, svobodnou Německou Říši. Mnichovská veřejnost nás poznala. Mluvilo 

se o nás a slovo "národní socialista" bylo mnoha lidem běţné a znamenalo program. Zástupy 

stoupenců a dokonce i členů začaly nepřetrţitě vzrůstat, takţe v zimě 1920/21 jsme mohli v 

Mnichově vystupovat jiţ jako silná strana. 

     Neexistovala tehdy kromě marxistických stran ţádná jiná strana, především ţádná 

nacionální, která by se mohla vykázat takovými masovými shromáţděními jako my. 
Mnichovský Kindl-Keller, kam se vešlo pět tisíc osob, byl nejednou přeplněn a jediný 

prostor, pro nějţ jsme se dosud neodhodlali, byl cirkus Krone. 

     Koncem ledna 1921 nastaly pro Německo opět těţké časy. Paříţská dohoda, podle níţ se 

Německo zavázalo k zaplacení pošetilé částky sto miliard zlatých marek, se měla stát formou 

londýnského diktátu skutečností. 
     Pracovní společenství takzvaných národních svazů, které v Mnichově existuje jiţ dlouho, 

chtělo při této příleţitosti uspořádat společný protest. Čas velmi tlačil a já sám jsem byl 

velmi nervózní z neustálého improvizování při provádění jiţ přijatých usnesení. Nejprve byla 

řeč o shromáţdění na Královském náměstí, potom se od toho upustilo ze strachu před 



rudými, ţe by mohli shromáţdění rozbít, a plánovalo se protestní shromáţdění před Síní 

vojevůdců. I z toho nakonec sešlo a bylo navrţeno společné shromáţdění v restauraci Kindl-

Keller. Mezitím ubíhal den za dnem, velké strany nebraly tuto hroznou událost vůbec na 

vědomí a Pracovní společenství se nemohlo rozhodnout stanovit pevný termín pro 

plánovanou akci. 

     V úterý 1. února 1921 jsem poţádal naléhavě o definitivní rozhodnutí. Byl jsem odkázán 
na středu. Ve středu jsem vyţadoval bezpodmínečně jasnou zprávu, jestli se bude 

shromáţdění konat a kdy. Odpověď byla opět neurčitá a vyhýbavá. Došla mi trpělivost a 

rozhodl jsem se, ţe uspořádáme protestní shromáţdění sami. Ve středu v poledne jsem 

během deseti minut nadiktoval do psacího stroje text plakátu a současně jsem nechal 

objednat na příští den, na čtvrtek 3. Tutora, cirkus Krone. Bylo to tehdy velmi riskantní. 
Nejen proto, ţe se zdálo problematické, naplníme-li tak obrovský sál, ale bylo zde i nebezpečí 

rozbití shromáţdění. 

     Naše pořadatelská sluţba nebyla ještě dostatečná pro tento kolosální prostor. Neměl 

jsem také jasnou představu o způsobu moţného postupu v případě pokusu o rozbití 

shromáţdění. Ten jsem tenkrát povaţoval za mnohem obtíţnější v cirkusové budově neţ v 

normálním sále. Avšak, jak se později ukázalo, bylo tomu právě naopak. V obrovském 
prostoru bylo skutečně snazší zvládnou výtrţnickou skupinu neţ v přeplněném sále. 

     Jedno však bylo jisté: jakýkoliv neúspěch by nás vrhl o dlouhou dobu zpět. Neboť jediné 

úspěšné rozbití našeho shromáţdění by rázem zrušilo náš nimbus a osmělilo protivníky, aby 

se znovu a znovu pokoušeli o to, co se jim uţ jednou podařilo. Mohlo by to vést k sabotáţi 

naší činnosti pořádání veřejných shromáţdění, coţ by bylo moţné překonat teprve po mnoha 
měsících a po těţkých bojích. K plakátování jsme měli pouze jediný den a to právě čtvrtek, 

kdy se shromáţdění mělo konat. Bohuţel od rána pršelo a zdály se oprávněné obavy, zda za 

těchto okolnosti nezůstanou mnozí lidé raději doma, neţ aby se v dešti a sněhu vydali na 

shromáţdění, na němţ by mohlo dojít k nejhorším násilnostem. 

     Ve čtvrtek dopoledne jsem dostal najednou strach, ţe se prostor nenaplní (měl bych také 

ostudu před Pracovním společenstvím), takţe jsem ještě narychlo nadiktoval několik letáků 
a dal je vytisknout, aby mohly být odpoledne rozdány. Obsahovaly přirozeně výzvu k 

návštěvě shromáţdění. 

     Dva nákladní automobily, které jsem pronajal, byly zahaleny do mnoţství červených 

látek, nahoře bylo zastrčeno několik našich vlajek a kaţdý byl obsazen patnácti aţ dvaceti 

stranickými soudruhy, dostali rozkaz projíţdět pilně ulicemi města, rozhazovat letáky a dělat 
propagandu pro večerní masové shromáţdění. Bylo to tehdy poprvé, co jezdily nákladní 

automobily s vlajkami po městě a nebyla to akce marxistů. Měšťáci civěli s otevřenou hubou 

na rudě dekorované vozy s vlajícími vlajkami s hákovým kříţem, přičemţ v okrajových 

čtvrtích se zvedaly i zaťaté pěsti, jejichţ majitelé zuřili nad touto nejnovější "provokací 

proletariátu". Neboť pouze marxisté měli právo pořádat shromáţdění, stejně jako jezdit sem 

a tam nákladními automobily. 
     V sedm hodin večer nebyl ještě cirkus naplněn. Kaţdých deset minut jsem byl telefonicky 

informován a byl jsem docela neklidný, neboť v sedm hodin nebo ve čtvrt na osm bývaly jiné 

sály většinou plné. Nevzal jsem totiţ v úvahu obrovské dimenze nového prostoru: tisíc osob 

představovalo opticky v sále Dvorního pivovaru jiţ docela dobrou účast, zatímco v cirkusu 

Krone tento počet nijak nevynikal. Krátce na to však začaly přicházet příznivější zprávy a ve 
tři čtvrtě na osm byl prostor zaplněn ze tří čtvrtin a masa lidí stála ještě u pokladen. Vyjel 

jsem tam. 

     Dvě minuty po osmé jsem přijel před cirkus. Pořád ještě bylo vidět mnoho lidí před 

budovou, částečně to byli zvědavci, bylo mezi nimi i mnoho protivníků, kteří chtěli vyčkat 

venku, jak to dopadne. 

     Kdyţ jsem vstoupil do obrovské haly, zmocnila se mě stejná radost jako před rokem při 
prvním shromáţdění v Slavnostním sále mnichovského Dvorního pivovaru. Ale teprve, kdyţ 

jsem se prodral řadami lidí a vystoupil na vyvýšené pódium, spatřil jsem náš úspěch v celé 

jeho velikosti. Jako obrovitá mušle leţel tento sál přede mnou, zaplněn tisíci a tisíci lidí. 

Dokonce i manéţ byla obsazena do posledního místa. Více neţ pět tisíc šest set vstupenek 

bylo vydáno, a připočteme-li k tomu celkový počet nezaměstnaných, chudých studentů a 
naše pořádkové síly, mohlo tam být nějakých šest a půl tisíce lidí. 

     "Budoucnost nebo zánik" znělo téma a moje srdce jásalo v přesvědčení, ţe budoucnost 

leţí tam dole přede mnou. 



     Začal jsem mluvit a mluvil jsem asi dvě a půl hodiny, jiţ po půl hodině jsem cítil, ţe 

shromáţdění bude mít velký úspěch. Spojení se všemi těmito tisíci lidí bylo navázáno. Jiţ po 

hodině mě začínaly přerušovat stále větší vlny spontánního potlesku, po dvou hodinách 

potlesk upadal a nastával posvátný klid, který jsem později v tomto sále proţíval vţdy stále 

znova, klid, který je nezapomenutelný pro kaţdého z účastníků. Nebylo slyšet víc neţ dech 

tohoto obrovského mnoţství lidí a teprve kdyţ jsem vyřkl poslední slovo, ticho se prolomilo v 
osvobozující závěr, vroucný zpěv německé hymny. 

     Ještě jsem se díval, jak se obrovský prostor zvolna začínal vyprazdňovat a nesmírné moře 

lidí proudilo ven obrovským středním východem skoro dvacet minut. Teprve poté jsem 

šťasten opustil své místo a vydal se domů. 

     Z tohoto prvního shromáţdění v cirkusu Krone v Mnichově byly pořízeny záběry. Ukazují 
lépe neţ slova velikost tohoto shromáţdění. Občanské noviny přinesly snímky a krátké 

zprávy, v nichţ se však uvádělo jen to, ţe se jednalo o "nacionální" shromáţdění, přičemţ 

pořadatel byl jako obvykle zamlčen. 

     Touto akcí jsme poprvé výrazně překročili rámec běţné politické strany. Nyní uţ nebylo 

moţné nás ignorovat. Aby nevyvstal dojem, ţe se v případě tohoto úspěchu jednalo pouze o 

výjimečnou událost s jepičím ţivotem, rozhodl jsem okamţitě o konání dalšího shromáţdění 
v cirkusu Krone a to hned příští týden - a úspěch byl stejný. Zase byl obrovský sál naplněn 

k prasknutí, takţe jsem následující týden potřetí uspořádal shromáţdění ve stejně velkém 

stylu. A i potřetí byl obrovský cirkusový sál přeplněn lidmi. 

     Po tomto úvodu roku 1921 jsem ještě více vystupňoval přednáškovou činnost v 

Mnichově. Nikoliv jednou týdně, ale někdy i dvakrát za týden se konala masová 
shromáţdění, v létě a na podzim to bývalo dokonce i třikrát v týdnu. Scházeli jsme se nyní 

vţdycky v cirkuse a mohli jsme se zadostiučiněním konstatovat, ţe všechny naše večery 

měly stejný úspěch. Výsledkem byl stále rostoucí počet příznivců hnutí a velký příliv nových 

členů. 

     Takové úspěchy nenechaly přirozeně naše protivníky v klidu. Museli sami poznat, ţe 

jejich dosavadní taktika, pohybující se mezi terorem a ignorováním, nemohla ani jedním ani 
druhým zbrzdit vývoj hnutí. S vypětím posledních sil se odhodlali k teroristickému aktu, aby 

znemoţnili s konečnou platností naši veřejnou činnost. 

     Jako vnější podnět k této akci byl pouţit nanejvýš záhadný údajný atentát na jistého 

poslance zemského sněmu jménem Erhard Auer. Řečený Erhard Auer měl být údajně 

jednoho večera kýmsi postřelen. Tedy postřelen ve skutečnosti nebyl, ale někdo se prý 
pokusil po něm střílet. Báječná duchapřítomnost, jakoţ i příslovečná statečnost tohoto 

sociálně-demokratického stranického vůdce tento hanebný útok nejen ţe odvrátily, ale 

hanebné pachatele zahnaly ještě na zbabělý útěk. Tito prchali tak rychle a uprchli tak 

daleko, ţe policie po nich ani později nemohla najít sebemenší stopu. Tento tajuplný případ 

byl orgánem sociálně-demokratické strany v Mnichově vyuţit k nehoráznému štvaní proti 

našemu hnutí, přičemţ s obvyklou uţvaněnosti bylo naznačováno to, co mělo následovat. Je 
prý postaráno o to, aby naše stromy nevyrostly do nebe, a ţe teď pocítíme sílu proletářských 

pěstí. O několik dní později nadešel den útoku. 

     Za místo konečného zúčtování bylo zvoleno naše shromáţdění ve Slavnostním sále 

mnichovského Dvorského pivovaru, na němţ jsem měl vystoupit. 

     Dne 4.11.1921 odpoledne mezi šestou a sedmou jsem obdrţel zaručenou zprávu, ţe naše 
shromáţdění má být bezpodmínečně rozbito a ţe za tímto účelem budou z několika rudých 

provozů vyslány na shromáţdění davy dělníků. 

     Nešťastnou náhodou jsme nedostali toto vyrozumění uţ dříve. Nebať téhoţ dne jsme 

opouštěli naše ctihodné ústředí v mnichovské Sterneckergasse a stěhovali se jinam. Přesněji 

řečeno, staré kanceláře jsme opustili, ale nemohli jsme se ještě nastěhovat do nových, 

protoţe tam dosud pracovali řemeslníci. Jelikoţ také telefon byl ve starém ústředí jiţ 
odpojen a v novém ještě zapojen nebyl, nedostali jsme řadu telefonátů, které nám chtěly 

sdělit zamýšlené rozbití naší schůze. 

     V důsledku toho bylo shromáţdění chráněno pouze početně slabou pořadatelskou 

sluţbou. Přítomen byl oddíl přibliţně šestačtyřiceti muţů, poplachový systém nebyl dosud 

vybudován tak, aby bylo moţné navečer během jedné hodiny přivolat dostatečné posily. 
Kromě toho: podobné alarmující pověsti jsme slyšeli nesčetněkrát, aniţ se potom něco 

zvláštního stalo. Stará pravda, ţe ohlášené revoluce se obvykle nekonají, se také u nás aţ do 

té doby vţdycky potvrdila. Proto i z tohoto důvodu snad nebylo podniknuto vše, co ten den 



podniknuto být mělo, aby bylo moţné vystoupit s brutální rozhodností proti úmyslu rozbít 

naše shromáţdění. 

     Slavnostní sál mnichovského Dvorního pivovaru jsme navíc povaţovali za nejméně 

vhodný pro rozbití schůze. Toho jsme se obávali víc ve větších sálech, zejména v cirkusu 

Krone. Nicméně tento den nám přinesl cenné poučení. Později jsme tyto otázky, mohu říct, 

studovali s vědeckou metodikou a dospěli jsme k výsledkům, které byly zčásti stejně 
neuvěřitelné jako zajímavé a v následující době měly základní význam pro organizační a 

taktické vedení našich útočných oddílů SA. 

     Kdyţ jsem ve tři čtvrtě na osm vstoupil do předsálí Dvorního pivovaru, nemohly být jiţ 

ţádné pochybnosti o existujícím záměru. Sál byl přeplněn a tudíţ policejně uzavřen. Naši 

protivníci, kteří se dostavili velmi záhy, byli v sále a naši přívrţenci stáli z větší části venku. 
Malá skupina SA mě očekávala v předsálí. Nechal jsem zavřít dveře do velkého sálu a 

nastoupit oněch pětačtyřicet či šestačtyřicet muţů. Objasnil jsem těm mladým, ţe 

pravděpodobně dnes poprvé jde do tuhého, ţe budou muset prokázat svou opravdovou 

věrnost hnutí a ţe nikdo z nás nesmí opustit sál, ledaţe by nás vynášeli jako mrtvé, já sám 

ţe zůstanu v sále a nevěřím tomu, ţe mě jeden jediný z nich opustí, avšak spatřím-li koho, 

ţe se projevil jako zbabělec, osobně mu strhnu pásku z rukávu a odeberu stranický odznak. 
Potom jsem je vyzval, aby při sebemenším pokusu o rozbití shromáţdění neprodleně 

zakročili a uvědomili si, ţe nejlepší obrana sebe sama je útok. 

     Odpovědí bylo trojnásobné "Heil!", které tentokrát znělo drsněji neţ kdy jindy. 

     Poté jsem vešel do sálu a spatřil situaci na vlastní oči. Seděli těsně vedle sebe a snaţili se 

mě probodnout uţ očima. Nesčetné obličeje se ke mně obracely se zarputilou nenávistí, 
zatím co jiní s výsměšnými grimasami vydávali jednoznačné výkřiky. Prý dnes s námi 

"skoncují", máme si dávat pozor na své vnitřnosti, prý nám s konečnou platnosti zacpou 

hubu a další takové pěkné řečnické obraty, kolik jich jenom je. Byli si vědomi své přesily a 

cítili se podle toho. 

     Přesto mohla být schůze zahájena a já jsem začal mluvit. Stával jsem v Dvorním pivovaře 

vţdy u delší strany sálu a mé pódium byl pivní stůl. Nacházel jsem se tedy vlastně uprostřed 
mezi lidmi. Snad tato okolnost přispívala k tomu, ţe v právě tomto sále vţdycky vznikala 

taková atmosféra, s jakou jsem na ţádném jiném místě nikdy nesetkal. 

     Přede mnou a zejména vlevo ode mne seděli a stáli samí napřátelé. Byli to vesměs 

robustní muţi a mladíci, většinou z fabrik firem Maffei, Kustermann apod. Podél levé stěny 

sálu se dostali jiţ docela těsně aţ k mému stolu a začali shromaţďovat těţké litrové pivní 
korbely, tzn. objednávali si další a další piva a zpola vypité korbely stavěli pod stoly. Byly 

jich celé baterie a velice by mne udivilo, kdyby to všechno dnes znovu dopadlo stejně dobře, 

jako tenkrát. 

     Přibliţně po půldruhé hodině - tak dlouho jsem mohl přes všechen pokřik mluvit - se 

zdálo, jako bych byl pánem situace. Vůdcové bojůvek to asi cítili také, neboť byli stále 

neklidnější, stále častěji vycházeli ven, opět přicházeli a viditelně nervózní mluvili na své lidi. 
     Malá psychologická chyba, jíţ jsem se dopustil při reakci na jeden z přerušujících 

výkřiků a kterou jsem si uvědomil, sotva jsem to slovo vyslovil, se stala signálem k útoku. 

Několik zlostných výkřiků a jeden muţ vyskočil náhle na ţidli a zařval do sálu: "Svobodu!". 

Na toto znamení se dali bojovníci za svobodu do práce. V několika vteřinách se celý sál 

naplnil řvoucím a křičícím lidským davem, nad nímţ, jako střely z houfnic, létaly nesčetné 
pivní korbely, mezi tím praskání lámajících se ţidlí, rozbíjejících se pivních korbelů, řev, 

povyk, výkřiky. Byla to bláznivá podívaná. 

     Zůstal jsem stát na svém místě a viděl jsem, jak obětavě moji mladí plnili svou 

povinnost. To bych chtěl vidět na nějakém občanském shromáţdění! 

     Ten tanec ještě nezačal, kdyţ se moji útočníci, neboť tak se od tohoto dne jmenovali, 

zaútočili. Jako vlci se vrhali ve smečkách osmi aţ deseti muţů na nepřátele a začali je 
skutečně postupně mlátit ven ze sálu. Uţ po pěti minutách jsem neviděl téměř nikoho z 

nich, který by nebyl zbrocen krví. Kolik z nich jsem tehdy teprve správně poznal, v jejich čele 

výborný Maurice, můj dnešní soukromý sekretář Heß a mnoho jiných, kteří, ač těţce 

zraněni, útočili stále znova, pokud jenom mohli stát na nohou. Dvacet minut trval tento 

pekelný rámus, potom však byli nepřátelé, jichţ mohlo být snad sedm či osm set, mými ani 
ne padesáti muţi z větší části vymláceni ze sálu a shozeni ze schodů. Jenom v protějším 

levém rohu se ještě drţel jejich větší houf, jenţ kladl zarputilý odpor. V tom náhle padly od 

vchodu do sálu směrem k pódiu dva výstřely z pistole a poté se rozpoutala divoká střelba. 

Srdce skoro jásalo při takovém osvěţení starých záţitků z války. Kdo střílel, to se jiţ nedalo z 



mého místa zjistit, lze jen konstatovat, ţe od tohoto okamţiku zběsilost mých krvácejících 

hochů ještě vzrostla, aţ nakonec přemohli i poslední narušitele a vyhnali je ze sálu. 

     Uběhlo asi pětadvacet minut, sál vypadal tak, jako kdyby tam vybuchl granát. Mnozí z 

mých stoupenců byli ošetřováni, některé bylo nutné odvézt, avšak my jsme zůstali pány 

situace. Hermann Esser, jenţ tento večer převzal řízení shromáţdění, prohlásil: "Schůze 

pokračuje. Slovo má referent", a já jsem pokračoval. 
     Kdyţ jsme poté sami schůzi zakončili, objevil se náhle rozčílený poručík od policie a s 

divokou gestikulací zakrákoral do sálu: "Schůze je rozpuštěna".  

     Nechtěně jsem se musel tomu opoţděnci za událostmi zasmát. Pravý policejní chvastoun. 

Čím jsou tito lidé menší, tím většími se musí alespoň zdát.  

     Tohoto večera jsme se skutečně mnohému naučili, ale taky naši protivníci dostali za 
vyučenou tak, ţe na to nikdy nezapomenou. Aţ do podzimu 1923 nám potom noviny 

Munchener Post pěstmi proletariátu uţ nevyhroţovaly.  

      

SILNÝ JE NEJMOCNĚJŠÍ SÁM 

 

     V předchozím textu jsem se zmínil o existenci Pracovního společenství 
německonárodních svazů a chtěl bych na tomto místě krátce vysvětlit problematiku těchto 

pracovních společenství. 

     Pod pojmem pracovní společenství se obecně rozumí skupina svazů, jeţ za účelem 

usnadnění své práce vstoupí do určitého vzájemného vztahu, zvolí si společné vedení s více 

či méně rozsáhlými kompetencemi a společně realizují společné akce. Jiţ z toho vyplývá, ţe 
se přitom musí jednat o spolky, svazy či strany, jejichţ programové cíle a postupy si nejsou 

příliš vzdálené. Vţdycky se tvrdí, ţe je tomu tak. Na normálního průměrného občana působí 

uklidňujícím dojmem, slyší-li, ţe tyto svazy konečné tím, ţe jsou ve společném "pracovním 

společenství" našly to, co je "vzájemně spojuje" a překonaly to, co je "rozděluje". Přitom 

panuje všeobecné přesvědčení, ţe takové spojení přinese enormní nárůst síly, čímţ 

dosavadní jinak slabé skupinky získaly náhle moc. Toto je však většinou špatná představa! 
     Je zajímavé a podle mne k lepšímu pochopení této otázky nutné ujasnit si, proč vlastně 

můţe docházet k vytváření svazů, spolků a podobně, které všechny tvrdí, ţe sledují stejný 

cíl. Samo o sobě by bylo přece logické, ţe tento cíl vybojuje pouze jeden svaz a ţe nemusí za 

stejný cíl bojovat více svazů. Bezpochyby byl tento cíl na počátku stanoven pouze jedním 

svazem. Jeden muţ zvěstuje někde určitou pravdu, vyzve k řešení určité otázky, stanoví cíl a 
vytvoří hnutí, které má slouţit uskutečnění jeho záměru. 

     Tím je zaloţen spolek nebo strana, jeţ - podle svého programu - usiluje buďto o 

odstranění existujících nešvarů nebo o dosaţení zvláštního stavu v budoucnosti. Jakmile 

začne takové hnutí existovat, má tím prakticky určité prioritní právo. Bylo by vlastně 

samozřejmé, ţe by se všichni lidé, kteří hodlají bojovat za stejný cíl, shromáţdili v tomto 

hnutí a umocnili by tím jeho sílu, aby tak lépe poslouţili společnému záměru. Zejména 
kaţdý schopnější mozek by musel v takovém začlenění spatřovat předpoklad ke skutečnému 

úspěchu společného zápasu. Neboť za předpokladu poctivosti (a o tu jde především, jako 

chci dále ukázat) je rozumné, aby pro dosaţení určitého cíle existovalo pouze jedno hnutí. 

     Ţe tomu tak není, lze připsat na vrub dvěma příčinám. Jednu z nich bych označil za 

téměř tragickou, zatímco ta druhá je ubohá a je důsledkem lidské slabosti. V nejhlubší 
podstatě však vidím v obou těchto příčinách skutečnosti vhodné ke stupňováni vůle, její 

energie a intenzity, a prostřednictvím takového vypěstění lidské činorodosti umoţnění 

vyřešení daného problému. 

     Tragická příčina toho, proč při řešení určitého úkolu obvykle nezůstane u jediného svazu 

či hnutí, je následující: Kaţdý čin velkého stylu na tomto světě obecně znamená splnění 

dlouhodobého přání milionů lidí a jejich v tichosti chované touhy. Můţe se stát, ţe staletí si 
touţebně přeji vyřešení nějaké otázky, neboť trpí pod nesnesitelností existujícího stavu, aniţ 

by ke splnění této touhy došlo. Národy, které v této nouzi nenacházejí ţádné heroické řešení, 

lze označit za impotentní. Zatímco my spatřujeme ţivotní sílu národa a touto 

     silou zaručené předurčení k ţivotu nejjasněji v tom, ţe tomuto národu je za účelem 

osvobození z velkého útlaku nebo odstranění kruté nouze či uklidnění jeho neklidné, protoţe 
znejistěné duše, jednoho dne osudem poslán vyvolený muţ, který přinese naplněni 

touţebného očekáváni. 

     Podstatou takzvaných velkých otázek doby je, ţe se na jejich řešení podílejí tisíce lidí, ţe 

se mnozí cítí povolaní a ţe osud sám různé lidi navrhuje, aby potom ve volné hře sil dal 



definitivně přednost tomu nejsilnějšímu a nejschopnějšímu z nich a svěřil mu řešení daného 

problému. Tak se mohlo stát, ţe století, nespokojená s uspořádáním náboţenského ţivota, 

touţila po jeho obnově a ţe z tohoto duchovního tlaku povstaly desítky muţů, kteří se na 

základě svého náhledu a vůle cítili být povoláni k řešení této situace a projevili se jako 

proroci nového učení, nebo alespoň jako bojovníci proti existujícímu stavu. 

     Jistě bude i zde, silou přírodního řádu, ten nejsilnější určen ke splnění tohoto velkého 
misijního poslání, avšak k poznání, ţe právě ten je výhradně povolán, docházejí ti ostatní 

většinou velmi pozdě. Naopak, všichni se cítí stejně oprávněni a povoláni k řešení úkolu a 

okolní svět obvykle nerozeznává, který z nich zasluhuje jako nejschopnější podporu. 

     V průběhu staletí a často i v rámci stejného časového úseku se objevují různí muţové a 

zakládají hnutí, aby bojovali za cíle, které jsou, alespoň deklarativně, stejné, anebo je široké 
masy za stejné povaţují. Národ chová neurčitá přání a všeobecná přesvědčení, aniţ by si byl 

jasně vědom vlastní podstaty daného cíle či vlastního přání nebo i moţnosti jejich splnění. 

Tragika spočívá v tom, ţe oni muţi, kteří různými cestami směřují ke stejnému cíli, aniţ by 

se znali a tím pádem v čisté víře ve své poslání se cítí být povinování jít svou cestou bez 

ohledu na všechny ostatní. 

     Ţe taková hnutí, strany či náboţenská seskupení vznikají naprosto nezávisle na sobě 
pouze ze všeobecné potřeby doby a vyvíjejí aktivity ve stejném směru, je skutečnost, jeţ se 

alespoň na první pohled jeví jako tragická, Neboť obecně se kloníme k názoru, ţe tato 

roztříštěná síla, kdyby byla spojená, by vedla rychleji a jistěji k úspěchu. Avšak není tomu 

tak. Příroda sama přináší ve své neúprosné logice rozhodnutí tím, ţe nechá tato různá 

seskupení navzájem si konkurovat a soutěţit o palmu vítězství, aby přivedla k cíli to hnutí, 
které zvolilo nejjasnější, nejlepší a nejjistější cestu. 

     Jak jinak však můţe být zvenčí určena správnost nebo nesprávnost cesty, neţli tak, ţe se 

nechá volný průběh hře sil a rozhodování se odejme doktrinárnímu určení lidských 

rozumbradů a přenechá se neklamnému důkazu viditelného úspěchu, který v posledku vţdy 

potvrzuje správnost nějakého konání! 

     Pochodují tedy různá seskupení různými cestami ke stejnému cíli, jakmile se dozví o 
existenci podobného úsilí, začnou pečlivě zkoumat způsob své cesty, budou ji chtít pokud 

moţno zkrátit a koncentrací veškeré své energie se pokusí dosáhnout cíle rychleji neţ 

ostatní. Výsledkem tohoto soutěţení je vypěstění jednotlivých bojovníků, přičemţ lidstvo 

vděčí nezřídka za své úspěchy poučení z nějakého neúspěšného úsilí. Tak poznáváme ve 

skutečnosti prvotního, nikým nezaviněného tříštění sil, které se na první pohled jevila jako 
tragická, prostředek, kterým bylo nakonec dosaţeno nejlepšího postupu. 

     V dějinách vidíme, ţe podle názoru většiny oba postupy, které by byly mohly vést k 

vyřešení německé otázky a jejichţ hlavními reprezentanty byly Rakousko a Prusko, tj. 

Habsburkové a Hohenzollernové, by musely být od počátku sloučeny, podle tohoto názoru 

se měla sjednocená síla od počátku svěřit jednomu nebo druhému řešení. Tenkrát ale padla 

volba na významnějšího reprezentanta, neboť rakouský záměr by nikdy nevedl k Německé 
Říši. 

     Říše nejpevnější německé jednoty vznikla právě z toho, co miliony Němců s krvácejícím 

srdcem pociťovaly za poslední a strašlivé znamení našeho bratrského sváru: německá 

císařská koruna byla ve skutečnosti získaná na bojišti u Hradce Králové a nikoliv v bojích 

před Paříţi, jak se posléze říkalo. 
     Zaloţení Německé Říše nebylo výsledkem nějaké společné vůle na společné cestě, nýbrţ 

výsledkem vědomého, někdy i nevědomého zápasu o hegemonů, z němţ zvítězilo Prusko. 

Kdo se ve svém stranickém zaslepení nezříká pravdy, musí potvrdit, ţe takzvaná lidská 

moudrost by nikdy nezvolila ono správné rozhodnutí, které nakonec uskutečnila moudrost 

ţivota, tj. volnou hru sil. Neboť kdo by v německých zemích před dvěma sty lety váţně věřil 

tomu, ţe nikoliv Habsburk, ale hohenzollernovské Prusko bude jednou východiskem, 
zakladatelem a učitelem nové Říše?! A kdo by naproti tomu chtěl dnes popírat, ţe osud tak 

neučinil správně? Kdo by si dnes vůbec dovedl představit Německou Říši na pilířích prohnilé 

a zchátralé dynastie? Přirozený vývoj, i kdyţ po stoletém boji, přivedl nakonec toho lepšího 

na místo, na které patřil. Tak tomu vţdy bylo a tak tomu také vţdy bude. 

     Proto není důvod ke stíţnostem, jestliţe se různí lidé vydají na cestu, aby dosáhli 
stejného cíle: tímto způsobem bude rozpoznán ten nejsilnější a nejrychlejší a stane se 

vítězem.  

     Existuje ještě jedna příčina, proč v ţivotě národů často zdánlivě stejná hnutí usilují o 

dosaţení zdánlivě stejného cíle a to různými cestami. Tato příčina není tragická, nýbrţ velmi 



ubohá. Spočívá ve smutné směsici závisti, ţárlivosti, ctiţádosti a zlodějského zaloţení, se 

kterou lze bohuţel setkat u mnoha lidských subjektů. 

     Jakmile vystoupí nějaký muţ, který hluboce rozpoznal bídu svého národa a poté, co se 

detailně seznámil s podstatou této nemoci, se váţně pokouší tuto vyléčit, stanovil cíl a zvolil 

cestu, která k tomuto cíli můţe vést - malí a nejmenší duchové zpozorní a pilně sledují 

konání tohoto muţe, který na sebe upoutává zraky veřejnosti. Stejně jako vrabci, kteří 
zdánlivě zcela bez zájmu, ve skutečnosti však s největším napětím nepřetrţitě sledují svého 

šťastnějšího soudruha, který našel kousek chleba, aby mu ho v nestřeţeném okamţiku 

ukradli, stejně tak se chovají tito lidé. Sotva se tento shora zmíněný vydá na novou cestu, 

mnozí neuţiteční povaleči zpozorní a začnou větřit ţvanec, který by snad mohl leţet na konci 

této cesty. Jakmile se dozvědí, kde asi onen muţ je, začnou horlivě pospíchat, aby dosáhli 
cíle jiným, pokud moţno rychlejším způsobem. 

     Jakmile je nové hnutí zaloţeno a přijalo určitý program, začnou se hlásit o slovo a tvrdí, 

ţe bojují za stejný cíl, avšak nikoliv tak, ţe by se čestně postavili do řad tohoto hnutí a 

uznali tím jeho prioritu, nýbrţ vykradou jeho program a zaloţí na tom svou vlastní novou 

stranu. Přitom jsou natolik nestydatí, ţe bezmyšlenkovitý okolní svět ujišťují o tom, ţe jiţ 

dávno před tím druhým usilovali o totéţ a nezřídka se jim podaří dostat se tím do příznivého 
světla, namísto toho, aby se jim dostalo zaslouţeného opovrţení. Neboť není to snad 

nestoudná drzost, předstírat, ţe úkol, který někdo jiný vepsal na svou korouhev, vepsat na 

svou vlastní, vypůjčit si jeho programové směrnice a potom, jako kdyby si to všechno sám 

vymyslel, vydat se vlastni cestou? Nestoudnost se však projevuje zejména také v tom, ţe 

tytéţ subjekty, které svým zakládáním nových seskupení zapříčinili roztříštěnost, nejčastěji 
hovoří o nutnosti jednoty a jednotnosti, jakmile se domnívají, ţe jiţ nedoţenou náskok 

protivníka. Takovým postojům vděčí "roztříštění národních sil" za svou existenci. 

     Avšak na vytváření celé řady seskupení, stran atd., které se označují jako národní, 

nenesli v letech 1918/19 vinu jejich zakladatelé, nýbrţ bylo podmíněno přirozeným vývojem. 

Ze všech jiţ v roce 1920 pozvolna vykrystalizovala jako vítěz NSDAP. Zásadní čestnost 

jednotlivých zakladatelů shora uvedených seskupení nemohla být skvěleji prokázána neţ 
obdivuhodným rozhodnutím obětovat silnějšímu hnutí své viditelně méně úspěšné vlastní 

hnutí, tzn. toto rozpustit nebo bezpodmínečně začlenit do NSDAP. 

     Platí to zejména o hlavním bojovníkovi někdejší Německo-socialistické strany v 

Norimberku, jímţ byl Julius Streicher. NSDAP a DSP vznikly se stejným konečným cílem, 

avšak naprosto nezávisle na sobě. Hlavním průkopníkem DSP byl, jak řečeno, norimberský 
učitel Julius Streicher. Zpočátku byl i on svatosvatě přesvědčen o poslání a budoucnosti 

svého hnutí. Jakmile však jasně a nepochybně rozpoznal silnější růst NSDAP, skončil svou 

činnost pro DSP a vyzval své stoupence, zařadit se do NSDAP, která vyšla vítězně ze 

vzájemného zápasu, a nadále bojovat v jejích řadách za společný cíl. Bylo to osobně těţké, 

avšak zásadní rozhodnutí. 

      Z doby počátku hnutí nezůstalo ţádné roztříštění, nýbrţ téměř beze zbytku vedla čestná 
vůle tehdejších muţů k čestnému a správnému konci. To, co dnes označujeme jako 

"roztříštěnost národních sil", vděčí za svou existenci bez výjimky druhé, mnou shora 

popsané příčině: ctiţádostiví muţi, jeţ předtím neměli ţádné vlastní myšlenky a tím méně 

vlastní cíle, začali se cítit "povolaní" v tom okamţiku, kdy viděli zrát nesporný úspěch 

NSDAP. 
     Náhle vznikaly programy, které byly beze zbytku opsány podle našeho programu, byly 

prosazovány ideje, jeţ si od nás vypůjčili, stanoveny cíle, za které jsme my jiţ po léta 

bojovali, voleny cesty, po nichţ se NSDAP jiţ dávno vydala. Se všech sil se snaţili 

zdůvodňovat, proč byli nuceni zakládat tyto strany, přestoţe NSDAP jiţ dávno existovala. 

Avšak čím vznešenější motivy byly předkládány, tím méně pravdivější byly tyto fráze. 

     Ve skutečnosti byl rozhodující pouze jediný důvod: osobni ctiţádost zakladatelů, kteří 
chtěli hrát nějakou roli, k niţ jim jejich vlastní trpasličí předpoklady nedovolily nic jiného, 

neţ velikou opováţlivost přebírat cizí myšlenky, opováţlivost, která se jinak v občanském 

světě nazývá zlodějstvím. 

     Neexistovaly tenkrát ţádné představy a ideje jiných, které by takový politický kleptoman 

neshromáţdil v krátké době pro svůj nový obchod. Ti, kteří tak činili, později se slzami v 
očích naříkali nad "roztříštěním národních sil", hovořili o "nutnosti sjednocení" a tiše 

doufali, ţe budou moci napálit ty jiné a to v tom smyslu, ţe k ukradeným idejím získají 

zloději i hnutí, zaloţené k jejich uskutečnění. Kdyţ se jim to nepodařilo a rentabilita těchto 



nových podniků nesplňovala v důsledku duchovních rozměrů svých majitelů to, co si od ní 

slibovali, byli nakonec šťastní, ţe mohli přistát v "pracovním společenství". 

     Všechno, co tenkrát nemohlo stát na vlastních nohou, sloučilo se do tohoto pracovního 

společenství, vycházelo se přitom z názoru, ţe osm chromých, spojených dohromady, vydá 

jistě za jednoho gladiátora. Jestliţe se však mezi těmito chromými snad našel jeden zdravý, 

potřeboval vyvinout veškerou svoji sílu k tomu, aby ty ostatní udrţel na nohou, přičemţ se 
nakonec stal chromým sám. Sdruţování se do těchto pracovních společenství je třeba vţdy 

povaţovat za otázku taktiky, přičemţ nesmíme nikdy přestat brát na zřetel následující 

zásadní poznatek: 

     Zaloţením pracovního společenství se slabé svazy nikdy nezmění v silné, avšak silný svaz 

můţe být a nezřídka bude tímto společenstvím oslaben. Názor, ţe sloučením slabých 
seskupeni musí vzniknout seskupeni silné je nesprávný, neboť zkušenost učí, ţe majorita v 

jakékoliv formě a za všech okolností je reprezentantkou hlouposti a zbabělosti, čímţ 

jakákoliv mnoţina svazů, jeţ bude dirigována zvoleným vícečlenným vedením, bude 

vystavena zbabělosti a slabosti. Tímto sloučením je také omezena volná hra sil, odstraněn 

boj o určení toho nejlepšího a tím s konečnou platnosti zabráněno vítězství zdravějších a 

silnějších. Taková sloučení jsou tedy nepřáteli přirozeného vývoje, neboť obvykle mnohem 
více zabraňují onomu řešení problému, za nějţ se bojuje, mnohem více, neţ aby je 

podporovala. 

     Můţe se stát, ţe z čistě taktických pohnutek přesto uzavře nejvyšší vedení hnutí, jeţ má 

budoucnost, s podobnými svazy na velmi krátkou dobu spojenectví a podnikne společné 

kroky v nějaké konkrétní otázce. To však nesmí nikdy vést k zvěčnění tohoto stavu, pokud 
se nechce hnutí zříci svého poslání. Neboť pokud se definitivně zapletlo do takového spojení, 

ztratí tím moţnost a také právo, ve smyslu přirozeného vývoje nechat plně působit své 

vlastní síly, tím překonat své rivaly a jako vítěz dosáhnout vytčeného cíle. 

     Nikdy nezapomínejme, ţe všechno skutečně velké na tomto světě nebylo vybojováno 

koalicemi, nýbrţ ţe to bylo vţdy úspěchem jednotlivého vítěze. Koaliční úspěchy nesou v 

sobě jiţ svým původem zárodek budoucího drolení a moţné ztráty toho, čeho bylo dosaţeno. 
Velké, vpravdě světově převratné revoluce duchovního typu jsou vůbec moţné a 

uskutečnitelné jako titánské zápasy jednotných formací, nikoliv však jako koaliční akce.  

     Také národní stát nebude nikdy vytvořen prostřednictvím kompromisního chtění 

nějakého národního pracovního společenství, nýbrţ pouze ocelovou vůlí jednotného hnutí, 

jeţ se prosadilo proti všem.  
      

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY O SMYSLU A ORGANIZACI SA 

 

     Síla starých států spočívala na třech pilířích: na monarchistické státní formě, na 

správním sboru a na armádě. Revoluce roku 1918 zlikvidovala státní formu, roztrhala 

armádu a správní sbor vydala do rukou stranické korupci. Tím byli zničeny vlastní opory 
takzvané státní moci. Tato se sama o sobě skládá ze tří prvků, které jsou ze zásady 

podkladem jakékoliv autority. 

     První základ pro vytvořeni autority skýtá vţdy popularita. Avšak autorita, která spočívá 

pouze na tomto základě je stále ještě z vnějšku slabá, nejistá a vratká. Kaţdý nositel 

takovéto čistě na popularitě postavené autority se musí snaţit zpevnit a zabezpečit podklady 
této autority, a sice vytvořením určité moci. V moci, a tedy v síle, spatřujeme druhý základ 

kaţdé autority. Nyní je jiţ znatelněji stabilnější, bezpečnější, avšak stále ještě ne o moc 

silnější, neţ ten první. Spojí-li se popularita a síla, a přeţijí-li společně určitou dobu, můţe 

vyvstat autorita na ještě pevnějším základě, totiţ autorita tradice. A kdyţ se konečně spojí 

popularita, síla a tradice, můţe být autorita pokládána za neotřesitelnou. 

     Díky revoluci byl tento poslední případ zcela eliminován. Ba přestala existovat jakákoliv 
autorita tradice. Zhroucením staré říše, odstraněním staré státní formy, zrušením dřívějších 

výsostných znaků a říšských symbolů byla přetrţena veškerá tradice. Následkem toho bylo 

nejtěţší otřesení státní autoritou. 

     Samotná druhá opora státní autority, síla, jiţ také nebyla k dispozici. Aby mohla být 

revoluce vůbec provedena, bylo nutno rozervat ztělesnění organizované státní síly a moci, 
totiţ armádu. Bylo dokonce nutno pouţít rozervané části armády jako revoluční bojové 

jednotky. I kdyţ frontové jednotky tomuto rozloţení nepadly za oběť v takové míře, přesto 

však čím více se vzdalovaly proslaveným místům jejich čtyř a půl ročního hrdinského 

zápasu, tím více byly nahlodávány kyselinou dezorganizace své vlasti a končily v 



demobilizačních útvarech a ve zmatku takzvaných dobrovolnických "povelníků" údobí 

vojenských rad. 

     O tuto vzpurnou, do očí bijící tlupu vojáků, jejichţ vojenská sluţba byla zaloţena na 

osmihodinové pracovní době se však nemohla opřít ţádná autorita. Tím byl zpacifikován 

druhý prvek, který zprvu zaručoval stabilitu autority, a revoluce tak vlastnila jiţ jen to 

původní, totiţ popularitu, na které chtěla vybudovat svou autoritu. Avšak právě tento základ 
byl mimořádně nejistý. Revoluci se sice podařilo jedním mohutným šmahem rozdrtit starou 

státní budovu, v hlubším smyslu se to však povedlo pouze proto, ţe vyváţenost uvnitř 

struktury našeho národa byla jiţ narušena válkou. 

     Kaţdý národní soubor se dá rozčlenit do tří skupin. Na extrém nejlepších lidí na straně 

jedné, dobrých ve smyslu všech ctností, obzvláště se projevujících odvahou a obětavostí, a 
na druhé pak extrém nejhorších lidí, špatných ve smyslu existence všech egoistických pudů 

a přítěţí. Mezi oběma extrémy leţí jako třetí skupina velká, široká střední vrstva, ve které se 

neztělesňuje ani zářivé hrdinství, ani nejhorší zločinecké pudy. 

     Údobí rozmachu národního souboru se vyznačuje existenci a absolutní realizaci té lepší 

extrémní části. 

     Údobí normálního, rovnoměrného vývoje nebo stabilní situace se vyznačuje a skládá ze 
zjevné dominace středního elementu, přičemţ oba extrémy se navzájem vyvaţují, respektive 

se eliminují. 

     Údobí rozvratu národního souboru je určeno převládajícím účinkem špatného elementu. 

     Pozoruhodné je na tom to, ţe široká masa, coby střední vrstva, jak bych jí chtěl označit, 

se zviditelňuje vţdy teprve tehdy, kdy se oba extrémy na sebe váţou společným zápolením. V 
případě vítězství jednoho extrému se pak vţdy poddajně podřizují právě vítězné straně. V 

případě dominance lepšího extrému ho bude široká masa následovat, v případě vzestupu 

špatného mu minimálně nebude klást ţádný odpor. Neboť bojovat sama o sobě tato střední 

třída nikdy nebude. 

     Válka tedy během svého čtyř a půlletého krvavého trváni narušila natolik vnitřní 

vyváţenost těchto tří skupin, ţe to vedlo, při vší úctě k obětem ze střední vrstvy, ke skoro 
naprostému vykrvácení extrému lepších lidí. Neboť kolik nenahraditelné německé hrdinské 

krve vyteklo během těchto hrůzných čtyř a půl let, je opravdu příšerné. Pokud se spočtou 

všechny ty statisíce jednotlivých případů, vyjde nám stejný výsledek, totiţ frontoví 

dobrovolnici. Dobrovolné patroly, dobrovolní telegrafisté, dobrovolní spojaři, dobrovolní letci, 

dobrovolní ţenisté, dobrovolníci pro útočné pluky, atd. - A stále, a stále, po celá ty čtyři a 
půl léta tisíce důvodů dobrovolnictví a zase dobrovolníci -, se stále stejným výsledkem. 

Holobradý mladík nebo ostřílený muţ, oba s planoucí láskou k vlasti, naplněni obrovskou 

osobní odvahou, nebo vědomím nejvyšší povinnosti, se přihlásili. Byly to desítky tisíc, ba sta 

tisíce podobných případů, a postupně tyto lidské řady řídly a řídly. Co nepadlo, stalo se 

rozstřílenými mrzáky, nebo se rozdrolilo následkem nepatrnosti jejich zbylého počtu. Je 

nutno mít na zřeteli, ţe v roce 1914 byly postaveny celé armády dobrovolníků, které díky 
zločinecké nesvědomitosti našich parlamentních budiţkničemů neprodělali v dobách míru 

ţádný řádný vojenský výcvik, čímţ byli, takto bezbranní, vydáni napospas nepřátelskému 

dělostřelectvu. Oněch čtyři sta tisíc vojáků, kteří tehdy v bojích o Flandry padli, nebo se z 

nich stali mrzáci, jiţ nikdy nemohli být nahrazeni. Jejich ztráta byla něčím větším, neţ 

pouhým odepsáním čísla. Jejich smrti se váha, takto odlehčená na dobré straně, naklonila 
ve prospěch špatných, čímţ získal na váze více neţ kdy jindy element sprostoty, ničemnosti 

a zbabělosti, zkrátka a dobře masa špatného extrému. 

     Neboť k tomu přicházel ještě jeden aspekt: 

     Nejenom ţe lepší extrém na bojištích během čtyř a půl let neskutečným způsobem 

prořídl, ale horší extrém se mezitím obdivuhodným způsobem zakonzervoval. Na kaţdého 

dobrovolně se hlásícího hrdinu, který po posvátné obětní smrti stoupal vzhůru za zvuku 
 

     fanfár, zajisté spadal jeden vojenský dezertér, který velmi opatrně ukázal smrti záda, aby 

se namísto toho více či méně zúčastnil činnosti ve vlasti. 

     A tak se na konci války skýtal následující obraz. Střední široká vrstva národa svou daň 

povinné krvavé oběti splnila. Extrém lepších se svým příkladným hrdinstvím v podstatě 
bezezbytku obětoval. Extrém špatných podporován na jedné straně špatnými zákony, a na 

straně druhé nenasazením veškerých válečných prostředků, bohuţel také zůstal zcela 

zachován. 



     Tito dobře zakonzervovaní vyvrhelové našeho národa pak provedli revoluci. A mohli ji 

provést jenom proto, ţe jim v protiváze jiţ nestál extrém těch dobrých - nikdo z nich uţ totiţ 

neţil. 

     Tím však byla německá revoluce jiţ od počátku podmíněně populární záleţitost. Tento 

Kainův čin neprovedl německý národ, nýbrţ světloplachá chátra vojenských dezertérů, 

pasáků a jim podobných. 
     Frontový voják přivítal konec krvavého zápasu, byl šťastný, ţe můţe opět spatřit svou 

starou vlast, ţenu a děti. Avšak s revolucí jako takovou neměl vnitřně naprosto nic 

společného. Neměl ji rád, a ještě méně měl rád její tvůrce a organizátory. Během oněch čtyř 

a půl roků nejkrvavějších bojů zapomněl na ty partajní hyeny a veškeré jejich rozepře mu 

byly cizí. 
     Pouze u malé části německého národa byla revoluce skutečně populární, totiţ u skupiny 

těch pomahačů, kteří si toto břímě zvolili jako poznávací znamení čestných občanů tohoto 

nového státu. Milovali revoluci ne kvůli ji samotné, jak se mnozí mylně domnívají ještě dnes, 

ale kvůli jejím následkům. 

     O samotnou popularitu těchto marxistických lupičů se nemohla ţádná autorita 

dlouhodobě opírat. A právě mladá republika potřebovala za kaţdou cenu autoritu, pokud 
nechtěla být opět po krátkém chaosu spolknuta odvetnou silou, utvářející se z posledních 

částí lepší strany našeho národa. 

     Tehdy se jiţ nebáli ani tak nositelů rozvratu, jako spíš toho, ţe budou ve víru vlastního 

zmatku vyrváni ze svých základů, a ţe budou náhle neúprosně uchopeni pěstí, která se v 

podobných dobách náhle objevuje z ruchu národa, a budou přeneseni na zcela jinou 
základnu. Republika se za kaţdou cenu musela zkonsolidovat. 

     Proto byla v podstatě momentálním stavem donucena vytvořit si, vedle kolísavých pilířů 

její slabé popularity, opět nějakou organizaci moci, aby na ní mohla postavit pevnou 

autoritu. 

     Kdyţ začala matadorům revoluce v prosinci, lednu a únoru let 1918/19 kolísat půda pod 

nohama, byli nuceni se poohlédnout po lidech, kteří byli připraveni silou zbraní posílit jejich 
slabou pozici, která byla způsobena vřelou láskou vlastního národa. Antimilitaristická 

republika potřebovala vojáky. Jelikoţ však jediná opora státní moci, totiţ její popularita, 

tkvěla pouze v pasácích, zlodějích, lupičích, dezertérech, ulejvácích a podobných 

individuích, tedy na té části obyvatelstva, která patřila k onomu špatnému extrému, byla 

veškerá snaha o získání lidí, kteří byli připraveni obětovat vlastní ţivot ve sluţbách nových 
ideálů, v těchto kruzích naprosto zbytečným snaţením. Nositelé revolučních myšlenek a 

realizátoři revoluce nebyli ani schopni, ani ochotni shromáţdit vojsko k ochraně sebe 

samých. Neboť tato skupina si v ţádném případě nepřála organizaci republikového státního 

uspořádání, nýbrţ pouze dezorganizaci stávajícího stavu, za účelem lepšího uspokojení 

jejich pudů. Jejich heslo neznělo ani tak "pořádek a výstavba Německé republiky", jako spíš 

její vyrabování. 
     A tak museli tyto výkřiky o pomoc, vycházející ve strachu z úst národních zastupitelů, v 

těchto vrstvách vyznít zcela do prázdna, a naopak vzbudit pouze odvrácení a roztrpčení. 

Neboť v takovém počinu bylo vnímáno porušení věrnosti a víry. Vţdyť v tom byl cítit vznik 

autority, která se jiţ nebude opírat pouze o svou popularitu, nýbrţ i o moc. A to byl začátek 

boje proti tomu, co pro ně na revoluci bylo to nejpodstatnější, totiţ proti právu na krádeţ a 
neukázněnému panství hordy zlodějů a plenitelů, zkrátka té nejhorší chátry, která unikla 

zpoza zdí věznic a zbavila se svých okovů. Národní zplnomocněnci mohli volat jak chtěli, 

nikdo se do jejich řad nepřihlásil., a pouze ozvěna "zrádci" jim dala najevo smýšlení nositelů 

jejich popularity. 

     Tehdy se poprvé objevila celá řada německých mládenců, kteří byli ochotni slouţit "klidu 

a pořádku", ještě jednou si obléci vojenskou uniformu, přes ramena si pověsit pušku, a s 
nasazenou ocelovou přilbou se postavit všem destruktorům jejich vlasti. Jako dobrovolní 

vojáci se sdruţovali do svobodných sborů a začali, přesto ţe tuto revoluci krutě nenáviděli, 

tu samou revoluci ochraňovat a tím ji prakticky posilovat. 

     Jednali tak s nejčistším svědomím. 

     Skutečný organizátor revoluce, a její pravý zákulisní podněcovatel, mezinárodní Ţid, 
tehdy odhadl situaci velice správně. Německý národ doposud nebyl dostatečně zralý na to, 

aby mohl být zavlečen do bolševického krvavého marastu, jako tomu bylo v Rusku. Velkou 

měrou to spočívalo ve stále ještě velké rasové jednotnosti mezi německou inteligencí a 

německým dělnictvem. Dále pak velkým prostoupením tvůrčích elementů v samotných 



širokých vrstvách, stejně jako je tomu u většiny západoevropských států, avšak v Rusku 

toto naprosto schází. Tam měla inteligence jako taková z větší části jinou národnost neţ 

ruskou, nebo měla alespoň neslovanský rasový charakter. Tenká vrchní vrstva inteligence 

tehdejšího Ruska mohla být kdykoliv odstraněna z důsledku naprosté absence spojujících 

mezičlánků k širokým vrstvám obrovského národa. Duchovní a morální úroveň této masy 

byla děsivě nízká. 
     Jakmile se v Rusku povedlo popudit nevzdělaný dav širokých mas, který neuměl ani číst, 

ani psát, a který nebyl v naprosto ţádném vztahu a spojení se stávající vrchní tenkou 

vrstvou inteligence, byl osud země zpečetěn, revoluce se podařila. Ruský analfabet se 

     tak stal bezbranným otrokem svých ţidovských diktátorů, kteří však byli natolik 

vychytralí, aby tuto diktaturu nazvali frází "diktatura lidu". 
     V Německu se o to zaslouţilo ještě následující. Revoluce mohla na svůj úspěch 

spolehnout pouze v případě postupného rozkladu armády. Skuteční nositelé revoluce a 

rozvraceči armády se však jiţ nemohli spolehnout na frontové vojáky, nýbrţ pouze na ony 

světloplaché ničemy, kteří se potloukali buďto po týlových kasárnách, nebo byli jako 

"nepostradatelní" zašiti někde v hospodářských sluţbách. Tato armáda byla ještě posílena o 

desetitisíce dezertérů, kteří mohli bez jakéhokoliv rizika ukázat frontě záda. Skuteční 
zbabělci se nikdy nebáli ničeho tak, jako smrti. Smrt však měli na frontě denně před očima v 

tisíci různých zjeveních. Chce-li člověk za kaţdou cenu udrţet slabé, vratké nebo zbabělé 

jinochy u jejich povinnosti, má pouze jednu jedinou moţnost. Dezertér musí vědět, ţe 

dezerce sebou přináší to, před čím chtějí utéci. Na frontě člověk můţe zemřít, dezertér však 

musí zemřít. Pouze pomocí takového neúprosného ohroţení kaţdého pokusu o dezerci můţe 
být dosaţeno účinného odstrašujícího účinku, a to nejen u jednotlivců, nýbrţ i kompletního 

celku. 

     A v tom vězel smysl a účel válečných artikul. 

     Byla to nádherná víra, smět směle bojovat za existenci svého národa, opírajíce se pouze o 

dobrovolnou věrnost, která vycházela z rozpoznání nezbytnosti. Dobrovolné splnění 

povinností bylo vţdy určující v jednání těch nejlepších, nikdy však ne v jednání průměrných. 
Proto jsou takové zákony, jako například proti loupeţím, nutné. Neboť nebyli stvořeny kvůli 

ze zásady slušným lidem, nýbrţ právě kvůli vrtkavým, slabým elementům. Tyto zákony mají 

svým odstrašujícím účinkem zabránit tomu, aby nenastal stav, kdy poctivec bude za 

hlupáka, pročeţ bude stále zřetelnější představa, ţe účelnější je také se podílet na zlodějně, 

neţ přihlíţet s prázdnýma rukama, nebo se vůbec nechat okrádat. 
     A proto by bylo chybou domnívat se, ţe se člověk v boji, který můţe přes všechnu lidskou 

obezřetnost zuřit několik let, můţe obejít bez oněch pomocných prostředků, které ztvárňují 

zkušenosti několika staletí, ba tisíciletí, a které v časech krize a momentálních obrovských 

nervových zatíţení dokáţou přimět slabé a nejisté jedince k plnění svých povinností. 

     Pro válečného hrdinu z řad dobrovolníků není samozřejmě zapotřebí ţádných válečných 

artikul. Jsou však zapotřebí pro zbabělé egoisty, který si v hodině nouze vlastního národa 
cení svého ţivota více, neţ zbytek jednoty. Aby se však takový bezcharakterní slaboch 

neoddával své zbabělosti, je nutno pouţít těch nejtvrdších donucovacích prostředků. Pokud 

muţi dlouhodobě zápasí se smrtí, a celé týdny musí bez oddechu a často bez řádné stravy 

setrvávat v blátivých trychtýřích po granátech, nemůţe být znejistělý kantonista u ţerdě 

udrţen pod výhruţkou uvězněním v káznici, nýbrţ pouze pod pohrůţkou bezohledného 
vykonání trestu smrti. Neboť ze zkušenosti spatřuje v takovém čase vězení tisíckrát 

klidnějším a bezpečnějším místem, neţ je válečné pole, jelikoţ ve vězení přece alespoň není 

ohroţen jeho neocenitelný ţivot. To, ţe se za války prakticky trest smrti zrušil, čímţ se 

vlastně ve skutečnosti zrušila platnost válečných artikul, se strašlivě vymstilo. Ve vlasti se 

především v roce 1918 vytvořila armáda dezertérů, která pomohla vytvořit onu obrovskou 

zločineckou organizaci, která se posléze po 7.listopadu 1918 stala tvůrcem revoluce. 
     Fronta jako taková s tím prakticky neměla co do činění. Její příslušníci si pouze 

touţebné přáli mír. Jiţ v této samotné skutečnosti pro revoluci spočívalo obrovské 

nebezpečí. Neboť jakmile se po uzavření míru začali německé armády blíţit vlasti, vyvstala 

pro tehdejší revolucionáře úzkostlivá otázka, totiţ co učiní frontová vojska? Bude to polní 

šeď trpět? 
     V těchto týdnech musela revoluce v Německu minimálně zvnějšku budit zdání 

umírněnosti, pokud se nechtěla vystavit nebezpečí, ţe ji některé německé divize náhle a 

bleskurychle rozdrtí. Neboť kdyby se tehdy jeden jediný velitel divize rozhodl strhnout se 

svou věrně oddanou divizí rudé hadry a ony krysy postavit ke zdi, a další odpor pak zlomit 



pomocí minometů a ručních granátů, rozrostla by se tato divize během necelých čtyř týdnů 

do obrovské armády čítající minimálně šedesát divizi. Před tím se ţidovští podněcovatelé 

třásli více neţ před čím jiným. A aby se tomu zabránilo, musela být revoluci vtisknuta určitá 

umírněnost. Nesměla se zvrhnout v bolševismus, nýbrţ musela se skrýt za snahu po "klidu 

a pořádku". Proto tolik obrovských ústupků výzva na starý úřednický aparát a na staré 

vojenské vůdce. Byli zapotřebí alespoň ještě po nějakou dobu, a teprve kdyţ mouřeníni 
splnili svou povinnost, mohl se člověk odváţit dát jim přiměřený kopanec, a republiku 

vyjmout z rukou starých státních sluţebníků a vydat ji zlodějským revolučním supům. 

     Pouze tak se dalo doufat v to, ţe bude moţno podvést staré generály a staré státní 

úředníky a ţe, pomocí zdánlivé bezelstnosti a mírnosti nových poměrů, bude zabráněno 

jakémukoliv odporu z jejich strany. 
     Nakolik se to zdařilo ukázala praxe. 

     Samotná revoluce také nebyla prováděna strůjci klidu a pořádku, nýbrţ právě naopak 

oněmi rozsévači vzpoury, zlodějny a drancování. A těm nebyl adekvátní ani vývoj revoluce 

stran jejich chtíčů, ani jim nemohl být z taktických důvodů vysvětlen a zdůvodněn její 

průběh. 

     S postupným nárůstem svých řad ztrácela sociální demokracie stále více charakter 
brutální revoluční strany. Ne ţe by snad myšlenkově vyznávala jiné cíl neţ ony revoluční, 

nebo ţe by její vůdci náhle měli jiné úmysly, nic takového. Jediné co nakonec zbylo, byl 

pouze úmysl a k jeho provedení se nehodící těleso. S desetimilionovou stranou se nedá dělat 

ţádná revoluce. V takovém hnutí jiţ není přítomen ţádný extrém aktivity, je tu pouze široká 

masa středu, tedy pouze nositelé. 
     V tomto stavu došlo ještě během války ke známému rozštěpení sociální demokracie 

pomocí Ţidů. Zatímco sociálně-demokratická strana, přiměřeně nosné funkci její masy, 

visela jako olověné závaţí na národní obraně, byli z ní vytaţeny radikálně aktivní prvky, a 

byly zformovány do obzvláště průbojné, nové útočné kolony. Nezávislé strany a sparťanské 

svazy byly útočnými pluky revolučních marxistů. Ony vytvořily konečné podmínky k tomu, 

aby na tuto půdu mohla konečně vstoupit po celá desetiletí na to připravovaná masa 
sociální demokracie. Zbabělé měšťanstvo přitom bylo marxisty správně ohodnoceno a bylo s 

ním také nakládáno jednoduše jako "en canaille". Nikdo ho vůbec nebral v potaz, neboť 

kaţdý si byl vědom toho, ţe tento pokorný politický útvar staré vyslouţilé generace stejně 

není schopen jakéhokoliv odporu. 

     Jakmile se revoluce zdařila a hlavní opory starého státu byli prohlášeny za zbořené, 
musela být revoluce, kvůli vracející se frontové armádě, která se začala zjevovat jako hrůzná 

sfinga, zbrţděna ve svém přirozeném vývoji. většina sociálně demokratické armády obsadila 

dobyté pozice a nezávislé a sparťanské útočné pluky byly odsunuty ke straně. 

     To však nešlo bez boje. 

     A jelikoţ aktivistické útočné formace nebyly spokojené, cítily se být oklamány, chtěly na 

vlastní pěst bojovat dál, byl jejich nevázaný povyk zákulisními podněcovateli jen vítán. Neboť 
sotva bylo po převratu, rozdělily se očividně samy na dva tábory. Na stranu klidu a pořádku, 

a na skupinu krvavého teroru. Co by však nyní bylo přirozenější, neţ aby se naše 

měšťanstvo okamţitě, s vlajícími vlajkami začlenilo do tábora klidu a pořádku? Nyní se opět 

pro tyto ţalostné politické organizace naskytla moţnost činnosti, kterou by, aniţ by to 

musely přiznat, opět v plné tichosti našly pevnou zemi pod nohama, a byly určitým 
způsobem zúčastněny na moci, kterou nenáviděly, a které se především tolik bály. Německé 

politické měšťanstvo obdrţelo nejvyšší čest posadit se za jeden stůl s třikrát zlořečenými 

marxistickými vůdci, za účelem potírání bolševismu. 

     A tak vznikla jiţ v prosinci 1918 a lednu 1919 následující situace:  

     Menšinou horšího elementu byla provedena revoluce, za kterou se okamţitě postavily 

všechny marxistické strany. Revoluce sama o sobě měla poměrně mírný průběh, coţ jí 
přineslo nenávist fanatických extrémistů. Ti kolem sebe začali pálit z kulometů a házet 

ruční granáty, obsazovat státní úřady, zkrátka ohroţovat mírnou revoluci. Aby bylo 

zaţehnáno zděšení z takového vývoje, bylo mezi nositeli nových podmínek a přívrţenci 

starého pořádku uzavřeno přiměří, aby tito mohli společně vést boj proti extrémistům. 

Výsledkem tedy bylo, ţe nepřátelé republiky ukončili boj proti republice jako takové, a 
pomáhali porazit ty, kteří také byli nepřáteli republiky, i kdyţ ze zcela jiných důvodů. 

Dalším výsledkem však bylo, ţe boj příslušníků starého státu proti novátorům se zdál být 

eliminován. O této skutečnosti se ani nedá dost dobře uvaţovat. Pouze ten, kdo ji pochopí, 

porozumí tomu, jak bylo moţné, ţe národu, jehoţ devět desetin se na revoluci nepodílelo, 



sedm desetin jí odmítalo, šest desetin nenávidělo, ji jedna jediná desetina mohla takto 

vnutit. 

     Pozvolna vykrváceli jak spartanští barikádníci na straně jedné, tak i národní fanatici a 

idealisté na straně druhé. A právě v té míře, v jaké se tyto dvě extrémní strany navzájem 

potíraly, nakonec vyhrála, jako vţdycky, široká masa středu. měšťanstvo a marxisté se 

     našli na půdě daných skutečností, a republika se začala konsolidovat. To ovšem 
občanským stranám stále ještě nebránilo v tom, alespoň před volbami, aby alespoň po 

nějaký čas nemohly citovat staré monarchistické myšlenky, a aby těmito duchy starých 

časů nemohly zaklínat a opětovně lovit malé dušičky svých přívrţenců. 

     Čestné to nebylo. Dávno jiţ s monarchii zpřetrhali všechna vnitřní pouta, a špína nových 

poměrů se začala svůdným účinkem projevovat i v občanském stranickém táboře. Obyčejný 
občanský politik se dnes cítí v korupčním svinstvu nové republiky příjemněji, neţ v čisté 

přísnosti, která mu ještě spočívá ve vzpomínce na minulý stát.  

     Jak jiţ bylo řečeno, musela se revoluce po roztříštění staré armády, k posílení její státní 

moci, poohlédnout po nějakém novém mocenském faktoru. Dle stavu věcí se tato moc mohla 

vytvořit pouze z příslušníků jí vlastně se protivícího světonázoru. Z nich potom mohla 

postupně vzniknout také nová armáda, která pak během doby musela být, nehledě na její 
omezení mírovými smlouvami, ve svých názorech přeměněna v nástroj státních zájmů. 

     Poloţí-li se otázka, jak se mohla revoluce jako akce zdařit, nezávisle na všech skutečných 

chybách starého státu, které byly její příčinou, dojdeme k následujícímu výsledku: 

     1. Z důvodu ochrnuti našeho vnímání pojmů plnění povinnosti a poslušnosti a 

     2. Z důvodu zbabělé pasivity našich takzvaných  
     K tomu je nutno dodat následující: 

     Vlastním důvodem ochrnutí našeho vnímáni pojmů plněni povinnosti a poslušnosti je 

naše celkově nenárodní a stále ještě pouze čistě státní výchova. Z toho pochází také 

podceňování pojmů "prostředek a účel". Vědomí povinnosti, plnění povinnosti a poslušnost 

nejsou účelem samy o sobě, stejně jako jím není ani stát, nýbrţ všechny dohromady by měly 

být prostředkem k umoţnění a zajištění existence společenství duševně i fyzicky 
homogenních ţivočichů na této zemi. V hodině, kdy se národní celek zřetelně hroutí, a kdy je 

očividně vydán napospas nejtěţšímu útisku, a to díky jednání několika darebáků, je 

poslušnost a plnění povinností vůči těmto pouhou doktrínskou formalitou, a snad i 

šílenstvím. A naopak odmítnutí poslušnosti a plnění povinností, kterým by bylo umoţněno 

vysvobození národa z jeho podrobení, by bylo příkladné. Dle dnešního občanskoprávního 
pojetí velitel divize, který svého času obdrţel shora rozkaz nestřílet, tím ţe nestřílel, jednal 

dle své povinnosti a proto i správně. Neboť měšťanskému světu je bezmyšlenková formální 

poslušnost cennější neţ ţivot vlastního národa. Dle národně socialistického pojetí však v 

podobných případech nenabývá poslušnost vůči slabému nadřízenému v platnost, nýbrţ 

platí povinnost vůči národní pospolitosti. V takovéto osudné hodině vchází v platnost 

povinnost osobní zodpovědnosti vůči celému národu. 
     Příčinou zdaru revoluce byla právě ztráta ţivého pojetí této koncepce v našem národě, 

nebo lépe v našich vládních kruzích.  

      K druhému bodu je nutno říci následující: 

     Největším důvodem zbabělosti stát udrţujících stran bylo především vyřazení aktivní, 

dobře smýšlející části našeho národa z jejich řad, které vykrvácely v poli. Nezávisle na tom 
byly naše občanské strany, které jako jediné můţeme označit za politické útvary, které se 

nacházely na půdě starého státu, přesvědčeny, ţe jejich světonázory se dají šířit výhradně 

duchovní cestou a duchovními prostředky, a ţe pouţití fyzických sil přísluší pouze státu. 

Nejenom, ţe se v podobných názorech dá spatřit znamení postupně se tvořící dekadentní 

slabosti, ale tento názor byl také nesmyslný v době, kdy političtí protivníci toto stanovisko 

dávno opustili, a naopak na veřejnosti neustále opakovali, ţe své politické zájmy prosadí, 
kdyţ bude třeba, i pomocí násilí. Bylo nesmyslem volat po boji pomocí duchovních zbraní v 

okamţiku, kdy se na světě, uprostřed občanské demokracie, jako její důsledek, objevil 

marxismus. To se jednoho dne muselo pekelně vymstít. Neboť marxismus sám nejvíce 

zastupoval názor, ţe nasazení zbraní spočívá v účelovém hledisku a právo k tomu vţdy leţí v 

úspěchu. 
     Jak správné je toto pojetí bylo dokázáno ve dnech od 7. Do 11.listopadu 1918. Tehdy se 

marxismus ani v nejmenším nestaral o nějaký parlamentarismus a demokracii, a pomocí 

řvoucí a střílející tlupy zločinců jim zasadil smrtelný úder. A ţe občanské organizace ţvanilů 

byly v tom samém okamţiku bezbranné, je samozřejmé. 



     Po revoluci, kdy se náhle občanské strany opět vynořily, i kdyţ s pozměněným názvem 

firmy, a jejich odváţní vůdci vylezli z temných sklepů a vzdušných spiţíren, stejně se tito, 

stejně jako všichni zástupci podobných starých útvarů, ani nepoučili ze svých chyb, ani na 

ně nezapomněli. Jejich politický program byl zastaralý, neboť se nedokázali vnitřně smířit s 

novou situací, jejich cílem však bylo smět se pokud moţno podílet na tomto novém stavu, a 

jejich jedinou zbraní byla jako vţdy slova. 
     I po revoluci tyto občanské strany vţdy ţalostným způsobem kapitulovaly před davem z 

ulice. 

     Kdyţ měl být přijat zákon na ochranu republiky, scházela k tomu zprvu potřebná 

většina. Ze dvě stě tisíc demonstrujících marxistů dostali občanští státníci takový strach, ţe 

proti svému přesvědčení tento zákon přijali. Obávali se, ţe by v opačném případě byli při 
opouštění říšského sněmu lynčováni rozběsněným davem. K čemuţ bohuţel z důvodu přijetí 

zákona nedošlo. 

     Vývoj nového státu pak probíhal tak, jakoby vůbec neexistovala národní opozice. 

     Jediné organizace, které v této době měly odvahu a sílu postavit se na odpor marxismu a 

jeho popuzeným masám byli nejdříve dobrovolnické sbory, později organizace sebeobrany, 

občanská sdruţení, atd., a konečně pak sbory tradice. 
     Důvod, proč jejich existence ve vývoji německé historie nedocílila ţádné viditelné změny 

byl následující: 

     Stejně jako nemohly mít takzvané národní strany, z nedostatku jakékoliv hrozivé sily, 

ţádný vliv na ulici, nemohly takzvané ochranné sbory naproti tomu dosáhnout také ţádného 

vlivu, a to z absence jakékoliv politické myšlenky a především jakéhokoliv skutečného 
politického cíle. 

     To, co marxismu dopomohlo k úspěchu, byla dokonalá souhra politické vůle a aktivní 

brutality. To, co národní Německo vyloučilo z veškerého praktického formováni německého 

vývoje, byla absence celistvé spolupráce brutální síly a geniální politické vůle. 

     Ať jiţ byla vůle národních stran jakákoliv, neměly ani ten nejmenší mocenský aparát k 

uskutečnění této vůle alespoň na ulici. 
     Ochranné sbory měly veškerou moc, byly pány ulice a státu a neměly ţádnou politickou 

myšlenku a ţádný politický cíl, pro které by se tato moc dala, nebo vůbec mohla nasadit ve 

prospěch národního Německa. V obou případech to však byla mazanost Ţida, která dokázala 

vychytralým domlouváním a posilováním obřadného zvěčnění, způsobit vzrůstající 

prohlubování tohoto nešťastného osudu. 
     Byl to Ţid, který pomocí svého tisku dokázal nekonečně mazanými bláboly udrţovat u 

obranných svazů nepolitický charakter, stejně jako v politickém ţivotě velebil a poţadoval 

duchovní způsob boje. Miliony německých hlupáků pak tento nesmysl papouškovaly, aniţ 

by měli nejmenší tušení, jak se tím sami prakticky odzbrojují a bezbranně se vydávají 

napospas ţidům. 

     Avšak i pro to existuje opět samozřejmě přirozené vysvětlení. Absence velké nově 
uspořádané myšlenky znamená vţdycky omezení bojové síly. Přesvědčeni o právu pouţití i té 

nejbrutálnější zbraně je vţdy svázáno s existenci fanatické víry v nezbytnosti vítězství 

nového převratného pořádku na této zemi. 

     Hnutí, které nebojuje za takové nejvyšší cíle a ideály, také nikdy k nejkrajnější zbrani 

nesáhne. 
     Odhalení nové obrovské myšlenky bylo tajemstvím úspěchu francouzské revoluce, 

myšlence je vděčné vítězství té ruské, a fašismus si udrţel sílu pouze díky myšlence 

podmanit si národ poţehnaným způsobem nové rozsáhlé přeměny. Občanské strany tomuto 

nejsou uzpůsobeny. 

     Nejenom občanské strany spatřovaly svůj politický cíl v restaurování své minulosti, nýbrţ 

byly to i obranné sbory, pokud se vůbec nějakými politickými cíli zabývaly. Objevovaly se u 
nich tendence starých válečných veteránů a vyslouţilců, čímţ pomáhaly otupovat ty 

nejostřejší zbraně, které tehdy národní Německo mělo, a čímţ také upadaly do ţoldácké 

sluţby republice. Ţe přitom samy jednaly s nejlepšími úmysly, a především s nejčistší vírou, 

nemění nic na osudové pošetilosti těchto tehdejších svazů. 

     Marxisté postupně získali v konsolidující se říšské moci potřebnou mocenskou oporu své 
autority, a začali důsledně a logicky rušit pro ně nebezpečně vypadající národní obranné 

sbory, které se pro ně mezitím staly zbytečnými. Jednotliví, zvláště opováţliví vůdci, kterým 

se nedůvěřovalo, byli postaveni před soudní stolici a posléze posláni za mříţe. Kaţdému z 

nich se však pouze vymstil osud, proti kterému se zadluţili. 



     Zaloţením NSDAP se poprvé objevilo hnutí, jehoţ cílem nebylo, tak jak tomu bylo u 

občanských stran, mechanické zrestaurování minulosti, nýbrţ snaha vytvořit na místě 

dnešního nesmyslného státního mechanismu zcela nový organicky národní stát. 

     Mladé hnutí jiţ od prvního dne své existence zastávalo názor, ţe je nutno duchovně hájit 

svou myšlenku, avšak na ochranu této obhajoby musí být, pokud to bude nutné, nasazeny 

ty nejnásilnější prostředky. Věrně svému přesvědčení o nezměrném významu tohoto nového 
učení mu připadlo naprosto přirozené, ţe pro dosaţení cíle je nutno obětovat naprosto 

všechno. 

     Jiţ dříve jsem poukázal na momenty, kdy je hnutí povinno, pokud si chce získat srdce 

národa, převzít ze svých řad obranu proti teroristickým útokům svých nepřátel. Je také 

starou historickou zkušeností, ţe teror určitého světonázoru nemůţe být zlomen formální 
státní mocí, nýbrţ zase jen jiným novým, stejně odváţným a rozhodně jednajícím 

světonázorem. To bylo, je a bude nepříjemné všem úředním státním stráţcům zákona, avšak 

bez toho se tato skutečnost nikdy nesprovodí ze světa. Státní moc můţe pořádek a klid 

zaručit teprve tehdy, kdyţ se stát obsahově ztotoţňuje s právě vládnoucím světonázorem, 

takţe násilnické elementy mají pak pouze charakter jednotlivých zločineckých povah, a ne 

zástupců extrémně odlišného světonázoru stávajícího státu. V takovém případě můţe stát 
prosazovat po staletí ty největší mocenská opatření proti hrozícímu teroru, ve výsledku 

stejně nic nezmůţe a nakonec podlehne. 

     Německý stát byl převálcován marxismem. Během celého sedmdesátiletého boje 

nedokázal odvrátit vítězství tohoto světonázoru. 

     Přes tisíciletou existenci věznic a káznic a přes veškerá krvavá opatření, která pouţil v 
nespočtu případů proti přívrţencům tohoto světonázoru, byl nakonec donucen ke skoro 

bezpodmínečné kapitulaci (i kdyţ se to občanští státníci snaţí popírat, samozřejmě bez 

většího přesvědčení). 

     Stát, který je 9.listopadu 1918 marxisty bezpodmínečně poloţen na kříţ, samozřejmě 

druhého dne nepovstane jako jeho přemoţitel. Naopak, občanští hlupáci na ministerských 

křeslech dnes ţvaní 
     o nutnosti nevládnout proti dělníkům, přičemţ se jim pod pojmem dělnictvo míhá právě 

marxismus. Tím, ţe přirovnávají německého dělníka k marxismu se však dopouštějí 

nejenom sprosté a lţivé falzifikace pravé skutečnosti, nýbrţ se i pokoušejí zakrýt vlastni 

kolaps před marxistickými myšlenkami a organizací. 

     Z hlediska této skutečnosti, totiţ bezpodmínečnému podřízení se státu marxismu, 
vyrůstá národně socialistickému hnutí teprve skutečná povinnost nejenom se duševně 

připravit na vítězství své myšlenky, nýbrţ převzít i její ochranu před terorem z vítězných 

pohárů pijící internacionály. 

     Jiţ jsem naznačil, jak se z praktického ţivota našeho mladého hnutí pozvolna začala 

vytvářet ochranka našich shromáţdění, jak začala pomalu nabývat charakteru určité 

pořádkové skupiny a jak se snaţila o vytvoření organizátorské podoby. 
     Čím více se pak tento postupně utvářený útvar z vnějšku podobal obrannému svazu, tím 

méně se s ním ve skutečnosti dal srovnat. 

     Jak jiţ bylo zmíněno, neměly německé obranné organizace naprosto ţádné určité 

politické názory. Byly ve skutečnosti pouhými sebeochrannými svazy o více či méně účelném 

výcviku a organizaci, takţe vlastně představovaly ilegální náhradu právoplatných legálních 
mocenských prostředků státu. Jejich dobrovolnický charakter vycházel ze způsobu jejich 

vzniku a stavem tehdejšího státu, v ţádném případě však jim tento titul nenáleţel z pozice, 

kdy by jako svobodné formace bojovníků bojovaly za nějaké svobodné, vlastní přesvědčení. 

To nevlastnily, a to ani ne díky opozičnímu chování jednotlivých vůdců a celých svazů proti 

republice. Neboť aby se mohlo hovořit o přesvědčení ve vyšším smyslu, nestačí být 

přesvědčen o bezcennosti stávajícího stavu, nýbrţ toto pramení v uvědomění si nového stavu 
a ve vnitřním spatření stavu, jehoţ dosaţeni člověk vnímá jako nutnost, a v jehoţ 

uskutečnění spatřuje nejvyšší ţivotni poslání. 

     Pořádkové oddíly tehdejšího národně-socialistického hnutí od všech obranných svazů 

totiţ zásadně odlišuje to, ţe ani v nejmenším nebyly a ani nechtěly být poskokem ve 

sluţbách revolucí vzniklých 
     poměrů, nýbrţ ţe zápasily výhradně za nové Německo. 

     Tyto pořádkové oddíly měly zprvu pouze charakter sálové pořádkové sluţby. Jejich první 

úkoly byly omezeny konáním shromáţdění, kde měly zabránit protivníkům, aby ho tito 

nemohli přerušit a ukončit. Jiţ tehdy byly vychovávány v duchu nekriticky prováděných 



útoků. Avšak ne snad z důvodů, ţe by uctívali gumový obušek jako svou nejvyšší modlu, jak 

se rádo tvrdívalo v přihlouplých kruzích německého měšťanstva, nýbrţ protoţe pochopili, ţe 

i ten největší duch se dá eliminovat, kdyţ je jeho nositel umlácen gumovými obušky, jak 

nám to jasně dokládá historie, kdy i ty nejvýznamnější hlavy padly pod tíhou ostří těch 

nejmenších gilotin. Nechtěly si dát jako svou nejvyšší metu násilí, nýbrţ chtěly pouze 

pomocí násilí ochraňovat nositele jejich duchovního cíle před vytlačením. A přitom také 
pochopily, ţe nejsou povinni převzít ochranu státu, který nezaručuje ţádnou ochranu svému 

národu, nýbrţ právě naopak musí převzít ochranu národa před všemi, kteří ohroţují 

zničením národ a stát. 

     Po boji na shromáţdění v mnichovském Dvorním pivovaru obdrţel tento pořádkový oddíl 

jednou provţdy, k věčné památce hrdinského útoku malé hrstky tehdejších bojovníků název 
Útočný oddíl (SA). Jak jiţ říká samo označení, jedná se pouze o oddíl nového hnutí. Je sám o 

sobě jeho článkem, stejně jako propaganda, tisk, hospodářské útvary a ostatní články tvořící 

vlastní stranu. 

     Jak nutný byl jeho další rozvoj, můţeme spatřit nejenom v tomto pamětihodném 

shromáţdění, nýbrţ i v pokusech rozšířit hnutí z Mnichova postupně do ostatních částí 

Německa. Jakmile jsme se stali pro marxisty tak nebezpečnými, nevynechali jedinou šanci 
pokusit se udusit kaţdé národně socialistické shromáţdění pokud moţno hned v zárodku, 

respektive rozbitím zabránit jeho konáni. Přitom bylo zcela samozřejmé, ţe marxistické 

stranické organizace se všemi sílami snaţily takové případy a úmysly v zastoupení slepě 

krýt. Co však člověk můţe říct o občanských stranách, které byly samy marxisty zmláceny, 

a jejichţ řečníci si na mnoha místech vůbec netroufli vystoupit na veřejnosti, a přesto zcela 
nepochopitelně a s potěšením přijímaly všechny pro nás zrovna ne právě nejvýhodněji 

proběhlé boje proti marxistům. Byli šťastní, ţe jsme toho, kterého sami nedokázali přemoci, 

a který více méně přemohl je, nedokázali přemoci ani my. Co měl člověk říci na státní 

úředníky, policejní prezidenty, a i na samé ministry, kteří se navenek tak rádi vydávali za 

muţe národa, přitom při všech střetech, které jsme my národní socialisté měli s marxisty, 

vţdy prokazovali sluţby těm hanebným přisluhovačům? Co měl člověk říci lidem, kteří ve 
svém sebeponíţení šli tak daleko, ţe za bídnou pochvalu ţidovských novin bez skrupulí 

pronásledovali muţe, kterým by měli být dílem vděční, ţe nasazením svých vlastních ţivotů 

před pár lety zabránili rudé chátře v tom, ţe je jako rozsápané zdechliny nepověsila na 

okolní svítilny? 

     To byly ty smutné úkazy, které kdysi strhly nezapomenutelného, jiţ zemřelého prezidenta 
Pohnera, který ve své neúprosné přímosti nenáviděl všechny patolízaly, jak jen můţe člověk 

s upřímným srdcem nenávidět, k výroku: "Během celého svého ţivota jsem v první řadě 

chtěl být Němec, a teprve pak úředník. A nikdy bych nechtěl být ztotoţňován s oněmi 

kreaturami, které jsou coby úřednické kurvy ochotny prostituovat s kaţdým momentálním 

pánem." 

     Obzvláště smutné na tom bylo to, ţe tato sorta lidí nejenţe pod svou moc postupně 
dostala desítky tisíc čestných a řádných německých státních úředníků, ale postupně je i 

nakazila svou bezcharakterností, přičemţ ty, kteří se postavili na odpor pronásledovala 

zuřivou nenávistí, aţ je posléze vyštípala z jejich úřadů a pozic, zatímco sami sebe přitom 

stále označovali pokryteckou prolhaností za muţe národa. 

     Od takových lidí jsme nemohli očekávat jakoukoliv podporu, a také jsme ji, aţ na 
nepatrné výjimky, neobdrţeli. Avšak vybudování vlastní ostrahy pomohlo posílit činnost 

hnutí a zároveň dosáhnout veřejné pozornosti a všeobecné váţnosti. 

     Vůdčí myšlenkou vnitřní výchovy těchto útočných oddílů byl vţdy převládající úmysl, 

vyškolit je, vedle všeobecného tělesného posilování, i v neotřesitelné představitele národně 

socialistických idejí a konečně upevnit jejich disciplínu v tom nejvyšším moţném měřítku. 

Neměli mít nic společného ani s obrannými organizacemi občanského pojetí, ani s ţádnou 
tajnou organizací. 

     Proč jsem jiţ tehdy co nejsilněji ohrazoval proti tomu vychovávat úderné oddíly NSDAP 

jako takzvaný branný svaz, je zdůvodněno v následující úvaze. 

     Z čistě odborného hlediska nemůţe být vojenská sluţba daného národa prováděna 

soukromými sbory, nýbrţ pouze za podpory nejmohutnějších státních prostředků. Kaţdý 
jiný názor se opírá o obrovské přeceňování vlastních moţností. Je tedy jednou provţdy 

vyloučeno, aby se pomocí takzvané dobrovolné disciplíny dala v určitém rozsahu vybudovat 

organizace, která by mohla mít vojenský význam. Chybí zde podpora vedoucí moci, totiţ 

právní moci. Na podzim, respektive v lednu 1919 bylo moţno budovat dobrovolnické sbory 



nejenom proto, ţe byly z větší části tvořeny z frontových bojovníků, kteří prošli výcvikem 

staré armády, nýbrţ i způsobem závazku, kdy alespoň částečně, na omezenou dobu 

podléhaly vojenské poslušnosti. 

     To dnes schází naprosto všem dnešním dobrovolnickým obranným organizacím. Čím 

větší je svaz, tím horší je disciplína, a tím menší mohou být poţadavky, které se mohou 

klást na jednotlivé osoby, a tím větší bude mít charakter starého nepolitického svazu 
veteránů a bojovníků. 

     Dobrovolná výchova v duchu vojenského výcviku bez zajištění bezpodmínečného velení 

se ve větším měřítko nikdy nemůţe zdařit. Vţdy bude pouze malá skupina ochotna 

dobrovolně se podřídit tlaku poslušnosti, jako je to přirozené a samozřejmé u pravidelného 

vojska. 
     Skutečný výcvik se také nedá provádět z důvodů směšně malých prostředků, které má k 

touto účelu takzvaný obranný svaz. Přitom nejspolehlivější výcvik by měl být hlavním 

úkolem právě u těchto institucí. Od války jiţ uběhlo osm dlouhých let, a během té doby 

neprošel řádným vojenským výcvikem doposud ţádný ročník naší německé mládeţe. 

Nemůţe však být úkolem obranných sborů, aby shromaţďovaly řádným výcvikem prošlé 

ročníky, neboť se pak dá velmi rychle matematicky spočítat, kdy tento sbor opustí jeho 
poslední přívrţenec. I ten nejmladší voják z roku 1918 bude za dvacet let naprosto 

neschopný boje, a my se tomuto momentu blíţíme nesmírnou rychlostí. Uţ proto kaţdý 

obranný sbor nutně získá charakter starého spolku vyslouţilců. To však nemůţe být 

smyslem spolku, který se právě označuje jako obranný a ne bojový svaz. Tento se jiţ svým 

označením snaţí o vyjádření toho, ţe svou misi nespatřuje pouze v udrţováni tradice a o 
sdruţování bývalých vojáků, nýbrţ především ve výuce obranných myšlenek a v praktickém 

zastupování těchto myšlenek, a tím tedy ve vytváření obranyschopného útvaru. 

     Tento úkol však vyţaduje neprodleně výcvik mladých sil, které se doposud nesetkaly s 

vojenskou disciplínou, coţ je v praxi prakticky neproveditelné. S jedno aţ dvouhodinovým 

výcvikem týdně nikdy z nikoho neuděláte skutečného vojáka. S dnešními enormně 

vystupňovanými nároky vedení války, které jsou kladeny na kaţdého jedince, je dvouletá 
vojenská sluţba moţná ještě dostačující na to, aby se mladý muţ dal přeměnit ve 

vycvičeného vojáka. Všichni jsme na vlastni oči v poli viděli následky, které pro mladé, 

nedostatečně vycvičené vojáky ve válečné vřavě vyplynuly. Dobrovolnické sbory, které byly 

po dobu patnácti, dvaceti týdnů v bezmocné oddanosti cepovány s ţeleznou rozhodností, 

nepředstavovaly na frontě stejně nic jiného, neţ pokrm pro nepřátelské dělostřelectvo. Pouze 
rozdělením do řad starých zkušených vojáků mohli být tito mladí rekruti, kteří prošli čtyř aţ 

šesti měsíčním výcvikem, co platí v rámci celého pluku. Byli přitom vedeni staršími, a tím 

postupně dorostli svým úkolům. 

     Jak beznadějně oproti tomu vypadal pokus pokoušet se, bez jasné velící moci a 

dostačujících prostředků, o takzvaný jedno aţ dvouhodinový výcvik jednoho oddílu! Tím se 

snad dají ještě vzpruţit staří vojáci, avšak nikdy se nedají z mladých lidí učinit vojáci. 
     Jak bezvýznamný a naprosto bezcenný je podobný pokus ve svém výsledku se dá doloţit 

obzvláště tou skutečností, ţe ve stejné době, kdy takzvané dobrovolnické sbory s bídou a 

svým úsilím a snahou vychovali, nebo se alespoň snaţily vychovat pár tisíc lidí (a na další se 

vůbec nedostalo) v duchu vojenských myšlenek, zatímco stát jako takový prosazoval 

pacifisticko-demokratický způsob výchovy milionů a milionů mladých lidi, čímţ je důsledně 
okrádal o jejich přirozené instinkty, otravoval jim jejich logické vlastenecké smýšlení a 

postupně je přetvářel v poslušné stádo. 

     Jak směšná je oproti tomu snaha oněch obranných svazů zprostředkovat své myšlenky 

německé mládeţi. 

      Ještě důleţitější je však následující stanovisko, které mě vţdy nutilo zaujímat odmítavý 

postoj proti kaţdému pokusu o takzvanou vojenskou obranyschopnost na dobrovolném 
spolkovém podkladě: 

     Vezměme situaci, ţe by se i přes výše zmíněné překáţky nějakému svazu povedlo vycvičit 

rok za rokem určitý počet Němců, a to jak v ohledu na jejich smýšlení, tak i na tělesné 

úrovni, stejně jako i v zacházení se zbraní. Výsledek toho celého by se stejně musel rovnat 

nule ve státě, který si svou celou podstatou tuto obranyschopnost vůbec nepřeje, ba přímo ji 
nenávidí, neboť se naprosto příčí vnitřním cílům jejich vůdců - zhoubě tohoto státu. 

     Na kaţdý pád je podobný výsledek bezcenným za vlády, která svými činy nejenom 

dokázala, ţe jí naprosto nezáleţí na vojenské síle národa, nýbrţ ţe ani není ochotna na tuto 

sílu apelovat, a kdyţ, tak pouze v zájmu podpory její vlastni zatracené existence. 



     A dnes je tomu tak. Není to snad směšné cvičit v pološeru několik desítek tisíc muţů pro 

jeden pluk, kdyţ stát před necelými osmi lety nechal hanebně vykrvácet osm a půl milionů 

nejlépe vycvičených vojáků, a to jenom proto, ţe je uţ nepotřeboval, a jako dík za jejich 

obětavost je dokonce vystavil všeobecné pohaně. A člověk se má nyní snaţit vycvičit vojáky 

pro státní pluk, který špiní a plive na tehdejší proslavené vojáky, nechává jim z prsou 

strhávat jejich vyznamenání, odebírá jim kokardy, trhá prapory a znehodnocuje jejich činy? 
Nebo učinil snad dnešní pluk něco pro obnovení cti staré armády, a popohnal snad k 

odpovědnosti ty, kteří ji pošpinili a roztříštili? Ani náhodou. Ba naopak, můţeme ony 

posledně zmíněné spatřit, kterak trůní v nejvyšších státních úřadech. Jak se s oblibou říká 

v Lipsku: "Právo kráčí po boku moci." A jelikoţ jev našem současném státě veškerá moc v 

rukou stejných muţů, kteří kdysi zosnovali revoluci, která je však tou nejsprostší 
vlastizradou, ba dokonce tím nejbídnějším darebáctvím v německých dějinách vůbec, dá se 

jen těţko očekávat, ţe by moc těchto charakterů mohla být zvýšena vznikem nové mladé 

armády. Alespoň všechny důvody zdravého rozumu hovoří proti. 

     Jakou hodnotu tento stát přičítal vojenskému posilování jeho moci také po revoluci roku 

1918 lze jasně a jednoznačně spatřit v jeho postojí k tehdejším velkým sebeobranným 

organizacím. Dokud vystupovaly na ochranu samotných zbabělých revolučních kreatur, byly 
ještě vítány. Jakmile se však postupným zchátráním našeho národa pro ně zdálo být 

největší nebezpečí zaţehnáno, a existence sborů nyní znamenala národně-politické posílení, 

stali se zbytečnými, a bylo činěno vše proto, aby byli odzbrojeny, a pokud moţno i 

rozehnány. 

     Historie vykazuje pouze velmi zřídka vděčnost kníţat. Avšak s vděčnosti 
revolucionářských ţhářů, pleničů národa a vlastizrádců by mohl snad pouze nějaký 

novoměstský patriot. Já jsem se v kaţdém případě při zkoumání problému, zda je moţno 

vytvořit dobrovolné ochranné sbory, nemohl zdrţet otázky, pro koho vlastně vycvičuji ty 

mladé lidi? K jakému účelu budou pouţiti a kdy by měli být povoláni? Odpověď na to dává 

zároveň nejlepší směrnice pro vlastní postoje. 

     Pakliţe by stát vůbec kdy sáhl po takto vycvičených zálohách, tak by to zcela určitě 
nebylo z důvodu zastupování národních zájmů z vnějšku, nýbrţ pouze k ochraně vnitřních 

znásilňovatelů národa, kdyby snad jednoho dne přetekl pohár zloby podvedeného, 

zrazeného a prodaného lidu. 

     Uţ z tohoto důvodu nemohly mít Úderné oddíly NSDAP nic společného s vojenskými 

organizacemi. Byly pouze ochranným a vzdělávacím prostředkem národně socialistického 
hnutí, a jejich úkoly spočívaly ve zcela jiné oblasti neţ u takzvaných obranných oddílů. 

     Neměly však představovat ani ţádnou tajnou organizaci. Účel tajných organizací můţe 

být pouze protiprávní. Tím si ovšem podobné organizace sami omezují rozsah své činnosti. 

Není moţno, uţ kvůli upovídanosti německého národa, vybudovat organizaci, která by měla 

určitý rozměr, a navenek by přesto zůstala utajena, nebo alespoň utajit její cíle. Kaţdý 

takový úmysl by byl tisíckrát zmařen. Dnešním policejním sloţkám je k dispozici celý štáb 
pasáků a podobných ničemů, kteří za oněch pověstných třicet ţidovských stříbrných zradí 

nejenom vše, co jim přijde do cesty, nýbrţ si i vymysli vše, co by se dalo zradit, takţe vlastni 

příslušníci takového hnutí by neměli ani zapotřebí něco zatajovat či skrývat. Pouze zcela 

malé skupinky mohou celé roky proséváním charakterů tvořit skutečné tajné organizace. 

Avšak jiţ ona malost podobných útvarů je bude činit bezvýznamnými pro národně 
socialistické hnuti. Neboť co bychom potřebovali a potřebujeme, byli a jsou nejenom sto, 

nebo dvě stě smělých spiklenců, nýbrţ statisíce a statisíce odváţných fanatických bojovníků 

za náš světonázor. Nechceme být činní na tajných schůzích, nýbrţ na mohutných masových 

jednáních, a hnutí si nemůţe uvolňovat cestu dýkou, jedem, nebo pistoli, nýbrţ ovládnutím 

ulice. My musíme marxismu vštípit, ţe budoucí pán ulice je národní socialismus, stejně jako 

jednou bude i pánem státu. 
     Nebezpečí tajných organizací dnes spočívá dále v tom, ţe členové spolku naprosto 

nerozeznali závaţnost úkolu, a místo toho mohou být přesvědčeni, ţe jeden jediný atentát 

můţe v dobrém smyslu zvrátit osud celého národa. Takový názor můţe mít své historické 

opodstatnění, totiţ tehdy, úpí-li národ pod tyranii nějakého geniálního utlačovatele, o 

kterém se ví, ţe pouze jeho přečnívající osobnost zaručuje sama vnitřní stabilitu a hrůznost 
nepřátelského tlaku. V takovém případě můţe náhle z národa povstat jedinec ochotný 

obětovat se, aby mohl zatnout smrtící dýku do prsou nenáviděného jedince. A pouze 

republikánská mysl malých ničemů, která je si vědomá viny, by takový čin mohla vnímat 



jako zavrţeníhodný, zatímco velcí opěvovatelé svobody našeho národa by si troufli, pomocí 

svého Tella oslavit takovýto počin. 

     V letech 1919 a 1920 hrozilo nebezpečí, ţe se příslušníci tajných organizací, strţeni 

velkými vzory dávných časů a rozpoznavši bezmezné neštěstí naší vlasti, pokusí pomstít 

škůdcům naší domoviny, ve víře, ţe tím přinesou konec bídy našeho národa. Kaţdý takový 

pokus byl však nesmyslný, neboť marxismus jako takový nezvítězil díky genialitě a významu 
nějakého přečnívajícího jedince, nýbrţ spíše díky bezmezné ubohosti a zbabělému selhání 

občanského světa. Nejukrutnější kritikou, kterou můţeme zahrnout naše ctihodné 

měšťanstvo, je zjištění, ţe revoluce nebyla vyvolána jednou jedinou osobností 

nadprůměrných kvalit, a přesto se jí tito podvolili. Vţdy se dá pochopit, ţe je člověk nucen 

kapitulovat před takovou osobností, jako byli Robespierre, Danton nebo Marat, je však 
zdrcující sklonit hlavu před souchotinářským Scheidemannem, vykrmeným panem 

Erzbergem a nějakým Friedrichem Ebertem a bezpočtem dalších politických skrčků. Nebyla 

zde skutečně ani jedna jediná osobnost, ve které by se snad dal spatřovat geniální muţ 

revoluce a tím i neštěstí našeho národa. Byli to všechno pouzí ocáskové revoluce "en gros" a 

"en detail". Odstranění jednoho z nich bylo naprosto zbytečné, a přineslo by to snad pouze 

ten úspěch, ţe by na jeho místo přišlo ihned několik jiných, stejně velkých a ţíznivých 
upírů. 

     V těchto letech se nedalo dost dobře ostře zakročit proti onomu smýšlení, které mělo 

svou příčinu a opodstatnění ve skutečně velkých historických událostech, avšak naprosto se 

nehodilo do momentální trpasličí doby. 

     Podobnou úvahu je nutno učinit i v otázce odstraňováni takzvaných vlastizrádců. Je 
směšně nelogické, kdyţ se popraví pucflek, který utekl od své zbraně, zatímco na nejvyšších 

postech sedí mizerové, kteří zaprodali celou Říši, mají na svědomí zbytečné dva miliony 

obětí, měli by se zodpovídat za miliony mrzáků, a přitom s duševním klidem provádějí své 

republikánské obchody. Je zbytečné odstraňovat malé vlastizrádce ve státě, jehoţ vláda 

sama tyto vlastizrádce zprošťuje jakékoliv viny. Neboť se pak lehce můţe stát, ţe jednoho 

dne nějaký idealistický řečník, který se bude snaţit pohnat takového darebného vlastizrádce 
k odpovědnosti, bude sám kapitálními vlastizrádci popoháněn k zodpovědnosti. A pak je tu 

ještě jedna důleţitá otázka. Měli by takové zrádcovské malé kreatury likvidovat opět pomocí 

stejných kreatur, nebo by to měl provést nějaký idealista? V jednom případě je úspěch 

pochybný a pozdější zrada zaručená, v druhém případě by sice byl odstraněn malý ničema, 

avšak přitom by byl v sázku dáván moţná nenahraditelný idealista. 
     Můj názor na tuto otázku je ten, ţe by se neměli věšet malí zlodějíčkové, aby se velkým 

nic nestalo, nýbrţ ţe by jednoho krásného dne měl německý národní soud odsoudit a 

popravit všechny ty desetitisíce organizovaných a tím i zodpovědných zločinců listopadové 

zrady a všeho, co k ní patří. Podobný příklad bude i pro všechny armádní zrádce navţdy 

potřebným ponaučením. 

     To všechno jsou úvahy, které mne vţdy přinucovaly k tomu, neustále zakazovat 
jakoukoliv účast v tajných organizacích a ochraňovat především naše SA před charakterem 

podobných organizací. V těchto letech jsem zdrţoval národně socialistické hnutí před 

jakýmikoliv podobnými experimenty, jejímiţ vykonavateli byli většinou znamenití, 

idealisticky naladění mladí Němci, jejichţ čin vţdy obětoval pouze je samé, přičemţ na 

osudu vlasti se nezměnilo ale naprosto nic. 
     Pokud tedy SA neměly být ani militantní obranná organizace, ani ţádný tajný svaz, 

musely z toho být vyvozeny následující konsekvence. 

     l. Jejich výcvik musel probíhat dle stranicko-účelových směrnic, nikoliv dle vojenských. 

Pokud přitom mají být příslušníci utuţováni na tělesné úrovni, nesmí cvičení probíhat ve 

vojenském duchu, nýbrţ spíše ve sportovním. Box a jiu-jitsu mi přitom připadaly vţdy 

důleţitější, neţ nějaký polovičatý, byť střelecký výcvik. Dáme německému národu šest 
milionů sportovně dokonale trénovaných těl, zanícených fanatickou láskou k vlasti a 

vychovaných v nejvyšším útočném duchu, a národní stát z nich, pokud to bude zapotřebí, 

během necelých dvou let, vybuduje armádu, pokud pro to tedy bude poloţen nějaký základ. 

Tím však můţe být, jak nám dnešní okolnosti naznačují, pouze říšská branná moc, a ne 

nějaké v polovině uvízlé obranné svazy. 
     Tělesné utuţování by mělo kaţdému jedinci vštěpit přesvědčení o jeho nadřazenosti a dát 

mu onu víru, která věčně spočívá pouze ve vědomi vlastní sily. Přitom by mu mělo dát onu 

sportovní připravenost slouţit k ochraně hnutí jako ţivá zbraň. 



     2. Aby byly SA od počátku chráněny před jakýmkoliv tajným charakterem, musí, 

nezávisle na jejich kaţdém okamţitě rozpoznatelném oblečení, jiţ jeho velikost celé veřejnosti 

jasné ukazovat účel, kterým je prospěšný celému svému hnutí a nesmí rokovat ve skrytosti, 

nýbrţ měly by pochodovat pod širým nebem, aby jim mohla být definitivně přidělena veřejná 

činnost, čímţ by také definitivně padly jakékoliv legendy o tajné organizaci. A aby byly i 

duchovně osvobozeny od jakýchkoliv pokusů o spiknutí, za účelem uspokojení malých 
aktivistů, musely být od samého počátku kompletně zasvěcováni do velkých idejí hnutí , a 

beze zbytku vycvičovány v úkolu tyto ideje také zastupovat. A to tak, aby se zpředu blíţil 

horizont a aby kaţdý jedinec nespatřoval svou misi v odstranění nějakého malého, či 

velkého gaunera, nýbrţ v nasazeni sebe sama za zřízení nového národně-socialistického 

lidového státu. Tím bude také boj proti dnešnímu státu pozdviţen z atmosféry malých mstí a 
spikleneckých akcí do velikosti světonázorové zničující války proti marxismu a jeho 

formacím. 

     3. Organizační formováni SA, stejně jako jejich uniformy a výzbroj, je nutné provést 

logicky nikoliv dle vzoru staré armády, nýbrţ dle účelnosti jejich určitých úkolů. Tyto 

názory, které mne přivedly do let 1920 a 1921, a které jsem se postupně pokoušel 

naočkovat do mladé organizace měly úspěch, takţe jsme jiţ uprostřed léta 1922 disponovali 
skvělým počtem několika setnin, které na konci podzimu 1922 obdrţely postupně speciálně 

označený oděv. Obrovský význam pro další vybavení SA měly tři události. 

     l. Mohutná všeobecná demonstrace všech vlasteneckých svazů proti zákonu na ochranu 

republiky koncem léta 1922 na Královském náměstí v Mnichově. Mnichovské vlastenecké 

svazy tehdy vydaly provolání, které na protest proti zavedení zákona na ochranu republiky 
vyzývalo k obrovskému shromáţdění v Mnichově. Zúčastnit se ho mělo i národně 

socialistické hnutí. Semknutý slavnostní pochod zahájilo šest mnichovských setin, jimţ pak 

následovali sekce jednotlivých politických stran. V samotném průvodu pochodovaly dvě 

kapely, a bylo neseno asi patnáct vlajek. Příchod národních socialistů na jiţ zpola zaplněné 

náměstí, které jinak bylo bez vlajek, způsobil nesmírné nadšení. Já sám jsem měl tu čest 

smět nyní jako jeden z řečníků hovořit před lidským davem čítajícím nyní šedesát tisíc 
účastníků. 

     Úspěch tohoto podniku byl obrovský, a to především proto, ţe i přes všechny výhruţky 

rudých bylo poprvé dokázáno, ţe po ulici můţe pochodovat také národní Mnichov. Rudé 

republikánské ochranné svazky, které se pokoušely terorizovat pochodující kolony, byly s 

krvácejícími čely během pár minut rozehnány setninami SA. Národně socialistické hnutí 
tehdy poprvé ukázalo svou rozhodnost převzít i do budoucna do svých rukou právo na ulici, 

a vyrvat tak z paţí monopol mezinárodních zrádců národa a národních nepřátel. 

     Výsledkem tohoto dne byl nezvratitelný důkaz o psychologické a organizační správnosti 

našeho pojetí budování SA. 

     Na tomto úspěšně se osvědčeném podkladě byly nyní energicky rozšiřovány, takţe jiţ 

několik týdnů poté jsme v Mnichově mohli postavit dvojitý počet setnin.  
     2. Vlak do Koburgu v říjnu 2922. 

     Národní svazy hodlaly v Koburgu uspořádat takzvaný "Německý den". Osobně jsem 

dostal pozvánku s poznámkou, ţe by bylo vhodné, kdybych sebou přivedl nějaký doprovod. 

Tuto pozvánku jsem do rukou dostal dopoledne kolem jedenácté hodiny, coţ mi přišlo velmi 

vhod. Jiţ hodinu poté byly vydány pokyny ohledně návštěvy tohoto Německého dne. Jako 
"doprovod" jsem určil osm set muţů z SA, kteří měli být z Mnichova do bavorského 

městečka dopraveni v přibliţně čtrnácti setninách speciálně vypraveným vlakem. Byly 

rozeslány odpovídající rozkazy na národně socialistické skupiny SA, které mezitím byly 

utvořeny v jiných obcích. 

     Bylo to poprvé, co Německem jel podobný zvláštní vlak. Na všech místech, kde 

přistupovali další a další muţi SA, vzbuzoval tento transport ohromný rozruch. Mnozí naše 
vlajky předtím nikdy neviděli, jejich dojem byl ohromující. 

     Kdyţ jsme dorazili na nádraţí do Koburgu, přivítala nás deputace vedení slavnosti 

Německého dne. Ta nám předala rozkaz, označený jako úmluva mezi místními odbory 

respektive Nezávislými a Komunistickou stranou, ve kterém stálo, ţe nesmíme jit městem s 

rozvitými prapory, za zvuku hudby (měli jsme sebou dvaačtyřicetihlavou kapelu) a v 
sevřeném průvodu. 

     Okamţitě jsem tyto hanebné podmínky zcela odmítl, přičemţ jsem neopomněl vyjádřit 

přítomným pánům, kteří zastupovali vedení těchto oslav, svou nelibost nad tím, ţe se vůbec 

s těmito lidmi baví a uzavírají jakékoliv úmluvy, a prohlásil jsem, ţe SA za chvíli nastoupí v 



setninách, a ţe za zvuku muziky a s vlajícími vlajkami projdou celým městem. A tak se také 

stalo. 

     Jiţ na náměstí před nádraţím nás přivítal několikatisícový hulákající a křičící lidský dav. 

Vrazi, banditi, loupeţníci, zločinci, byly lichotky, kterými nás tito příkladní zakladatelé 

německé republiky mile přivítali. Mladé SA udrţovaly vzorový pořádek, počaly se na náměstí 

před nádraţím řadit dle setnin, a zprvu si těchto poznámek nevšímaly. Náš průvod byl 
vystrašenými policejními orgány odveden nám naprosto cizím městem, ne jak bylo zprvu 

naplánováno do naši noclehárny, do střelecké haly leţící na okraji města, nýbrţ do 

pivovarského sklepa, nacházejícího se nedaleko městského centra. Vpravo a vlevo kolem 

průvodu nabývalo běsnění shromáţděného obyvatelstva stále větších rozměrů. Sotva vešla 

poslední setnina do dvora pivovarského sklepa, snaţila se tam, za uši rvoucího povyku, 
ihned dostat i běsnící masa. Aby tomu bylo zabráněno, policie uzavřela celý sklep. Jelikoţ 

byl tento stav neúnosný, nechal jsem ještě jednou sešikovat naše SA, krátce jsem je 

napomenul, a poţadoval jsem po policii okamţité otevření brány. Po delších průtazích tak 

nakonec i učinila. 

     Pochodovali jsme tedy zpět cestou, kterou jsme přišli, abychom se dostali do našich 

původních kvartýrů, k čemuţ nyní konečně musel být utvořen průchod. Poté, co se naše 
setniny nenechaly řevem a nadávkami vyvést z míry, sáhli zástupci pravého socialismu, 

rovnosti a bratrství po kamenech. Tím nám ovšem také došla trpělivost, a vlevo a vpravo se 

sneslo obrovské zničující krupobití, a netrvalo to ani deset minut, a široko daleko nebylo 

moţno na ulici spatřit nic rudého. 

     V noci pak došlo k prudkým sráţkám. Patroly SA nalezly národní socialisty, kteří byli 
jednotlivě přepadeni, ve příšerném stavu. Poté byl s protivníky učiněn krátký proces. Jiţ 

příští ráno byl rudý teror, kterým Koburg trpěl několik dlouhých let, zcela zlomen. 

     S pravou marxisticko-ţidovskou prolhaností se pokusili ještě jednou pomocí letáků 

soudruţky a soudruhy mezinárodního proletariátu vyštvat do ulic tím, ţe zcela překroutili 

skutečnost, kdyţ tvrdili, ţe naše vraţdící tlupy v Koburgu rozpoutaly vyhlazovací válku proti 

mírumilovným pracujícím. Ve dvě hodiny odpoledne se měla uskutečnit obrovská 
demonstrace, na které se očekávaly desetitisíce pracujících z celého širokého okolí. Nechal 

jsem proto, pevně rozhodnut, definitivně skoncovat s rudým terorem, ve dvanáct hodin opět 

nastoupit naše SA, které se mezitím rozrostly do počtu skoro jeden a půl tisíce muţů. S nimi 

jsem se pak vydal na pochod ke slavnosti v Koburgu, přes velké náměstí, kde se měla konat 

ona zmíněná demonstrace. Chtěl jsem vidět, jestli se ještě někdo odváţí nás obtěţovat. Kdyţ 
jsme na náměstí vstoupili, bylo přítomno místo ohlašovaných desítek tisíc pouze několik set 

lidí, kteří se naším příchodem zcela ztišili, částečně i rozutekli. Pouze na několika místech se 

nás pokoušely napadnout rudé oddíly, které mezitím dorazily z okolí, a které nás ještě 

neznaly. Obratem ruky jim však byl sebrán vítr z plachet. Nyní bylo moţno spatřit, kterak 

doposud strachem zastrašované obyvatelstvo začalo pomalu oţívat, jak dostávalo odvahu, a 

trouflo si nás pozdravit nadšeným voláním, přičemţ večer při našem odjezdu jiţ na mnoha 
místech propadalo spontánnímu jásotu. 

     Na nádraţí nám náhle vlakový personál sdělil, ţe odmítá řídit náš vlak. Nechal jsem tedy 

několika strojvůdcům sdělit, co mne napadlo, kdyţ nám do rukou padlo několik rudých 

bratrů, totiţ ţe pojedeme sami, avšak na lokomotivu, tendr a do kaţdého vagónu přibereme 

několik tuctů soudruhů z mezinárodní solidarity. Neopomněl jsem také pánům zdůraznit, ţe 
tato jízda vlastní svépomocí jistě nebude ţádný bezpečný podnik, a ţe není vyloučeno, ţe si 

všichni společně zlámeme vaz a kosti. Ţe se však jiţ těšíme, ţe na onen svět nepůjdeme 

sami, nýbrţ v bratrství a rovnosti s našimi rudými 

     přáteli. Nato odjel vlak na minutu přesně, a příštího rána jsme zdrávi dorazili zpět do 

Mnichova. 

     V Koburgu byla poprvé od roku 1914 obnovena rovnost občana před zákonem. Pakliţe by 
dnes nějaký přihlouplý vyšší úředník chtěl tvrdit, ţe stát ochraňuje své občany, pak to v oné 

době rozhodně nebylo v ţádném případě pravdou. Neboť tehdy se museli občané bránit před 

reprezentanty dnešního státu. 

     Význam tohoto dne nemohl být svými důsledky zprvu zcela správně doceněn. Nejenom ţe 

vítězné SA byly mimořádně posíleny ve svém sebevědomí a víře ve správnost jejich vedení, 
nýbrţ začala se o nás zajímat i široká veřejnost, přičemţ mnozí poprvé v národně 

socialistickém hnutí rozpoznali instituci, která se vši pravděpodobností bude jednou 

povolána, aby připravila tomu marxistickému šílenství přiměřený konec. 



     Pouze demokracie naříkala, jak jsme si mohli dovolit nenechat si pokojně zlomit vaz, 

kdyţ jsme byli podřízeni demokratické republice, a místo pacifického zpěvu jsme provedli 

brutální útok pomocí pěsti a obušků. 

     Měšťanský tisk byl všeobecně, jako vţdy, dílem ubohý a dílem sprostý, a pouze několik 

málo upřímných novin přivítalo, ţe alespoň na jednom místě byl učiněn konec ţivnosti 

marxistických lupičů. 
     V samotném Koburgu se alespoň část marxistického dělnictva, na kterou člověk stejně 

musí hledět jako na svedenou, díky pěstem národně socialistických dělníků naučila chápat, 

ţe také tito dělníci bojovali za určité ideály, a ţe kdyţ člověk ze zkušenosti něčemu věří a má 

to rád, ţe se za to i bije. 

     Největší uţitek však měly SA samy jako takové. Nyní se velice rychle rozrůstaly, takţe 
během stranického sjezdu dne 27. ledna 1923 se mohlo svěcení vlajek zúčastnit kolem šesti 

tisíc muţů, přičemţ první setniny byly jiţ kompletně oblečeny do svých nových oděvů. 

     Zkušenost z Koburgu jasně ukázala, jak důleţité je zavést jednotné odění SA, a to 

nejenom k posilování vlastního ducha, nýbrţ především k zamezení záměny a zabránění 

vzájemného nerozeznání. Doposud se nosily pouze rozpoznávací pásky na paţích, nyní tedy 

přišly nové zimní kazajky a pověstné čepice. 
     Zkušenost z Koburgu měla však ještě další význam. A sice, ţe jsme přešli k tomu, ve 

všech místech, kde rudý teror po celá dlouhá léta bránil jakémukoliv shromáţdění jinak 

smýšlejících, tyto plánovitě ničit, a obnovovat tak opět svobodu shromaţďování. O nynějška 

těmito místy táhly stále dokola prapory SA, a postupně tak v Bavorsku padala národně 

socialistické propagandě za oběť jedna 
     rudá bašta za druhou. SA stále více dorůstala svému poslání, a tím se svým charakterem 

stále více vzdalovala všem bezvýznamným a ţivotně nedůleţitým obranným hnutím, a stále 

více vzkvétala do ţivoucí bojové organizace, usilující o zřízení nového německého státu. 

Tento logický vývoj trval do března 1923. Poté se udála příhoda, které mne přinutila k tomu, 

abych hnutí odklonil z dosavadní trasy, a provedl určitou reorganizaci. 

     3. Obsazení oblasti Porýní Francouzi v prvních měsících roku 1923 mělo v následné době 
velký význam pro další vývoj SA. Ani dnes ještě není dost dobře moţné, a není to účelné 

především z hlediska národních zájmů, o tom zcela veřejně mluvit a psát. Mohu se vyjádřit 

pouze do té míry, do jaké se tohoto tématu dotkla jiţ všechna veřejná jednání, jejichţ 

výsledky byly sděleny široké veřejnosti. Z obsazení Porýní, které nás nepřekvapilo, vyvstala 

důvodná naděje, ţe je nyní definitivní konec se zbabělou politikou ustupování, a ţe 
obranným svazům nyní bude přidělen zcela jasný úkol. Také SA, které tehdy čítaly jiţ 

několik tisíc mladých, silných muţů, by se pak této sluţbě národu nemohly vyhnout. Z jara 

a uprostřed léta proběhla jejich přeměna ve vojenskou bojovou organizaci. Jim se také 

větším dílem dá připsat pozdější vývoj roku 1923, alespoň co se našeho hnutí týče. Jelikoţ 

průběh roku 1923 popisuji dopodrobna v jiných oddílech této knihy, chtěl bych zde pouze 

zdůraznit, ţe reorganizace SA, pokud by se nedostavily předpoklady k jejich reorganizaci, 
tedy zahájení aktivního odporu proti Francii, by byla z hlediska vlastního hnutí jen na 

škodu. 

     Konec roku 1923 byl, i kdyţ v onom momentě vypadal hrůzně, viděno však z vyššího 

hlediska, do té míry potřebný, neboť díky jednání německé říšské vlády byla jedním rázem 

zastavena, nyní naprosto bezpředmětná, a pro hnutí škodlivá reorganizace SA. Tím byla 
také vytvořena moţnost začít jednoho dne opět tam, kde jsme byli nuceni odbočit z naší 

trasy.  

     V roce 1925 nove zaloţená NSDAP musí nyní své SA opět vybudovat, vyškolit a 

zorganizovat podle zkraje zmíněných principů. Musí se opět vrátit k původnímu zdravému 

světonázoru a jejím nejvyšším úkolem musí být vytvořit ze svých SA nástroj zastupování a 

posilování světonázorového boje tohoto hnutí.  
     Nesmí dopustit, aby SA nabyla někdy charakteru obranného svazu, či nějaké tajné 

organizace. Musí se spíše snaţit vytvořit z ní statisícovou stráţ národně socialistických a tím 

i hluboce národních idejí.  

      

     FEDERALISMUS JAKO MASKA 
 

     V zimě roku 1919 a ještě více na jaře a v létě 1920, bylo mladé hnutí donuceno zaujmout 

postoj k jisté otázce, která nabyla na obrovském významu jiţ během války. Jiţ v prvním díle 

této knihy jsem poukázal na příznaky hrozícího německého rozvratu, kterých jsem si osobně 



všiml, kdyţ se Angličané, ale také Francouzi, pomocí speciálního způsobu propagandy 

pokoušeli rozjitřit starý rozpor mezi německým severem a jihem. Na jaře roku 1915 se 

objevily první systematicky štvavé letáky proti Prusku, které bylo označováno za 

samojediného strůjce této války. Do roku 1916 byla z tohoto systému vybudována velice 

obratná a stejně podlá zbraň. Popuzování jiţního Německa proti severnímu, které bylo 

zaloţeno na těch nejniţších instinktech, začalo zanedlouho přinášet své plody. Je to výčitka, 
kterou je nutno vznést proti tehdejším rozhodujícím místům, a to jak vládě, tak i velení 

vojska, nebo ještě lépe proti bavorským velícím místům, kterou ze sebe tito nemohou 

setřást, ţe ve své boţské zaslepenosti nedbali svých povinností, a nezakročili proti tomu s 

potřebnou rozhodností a razancí. Nebylo učiněno naprosto nic! Naopak, zdálo se, ţe různá 

místa byla docela potěšena, a ve své zabedněnosti si snad i myslela, ţe podobná propaganda 
udělá nejenom přítrţ sjednocovacímu procesu německého národa, nýbrţ ţe tím také musí 

automaticky dojít k posílení federativních snah. Těţko se někdy v historii podobné 

zanedbání vymstilo více. Oslabení, kterého mělo být docíleno v Prusku, postihlo celé 

Německo. Následkem pak bylo urychlení rozvratu, který roztříštil ne Německo jako takové, 

nýbrţ v první řadě právě samotné jednotlivé státy.  

     Ve městě, ve kterém nejvíce zuřila uměle rozdmýchávaná nenávist proti Prusku, 
propukla jako první revoluce proti dědičnému královskému domu. 

     Nyní by však bylo chybou domnívat se, ţe cizí nepřátelská válečná propaganda byla 

jediným tvůrcem této "antipruské" nálady, a ţe by to mohlo být omluvou pro národ, který jí 

byl napaden. Neuvěřitelný způsob organizace našeho válečného hospodářství, která svou 

naprosto šílenou centralizací vedla k poručnictví a následnému vyplenění celého říšského 
území, byla skutečným hlavním důvodem vzniku onoho antipruského smýšlení. Neboť pro 

normálního malého občana byly válečné společnosti, které měly své sídlo v Berlině, 

identické s Berlínem, a Berlín jako takový byl synonymní s Pruskem. Ţe organizátoři těchto 

zlodějských institutů, které se nazývali válečnými společnostmi, nebyli ani z Berlína, ani z 

Pruska, a ţe to vůbec nebyli ani Němci, si tito jedinci tehdy mohli těţko uvědomit. Ti 

spatřovali pouze hrubé chyby a neustálé přehmaty tohoto nenáviděného zařízení v říšském 
hlavním městě, a přenášeli samozřejmě veškerou svou nenávist automaticky na toto hlavní 

město a zároveň i na Prusko. Tato nenávist pak stoupala o to více, čím méně proti tomu bylo 

z určitých míst zasahováno, a kdy byl tento výklad dokonce v tichosti, s úšklebkem sobě 

vlastním, vítán. 

     Ţid byl příliš chytrý, aby jiţ tehdy neporozuměl tomu, ţe hanebná kořistná výprava, 
kterou organizoval proti německému národu pod krycím pláštěm válečných společností, by 

vyvolala odpor. Dokud mu tento národ nešel po hrdle, nemusel se ho bát. Aby však zabránil 

explozi, která by vedla masy k zoufalství a revoltě, nemohl se najít lepší recept, neţ 

rozdýmat, a tím i spotřebovat jejich zlost jiným směrem. 

     Jen ať se v klidu hádá Bavorsko s Pruskem, a Prusko s Bavorskem, čím více, tím lépe! 

Nejţhavější boj obou znamená pro Ţida nejjistější mír. Všeobecná pozornost tím byla zcela 
odvedena od mezinárodních červů národa, zdálo se, ţe byli docela zapomenuti. A kdyţ se 

zdálo, ţe nebezpečí pomíjí, ţe rozváţní členové, kterých bylo i v Bavorsku dost, začínají opět 

nabádat k rozváţnosti, rozumu a zdrţenlivosti, čímţ se zdálo, ţe úporná pranice bude 

přerušena, stačilo Ţidovi zinscenovat v Berlině příslušnou provokaci a vyčkat účinku. V ten 

moment se všichni účastníci sporů mezi severem a jihem vrhli na tuto událost, a foukali tak 
dlouho, aţ uhlíky rozhořčení opět vzplály v jasný oheň. Byla to šikovná a rafinovaná hra, 

kterou Ţid tehdy provozoval za účelem neustálého zaměstnávání a odvracení jednotlivých 

německých kmenů, aby je mohl o to více a důkladněji vydrancovat. 

     Poté přišla revoluce. 

     Pokud průměrný člověk, a obzvláště pak méně vzdělaní maloměšťáci a dělníci, do roku 

1918, nebo lépe řečeno do listopadu onoho roku, nemohli, nebo nedokázali správně rozeznat 
skutečný průběh a nevyhnutelné důsledky tohoto sporu mezi německými kmeny, a to 

především v Bavorsku, pak to musela, alespoň v den propuknutí revoluce, pochopit aspoň 

ona národně smýšlející část obyvatelstva. Neboť ještě se akce ani nezdařila, a jiţ byl vůdce a 

organizátor revoluce prohlášen za zástupce " bavorských" zájmů. Mezinárodní Ţid Kurt 

Eisner začal řídit Bavorsko proti Prusku. Bylo zcela jasné, ţe zrovna tento orientálec, který 
se jako neprosazený ţurnalista poflakoval sem a tam po celém Německu, byl ten poslední, 

kdo by se mohl vydávat za zástupce bavorských zájmů, a ţe zrovna jemu mohlo být 

Bavorsko nejukradenější na celém širém světě. 



     To, ţe se Kurt Eisner stavěl revolučním povstáním v Bavorsku na vědomý odpor proti 

zbylé Říši, nečinil ani v nejmenším z hlediska bavorských zájmů, nýbrţ jako zmocněnec 

světového ţidovstva. Pouţil přitom stávajících instinktů a nevole bavorského národa ke 

snadnějšímu rozdrcení celého Německa. Roztříštěná Říše se mohla stát snadnější kořistí 

bolševismu. 

     Jim započatá taktika byla zprvu provozována i po jeho smrti. Marxismus, který v 
Německu zkropil krvavou potupou právě ony jednotlivé státy a jejich kníţata, začal nyní 

coby "nezávislá strana" apelovat právě na ony instinkty a city, které měly nejsilnější kořeny 

právě v kníţecích rodech a jednotlivých státech. 

     Zápas Republiky rad proti blíţícím se osvobozeneckým kontingentům byl v první řadě 

propagandisticky označován za "boj bavorských pracujících" proti "pruskému militarismu". 
Pouze z toho se dá pochopit, proč v Mnichově, oproti celému zbytku německého území, 

nevedla poráţka Republiky rad k rozvaze širokých mas, nýbrţ naopak ještě prohloubila 

roztrpčení a zavilost proti Prusku. 

     Umění, s jakým bolševičtí agitátoři dokázali představit odstranění Republiky rad jako 

prusko-militantní vítězství nad antimilitaristicky a antiprusky smýšlejícím bavorským lidem, 

přinášelo bohatou úrodu. Zatímco Kurt Eisner nedokázal během voleb do zákonodárného 
bavorského zemského sněmu v Mnichově posbírat ani deset tisíc přívrţenců, a komunistická 

strana dokonce zůstala pod třemi tisíci, shromáţdily obě strany po pádu republiky více neţ 

sto tisíc voličů. 

     Jiţ v této době započal můj osobní boj proti šílenému štvaní mezi jednotlivými 

německými kmeny. 
     Myslím, ţe jsem ve svém ţivotě nikdy nezačal s nepopulárnější věcí, neţ s tehdejším 

odporem proti štvaní vůči Prusku. V Mnichově byla jiţ během Republiky rad pořádána první 

masová shromáţdění, na kterých byla nenávist proti zbylé části Německa, ale především pak 

proti Prusku, vybičovávána do té míry, ţe účast severního Němce na takovém shromáţdění 

byla nejenom spojena s ohroţením ţivota, nýbrţ ţe takové shromáţdění často končilo se 

zcela otevřeným provoláváním šílených hesel jako: "Pryč od Pruska!" - "Pryč s Pruskem!" - 
"Válka proti Prusku!", apod. Byla to nálada, kterou jeden obzvláště skvělý zástupce 

bavorských výsostných zájmů v Německém říšském sněmu během slovní bitvy vystihl slovy 

"Radši bavorsky zemřít, neţ se nakazit Pruskem". 

     Člověk se musel tehdejších shromáţdění zúčastnit, aby mohl pochopit, co pro mne 

samého znamenalo, kdyţ jsem se poprvé pokusil, obklíčen hrstkou přátel, na shromáţdění v 
mnichovské Lví pivovarské pivnici ohradit proti tomuto šílenství. Byli to staří váleční 

kamarádi, kteří mi tehdy zajišťovali podporu, a kaţdý si jistě dovede představit jejich pocity, 

kdyţ nám během naší obhajoby vlasti hrozilo, ţe se na nás vrhne nerozumná, rozeřvaná 

masa, skládající se především z dezertérů a ulejváků, kteří se potulovali po cestách naší 

domoviny. Pro mne při těchto projevech bylo štěstím, ţe se zástup mých nejvěrnějších cítil 

být se mnou skutečně zavázán, a brzy se mi zapřísáhl na ţivot a na smrt. 
     Zdálo se, ţe boje, které se neustále opakovaly a táhly se po celý rok 1919, nabývaly z 

kraje roku 1920 ještě větší intenzity. Byla shromáţdění, - vzpomínám si obzvláště na jedno 

ve Wagnerově sále na Sluneční ulici v Mnichově -, na kterých má mezitím větší skupina 

musela přestát ty nejtěţší boje, které často končily tím, ţe tucty mých věrných byly zle 

ztýrány, zmláceny, zkopány, a konečně více mrtví neţ ţiví vyhození ze sálů na ulici. 
     Boj, který jsem započal jako jedinec, pouze podporovaný mými válečnými druhy, se nyní 

stal, chtěl bych skoro říci, svatým posláním našeho mladého hnutí. 

     Jsem na to dnes hrdý, ţe mohu říci, ţe jsme tehdy, - zcela výhradně odkázáni pouze na 

naše bavorské přívrţence -, dokázali pomalu, ale jistě připravit konec této směsi hlouposti a 

zrady. Hlouposti a zrady proto, neboť jsem při vší přesvědčenosti o dobromyslné hlouposti 

široké masy přívrţenců tuto naivitu nemohl připsat k dobru jejich organizátorům a 
podněcovatelům. Měl jsem je, a vţdy je budu mít za zrádce, kteří jsou placeni a financováni 

Francií. 

     V jednom případě, totiţ v jejich případě, jiţ historie svůj ortel vyřkla. 

     Nejnebezpečnější však na celé věci byla obratnost, která se snaţila zaretušovat skutečné 

tendence, tím, ţe federalistické úmysly byly stavěny do popředí jako jediné podněty pro 
podobné chování. To, ţe rozdmýchávání nenávisti proti Prusku nemělo s federalizmem nic 

společného, je samozřejmě nabíledni. Podivuhodně vypadá "také federativní činnost", která 

se pokouší zničit nebo rozdělit jiný spolkový stát. Neboť skutečný federalista, pro kterého 

citace Bismarckových říšských myšlenek nepředstavuje pouhou frázi, by si v tom samém 



momentě nemohl přát odpojení části pruského státu, který byl zaloţen a dokonán 

samotným Bismarckem, a uţ vůbec by nemohl veřejně podporovat podobné separatistické 

snahy. Jak by se člověk v Mnichově asi tvářil, kdyby nějaká konzervativní pruská strana 

podporovala odtrţení Franků od Bavorska, a kdyby dokonce tuto akci veřejně poţadovala a 

urychlovala. Jednomu mohlo být líto mezi těmi všemi pouze těch několika skutečně 

federalisticky smýšlejících charakterů, kteří tuto hanebnou hru opravdu neprohlédli, neboť 
ti byli v první řadě podvedení. A zatímco byla federativní myšlenka takto zadluţena, kopali jí 

její vlastní přívrţenci hrob. Člověk nemůţe propagovat federalistické uspořádáni Říše, 

pakliţe odstavuje, pomlouvá a špiní, krátce znemoţňuje jeden z nejpodstatnějších článků 

podobného státního útvaru, totiţ jeden ze spolkových států - Prusko. Bylo to ještě o to 

neuvěřitelnější, ţe se boj těchto takzvaných federalistů obracel právě na Prusko, které můţe 
být nejméně ze všech spojováno s onou listopadovou demokracií. Neboť útoky a nadávky 

těchto federalistů nebyly namířeny proti otcům Výmarské ústavy, kteří ostatně z valné části 

byli stejně jiţní Němci a Ţidé, nýbrţ právě naopak proti zástupcům starého konzervativního 

Pruska, tedy protipólu Výmarského uspořádání. Ţe se přitom všichni vystříhávali toho, 

dotknout se Ţidů, to nemůţe nikoho udivovat, dává to však moţný klíč k řešení celé záhady. 

     Stejně jako před revolucí Ţid dokázal odvrátit pozornost od válečných společností, tedy 
lépe řečeno od sebe, tím, ţe musel nasměrovat široké masy, a to především bavorský lid, 

proti Prusku, tak musel i po revoluci nějak zaretušovat nové, nyní stokrát horší loupeţné 

taţení. A opět se mu to povedlo. V tomto případě proti sobě poštval takzvané "národní prvky" 

Německa, bavorské konzervativní prvky proti stejně konzervativním prvkům pruským. A 

opět to provedl tím nejprohnanějším způsobem. Začal si totiţ zahrávat s historií Říše, 
přičemţ vyprovokovával tak hrubé a netaktní přehmaty, ţe krev dotyčných potrefených 

musela zákonitě přicházet znovu a znovu do varu. Nikdy se však nikdo nerozohnil proti 

Ţidovi, nýbrţ vţdy jen proti svému německému bratrovi. Bavorsko nevidělo Berlín obnášející 

čtyři miliony pilně pracujících tvůrčích lidi, nýbrţ lenivý, roztrţený Berlín proradného 

západu! Avšak tato nenávist se neobracela proti tomuto západu, nýbrţ proti pruskému 

městu. 
     Bylo to opravdu často k zbláznění. 

     Tuto zručnost Ţidů odvrátit od sebe pozornost veřejnosti a zaměstnat ji něčím jiným, 

můţeme spatřit také dnes.  

     V roce 1918 nemohla být o plánovitém antisemitismu naprosto ţádná řeč. Ještě dobře si 

vzpomínám na těţkosti, do kterých se člověk dostal pouhým vyřčením slova Ţid. Buďto na 
člověka civěli jako na hlupáka, nebo se setkal s urputným odporem. Naše první pokusy 

ukázat veřejnosti skutečného nepřítele, se zdály být tehdy zcela beznadějné, a jen velmi 

pomalu se věci začaly obracet k lepšímu. Čím pochybnější byl "ochranný a odbojový svaz" 

svým organizačním zaloţením, o to větší byla jeho zásluha o znovuotevření ţidovské otázky 

jako takové. V kaţdém případě začal v zimě na přelomu let 1918/19 pomalu zapouštět své 

kořeny antisemitismus. Později pak ovšem národně socialistické hnutí tuto ţidovskou 
otázku popohnalo zcela jiným směrem. Dokázalo především tento problém vyzdvihnout z 

úzkého kruhu horních a maloměstských vrstev, a přeměnit ho v hybnou sílu obrovského 

národního hnutí. Avšak sotva se povedlo věnovat německému národu několik velkých, 

jednotících bojových myšlenek, ohledně této otázky, jiţ tu byl Ţid se svým odporem. S 

neuvěřitelnou rychlostí vhodil sám mezi lidová hnutí hořící pochodeň sváru a zasel rozkol. V 
nadhozené ultramontanistické otázce a z ní vzešlého vzájemného potírání se mezi katolíky a 

protestanty, vězela za daných okolností jediná moţnost, jak zaměstnat veřejnou pozornost 

jinými problémy, k odvrácení koncentrovaného útoku proti ţidovstvu. Tak, jak se tito muţi, 

kteří právě tuto otázku vrhli mezi náš národ, proti němu prohřešili, se uţ nikdy nebude dát 

napravit. Ţid však v kaţdém případě dosáhl svého cíle. Katolíci a protestanti mezi sebou 

vedou úsměvný boj, a úhlavní nepřítel árijského lidstva a celého křesťanství se směje do 
dlaní. 

     Stejně jako jednou dokázal po celá léta zaměstnávat a vyčerpávat veřejné mínění bojem 

mezi federalismem a unitarismem, zatímco Ţid zašantročoval svobodu národa a zrazoval 

naši vlast mezinárodnímu vysokého finančnictví, tak se mu i nyní opět daří štvát proti sobě 

obě německá náboţenství, přičemţ obě základny budou rozeţrány a podhrabány jedem 
mezinárodního světového ţidovstva. 

     Kdyţ se člověk dívá na spoušť, kterou ţidovští bastardi denně páchají na našem národě, 

a kdyţ si pomyslí, ţe tuto otravu krve nelze z našeho těla jiţ po staletí odstranit, a ţe to snad 

nebude moţné nikdy, kdyţ dále pomyslí na rasový rozklad, který strhává, ba dokonce ničí 



poslední árijská díla našeho německého národa, takţe naše síla coby národa - nositele 

kulturních tradic - je neustále na ústupu, čímţ vyvstává reálná hrozba, ţe se, alespoň v 

našich velkoměstech, jednoho dne propadne tam, kde se dnes nachází jiţní Itálie. Toto 

zamořováni naší krve, kolem kterého slepě kráčí statisíce našich občanů, je dnes Ţidem 

provozováno zcela plánovitě. Tito černí paraziti našeho národa plánovitě zneuctívají naše 

nezkušené, mladé blonďaté dívky, a ničí tím něco, co se na tomto světě jiţ nikdy nedá 
nahradit. Obě, ano, obě naše křesťanské víry přihlíţejí naprosto lhostejně tomuto 

znesvěcování a ničení těchto ušlechtilých a jedinečných lidských bytostí, které byly na této 

zemi stvořeny díky boţímu milosrdenství. Budoucnost této země však nespočívá v tom, jestli 

katolíci zvítězí nad protestanty, nebo protestanti porazí katolíky, nýbrţ v tom, jestli árijsky 

člověk přeţije, nebo vymře. Obě náboţenství totiţ dnes nebojují proti ničiteli lidstva, nýbrţ se 
snaţí zničit se navzájem. Kaţdý kdo je jen trochu národně zaměřený, by měl mít onu 

povinnost, kaţdý za svou vlastní víru, aby se neustále nehovořilo o milosti Boţi pouze z 

vnějšku, nýbrţ aby se vůle Boţi opravdu naplňovala a aby nebylo dopouštěno znesvěcování 

díla Boţího. Neboť vůle Boţí dala jedenkráte lidem jejich podobu, povahu a jejich 

schopnosti. Ten, kdo ničí jeho dílo, vypovídá válku boţímu stvoření a boţí vůli. Proto by měl 

kaţdý, v rámci své vlastní víry, mít za svatou povinnost zaujmout stanovisko proti těm, kteří 
svým působením, mluvou nebo jednáním překračují rámec své vlastní náboţenské obce a 

chtěli by strkat nos do jiné. Neboť potírání charakterních osobitostí jednoho náboţenství v 

rámci našeho stávajícího religiózního rozštěpení vede v Německu nutně k vyhlazovacímu boji 

mezi oběmi koncesemi. Naše poměry se naprosto nedají srovnat s Francií, Španělskem nebo 

dokonce s Itálií. V těchto zemích se například dá propagovat boj proti klerikalismu nebo 
ultramontanismu, aniţ by se člověk musel obávat, ţe by se při tomto pokusu rozpadl 

francouzský, španělský, nebo italský národ jako takový. To však není moţné v Německu, 

neboť zde by se na podobném záměru zcela jistě podílelo i několik protestantů. Tím však 

získá obrana, která můţe být jinde proti zásahům politického rázu jejich vlastních vyšších 

hodnostářů vedena pouze katolíky, okamţitě charakter útoku protestantů proti katolíkům. 

To, co můţe byt příslušníky vlastního vyznáni ještě snášeno, ač je to chybné, bude jiţ od 
počátku prudce odmítnuto, jakmile to pochází z nějaké jiné náboţenské obce. To jde tak 

daleko, ţe sami lidé, kteří byli bez dalšího připraveni vzdát se, a okamţitě odstoupit od 

zjevné nesprávnosti uvnitř vlastni religiózní společnosti, namířili okamţitě svůj odboj 

směrem ven, přičemţ je ona korektura doporučována, nebo dokonce poţadována po nějaké 

jiném místě, nespadajícím pod vlastní náboţenskou obec. Ti to samozřejmě vnímají jako 
neoprávněné, nepřípustné a nepřístojné vměšování se do vnitřních záleţitostí, do kterých 

oněm příslušným nic není. Podobné pokusy pak také nebudou omluvitelné, pakliţe budou 

zdůvodněny vyšším právem zájmů národní pospolitosti, neboť náboţenské cítění je do 

dneška v lidech zakořeněno hlouběji, neţ veškeré cítění vlastenecké a politicky účelné. A to 

se nikdy nezlepší tím, ţe se obě koncese budou podporovat ve svém vzájemném, úporném 

souboji, nýbrţ změní se to, kdyţ se oboustrannou snášenlivostí národu věnuje jeho 
budoucnost, která svou velkolepostí bude smířlivě působit i v této oblasti. 

     Nemusím zde ani vysvětlovat, ţe jsem vţdy povaţoval ty osoby, které zatáhly národní 

hnutí do krize religiózních sporů, za horší nepřátele svého národa, neţ ty nejvýznamnější 

mezinárodně orientované komunisty. Neboť tyto obrátit je úkolem národně socialistického 

hnutí. Ten, který se je však ve svých vlastních řadách snaţí odvrátit od jejich skutečné mise, 
jedná zcela bezcharakterně. Je jedno, jestli jedná úmyslně, či neúmyslně, je to bojovník za 

ţidovské zájmy. Neboť ţidovským zájmem je dnes nechat vykrvácet národní 

     hnutí v religiózním boji, a to v tom okamţiku, kdy se toto pro Ţida stává nebezpečným. A 

zdůrazňuji výslovně slovo vykrvácet, Neboť pouze historicky zcela nevzdělaný člověk by si 

mohl představit, ţe by se dnes s tímto hnutím dala vyřešit otázka, o kterou se roztříštila celá 

století a ti největší státníci. 
     Ve zbytku hovoří skutečnost sama za sebe. Pánové, kteří náhle v roce 1924 zjistili, ţe 

nejvyšší misí národního hnutí je boj proti ultramontanismu, nezlomili ultramontanismus, 

nýbrţ rozervali národní hnutí. Musím se také ohradit proti tomu, ţe by se v řadách 

národního hnutí našla osobnost, která by snad byla schopna dokázat to, co nedokázal ani 

Bismarck. Bude vţdy nejvyšší povinností národně socialistického hnutí vést nejtěţší boj 
proti všem, kteří by chtěli národně socialistické hnutí postavit do sluţeb podobných bojů a 

svárů, a propagandisty podobných úmyslů okamţitě z řad našeho hnutí vyloučit. A to se 

také do podzimu 1923 skutečně dařilo. Tak mohli v řadách našeho hnutí sedět věřící 

protestant vedle věřícího katolíka, aniţ by se museli oddávat jakémukoliv konfliktu mezi 



svým religiózním přesvědčením. Společný mocný boj, který spolu vedli proti společnému 

ničiteli árijského lidství, je naopak naučil vzájemně se respektovat a váţit se. A přitom právě 

v oněch letech hnutí rozpoutalo nejostřejší boj proti Centru, ovšem nikdy ne z religiózních 

důvodů, nýbrţ výhradně z důvodů národnostních, rasových a politickohospodářských. 

Úspěch hovořil za nás tehdy stejnou mírou, jakou dnes svědčí proti všem rozumbradům. 

     V posledních letech to došlo dokonce tak daleko, ţe národní kruhy ve své bohem 
opuštěné zaslepenosti náboţenských rozporů a svého šíleného jednání nerozeznaly, ţe se 

ateističtí marxisté náhle dle potřeby stávali advokáty jejich religiózních rozepří, a ţe 

neustálým sem a tam vláčením někdy skutečně naprosto stupidních výroků přitěţují jedné 

či druhé straně, čímţ zase jenom rozdmýchávají oheň sváru. 

     A zrovna u národa, jako je německý, kde historie jiţ mnohokrát dokázala, ţe je schopen 
vést kvůli přízrakům války aţ do úplného vykrvácení, je takové rozněcování boje smrtelně 

nebezpečné. Náš národ je tím neustále odváděn od skutečných otázek jeho další existence. 

Zatímco se sţíráme religiózními rozepřemi, je zbytek světa rozkládán. A zatímco národní 

kruhy přemýšlí, zda je větší ultramontánní, nebo ţidovské nebezpečí, ničí Ţid rasové základy 

naší existence a tím i navţdy celý náš národ. Mohu jen, co se těchto "národních" bojovníků 

týče, celému národně socialistickému hnutí a tím i celému německému národu z 
nejupřímnějšího srdce přát: Pane, ochraňuj naše hnutí před podobnými přáteli, a ono se jiţ 

se svými nepřáteli vyrovná. 

     V letech 1918/20/21 dále Ţidy mazaným způsobem propagovaný boj mezi federalismem 

a unitarismem nutil také národně socialistické hnutí, ačkoliv ho naprosto odmítalo, 

zaujmout k tomuto problému jasné stanovisko. Má být Německo spolkovým nebo jednotným 
státem, a co si má člověk vůbec pod oběma pojmy představovat? Mě se zdála být důleţitější 

ona druhá otázka, neboť byla nejenom stěţejní k pochopení celého problému, nýbrţ měla i 

vyjasňující a smířlivý charakter. 

     Co je to spolkový stát? Pod pojmem spolkový stát chápeme svaz suverénních států, které 

se spojily svobodnou vůlí své suverenity, přičemţ postoupily onu část svých výsostných práv 

celku, který umoţňuje a zaručuje existenci společného svazu. Tato teoretická formulace se 
nevztahuje beze zbytku na ţádný, na této zemi dnes existující spolkový stát. Nejméně ze 

všeho to platí o Americké unii, kde se u naprosté většiny jednotlivých států nedá hovořit o 

jakékoliv suverenitě, neboť mnohé z nich byly do celkové plochy svazu zakresleny jaksi 

teprve v průběhu doby. Proto se u těchto jednotlivých států jedná spíše o menší, či větší, ze 

správně technických důvodů vytvořená, často lineálně hraničící teritoria, která kdysi 
nevlastnila, ani nemohla vlastnit vlastní státní suverenitu. Neboť unii nevytvořily tyto státy, 

nýbrţ unie vytvořila nejprve větší část těchto takzvaných států. Jejich velmi rozsáhlá vlastní 

práva, která byla těmto jednotlivým teritoriím přenechána, nebo spíše přiřčena, odpovídají 

svou celkovou podstatou nejenom tomuto svazu států, nýbrţ, a to především, velikosti jejich 

rozlohy, jejich prostorovým dimenzím, které jsou v podstatě srovnatelné s velikostí 

kontinentu. Proto se u států Americké unie nedá hovořit o ţádné státní suverenitě, nýbrţ 
pouze o jejich ústavou stanovených a zaručených právech nebo spíše pravomocích. 

     Také pro Německo tato formulace není zcela a úplně trefná. Ačkoliv v Německu 

bezesporu existovaly nejdříve jednotlivé státy, ze kterých byla posléze vytvořena říše. Avšak 

vytvoření Říše neproběhlo na základě svobodné vůle, nebo za stejného přičinění jednotlivých 

států, nýbrţ pouze účinkem nadvlády jednoho z nich, totiţ Pruska. Jiţ sama teritoriální 
rozdílnost velikosti jednotlivých německých států nedovoluje ţádné srovnání s uspořádáním 

např. Americké unie. Rozdíl ve velikosti tehdejších nejmenších německých spolkových států 

a těch největších ukazuje nestejnoměrnost výkonů, ale také nerovnoměrnost podílu na 

zaloţení Říše a na formování spolkového státu. Ve skutečnosti se však u většiny těchto států 

o skutečné suverenitě také nedalo jednoznačně hovořit, leda ţe by výraz státní suverenita 

byl vnímán pouze jako úřední fráze. Ve skutečnosti s těmito takzvanými suverénními státy 
zametla nejenom minulost, nýbrţ i naše současnost, čímţ byla nejlépe dokázána slabost 

těchto "suverénních" útvarů. 

     Avšak nemělo by zde být konstatováno, jak historicky vznikaly jednotlivé státy, jako spíš 

ţe se v ţádném případě nekryly s hranicemi jednotlivých kmenů. Jsou to čistě politické 

útvary a svými kořeny sahají většinou do smutné doby bezmocnosti Německé Říše, a jí 
podmíněného roztříštění naší německé vlasti. 

     Neboť ne všem vyhovovalo uspořádání staré Říše, kdyţ jim ve spolkové radě jednotlivých 

států nebylo přiznáno stejné zastoupení, nýbrţ bylo odstupňováno pouze dle velikosti a 

skutečného významu, stejně jako i výkonu jednotlivých států při utváření Říše. 



     Odstoupení výsostných práv, které bylo podmínkou pro vytvoření říše, bylo také 

provedeno vlastní vůlí pouze z malé části, neboť z větší části buďto vůbec neexistovaly, nebo 

byly jednoduše odejmuty tlakem pruské převahy. Bismarck přitom nevycházel ze zásady dát 

Říši to, co se dá uzmout jednotlivým státům, nýbrţ od států bylo vyţadováno pouze to, co 

Říše skutečně potřebovala. Byla to jak mírná, tak i moudrá zásada, která na jedné straně 

brala nejvyšší ohled na zvyklosti a tradici, a na straně druhé zajišťovala hned od začátku 
nové Říši obrovskou míru lásky a radostné spolupráce. Bylo by však ze zásady chybou toto 

Bismarckovo rozhodnutí připisovat jeho přesvědčení, ţe by tím Říše vlastnila navěky 

dostatek výsostných práv. Tohoto přesvědčení Bismarck nikdy nenabyl. Ba naopak, chtěl 

pouze přenechat budoucnosti to, co nebylo moţno a nešlo provést momentálně. Věřil v 

pomalu působící účinek času a na tlak vývoje, kterému dlouhodobě připisoval větší vliv, neţ 
momentálnímu pokusu, okamţitě zlomit odpor jednotlivých států. Tím také nejlépe prokázal 

a dokázal velikost svého státnického umění. Neboť ve skutečnosti dosáhla Říše své 

suverenity pouze na účet suverenity jednotlivých států. Čas naplnil to, v co Bismarck doufal 

a věřil. 

     Německým rozvratem a zničením monarchistické státní podoby byl tento vývoj násilně 

urychlen. Jelikoţ jednotlivé německé státy vděčily za svou existenci více čistě politickým 
příčinám, neţ kmenovému původu, musel v této chvíli význam těchto jednotlivých států 

klesnout na nulu, pakliţe bylo eliminováno vlastní ztělesnění politického vývoje těchto států, 

totiţ monarchistická státní podoba a její dynastie. Celá řada těchto státních útvarů tím 

ztratila celou vnitřní stabilitu, takţe naprosto rezignovala na svou další existenci, a z čistě 

účelových důvodů se spojila s jinými, nebo se z vlastní vůle připojila k nějakým větším. 
Nejpřesvědčivější důkaz pro naprostou slabinu skutečné suverenity těchto malých útvarů a 

špatného odhadu, který se nacházel i u valné části jeho vlastního obyvatelstva. 

     Pokud tedy odstranění monarchistické státní formy a jejich nositelů zasadilo silnou ránu 

spolkově státnímu charakteru Říše, bylo ještě větším otřesem převzetí povinností 

vycházejících z mírové smlouvy. 

     To, ţe finanční svrchovanost jednotlivých zemí přešla pod kompetenci Říše, bylo 
přirozené a samozřejmé v tom okamţiku, kdy byla říše po prohrané válce podrobena 

finančním závazkům a povinnostem, které nebylo moţno krýt pomoci stávajících smluv s 

jednotlivými zeměmi. Také další kroky, které vedly k převzetí pošty a ţeleznic Říší, byli 

nuceným důsledkem mírových smluv, které postupně vedly k zotročení našeho národa. Říše 

byla nucena převádět pod svou kompetenci stále více nových hodnot, aby mohla vyhovět 
všem závazkům, které vznikaly dalším ţdímáním. 

     Čím logičtější a samozřejmější byl tento proces jako takový, tím šíleněji častější byli 

formy, pomocí kterých bylo toto obohacování se prováděno. Vinu na tom nesly ty strany a ti 

pánové, kteří kdysi neudělali vše pro to, aby válka mohla být dotaţena do vítězného konce. 

Vinu na tom, především v Bavorsku, měly ty strany, které se během války, sledováním 

vlastních egoistických cílů, vyvlékly z říšských idejí, coţ musely po jejich prohře desetkrát 
vynahradit. Mstivá historie! Málokdy přišla pomsta nebes po prohřešku tak náhle jako v 

tomto případě. Ty samé strany, které ještě před pár lety stavěly zájmy svých vlastní států, - 

a to platí především pro Bavorsko -, nad zájmy Říše, musely nyní zaţít, kterak byla pod 

tlakem dějin potřebami Říše zardoušena existence jednotlivých států. A to vše jejich 

vlastním přičiněním.  
     Je to neobyčejné pokrytectví vůči masovým voličům (neboť pouze na ně se dnes obrací 

agitace současných stran) stěţovat si nad ztrátou výsostných práv jednotlivých zemí, 

zatímco se všechny tyto strany bez výjimky překonávaly v naplňování politiky, jejíţ konečné 

důsledky přirozeně musely vést k pronikavým změnám v nitru Německa. Bismarckova říše 

byla navenek svobodná a nezavázaná. Finanční závazky, tak těţkého a přitom tak 

neproduktivního rázu, jaké musí dnes nést Dawesovo Německo, tato Říše neměla. Také 
uvnitř byla ve své kompetenci omezena na co nejmenší, nevyhnutelně nutné zájmy. Proto se 

také mohla obejít bez vlastní finanční svrchovanosti a ţít pouze z přínosů jednotlivých států. 

A je samozřejmé, ţe jednotlivým zemím, a především pak jejich říšské přízni, bylo ku 

prospěchu jak zachování vlastních výsostných práv, tak i poměrně malé odvody do říšské 

kasy. Bylo by však nesprávné, ba dokonce falešné, pokoušet se dnes pomocí propagandy 
tvrdit, ţe nynější nepřízeň Říši by se dala svést pouze na finanční podřízenost jednotlivých 

států. Ne, tak se věci skutečně nemají. Nedostatečnou přízeň říšským idejím nelze připisovat 

ztrátě výsostných práv jednotlivých zemí, nýbrţ spíše ţalostné reprezentaci, kterou dnes 

německý národ zakouši ze strany vlastního státu. Přes všechny říšské zástavy a oslavy 



zaloţení zůstala dnešní Říše srdcím všech vrstev národa cizí. A všechny zákony na ochranu 

republiky mohou zastrašovat před poškozováním republikových institucí, nikdy však 

nemohou získat lásku byť jen jediného Němce. V přehnané starosti ochránit republiku 

pomoci paragrafů a vězni, před jejími vlastními obyvateli, spočívá zhoubná kritika a 

degradace celé instituce jako takové. 

     Také ze zcela jiného důvodu je nepravdivý názor, který je dnes propagován určitými 
stranami, totiţ ţe pokles přízně vůči říši je nutno připsat zasahování Říše do určitých 

výsostných práv jednotlivých zemí. Vezměme, ţe by Říše neprovedla rozšíření svých 

kompetencí. Přece by si nikdo nechtěl myslet, ţe by láska jednotlivých států vůči Říši byla 

větší, kdyby tak nebo tak musely být celkové odvody stejně velké, jako jsou dnes. Naopak, 

kdyby dnes jednotlivé státy odváděly poplatky ve výši, v jaké je v současnosti Říše potřebuje, 
aby mohla splnit podmínky zotročujícího diktátu, byla by náklonnost Říši mnohonásobně 

vyšší, neţ je tomu dnes. Příspěvky zemí Říši by byly nejenom těţko uhraditelné, nýbrţ 

musely by být vymáhány pomocí nucené exekuce. Jelikoţ se však republika jiţ nachází ve 

spárech mírových smluv, a nemá ani odvahu, ani ţádný smysl se z nich vymanit, musí hold 

se svými závazky počítat. Vinny jsou však zase jenom ty strany, které nepřetrţitě 

snášenlivým voličům řeční o výhodách a nezbytnosti samostatnosti jednotlivých států, 
přičemţ však poţadují a podporují říšskou politiku, coţ zákonitě musí vést k nucenému 

odstraněni i jejich posledních takzvaných výsostných práv. 

     "Nuceně" říkám proto, neboť dnešní Říši nezbude ţádná jiná moţnost, jak se vypořádat 

se zátěţí, uvalenou na ní hanebnou vnitřní a zahraniční politikou. Také zde je klín 

vytloukán klínem, a kaţdé nové zadluţení, které na sebe Říše ukládá díky zločineckému 
zastupování německých zahraničních zájmů, musí být vnitřně vyváţeno pouze jenom dalším 

tlakem směrem dolů, který svým způsobem opět vyţaduje další postupné eliminování 

veškerých výsostných práv jednotlivých států, aby u nich zamezili vytváření zárodků 

jakéhokoliv odporu. 

     A vůbec, měl by být popsán charakteristický rozdíl současné řišské politiky oproti 

tehdejší: Stará říše zaručovala vnitřně svobodu a navenek vykazovala sílu, zatímco 
republika vykazuje navenek slabost, a uvnitř utlačuje své obyvatelstvo. V obou případech 

podmiňuje jedno druhé: Národní stát plný síly potřebuje směrem dovnitř, z důvodu větší 

lásky a oddanosti svých občanů, méně zákonů, zatímco mezinárodní otrocký stát můţe své 

poddané udrţet v porobě pouze pomoci násilí. Neboť je největší drzostí dnešního reţimu 

hovořit o svobodných občanech. Ty vlastnilo pouze staré Německo. Republika, coby 
zahraniční otrocká kolonie, nevlastní ţádné občany, nýbrţ nanejvýše pouze poddané. 

Nevlastní proto ani ţádnou národní vlajku, nýbrţ pouze úředním nařízením a zákonnými 

předpisy zavedené a střeţené vzorkové ochranné označeni. Tento symbol německé 

demokracie, který je vnímán jako Gesslerův dozor, také zůstane našemu národu vnitřně 

navţdy cizí. Republika, která svého času naprosto bez jakéhokoliv citu pro tradici a 

jakékoliv úcty k velikosti naší minulosti, jejíţ symboly zašlapala do bláta, se jednou bude 
divit, jak povrchně lpí její poddaní na jejích vlastních symbolech. Sama si určila charakter 

svého mezidobí německé historie. 

     A tak je tento stát dnes z důvodů vlastní existence nucen stále více a více oklešťovat 

výsostná práva jednotlivých států, a to nejenom ze všeobecně materiálních důvodů, nýbrţ 

také z ideových. Neboť zatímco svým občanům, pomocí své finančně vyděračské politiky, 
vysává poslední zbytky krve, musí jim nutně odejmout i jejich poslední práva, pakliţe 

nechce, aby všeobecná nespokojenost jednoho dne propukla v nespoutanou vzpouru. 

     Z obrácení výše řečené věty pro nás, národní socialisty, vyplývá následující základní 

pravidlo: Mocná národní říše, která navenek v nejvyšším rozsahu zastupuje a zastřešuje 

zájmy svých občanů, je schopna jim nabídnout vnitřní svobodu, aniţ by se jakkoliv musela 

obávat o stabilitu státu. Na druhé straně můţe silná národní vláda provádět a zodpovědět i 
ty největší zásahy do svobody jak jedinců, tak i států, aniţ by tak jakkoliv poškodila říšskou 

myšlenku, pokud v takových opatřeních jednotlivý občan rozezná prostředek k vzrůstu jeho 

národní pospolitosti. 

     Samozřejmě, ţe všechny státy světa jdou svou organizací určitým způsobem vstříc 

jistému druhu sjednocení. Také Německo nebude výjimkou. Dnes uţ je nesmysl hovořit o 
státní suverenitě jednotlivých zemí, která není zajištěna jiţ díky jejich směšné velikosti. Také 

na provozní a správně technické úrovni bude význam jednotlivých států stále potlačován. 

Moderní doprava a moderní technika také neustále scvrkává vzdálenosti a prostor. Dřívější 

stát dnes představuje pouhou provincii, a současné státy byly kdysi rovny kontinentům. 



Problém spravování státu, jako je dnešní Německo, je roven, z čistě provozně technického 

hlediska, problému spravováni provincie, jako je Brandenburg, před sto lety. Překonání 

vzdálenosti Mnichov - Berlín je dnes jednodušší, neţ překonání vzdálenosti Mnichov - 

Starnberg před sto lety. A celé říšské území je dnes ohledně současných dopravních 

moţností menší, neţ jakýkoliv střední spolkový stát v době napoleonských válek. Kdo se 

uzavře před důsledky vycházejícími z daných skutečností, zůstane v minulosti. Lidé, kteří to 
činili, existovali v kaţdé době, a budou existovat také v budoucnosti. Ovšem pouze těţko 

mohou zbrzdit kolo dějin, a uţ vůbec ho nemohou zastavit. 

     My, národní socialisté, nemůţeme kolem těchto konsekvencí kráčet bez povšimnuti. Také 

zde se nemůţeme nechat nachytat frázemi našich takzvaných národních občanských stran. 

Pouţívám označení fráze proto, neboť tyto strany očividně nevěří v moţnost provedení svých 
záměrů, a jelikoţ za druhé jsou spolu zodpovědné, a hlavními viníky dnešního stavu. 

Především v Bavorsku je křik po odstranění centralizace pouze stranickým podvodem bez 

jakékoliv skutečné postranní myšlenky. Ve všech momentech, kdy tyto strany ze svých frází 

měly provést něco skutečného, bez výjimky ţalostně selhaly. Kaţdé takzvané okradeni 

výsostného práva bavorského státu Říší, bylo, nehledě na odporný štěkot, přijato prakticky 

bez jakéhokoliv odporu. A kdyţ se někdo skutečně pokusil postavit se proti tomuto 
nesmyslnému systému, pak byl těmi samými stranami, jako nepříslušející tomuto novému 

státu, zatracován a odcizován, a tak dlouho pronásledován, dokud neskončil ve vězeni, nebo 

nebyl umlčen úředním zákazem veřejných projevů. Právě v tom museli naši přívrţenci 

nejlépe rozpoznat vnitřní prohnanost těchto takzvaných federalistických kruhů. Stejně jako 

náboţenství, tak i státně federativní myšlenka je pro ně pouze prostředek jejich často tak 
špinavých stranických zájmů. 

     Tak, jak se zdá být přirozené určité sjednocení zvláště v oblasti dopravy, musí být i pro 

nás, národní socialisty, přirozenou povinností zaujmout k danému vývoji současného státu 

naprosto kritické stanovisko. Obzvláště pak tehdy, pokud veškerá opatření budou slouţit 

pouze k tomu, krýt a umoţňovat osudovou zahraniční politiku. Především proto, ţe dnešní 

říše neprovádí takzvané "poříštění" ţeleznice, pošty, financí, atd. z vyšších národně 
politických důvodů, nýbrţ pouze proto, aby tak do rukou získala prostředky a záruky pro 

bezmeznou plnící politiku, musí národní socialisté udělat vše pro to, aby ztíţili, a pokud 

moţno zabránili provádění podobné politiky. K tomu však patří boj proti dnešní centralizaci 

ţivotně důleţitých institucí našeho národa, která je nyní prováděna naší povalečnou 

politickou garniturou, za účelem uvolněni miliardových obnosů a zástavních objektů do 
zahraničí. 

     Z tohoto důvodu se k těmto pokusům vyjádřilo i národně socialistické hnutí . 

     Druhým důvodem, který nás přiměl k odporu vůči takovéto centralizaci, je to, ţe tím 

můţe být upevněna moc uvnitř vládnoucího systému, která by svým celkovým působením 

mohla německému národu přinést největší neštěstí. dnešní ţidovsko-demokratická říše, 

která se stala skutečným prokletím německého národa, se pokouší zneškodnit kritiku 
jednotlivých států, které ještě nejsou zcela naplněny tímto duchem doby, jejich utlačováním 

aţ do úplné bezvýznamnosti. Zde máme my, národní socialisté, obrovskou příleţitost 

pokusit se nejenom dát opozici jednotlivých států základ pro jejich státní moc, nýbrţ dát 

jejímu boji proti centralizaci vůbec výraz vyšších národních, všeobecně německých zájmů. 

Zatímco tedy bavorské lidové strany usilují o zachováni zvláštních práv pro Bavorský stát 
pouze z malomyslně prospěchářských pohnutek, chceme my toto zvláštní postavení vloţit do 

sluţeb vyšších národních zájmů, v boji proti dnešní listopadové demokracii. 

     Třetím důvodem, který nás mohl přimět k boji proti tehdejší centralizaci, bylo 

přesvědčení, ţe podstatná část takzvaného "poříšštění" nebylo ţádným sjednocováním, a uţ 

v ţádném případě zjednodušením, nýbrţ v mnohých případech se jednalo pouze o to, 

odebrat institucím výsostná práva jednotlivých zemí, a otevřít tak brány členům revolučních 
stran. V celé německé historii nebyla ještě nikdy provozována nestydatější zvýhodňující 

ekonomika, jako v dobách demokratické republiky. Podstatná část centralizační zběsilosti 

spadá na konto oněch stran, které kdysi slíbily uvolnit cestu schopným, přitom však při 

obsazování úřadů a pozic přihlíţely pouze na stranickou příslušnost. Především Ţidé se po 

dobu trvání republiky v neuvěřitelném mnoţství rozlili do všech Říši sebraných 
hospodářských provozů a úředních aparátů, takţe oboje jsou dnes doménou ţidovské 

činnosti. 

     Především tato třetí úvaha nás musí z taktických důvodů zavazovat, zhodnotit a pokud 

to bude nutné, i zaujmout stanovisko proti kaţdému dalšímu opatření na cestě k 



centralizaci. Naše stanoviska však musí mít neustále vyšší národně-politický, a nikdy ne 

malicherný sobecký charakter. 

     Tato poslední připomínka je nutná, aby u našich přívrţenců nevznikl dojem, ţe bychom 

my, národní socialisté, snad Říši upírali právo na ztělesnění vyšší suverenity, neţ je ona 

suverenita jednotlivých států. O tomto právu u nás nemůţe být ţádných pochybnosti. Neboť 

pro nás je stát jako takový pouze formou, a je jasné, ţe vše podstatné, tedy jeho obsah, 
národ, lid, a vše ostatní se musí podřídit jeho suverénním zájmům. Nemůţeme však v 

ţádném případě přiznat jakémukoliv státu v rámci národa a říše, která ho zastupuje, 

ţádnou mocensko-politickou suverenitu a státní svrchovanost. Neřád jednotlivých států, 

jako například zastupování v zahraničí a vyjednávání mezi sebou musí přestat, a také 

jednou přestane. Dokud toto bude moţné, nemůţeme se divit, ţe zahraničí stále ještě 
pochybuje o pevnosti našeho říšského sloţení a podle toho se také chová. Darebáctví těchto 

zastupitelství je ještě o to větší, kdyţ se jim kromě jimi napáchaných škod nedá přičíst 

jakýkoliv uţitek. Zájmy Německa v zahraničí, které nemohou být zajištěny říšským 

vyslancem, nemohou být uţ vůbec zajištěny nějakým vyslancem, z hlediska dnešního 

světového uspořádání bezvýznamně směšného malého státu. V těchto malých státech 

můţeme skutečně spatřovat pouze snahy o vnitřní a vnější odpoutání se od Říše. Také proto 
však nemáme my, národní socialisté, naprosto ţádné porozumění, kdyţ nějaký stářím 

ochablý šlechtický odebírá jiţ tak vychrtlé Říši ţivnou půdu zřizováním nových 

zastupitelských úřadů. Naše diplomatické zastoupení v zahraničí bylo jiţ v dobách staré 

Říše tak směšné, ţe jakékoliv doplňování tehdy nabytých zkušeností je naprosto zbytečné. 

     Význam jednotlivých států bude nutno v budoucnosti přenést více na kulturně-politické 
pole. Monarcha, který učinil pro význam Bavorska nejvíce, nebyl v ţádném případě nějaký 

vzpurný, protiněmecký sobec, nýbrţ spíše velkoněmecky smýšlející a kulturně zaloţený 

Ludwig 1. Tím, ţe sílu státu namířil v první řadě na vybudování kulturní pozice Bavorska, a 

ne k posílení svých mocenskopolitických zájmů, učinil více prospěšnějšího a trvanlivějšího, 

neţ by jinak vůbec bylo moţné. Tím, ţe tehdy povznesl Mnichov z rámce bezvýznamné 

provinciální rezidence do formátu obrovské německé kulturní metropole, vytvořil duchovní 
středisko, které na sebe ještě dnes dokáţe poutat povahově odlišné Prusko. Předpokládejme, 

ţe by Mnichov zůstal tím, čím kdy si byl, pak by se v Bavorsku opakoval stejný postup jako 

v Sasku, pouze s tím rozdílem, ţe by bavorské Lipsko, Norimberg, nebylo bavorské město, 

nýbrţ franské. Mnichov velkým neudělaly výkřiky "Pryč s Pruskem", nýbrţ význam tomuto 

městu dal král, který chtěl německému národu věnovat umělecký klenot, který musí všichni 
spatřit a respektovat ho. A v tom také spočívá ponaučení pro budoucnost. Význam 

jednotlivých států v budoucnu nebude v ţádném případě spočívat ve státnické a mocensko-

politické oblasti. Spatřuji ho spíše buďto na kmenové nebo na kulturně-politické úrovni. Zde 

však musí zapůsobit čas. Snadnost moderní dopravy promíchává obyvatelstvo do té míry, ţe 

se kmenové hranice pomalu, ale jistě začínají smazávat a ţe kulturní obraz se pozvolna 

začíná vyvaţovat. Především armádu je nutno zbavit jakéhokoliv vlivu jednotlivých států. 
Budoucí národně socialistický stát by neměl opakovat chyby minulosti, a podstrkovat 

armádě takové úkoly, které ji nepatří a ani patřit nesmí. Německá armáda tu není proto, aby 

představovala školu pro udrţeni kmenových zvláštností, nýbrţ spíše proto, aby 

představovala školu vzájemné komunikace a přizpůsobení se všech Němců. To, co je jinak v 

běţném ţivotě národa rozdělujícím, by mělo být armádou přetvořeno ve sjednocující prvek. 
Armáda by měla jednotlivé mladé muţe pozdvihnout nad horizont vlastní země, a přidělit je 

německému národu. Musí se naučit vidět hranice Německa, a ne jen hranice svého domova, 

neboť ty budou muset jednoho dne ochraňovat. Je tudíţ nesmyslné nechávat mladého 

Němce ve svém domově. Mnohem účelnější je ukázat mu během vojenské sluţby celé 

Německo. To má v současnosti ještě daleko větší význam, neboť dnes jiţ mladí Němci 

nechodí jako kdysi na vandr, aby si rozšířili své horizonty. Není pak v tomto směru 
nesmyslem nechávat mladého Bavoráka zase jenom v Mnichově, Franka v Norimberku, 

Bádeňáka v Karlsruhe, Wiirttemberáka ve Stuttgartu, atd., místo aby mladý Bavorák viděl 

jednou Rýn a podruhé Severní moře, Němec z Hamburku aby spatřil Alpy, východní Prus 

Německé středohoří a podobně? Krajanský charakter by měl být u armády zachován, avšak 

ne v kasárnách. Jakýkoliv pokus o centralizaci se musí setkat s naší rozhodnou nelibostí, 
nikoliv však u armády! Právě naopak, v tomto případě bychom centralizaci jen a jen přivítali. 

Zcela nezávisle na tom, ţe při dnešní velikosti současné říšské armády by zachování částí 

vojska jednotlivých států bylo absurdní, spatřujeme v úspěšném sjednoceni říšské armády 

krok, kterého se nesmíme vzdát ani v budoucnu, při opětovném zavedení lidové armády. 



     Ve zbytku se bude muset mladá myšlenka zbavit veškerých pout, která by mohla 

ochromovat její aktivity v pohybu směrem kupředu. Národní socialismus musí ze zásady 

vyuţít práva, vnutit celému německému národu své principy, a sice bez ohledu na 

dosavadní spolkově státní hranice a tento vychovávat pomocí svých idejí a myšlenek. Stejně 

jako se církev necítí svázána jakýmikoliv politickými hranicemi, tak se i naše národně 

socialistické myšlenky necítí být svázány jednotlivými státními útvary naší vlasti.  
     Národně socialistické učení není sluţbou politických zájmů jednotlivých států, nýbrţ 

mělo by se stát jednou vládkyní celého německého národa a proto by si mělo činit právo na 

to, odstranit hranice, které vytyčil námi odmítnutý vývoj.  

     Čím úplnější bude vítězství jeho myšlenek, tím větší můţe být svoboda, kterou tyto 

myšlenky vnitřně nabízejí. 
      

PROPAGANDA A ORGANIZACE 

 

     Rok 1921 byl pro mne a hnutí ve více směrech obzvláště významný. Po mém vstupu do 

Německé dělnické strany jsem okamţitě převzal odděleni propagandy. Měl jsem tento obor v 

onom momentě za naprosto nejdůleţitější. Zprvu totiţ platilo nelámat si ani tak hlavu s 
organizačními záleţitostmi, jako spíš samotným zprostředkováním idejí většímu počtu lidí. 

Propaganda musela běţet daleko vpředu před organizací, a sehnat jí nejprve ke zpracování 

lidský materiál. Jsem také nepřítelem příliš uspěchaného a pedantského organizování. 

Většinou z toho vzniká pouze mrtvý mechanismus, ale jen velmi zřídka ţivá organizace. 

Neboť organizace je něco, co za svou existenci vděčí organickému ţivotu organického vývoje. 
Myšlenky, které uchvátily určitý počet lidí, tíhnou samy po určitém pořádku, a tomuto 

vnitřnímu uspořádání náleţí velmi velký význam. Avšak i zde se musí počítat se slabostí lidí, 

která jedince svádí k tomu se alespoň zprvu stavět na odpor převyšující osobnosti. Tak, jak 

je určitá organizace mechanicky organizována odshora dolů, hrozí zde obrovské nebezpečí, 

ţe se jednou dosazený člověk, který sám ještě nebyl správně rozpoznán a nevlastní moţná 

ani takové schopnosti, bude snaţit zabránit ze ţárlivosti v rámci hnutí v postupu 
zdatnějšímu jedinci. Škoda, kterou by v tomto případě způsobil, by mohla mít, obzvláště pro 

takové mladé hnutí, osudové následky. 

     Z tohoto důvodu je účelnější nejprve po nějakou dobu z jedné centrály propagandisticky 

rozšiřovat příslušnou myšlenku, a posléze pečlivě prozkoumat a zkontrolovat postupně 

shromáţděný lidský materiál za účelem nalezení vedoucích osobností. Často se přitom 
ukáţe, ţe zcela nenápadní lidé jsou rozenými vůdci. 

     Bylo by však naprosto chybné pokoušet se rozpoznat charakteristické vůdcovské 

vlastnosti a schopnosti na základě teoretických poznatků. 

     Opak je správný. 

     Velcí teoretikové jsou také jen ve velmi řídkých případech i velcí organizátoři, neboť 

velikost teoretiků a programátorů spočívá v první řadě v poznatcích a zjištěních abstraktně 
správných zákonů, zatímco organizátor musí být především dobrým psychologem. Musí brát 

člověka takového, jaký je, a proto ho musí dobře znát. Stejnou měrou ho nesmí ani 

přeceňovat, ani ve svém davu podceňovat. Musí se naopak pokoušet stejnou měrou hodnotit 

jak jeho slabosti, tak i bestialitu, aby si s přihlédnutím na všechny faktory mohl vytvořit 

správný obrázek, který je coby ţivý organismus naplněný neochvějnou silou a tím i vhodný 
nést danou myšlenku a razit jí cestu k nejvyššímu úspěchu. 

     A ještě řidčeji můţe být velký teoretik velikým vůdcem. Tím spíše jím bude nějaký 

agitátor, coţ mnozí, kteří se danou otázkou zabývají ryze vědecky, neradi slyší, a přesto je to 

pochopitelné. Agitátor, který vykazuje schopnosti zprostředkovávat danou myšlenku 

širokým masám, musí být vţdy dobrým psychologem, i kdyby byl jen pouhým demagogem. 

Přesto se však bude k vedení hodit víc, neţ lidem odcizený, světa vzdálený teoretik. Neboť 
vést znamená umět pohybovat masou. Nadání uspořádat myšlenky nemá s vůdčími 

schopnostmi nic společného. Přitom je zcela zbytečné dohadovat se o tom, zda je důleţitější 

umět uspořádat lidské ideály a cíle, nebo je uskutečňovat. Jde tu o to, jako je tomu často v 

praktickém ţivotě, ţe jedno by bez druhého nemělo naprosto ţádný smysl. Nejhezčí 

teoretický názor zůstává bez účelu a hodnoty, pakliţe se nějaký vůdce nezasadí o to, aby k 
němu pohnul široké vrstvy obyvatelstva. A naopak, co by byla platná vůdcovská genialita a 

vůdcovský elán, kdyby oduševnělý teoretik lidskému usilování nevypracoval ţádné cíle? 

Avšak personifikace teoretika, organizátora a vůdce do jedné osoby, je to nejvzácnější, co se 

na této zemi dá nalézt. Toto sjednocení vytváří velikána. 



     Od prvního momentu mého působení v hnutí jsem se, jak jsem jiţ poznamenal, věnoval 

propagandě. Muselo se jí povést postupně naplnit malé jádro lidí novou vírou, aby mohl být 

získán lidský materiál, ze kterého by později vzešli první členové nové organizace. Cíl 

propagandy přitom často přestupoval rámec organizace. 

     Pokud hnutí hájí úmysl zbořit dosavadní svět, a na jeho místě vybudovat nový, musí v 

řadách vlastního vedení panovat naprostá jasnost ohledně následujících základních 
principů: Kaţdé hnutí musí nejprve získaný lidský materiál rozdělit do dvou velkých skupin, 

totiţ na přívrţence a na členy. 

     Úkolem propagandy je získávat přívrţence, úkolem organizace je získávat členy. 

Přívrţenec hnutí je ten, který souhlasí s jeho cíli, člen hnutí za tyto cíle bojuje. Přívrţenec je 

nakloněn hnutí díky její propagandě. Organizace pak musí zařídit, aby její člen aktivně 
působil při získávání nových přívrţenců, ze kterých se pak vytváří noví členové. 

     Jelikoţ přívrţenství je podmíněno pouze pasivním uznáním příslušné myšlenky, zatímco 

členství vyţaduje aktivní zastupování a obhajobu, bude deset přívrţenců rovno vţdy 

nanejvýše jednomu aţ dvěma členům. 

     Přívrţenectví tkví pouze v poznatku, členství pak v odvaze rozpoznané zastupovat a 

rozšiřovat dále. 
     Poznání svou pasivní formou odpovídá majoritě lidstva, které je líné a bojácné. Členství 

oproti tomu podmiňuje aktivní smýšlení a odpovídá tak pouze lidské minoritě. 

     Propaganda se proto musí neúnavně snaţit o to, aby daná myšlenka získávala co nejvíce 

přívrţenců, zatímco organizace musí co nejpečlivěji dávat pozor na to, aby z příznivců 

vybrala pouze to nejcennější, a učinila z nich své členy. Proto si propaganda nemusí lámat 
hlavu nad významem kaţdého jí poučeného jedince, o jeho schopnostech, znalostech, jeho 

pochopení, nebo jeho charakteru, zatímco organice musí z této masy pečlivě vybrat takové 

jedince, kteří skutečně umoţní zvítězit onomu hnutí. 

     Propaganda se pokouší vnutit víru celému národu, organizace podchycuje pouze ty, u 

kterých z psychologických důvodů nehrozí zpomalení dalšího šíření příslušné myšlenky. 

     Propaganda zpracovává celek ve smyslu dané myšlenky a dělá ji zralou pro dobu vítězství 
této myšlenky, zatímco organizace musí vítězství seznávat v trvalém, organizačním a boje 

schopném sjednocení oněch přívrţenců, kteří se zdají být schopni a ochotni vést boj za její 

vítězství. 

     Vítězství dané myšlenky bude o to snazší, čím obsáhleji propaganda zpracovala lidi v 

jejich celku a čím výhradnější, neochvějnější a pevnější je organizace, která tento boj 
prakticky provádí. 

     Z toho vyplývá, ţe počet přívrţenců nemůţe být nikdy dost velký, avšak počet členů bude 

snadněji spíš vyšší, neţ menší. 

     Pokud propaganda naplnila svou myšlenkou celý národ, můţe organizace s hrstkou lidí 

vyvádět důsledky. Propaganda a organizace, tedy příslušníci a členové tím stojí proti sobě v 

jakémsi poměru. Čím lépe propaganda pracovala, tím menši můţe být organizace, a tím 
větší můţe být počet jejich přívrţenců, o to skrovnější můţe být počet jejich členů, a naopak. 

Čím horší je propaganda, tím větší musí být organizace, a čím méně příznivců hnutí zbude, 

tím rozsáhlejší musí být počet jejich členů, pokud chce vůbec ještě počítat s nějakým 

úspěchem. 

     Prvním úkolem propagandy je získání lidí pro pozdější organizaci. Prvním úkolem 
organizace je získání lidí k provádění propagandy. Druhým úkolem propagandy je rozloţení 

stávajícího stavu a prosazeni nového stavu s novou vírou. Druhým úkolem organizace musí 

pak být boj za získání moci, aby tak mohlo být dosaţeno konečného vítězství dané vírou. 

     Nejpronikavější úspěch příslušné světonázorové revoluce můţe být vybojován pouze 

tehdy, pokud jsou o novém světonázoru poučeni pokud moţno všichni lidé - pokud to bude 

nutné, musí být později vnucen i zbytku, zatímco organizace myšlenky, tedy hnutí, musí 
podchytit pouze to, co je nezbytně nutné k obsazení nervového centra do úvahy 

přicházejícího nového státu. 

     To znamená jinými slovy následující: 

     V kaţdém skutečně velikém hnutí, které chce převálcovat svět, musí nejprve propaganda 

rozšířit myšlenku tohoto hnutí. Musí se neúnavně snaţit objasnit ostatním tyto nové 
myšlenkové pochody a přetáhnout je na svou půdu, anebo je alespoň zviklat v jejich 

dosavadním přesvědčení. A jelikoţ rozšiřování nové myšlenky, čili propaganda, musí mít 

nějakou páteř, musí tato myšlenka vytvořit nějakou pevnou organizaci. Organizace získává 

své členy z všeobecných přívrţenců získaných propagandou. Tato organizace bude vzrůstat 



tím rychleji, čím intenzivnější bude práce propagandy, a ta bude opět pracovat tím lépe, čím 

pevnější a silnější bude organizace, která za ní stojí. 

     Nejvyšším posláním organizace je proto starat se o to, aby v rámci členství v hnutí 

nevznikala jakákoliv vnitřní nespokojenost, která by mohla vést k rozdělení hnutí, a tím také 

k oslabeni jeho práce. Dále by se měla starat o to, aby nevymřel duch rozhodných zásahů, 

nýbrţ naopak, aby byl neustále obnovován a posilován. Počet členů nemusí růst do 
nekonečna, ba naopak. Jelikoţ pouze zlomková část lidstva je energicky a odváţně nadaná, 

muselo by hnutí , které by svou organizaci do nekonečna zvětšovalo, být tímto důsledkem 

jednoho dne nutně oslabeno. Organizace, tedy mnoţství členů, které přerostou určitou 

hranici, ztrácí postupně svou bojovou sílu a nejsou nadále schopny rozhodně a úderně 

podporovat, respektive vyhodnocovat propagandu svých myšlenek. 
     Čím větší a vnitřně revoluční je myšlenka, tím aktivističtější bude její členská základna. 

Neboť s rozvratnou silou této víry je, pro její nositele, spojeno riziko, které se zdá být dobré 

pro to, udrţet si od těla všechny malé, zbabělé maloměšťáky. Budou se v tichosti povaţovat 

za přívrţence, avšak odmítnou to na veřejnosti potvrdit svým členstvím. Tím tedy získává 

organizace, zastupující skutečně převratné myšlenky, pouze ty nejaktivnější členy z 

propagandou získaných přívrţenců. A právě v této, přirozeným výběrem získané aktivitě 
členů daného hnutí, spočívá předpoklad pro další stejně aktivní propagandu hnutí a pro 

úspěšný boj za uskutečnění těchto myšlenek. 

     Největším nebezpečím, které muţe hnutí hrozit, je přílišné narůstání členské základny 

díky příliš rychlým úspěchům. Neboť dokud musí hnutí krutě bojovat, vyhýbají se mu 

všichni zbaběle a egoisticky zaloţení lidé. O to víc se pak snaţí vstoupit do jeho řad, čím 
větší a viditelnější je úspěch této strany. 

     Právě v tom spočívá to, proč mnoho vítězných hnutí před konečným výsledkem, nebo 

lépe řečeno před posledním dokončením jejich vůle, náhle z nevysvětlitelného vnitřního 

oslabení zůstali pozadu, rezignovali na boj a konečně postupně vymřeli. Z důvodů jejich 

prvních vítězství se totiţ do jejich organizace dostala celá spousta špatných, nedůstojných, a 

především zbabělých členů, takţe k boji rozhodná menšina byla náhle převálcována touto 
většinou, takţe hnutí bylo donuceno oddat se zcela do sluţeb jejich vlastních zájmů, strţeno 

na úroveň jejich vlastního zbabělého hrdinství a nicnedělání, čímţ bylo znemoţněno 

dokončení vítězství původní myšlenky. Fanatický cíl byl tímto setřen, bojová síla ochromena 

a nebo, jak správně říká lidové rčení: "Do vína se nyní dostala voda". A potom, ani stromy 

nemohou růst aţ do nebe. 
     Proto je velmi nutné, aby hnutí čistě z pudu sebezáchovy, jakmile se mu nakloní štěstí a 

úspěch, okamţitě zastavilo nábor nových členů, a další zvětšování organizace provádělo 

pouze s největší opatrnosti a po důkladné kontrole. Pouze tak bude moci jádro hnutí udrţet 

upřímně čerstvé a zdravé. Dále se musí postarat o to, aby hnutí vedlo výhradně jen toto 

zdravé jádro, to znamená, aby určovalo propagandu, která má vést ke všeobecnému uznání, 

a jako vlastník moci provádět úkony, které jsou nutné k praktickému uskutečnění jejich 
myšlenek. 

     Ze základu původního hnutí musí nejenom obsadit všechny důleţité pozice dobytých 

útvarů, nýbrţ musí vytvořit i kompletní vedení. A to do té doby, dokud se dosavadní 

základní principy a učení strany nestanou základem a obsahem nového státu. Teprve potom 

můţou byt zvláštní ústavě tohoto státu, zrozené z jejího ducha, dány do rukou jeho opratě. 
To však většinou opět probíhá pouze za vzájemného zápolení, jelikoţ je to spíše otázka vůle a 

působení sil, neţ lidského názoru, která jsou sice rozpoznány jiţ od počátku, avšak které se 

nedají řídit donekonečna. 

     Všechna obrovská hnutí, ať jiţ náboţenského nebo politického rázu, vděčí svým 

největším úspěchům pouze rozpoznání a aplikaci těchto základních principů, a především 

bez přihlédnutí na tyto zákony jsou jakékoliv trvalejší úspěchy zcela nemyslitelné. Jako 
vedoucí propagandy našeho hnutí jsem se vší silou snaţil nejenom připravit půdu pro 

pozdější velikost tohoto hnutí, nýbrţ jsem se i velmi radikálním pojetím této práce snaţil o 

to, aby organizace získala ten nejlepší materiál. Neboť čím radikálnější a vybičovanější moje 

propaganda byla, o to víc odrazovala všechny ty slabochy a plaché povahy a zabraňovala tak 

jejich infiltraci do původního jádra naší organizace. Zůstali snad našimi přívrţenci, ale 
určitě ne s hlasitým zdůrazňováním, nýbrţ v bojácném zamlčování této skutečnosti. Kolik 

tisíc jich mne tehdy ujišťovalo, ţe se vším naprosto souhlasí, avšak za ţádných okolností se 

nechtěli stát našimi členy. Hnutí bylo tak radikální, ţe členství v něm vystavilo jedince 

mohutným vytkám, ba dokonce nebezpečí, takţe se člověk ani nemůţe divit, ţe počestní, 



mírumilovní občané zůstali stát, alespoň tehdy stranou, i kdyţ svým srdcem jiţ tehdy patřili 

naprosto k věci. 

     A tak to také bylo správné. 

     Kdyby tito lidé, kteří s revolucí vnitřně nesouhlasili, tehdy vstoupili do naší strany, a sice 

coby členové, mohli bychom se dnes označovat nanejvýš jako dobročinné bratrstvo, v 

ţádném případě však ne jako mladé, bojechtivé hnutí. 
     Ţivoucí a úderná forma, kterou jsem tehdy propagandě vtiskl, posílila a garantovala 

radikální tendence našeho hnutí, takţe nyní byli ke členství připraveni - nehledě na výjimky, 

pouze skutečně radikální lidé. 

     Přitom tato propaganda působila tak, ţe nás zakrátko statisíce našich přívrţenců 

nejenom ţe měli vnitřně rádi, nýbrţ si přáli i naše vítězství, i kdyţ byli osobně příliš zbabělí, 
neţ aby pro to přinesli nějakou svou osobni oběť. Do poloviny roku 1921 tato čistě náborová 

činnost dostačovala a byla hnutí k uţitku. Avšak především události v letě tohoto roku 

začali naznačovat, ţe po postupném viditelném úspěchu propagandy je na řadě organizace, 

která se tomu musí přizpůsobit a vyrovnat se s tím. 

     Pokus skupiny několika lidových snílků za podpory tehdejších představitelů strany, 

zmocnit se jejího vedení, vedl ke zhroucení této malé intriky a na valné členské schůzi mi 
pak jednohlasně bylo předáno kompletní vedení tohoto hnutí. Zároveň proběhlo přijetí nové 

stanovy, která převádí veškerou zodpovědnost na prvního předsedu strany, ruší veškerá 

chybná rozhodnutí výboru a na místo nich zavádí systém rozdělení práce, který se do té 

doby poţehnaným způsobem osvědčil. 

     1. Srpna 1921 jsem za hnutí převzal tuto malou vnitřní reorganizaci, a přitom jsem se 
setkal s podporou celé řady vynikajících sil, které musím z povinnosti jmenovat v krátké 

příloze. 

     Při pokusu nyní organizačně zhodnotit, a tím i zakotvit výsledky propagandy, jsem musel 

odstranit celou řadu dosavadních zvyklostí a zavést nové zásady, které ţádná jiná strana ani 

nevlastnila, ani je nechtěla uznávat. 

     V letech 1919 aţ 1920 vládl hnutí výbor, který byl volen členskou valnou hromadou, 
která opět byla předepsána příslušným zákonem. Výbor se sestával z prvního a druhého 

pokladníka, prvního a druhého zapisovatele a jako hlavou byl první a druhý předsedající. K 

tomu náleţeli ještě jeden členský dozorce, šéf propagandy a různí přísedící. 

     Tento výbor ztělesňoval - tak komický byl - vlastně to, co chtělo samo hnutí co nejpříkřeji 

zlikvidovat, totiţ parlamentarismus. Neboť bylo zcela jasné, ţe se jedná o stejný princip, 
který od nejmenších místních skupin, přes pozdější obvody, ţupy, země, aţ po říšské vedení 

ztělesňuje stejný systém, pod kterým jsme tolik trpěli a bohuţel doposud i trpíme. 

     Bylo neprodleně nutné jednoho dne v tomto učinit obrat, pokud se z hnutí, z důvodu 

špatných základních principů jeho vnitřní organizace nemělo zkazit, a stát se neschopným 

dostát svému vyššímu poslání. 

     Zasedání výboru, o kterém byl veden zápis, a ve kterém se rozhodovalo většinou, 
představoval ve skutečnosti parlament v malém. Také zde chyběla jakákoliv osobní 

zodpovědnost a odpovědnost. Také zde vládl stejný nesmysl a ten samý nerozum jako ve 

velkých státních institucích. Pro tyto výbory byli jmenováni zapisovatelé, pokladníci, 

zástupci pro členství ve straně, zástupci propagandy a zástupci bůhví pro co ještě. Potom se 

však všichni společně měli vyjádřit k jednotlivým otázkám a hlasováním o nich pak 
rozhodnout. A tak musel zmocněnec pro propagandu hlasovat o záleţitosti, která se týkala 

finančních záleţitostí, pokladník pak zase hlasoval o věcech organizace, a ten se zase měl 

starat o věci týkající se zapisovatelů atd. 

     Proč byl však nejprve jmenován zvláštní zmocněnec pro propagandu, kdyţ pak o těchto 

věcech rozhodovali pokladníci, zapisovatelé, přísedící, atd., je pro zdravý mozek stejně 

nepochopitelné, jako by bylo nepochopitelné, kdyby v nějaké velké továrně měli rozhodovat o 
záleţitostech představenstva konstruktéři jiných oddělení, nebo jiných odvětví, kteří s 

daným problémem nemají naprosto nic společného. 

     Nikdy jsem se tomuto šílenství nepodrobil, a po krátkém čase jsem se těchto schůzí 

přestal účastnit. Dělal jsem si svou propagandu, a basta, přičemţ jsem si zakázal, aby mi do 

toho mého oboru mluvil nějaký zvaný budiţkničemu. Stejně jako jsem se obráceně necpal 
ostatním do jejich krámu. 

     Jakmile byly přijaty nové stanovy a já byl povolán na místo prvního předsedy, čímţ jsem 

získal potřebnou autoritu a odpovídající pravomoci, okamţitě jsem tomuto nesmyslu učinil 

příkrý konec. Namísto rozhodnuti výboru byl zaveden princip absolutní zodpovědnosti. 



     První předsedající je zodpovědný za celkové vedení hnuti. Rozděluje práci pod ním 

stojícím silám výboru, stejně jako ostatním nutným spolupracovníkům. Kaţdý z těchto 

muţů je za své přidělené úkoly plně zodpovědný. Kaţdá z těchto osob je podřízena pouze 

prvnímu předsedajícímu, který se musí starat o jejich kooperaci, respektive se musí starat o 

jejich spolupráci, a to pomocí výběru osob a vydáváním všeobecných směrnic. 

     Tento princip principiální zodpovědnosti se postupně stal samozřejmostí v rámci hnutí, 
nebo alespoň v rámci jejího stranického vedení. V malých místních skupinách a moţná i v 

ţupách a okresech to bude trvat ještě dlouhá léta, neţ budou prosazeny tyto základní 

principy, neboť všichni bojácní a neschopní se tomu budou zarputile bránit. Pro ně bude 

jakákoliv zodpovědnost za nějaký podnik vţdy nepříjemnou záleţitostí, neboť vţdy se budou 

cítit svobodnější a volnější, kdyţ u kaţdého těţšího rozhodnutí budou v zádech cítit podporu 
majority takzvaného výboru. Připadá mi však nutné zaujmout proti takovému smýšlení tím 

nejostřejším způsobem co nejkritičtější stanovisko. Zbabělosti před zodpovědností se nesmí 

dělat ţádné ústupky, čímţ se, ač po dlouhé době, docílí správného vnímání vůdcovských 

povinností a schopností, které do vedení dostane pouze ty jedince, kteří jsou pro to skutečně 

určeni a povoláni.  

     V kaţdém případě se musí hnutí, které chce potřít parlamentní šílenství, tohoto nejprve 
samo zbavit. A také pouze na tomto principu k tomu můţe nasbírat potřebné síly. 

     Hnutí, které v době vlády majority přejde ve všem a se všemi na princip vůdcovských 

idejí a z toho podmíněné zodpovědnosti, jednoho dne s matematickou jistotou překoná tento 

dosavadní stav a vyjde ze všeho jako vítěz. 

     Tato myšlenka vedla v rámci hnutí k jeho naprosté reorganizaci. Ve svém logickém 
důsledku pak došlo i k velmi ostrému oddělení obchodních provozů hnutí od všeobecně 

politického vedení. Zásadně byla myšlenka zodpovědnosti rozšířena na veškeré stranické 

součásti, a tím, ţe tyto sloţky byly zbaveny veškerých politických vlivů a byly zaměřeny na 

čistě hospodářské úkoly, došlo nutně k jejich obrovskému ozdravení. 

     Kdyţ jsem na podzim roku 1919 vstoupil do tehdy šestičlenné strany, neměla tato ani 

ţádnou pobočku, ani ţádné zaměstnance, neměla dokonce ani ţádné formuláře nebo 
razítko, k dispozici nebylo nic předtištěného. Výbor se scházel nejprve v jednom hostinci v 

Panské ulici a později v jedné kavárně u Gasteigu. To byl nemoţný a neúnosný stav. Za 

krátkou dobu jsem se připojil k hnutí a prolezl jsem celou řadu mnichovských kaváren a 

hostinců s úmyslem nalézt oddělenou místnost, nebo podobný prostor, který, by si nové 

hnutí mohlo pronajmout. V bývalém Hvězdicovém pivovaru v Tálu se nacházela malá 
klenutá místnost, která kdysi slouţila bavorským říšským radům jako určitý druh hostinské 

místnůstky. Byla temná a šerá a hodila se jak pro dřívější vyuţití, tak i pro nové, ne zcela 

obvyklé vyuţití. Ulička, do které ústilo jediné okno místnosti, byla tak úzká, ţe i za 

nejjasnějšího letního dne bylo v místnosti přítmí. To byla naše první pobočka. Jelikoţ nájem 

obnášel pouhých padesát marek měsičně (pro nás tehdy nepředstavitelná suma!), nemohli 

jsme klást nějaké velké nároky a nemohli jsme si ani stěţovat, kdyţ ještě těsně před 
nastěhováním bylo odstraněno obloţení stěn, určené kdysi pro říšského radu, takţe 

místnost nyní skutečně vypadala spíše jako krypta neţ jako kancelář. 

     Přesto to byl jiţ obrovský pokrok. Pomalu jsme obdrţeli elektrické světlo, ještě pomaleji 

pak i telefon. Dovnitř přišel stůl s několika vypůjčenými ţidlemi, konečně i otevřený regál, o 

něco později i skříň. Dva kredence, které patřily hospodskému, slouţily k uskladňováni 
letáků, plakátů, atd. 

     Dosavadní provoz, to znamená vedení hnutí pomocí jednou týdně konaných schůzí 

výboru, byl z dlouhodobého hlediska neúnosný. Dobře běţící provoz pobočky mohl zajistit 

pouze hnutím placený 

     úředník. 

     To bylo tehdy velmi těţké. Hnutí mělo tehdy tak málo členů, ţe bylo obrovským uměním 
vybrat z jeho řad nějakého schopnějšího jedince, který by s minimálními nároky za svou 

osobu mohl uspokojit rozmanité nároky hnutí . 

     První jednatel strany byl po dlouhém hledání nalezen v jednom vojákovi, mém někdejším 

kamarádovi, který se jmenoval Schüssler. Nejprve úřadoval v naší kanceláři denně ráno 

mezi šestou aţ osmou hodinou, později mezi pátou aţ osmou hodinou, aţ konečně kaţdé 
odpoledne, a krátce na to se pak rozhodl vykonávat svou sluţbu od boţího rána aţ do pozdní 

noci. Byl jak pracovitý, tak i výmluvný, ze základu čestný, člověk, který se snaţil ze všech 

svých sil, a sám velice věrně lpěl na našem hnutí. Schüssler sebou přinesl malý psací stroj 

značky Adler, který vlastnil. Byl to první přístroj tohoto druhu ve sluţbách našeho hnutí. 



Později byl stranou vykoupen pomocí splátek. Bylo nutno opatřit malý trezor, aby mohla být 

zajištěna kartotéka a členské kníţky před případnými zloději. Jeho pořízení se tedy 

neuskutečnilo z důvodu zajištění nějakých větších finančních obnosů, které bychom snad 

tehdy vlastnili. Naopak, vše bylo nesmírně nuzné, a já sám jsem musel často přidávat ze 

svých malých úspor. 

     O jeden a půl roku později se nám naše pobočka stala malou, a tak proběhlo stěhováni 
do nového lokálu v Corneliusově ulici. Opět to byl hostinec, kam jsme se přestěhovali, avšak 

nyní jsme nevlastnili pouze jednu místnost, nýbrţ hned tři, a k tomu ještě velkou 

přepáţkovou místnost. Tehdy nám to případalo jako aţ přehnané. Zde jsme zůstali do 

listopadu 1923. 

     V prosinci roku 1920 jsme získali noviny "Völkischer Beobachter". Tyto, jak uţ bylo 
patrné z jejich názvu, zastupovaly lidové zájmy, a nyní se měly stát orgánem NSDAP. 

Vycházely dvakrát týdně, a od roku 1923 se staly deníkem, a koncem srpna 1923 pak 

obdrţely později proslavený velký formát. 

     Já jsem tehdy musel, coby naprostý nováček v novinářském oboru, zaplatit často těţké 

školné. 

     Kaţdému by měla být jasná ta skutečnost, ţe proti příšernému ţidovskému tisku nestály 
ani jedny jediné skutečně významnější noviny. Spočívalo to, jak jsem se pak osobně mohl v 

praxi nečíselněkrát přesvědčit, v naprosto valné většině v malé obchodní zdatnosti 

takzvaných lidových podniků. Byly aţ moc vedeny v tom směru, ţe smyšlení by mělo být 

nadřazeno výkonu. To je naprosto chybné stanovisko, tím ţe smýšlení nesmí nikdy být 

něčím vnějším, nýbrţ své nejlepší vyjádření nalezne právě ve výkonu. Ten, kdo pro svůj 
národ vytváří skutečně něco hodnotného, dává tím najevo hodnotné smýšlení, zatímco jiný, 

který o smýšlení pouze ţvaní, aniţ by pro národ činil jakoukoliv uţitečnou sluţbu, je pouze 

škůdcem onoho skutečného smýšlení. Svým smýšlením také zatěţuje i společnost. 

     Také "Völkischer Beobachter" byly, jak jiţ říká samo jméno, takzvané "lidové" noviny se 

všemi přednostmi a ještě více chybami a slabostmi, které lpěly na lidových institucích. Jeho 

obsah byl tak ctihodný, jak nemoţná byla obchodní správa tohoto podniku. Také u nich byli 
toho názoru, ţe lidové noviny je nutno udrţovat pomocí lidových darů, místo toho, aby se 

prosadili v konkurenčním boji s ostatními, a ţe je neslušné nedbalost a chyby obchodního 

vedení podniku krýt pomocí darů poctivě smýšlejících patriotů. 

     V kaţdém případě jsem se všemi sílami snaţil odstranit tento stav, který jsem v jeho 

pováţlivosti brzy rozeznal. Přitom mi pomohlo štěstí, a to tím, ţe jsem se seznámil s muţem, 
který od té doby působil nejenom jako obchodní vedoucí novin, nýbrţ i jako obchodní 

vedoucí celé strany, které prokázal neocenitelné sluţby. V roce 1914, tedy v poli, jsem se 

seznámil s (tehdy ještě mým nadřízeným) dnešním generálním obchodním vedoucím celé 

strany Maxem Amannem. Během čtyřech válečných let jsem měl moţnost skoro trvale 

pozorovat mimořádné schopnosti, píli a úzkostlivou svědomitost mého pozdějšího 

spolupracovníka. 
     Uprostřed léta roku 1921, kdyţ se hnutí nacházelo v těţké krizi, a já jsem byl 

nespokojený s určitým počtem zaměstnanců, přičemţ jsem s některými zaţil trpkou 

zkušenost, obrátil jsem se na mého někdejšího plukovního kamaráda, kterého mi jednoho 

dne přivedl do cesty osud, s prosbou, aby se nyní stal obchodním vedoucím našeho hnutí. 

Po dlouhém váhání - Amann se nacházel v nadějné pozici - konečně souhlasil, ovšem pod 
výslovnou podmínkou, ţe nebude slouhou ţádného neschopného výboru, nýbrţ ţe bude 

výhradně uznávat pouze jednoho jediného vládce. 

     Je nesmazatelnou zásluhou tohoto obchodně skutečně obsaţně vzdělaného prvního 

obchodního vedoucího hnutí, ţe přinesl do stranických provozů pořádek a čestnost. Od té 

doby jsou příkladné a nemohou být dosaţený ţádným podřízeným článkem, o překonání ani 

nemluvě. A jako je tomu vţdycky v ţivotě, je často převyšující schopnost provázena závistí a 
zlobou. To se muselo očekávat i v tomto případě a trpělivě se s tím smířit. 

     Jiţ v roce 1922 byly všeobecně vytyčeny pevné směrnice jak pro obchodní, tak i pro čistě 

organizační výstavbu hnutí. Existovala jiţ úplná centrální kartotéka, která obsahovala 

všechny členy našeho hnutí. Také finanční stránka hnutí byla navedena do správných 

kolejí. Průběţné vylepšování muselo být také kryto průběţnými příjmy, mimořádné příjmy 
byly pouţívány pouze na mimořádné akce. I přes těţkost doby tím hnutí zůstalo, nehledě na 

trvalé drobné účty, skoro bez dluhů, ba dokonce se podařilo dosáhnout trvalého nárůstu 

jeho hodnot. Pracovalo se jako v malém soukromém podniku. Zaměstnaný personál musel 

vynikat svými schopnostmi, a v ţádném případě se nemohl odvolávat na slavné "smýšlení". 



Smýšlení kaţdého národního socialisty se prokazuje v první řadě jeho připraveností, vytvářet 

svou pílí a schopnostmi hodnoty ku prospěchu celé národní pospolitosti. Kdo na tomto poli 

nesplní svou povinnost, není hoden ohánět se pojmem smýšlení, proti kterému se ve 

skutečnosti prohřešuje. Novým obchodním vedoucím hnutí bylo hned od počátku se vší 

rozhodností zastáváno stanovisko, oproti všem moţným vlivům, ţe stranické provozy nesmí 

být ţádné výhodně vydělávající podniky pro několik dělných přívrţenců nebo členů hnutí. 
Hnutí, které tak ostrou formou bojuje proti stranické zkorumpovanosti našeho dnešního 

správního aparátu, musí za kaţdou cenu svůj vlastni aparát udrţet naprosto čistý od 

podobných nešvarů. Stal se případ, ţe do administrace novin byli přijati zaměstnanci, kteří 

svým dřívějším smýšlením patřili k Bavorské lidové straně, avšak, měřeno jejich výkonem, 

se osvědčili jako vysoce kvalifikovaní. Výsledek tohoto pokusu byl všeobecně vynikající. 
Právě tímto čestným a otevřeným uznáním jejich skutečného výkonu si hnutí posléze získalo 

srdce těchto zaměstnanců rychleji a důsledněji, neţ by tomu mohlo být v jakémkoliv jiném 

případě. Později se z nich stali výborní národní socialisté, a těmi i zůstali, a to ne jenom 

řečmi, nýbrţ to dokázali především svou svědomitou, poctivou a řádnou prací, kterou 

vykonávali ve sluţbách nového hnutí. Je samozřejmé, ţe dobře kvalifikovaný stranický 

soudruh bude mít vţdy přednost před stejně dobře zapsaným nestraníkem. Avšak nikdo 
nemůţe být zaměstnáván pouze na základě svých stranických předpokladů. Rozhodnost, se 

kterou nový obchodní vedoucí zastával tyto základní principy, a postupně je, i přes veškerý 

odpor, také prosadil, se v budoucnosti hnutí velmi vyplatilo. Pouze tak bylo moţné, ţe v 

době nejtěţší inflace, kdy zkrachovalo deseti tisíce podniků a tisíce novin muselo ukončit 

svou činnost, obchodní vedení hnutí nejenom ţe nezkrachovalo, a bylo schopno také krýt 
své pohledávky, nýbrţ ţe "Völkischer Beobachter" zaţil čím dál tím větší rozkvět. Tehdy totiţ 

vstoupil do řad velkých novin. 

     Rok 1921 byl významný také v tom, ţe se mi, díky mé pozici prvního předsedy strany, 

podařilo, vymanit spoustu stranických provozů z vlivu kritiky a vměšování se členů výboru. 

To bylo velice důleţité, neboť jsme nemohli sehnat skutečně schopnou osobu, jelikoţ do toho 

neustále hovořili budiţkničemové, kteří všemu rozuměli lépe, avšak ve skutečnosti za sebou 
nechávali pouze ţalostný zmatek. Na čem pak tito všeznalci lpěli nejvíce, byli špionáţní 

kontroly a inspirační činnost. Existovali lidé, kteří byli přímo posedlí nemocí, za kaţdým a za 

vším něco vidět, a kteří se nacházeli v jakémsi trvalém stavu gravidity vynikajících plánů, 

myšlenek, projektů a metod. Jejich nejvyšším a nejideálnějším cílem však většinou bylo 

vytvoření nějakého výboru, který by coby kontrolní orgán odborně zhodnocoval skutečnou 
práci ostatní. Mnohým z těchto výborářů přitom vůbec nedošlo, jak poniţující a 

antisocialistické to je, kdyţ člověk, který o věci nemá ani potuchy neustále hovoří do práce 

skutečným odborníkům. V těchto letech jsem v kaţdém případě spatřoval jako svou 

povinnost, ochraňovat před těmito elementy všechny skutečně pracující a zodpovědností 

zatíţené síly hnutí, a zajistit jim potřebné zázemí a volné pole své pracovní působnosti. 

     Nejlepším prostředkem, jak tyto výbory, které nic nedělaly, nebo vytvářely prakticky 
neproveditelná usnesení, zneškodnit, bylo přidělit jim skutečnou práci. Bylo k smíchu, jak 

se tento spolek potichoučku vypařil a stal se náhle neviditelným. Přitom jsem si vzpomněl 

na naši tehdy největší instituci, Říšský sněm. Jak by se odtamtud všichni náhle vypařili, 

kdyby jim člověk místo toho věčného tlachání přidělil skutečnou práci. A sice práci, za 

kterou by kaţdý jeden z těchto ţvanilů byl osobně zodpovědný. 
     Jiţ tehdy jsem stále kladl poţadavek na to, aby, stejně jako je tomu v osobním ţivotě, se 

v hnutí pro jednotlivé provozy hledalo tak dlouho, dokud nebyl nalezen ten skutečně 

správný úředník, správce nebo vedoucí. Tomu pak byla neprodleně dána veškerá autorita a 

volnost v jednání směrem dolů, při uvalení naprosté zodpovědnosti směrem nahoru, přičemţ 

nikdo neobdrţel autoritu nad podřízeným, pokud nebyl větším odborníkem přes příslušnou 

práci. V průběhu dalších dvou let jsem svoje názory prosazoval čím dál více, a dnes jsou, 
alespoň co se vrchního vedení týče, naprostou samozřejmostí. 

     Nejzřetelnější úspěch tohoto přístupu se ukázal 9. Listopadu 1923. 

     Kdyţ jsem před čtyřmi lety vstoupil do hnutí, nebylo k dispozici ani razítko. 9.listopadu 

1923 bylo hnutí zrušeno a jeho majetek zkonfiskován. Ten byl posléze vyčíslen se všemi 

cennými věcmi a novinami na celých sto sedmdesát tisíc zlatých marek. 
      

OTÁZKA ODBORŮ 

 



     Rychlý růst hnutí nás donutil zaujmout v roce 1922 stanovisko k otázce, která není 

bezezbytku vyřešena dodnes. 

     Při pokusu o studii oněch metod, které by co nejdříve a co nejsnáze hnutí otevřelo cestu 

k srdcím širokých mas, jsme neustále naráţeli na připomínky, ţe dělník jako takový nám 

nebude zcela náleţet do té doby, dokud zastupování jeho zájmů na čistě pracovním a 

hospodářském poli bude spočívat v rukou jinak smýšlejících a jejich politických organizací. 
     Na těchto připomínkách skutečně něco bylo. Dělník, který pracoval v nějakém závodu, 

nemohl dle všeobecného přesvědčení vůbec existovat, aniţ by byl člen nějakých odborů. 

Nejenom, ţe tím měly být chráněny jeho pracovní zájmy, ale i jeho pozice v závodě byla z 

dlouhodobého hlediska myslitelná pouze v případě, kdy byl příslušníkem odborů. Většina 

dělníků se nacházela v odborářských svazech. Tito všeobecně bojovali za lepší výplaty a 
uzavírali tarifové smlouvy, které dělníkovi zajišťovaly pouze určitý příjem. Bezpochyby byl 

výsledek těchto bojů všech dělníků výhodný pro podniky, a obzvláště kaţdý slušný člověk 

musel mít výčitky svědomí, kdyţ si zastrkával do kapes odbory vybojované výplaty, přičemţ 

se sám tohoto boje nezúčastnil. 

     S normálním občanským podnikatelem se o tomto problému dalo jen těţko hovořit. 

Neměli pochopení (nebo ho nechtěli mít) ani pro materiální, ani pro morální stránku 
problému. A konečně hned zkraje hovoří jejich zdánlivě vlastní hospodářské zájmy proti 

jakémukoliv organizovanému shromaţďování jim podléhajících pracovních sil, takţe uţ z 

tohoto důvodu si nemohou o věci vytvořit nezaujatý úsudek. A proto je také zde nutné, aby 

se člověk obrátil na někoho nezaujatého, který nepodléhá pokušení pro samé stromy nevidět 

les. Ti pak s upřímnou vůlí budou mít daleko větší pochopení pro záleţitosti, které tak nebo 
tak patří k nejdůleţitějším v dnešním i budoucím ţivotě. 

     Jiţ v prvním díle jsem se vyjádřil o smyslu a účelu a o nutnosti odborů. Zaujal jsem tam 

stanovisko, ţe dokud nebude, a to buďto státními opatřeními (která jsou však většinou 

neúčinná), nebo pomocí všeobecně nové výchovy, dosaţeno změny vztahu zaměstnavatele k 

zaměstnanci, nezbude tomuto nic jiného, neţ ţe si, s odvoláním na svá práva, coby 

ekvivalentní rovnocenný smluvní partner, bude sám obhajovat své zájmy. Dále bych chtěl 
zdůraznit, ţe by takovéto vnímání bylo zcela ve smyslu celé národní pospolitosti, kdyby se 

tím mohlo zabránit sociální nespravedlnosti, která by pak ve svém důsledku musela vést k 

těţkým ztrátám v celé pospolitosti našeho národa. Dále prohlašuji, ţe tato nutnost musí být 

uznávána tak dlouho, dokud budou mezi podnikateli takoví lidé, kteří nejenom ţe nemají 

naprosto ţádný smysl pro sociální povinnosti, ale ani pro základní lidská práva. A vyvozuji z 
toho ten důsledek, ţe pokud bude takováto sebeobrana jednou prohlášena za nutnou, muţe 

její forrna obstát pouze za předpokladu spojení zaměstnanců na odborové základně. 

     V tomto všeobecném pojetí se u mne nezměnilo nic ani v roce 1922. Avšak nyní bylo 

potřeba nalézt jasnou formulaci pro stanovisko k této otázce. Nešlo o to, jednoduše se 

spokojit s poznatky, nýbrţ bylo nutné vyvést z toho praktické závěry. 

     Jednalo se o zodpovězení následujících otázek: 
     I. Jsou odbory nutné? 

     2. Má se NSDAP sama odborově angaţovat, nebo má své členy přivést k nějaké formě 

podobné činnosti? 

     3. Jakého druhu by měly být případné odbory NSDAP? Jaké jsou naše úkoly a jejich 

cíle? 
     4. Jak bychom přišli k podobným odborům? 

     Myslím, ţe první otázku je nutno zodpovědět pouze pro uspokojení. Podle toho, jak se 

dnes věci mají si myslím, ţe bez odborů se nedá obejít. Ba naopak, patří k nejdůleţitějším 

institucím hospodářského ţivota národa. Jejich význam však nespočívá na sociálně 

politickém poli, nýbrţ spíše na všeobecně národně politickém. Neboť národ, jehoţ široké 

masy dojdou pomocí správného odborářského hnutí k uspokojení svých ţivotních potřeb, a 
zároveň tím obdrţí potřebné vzdělání, tím bude neobyčejně posilněn v boji za svou vlastní 

existenci. 

     Odbory jsou pak potřebné především jako základní kámen budoucího hospodářského 

parlamentu, resp. Stavovskou komorou. 

     Druhou otázku lze taktéţ zodpovědět velice snadno. Pokud je odborářské hnutí důleţité, 
potom je zcela jasné, ţe se k němu národní socialisté musí vyjádřit nejenom teoreticky, 

nýbrţ také prakticky. Ovšem jak vyjádřit, to uţ není tak snadné. 

     Národně socialistické hnutí, které si za cíl vytýčilo národně socialistický stát, nesmí 

pochybovat o tom, ţe všechny budoucí instituce tohoto nového státu musí zákonitě vzejít z 



jeho hnutí. Bylo by největší chybou věřit, ţe by se náhle z ničeho, pouze z pozice moci, 

mohla provést určitá reorganizace, aniţ by k tomu byla připravena určitá lidská základna, 

která je především názorové připravena. Také zde platí pravidlo, ţe důleţitější neţ je vnější 

forma, které se dá mechanicky dosáhnout velice rychle, zůstane vţdy duch, který takovou 

formu naplňuje. Rozkazem lze například na státní organismus diktátorsky naroubovat 

vůdcovský princip. Ţivoucí však muţe být pouze v tom případě, pokud se sám vlastním 
vývojem postupně vytvoří z toho nejmenšího, a pomocí neustálého výběru, který nepřetrţitě 

provádí tvrdá realita ţivota, obdrţí během dlouhé řady let vůdcovský vůdčí materiál, který je 

nezbytný k uskutečnění těchto principů. 

     Nejde si tedy představit, ţe by člověk náhle z aktovky vytáhl návrh na novou státní 

ústavu a tu by chtěl pomocí nějakého mocenského výroku "zavést" shora. Pokusit se o to 
člověk můţe, avšak výsledek zcela jistě nebude ţivota schopen, spíše to bude mrtvé 

novorozeně. To mě zcela upomíná na vznik Výmarské ústavy a na pokus, věnovat 

německému národu s novou ústavou také novou vlajku, která neměla naprosto ţádnou 

vnitřní spojenost s proţitky našeho národa během poslední poloviny století. 

     Také národně socialistický stát se musí vyvarovat podobných experimentů. Můţe 

jednoho dne vzejít pouze z dávno existující organizace. Tato organizace v sobě musí nést 
původní prvky národně socialistického ţivota, aby se z ní konečně mohl utvořit ţivoucí 

národně socialistický stát. 

     Jak jiţ bylo zdůrazněno, budou zárodečné buňky hospodářské komory spočívat v 

různých profesních zastoupeních, a tedy především v odborech. Pokud však mají budoucí 

stavovská zastupitelstva a centrální hospodářský parlament představovat národně 
socialistickou instituci, musí také tyto důleţité zárodečné buňky být nositeli národně 

socialistického smýšlení a vnímání. Stranické instituce je nutno převést na stát, avšak stát 

nemůţe náhle z ničeho vyčarovat odpovídající instituce, pokud nechce, aby to byly pouze 

naprosto neţivé útvary. 

     Jiţ z tohoto nejvyššího hlediska musí národně socialistické hnutí uznat nutnost vlastní 

odborářské činnosti. 
     To musí uţ proto, neboť skutečná národně socialistická výchova aťŤ jiţ zaměstnavatelů, 

tak i zaměstnanců ve smyslu oboustranného zařazení do národní pospolitosti, neprobíhá 

pomocí teoretických pouček, proklamací, nebo napomenutí, nýbrţ pouze pomocí boje 

kaţdodenního ţivota. Pouze jím musí hnutí vychovávat jednotlivé velké hospodářské 

skupiny, a přivésti je tak blíţe k velikášským stanoviskům. Bez takové přípravy zůstane 
kaţdá naděje na vznik někdejší opravdové národní pospolitosti pouhou iluzi. Pouze velké 

světonázorové ideály, které hnutí zastupuje, mohou pozvolna vytvořit všeobecný styl, který 

pak jednou nová doba představí jako skutečné vnitřně fungující, a ne jenom jako zevně 

utvořený obraz. 

     Proto se hnutí musí nejenom kladně postavit k idejím odborů jako takovým, nýbrţ také 

bezpočtu členů a přívrţenců se musí praktickou činností dostat potřebného vzdělání pro 
budoucí národně socialistický stát. 

     Zodpovězení třetí otázky vyplývá z výše řečeného. 

     Národně socialistické odbory nejsou ţádný nástroj třídního boje, nýbrţ pouze orgán 

profesního zastoupení. Národně socialistický stát nezná ţádných tříd, nýbrţ z politického 

hlediska pouze občany s naprosto stejnými právy a podle toho i stejnými povinnostmi, a 
kromě toho také státní příslušníky, kteří jsou však ze státně-politického hlediska naprosto 

bez jakýchkoliv práv. 

     Odbory v národně socialistickém duchu nemají za úkol pomocí sdruţování různých lidí v 

rámci národní pospolitosti tyto postupně přetvářet ve třídu, a tou pak vést boj proti podobně 

organizovanému útvaru v rámci národní pospolitosti. Tento úkol nemůţeme odborům vůbec 

připsat. Můţe jim být propůjčen pouze v tom okamţiku, kdy se tyto stávají bojovým 
nástrojem marxismu. Odbory jako takové nejsou "třídními bojovníky", pouze marxismus z 

nich učinil svůj nástroj třídního boje. Opatřuje průmyslové masy, které mezinárodní světový 

Ţid pouţívá k rozvracení hospodářských bází jednotlivých svobodných, nezávislých 

národních států, k ničení jejich národního průmyslu a jejich národního obchodu, a tím 

napomáhá k zotročování svobodných národů ve sluţbách nadstátního světově-finančního 
ţidovstva. 

     Národní socialisté odbory musí zvyšovat bezpečnost národního hospodářství, a to skrze 

organizační shromaţďování určitých skupin účastnících se národního hospodářského 

procesu, a posilovat jejich sílu odstraňováním oněch neřádů, které svými důsledky působí 



destruktivně na národní lidový soubor a na ţádoucí pracovní sílu národní pospolitosti, a tím 

také škodí státu a v neposlední řadě ţenou samotné hospodářství do neštěstí a zatracení. 

     Pro národně socialistické odbory tím není stávka prostředkem k podlomení a roztříštění 

národní produkce, nýbrţ pouze k jejímu posílení a uvolnění pomocí likvidace oněch neřádů, 

které svým nesociálním charakterem omezuji výkonnost hospodářství, a tím i existenci 

celku. Neboť výkonnost jedince je neustále spjata se všeobecnou právní a sociální pozicí, 
kterou v rámci hospodářského procesu zaujímá, a kterou můţe vyuţít ke svému vlastnímu 

prospěchu pouze z toho vycházejícího poznatku nutnosti úspěchu tohoto procesu. 

     Národně socialistický zaměstnanec musí vědět, ţe rozkvět národního hospodářství 

znamená jeho osobní materiální štěstí. 

     Národně socialistický zaměstnavatel musí vědět, ţe štěstí a spokojenost jeho 
zaměstnanců jsou jediným předpokladem pro existenci a další vývoj jeho vlastního 

hospodářského rozmachu. 

     Národně socialistický zaměstnanec a národně socialistický zaměstnavatel jsou oba 

zplnomocněnci a zástupci celé národní pospolitosti. Vysoká míra osobní svobody, která je 

jim přiznána v rámci jejich působnosti, je vysvětlitelná tou skutečností, ţe dle zkušenosti 

výkon jedince stoupl daleko více právě díky poskytnutí široké volnosti, neţ tlakem shora. 
Dále je pak nutné zabránit tomu, aby nebylo zamezováno přirozenému procesu výběru, 

který napomáhá v postupu schopným, zdatným a pilným jedincům. 

     Pro národně socialistické odbory je proto stávka prostředkem, který můţe být, a zřejmě i 

musí být pouţíván tak dlouho, dokud nebude existovat národně socialistický stát. Ten by 

pak měl definitivně převzít právní péči a právní ochranu obou proti sobě bojujících skupin, 
totiţ zaměstnanců a zaměstnavatelů (Neboť ve svém důsledku sníţení produkce to škodí celé 

národní pospolitosti!). Hospodářské komoře pak bude příslušet povinnost udrţovat chod 

národního hospodářství a odstraňování oněch škodlivých nedostatků a chyb. To, co je dnes 

vybojováváno pomocí zápasu milionů lidí, musí být jednou vyřizováno v rámci stavovské 

komory a centrálního hospodářského parlamentu. Tím by měl přestat zuřivý zápas mezi 

zaměstnavateli a pracujícími o mzdy a tarify, který poškozuje hospodářskou existenci obou, 
a tento problém by měl být řešen společně na vyšších instancích, které pak musí mít 

neustále na zřeteli především blaho národní pospolitosti a státu. 

     Také zde musí bez výjimky platit ono ţelezné pravidlo, ţe na prvním místě je vlast, a 

teprve potom strana. 

     Úkolem národně socialistických odborů je výchova a příprava pro tento cíl, to znamená: 
Společná práce všech za udrţení a posílení našeho národa a jeho státu, přiměřeně 

jednotlivým schopnostem a silám, které jsou buďto vrozené, nebo vyškolené v rámci národní 

pospolitosti. 

     Čtvrtá otázka: Jak přijdeme k podobným odborům?, se zdá být ze všech nejtěţší. 

     Je všeobecně o mnoho snadnější zaloţit nový útvar v novém prostoru, neţ ve starém 

odvětví, které podobné ustavení dávno vlastní. V místě, kde ještě neexistuje určitý obchod 
určitého zaměření, se dá snadno takový zaloţit. Těţší uţ je to, kdyţ takový podobný podnik 

jiţ existuje, a nejtěţší je to, kdyţ jsou pro to dány podmínky, za kterých můţe prospívat jen 

on sám. Neboť zde stojí zakladatelé před úkolem, nejenom zavést svůj nový podnik, nýbrţ 

aby zde sami přeţili, musí v daném místě zničit podnik původní. 

     Národně socialistické odbory vedle odborů jiných zcela ztrácí svůj smysl. Neboť také ony 
se musí cítit prostoupeny světonázorovým posláním, a z něho vycházející povinnosti k 

netolerantnosti vůči podobným, nebo naprosto cizím útvarům, a ke zdůrazňování výhradní 

nutnosti vlastního Já. Také zde neplatí ţádné dorozumět se a ţádné kompromisy s 

podobným úsilím, nýbrţ pouze zachovávání naprosto vlastních práv. 

     Existovaly pouze dvě moţnosti, jak dosáhnout takového vývoje. 

     I. Mohly se zaloţit nové odbory, které by postupně zahájily boj proti mezinárodním 
marxistickým odborům, nebo se mohlo  

     2. Vstoupit do těchto marxistických odborů, a pokusit se je naplnit novým duchem, 

respektive z nich utvořit nástroj nového světonázoru 

     Proti první moţnosti hovořily následující pochyby: naše finanční situace byla v oněch 

letech stále ještě pováţlivá, prostředky, které jsme měly k dispozici byly bezvýznamné. 
Postupně stále více narůstající inflace ztíţila situaci ještě tím, ţe se v těchto letech v 

podstatě vůbec nedalo hovořit o jakékoliv hmatatelném materiálním vyuţití odborů pro 

jejich členy. Jednotliví dělnici tehdy z tohoto hlediska neměli naprosto ţádny důvod platit 

jakékoliv odborářské příspěvky. I samotné stávající marxistické odbory byly na pokraji 



zhroucení, kdyby jim pomocí geniální akce pana Cuna v Porýní nespadly náhle do klína 

miliony. Tento takzvaný "národní" říšský kancléř můţe být označován za zachránce 

marxistických odborů. 

     S podobnými finančními moţnostmi jsme tehdy nemohli počítat. A těţko někoho 

nalákáte ke vstupu do nových odborů, které mu z důvodu své vlastní finanční bezmocnosti 

nemůţe nabídnout ani to nejmenší. Naproti tomu se musím rázně ohradit proti tomu, 
vytvářet podobnou novou organizací pouze protekční místečko pro větší či menši duše hnutí. 

     Vůbec, osobnostní otázka zde hrála tu největší roli. Nemohl jsem tehdy najít jednu 

jedinou osobnost, které bych mohl svěřit do rukou řešení tohoto mohutného úkolu. Ten, 

kdo by opravdu dokázal v oné době rozbit marxistické odbory a namísto této instituce 

zničujícího třídního boje by dopomohl vítězství národně socialistické odborové myšlence, by 
patřil k největším muţům našeho národa, a jeho bysta by musela být ve Walhalle v 

Regensburgu věnována jeho potomstvu. 

     Znal jsem však jeden mozek, který by se na takovou pozici hodil. Bylo by zcela chybné si 

v tomto ohledu namlouvat, ţe mezinárodní odbory disponují pouze samými průměrnými 

osobnostmi. To nám ve skutečnosti neříká naprosto nic, neboť kdyţ byly tyto kdysi 

zakládány, neexistovalo nic jiného. Dnes musí národně socialistické odbory bojovat proti 
dlouhotrvající gigantické, do detailu vystavěné masové organizaci. Porobitel však musí být 

vţdy geniálnější, neţ obránce, pokud chce tohoto přemoci. Dnešní marxistické odbory 

mohou být spravovány i obyčejnými byrokraty. Dobyty však mohou být pouze divokou 

energií a geniální schopností nadřazeného velikána druhé strany. Pokud se takový nenajde, 

je zbytečné si zahrávat s osudem, a ještě nesmyslnější, chtít onu záleţitost vynucovat 
nedostatečným podchycením. 

     Zde platí zásada vyuţívat poznatků, ţe je v ţivotě často lepší,nechat záleţitost zprvu v 

klidu, neţ ji začít napolovic nebo vůbec špatně, jenom z důvodu nedostatku vhodných sil.  

     K tomu přichází ještě další úvaha, která by neměla být označována za demagogickou. Byl 

jsem tehdy pevně přesvědčen, a jsem tak i dnes, ţe je velmi nebezpečné příliš brzo spojovat 

velký politický, světonázorový boj s hospodářskými záleţitostmi. To platí především pro náš 
německý národ. Neboť zde v podobném případě odtáhne hospodářské zápolení veškerou 

energii z politického boje. Neboť lidé, kteří získají přesvědčení o tom, ţe kdyţ si budou spořit, 

našetří si postupně na svůj domeček, se také celým svým bytím zaměří na dosaţení tohoto 

jimi vytyčeného cíle, a jiţ vůbec jim nezbude čas na politický boj proti těm, kteří tak nebo 

tak přemýšlí jenom o tom, jak by jim jejich našetřené groše opět odebrali. Místo aby zápasili 
politickým bojem za získané názory a přesvědčení, rozplývají se nad vlastními bytovými 

představami, a na konec pak většinou sedí na dvou ţidlích. 

     Národně socialistické hnutí dnes stojí na začátku jeho zápasu. Nejprve musí z větší části 

zformovat a dokončit svůj světonázorový obraz. Musí veškerou svou energii bojovat za 

prosazení svých velikášských ideálů, a jeho úspěch je myslitelný pouze tehdy, pokud 

veškerá jeho síla vstoupí do sluţeb tohoto boje. 
     Nakolik můţe zaobírání se hospodářskými problémy ochromit aktivní bojovou sílu lze 

nejlépe vidět na následujícím klasickém případu: 

     Listopadová revoluce roku 1918 nebyla provedena odbory, nýbrţ prosadila se právě vůči 

nim. A německé měšťanstvo nevede ţádný politický boj za německou budoucnost, neboť se 

domnívá, ţe tato budoucnost je zajištěna rozšiřující se hospodářskou prací. 
     Měli bychom se z těchto zkušeností poučit. Neboť také u nás to nepůjde jinak. Čím více 

bude celková síla našeho hnutí spojována s politickým bojem, tím větší máme naději uspět 

na celé čáře. Čím více se však budeme předčasně zatěţovat odborovými, bytovými a 

podobnými problémy, tím mizivější bude uţitek celé věci, brané jako celek. Neboť ať jiţ se 

tyto zájmy zdají být sebe důleţitější, jejich naplnění ve větším rozsahu bude moţné teprve 

tehdy, kdyţ budeme schopni postavit veřejnou moc do sluţeb těchto zájmů. Do té doby 
budou tyto myšlenky hnutí pouze zatěţovat tím více, čím dříve se touto problematikou bude 

zabývat, a čím silněji bude ovlivňovat jeho světonázorovou vůli. Mohlo by to pak velmi lehce 

dojit aţ tak daleko, ţe by odborová hlediska mohla řídit politické hnuti, místo aby 

světonázor navedl odbory do správných kolejí. 

     Skutečný uţitek pro hnutí, stejně jako pro celý národ, můţe z národně socialistických 
odborů vzejít teprve tehdy, pokud jsou tyto odbory světonázorově naplněny naši národně 

socialistickou myšlenkou do té míry, ţe se jiţ nemohou ocitnout v nebezpečí, spadnout do 

marxistických kolejí. Neboť národně socialistické odbory, které by svou budoucnost 

spatřovaly pouze v konkurenci k marxistům, by byly horší, neţ ţádné. Musí vypovědět svůj 



boj marxistickým odborům nejenom jako organizace, nýbrţ především jako myšlenka. Musí 

v nich spatřovat zástupce třídního boje a třídních myšlenek, a měly by se namísto nich stát 

skutečnym ochranitelem profesních zájmů německých občanů. 

     Všechna tato hlediska hovořila tehdy, a hovoří i dnes, proti zaloţení vlastních odborů, 

leda ţe by se náhle objevil nějaký geniální mozek, který by byl osudem povolán k vyřešení 

právě této otázky.  
     Existovaly tedy pouze zbylé dvě moţnosti: buďto doporučit vlastním stranickým 

soudruhům vystoupit ze stávajících odborů, anebo v nich naopak zůstat a pokud moţno v 

nich působit destruktivně. Osobně jsem doporučoval tuto druhou moţnost. Obzvláště v 

letech 1922/23 se to bez problémů dalo provést. Neboť finanční uţitek, který odbory v době 

inflace mohly shrábnout z řad členů našeho mladého hnutí, byl v podstatě roven nule. 
Škoda pro ně však byla obrovská, neboť národně socialističtí přívrţenci byli jejich největšími 

kritiky a tím i jejich vnitřními rozkladači.  

     Zcela jsem tehdy odmítal jakékoliv experimenty, které v sobě jiţ od počátku nesly stopy 

neúspěchu. Pohlíţel jsem na to jako na zločin, odebírat dělníkovi tolik a tolik z jeho mzdy na 

instituci, o jejímţ uţitku pro něho jsem nebyl vnitřně přesvědčen. 

     Kdyţ nějaká nová politická strana opět jednoho dne zmizí, pak to nikdy není sebemenší 
škoda, nýbrţ naopak je to skoro vţdy k uţitku, a nikdo nemá ţádné právo, nad tím naříkat. 

Neboť to, co jedinec dává politickému hnutí, dává i "fonds perdu". Kdo však platí poplatky 

odborům, má také právo na splnění přislíbené mu protisluţby. Pokud to splněno není, pak 

jsou takoví strůjci těchto odborů podvodníci, nebo přinejmenším alespoň lehkováţní lidé, 

kteří by měli být povoláni k zodpovědnosti. 
     Dle těchto představ jsme také v roce 1922 jednali. Jiní tomu zřejmě rozuměli lépe a 

zakládali všelijaké odbory. Předhazovali nám tento nedostatek jako zřetelné znamení našich 

chybných a omezených názorů. Avšak netrvalo to dlouho, a tyto nové útvary opět zmizely, 

takţe konečný výsledek byl stejný jako u nás. Ovšem pouze s tím rozdílem, ţe my jsme 

nepodvedli ani sebe, ani nikoho jiného. 

      
NĚMECKÁ POLITIKA SMLUV PO VÁLCE 

 

     Rozervanost zahraničně politického vedení Říše v sestavování základních principů 

účelové politiky spojeneckých smluv po revoluci nejenom ţe pokračovala, nýbrţ byla 

dokonce předstiţena. Neboť jestliţe před válkou mohlo v první řadě, jako příčina našeho 
pochybného státního vedení, platit všeobecné pomatení pojmů, pak to byl po válce 

nedostatek skutečné vůle. Bylo samozřejmé, ţe kruhy, které v revoluci spatřovaly dosaţení 

svých destruktivních cílů, nemohly mít zájem na ţádné svazové politice, jejíţ výsledkem by 

muselo zákonitě být znovu vybudování nového svobodného německého státu. Nejenţe by 

tento vývoj naprosto odporoval vnitřnímu smyslu listopadových zločinců, nejenom ţe by měli 

přerušit, či přímo ukončit zmezinárodňováni německého hospodářství a jeho pracovních sil. 
Také vnitřní politický dopad, coby důsledek zahraničně politického boje za svobodu, by byl 

pro nositele dnešní říšské moci v budoucnosti osudný. Člověk si totiţ nedokáţe představit 

povstání národa, aniţ by nejprve proběhlo jeho předchozí znárodnění, stejně jako naopak 

kaţdý násilný zahraničně politický úspěch nutně vede ke zpětné reakci v tom samém 

smyslu. Kaţdý boj za svobodu vede ze zkušenosti k posílení národního soucítění, 
sebevědomí, ale taky k ostřejší nedůtklivosti všech antinárodních elementů a jim podobné 

činnosti. Reţimy a osoby, které v klidných časech trpěny, ba dokonce často zůstanou bez 

povšimnutí, se v časech rozbouřeného národního nadšení setkají nejenom s odmítnutím, 

nýbrţ přímo s odporem, který se jim pak stane osudným. Jen si vzpomeňme například na 

všeobecný strach ze špionů, který po vypuknutí války náhle propukl ve vřavě lidské vášně, a 

vedl k nejbrutálnějšímu, a často k nespravedlivému pronásledování, ačkoliv si kaţdý mohl 
říci, ţe nebezpečí špionáţe je daleko větší během dlouhé mírové doby, i kdyţ se z přirozených 

důvodů nesetká s takovou odezvou ve stejném všeobecném rozměru. 

     Neboť instinkt státních parazitů, kteří byli na povrch vyplaveni listopadovými událostmi, 

moc dobře tuší, ţe chytrou svazovou politikou by podporovali svobodné povznesení našeho 

národa, a národní smýšlení, které by na tomto základě vzniklo, by mohlo znamenat zničení 
jeho vlastní zločinecké existence. 

     Tím je pochopitelné, proč od roku 1918 rozhodující vládní místa zklamala v 

zahraničněpolitickém směru, a proč vedení státu skoro neustále plánovitě pracovalo proti 

jakýmkoliv skutečným zájmům německého národa. Neboť to, co se na první pohled zdálo být 



nepromyšlené, se při bliţším prozkoumání odhalilo jako důsledné pokračování trendu, který 

poprvé zcela veřejně nastolila listopadová revoluce roku 1918. 

     Samozřejmé, ţe je zde nutno rozlišovat mezi zodpovědnými vůdci našich státních úřadů, 

průměrem našich parlamentních politikářů a mezi velkým stupidním stádem našeho 

snášenlivého obyvatelstva. 

     Ti jedni vědí, co chtějí. Ti druzí spolupracují, buďto proto, jelikoţ to vědí, nebo jsou 
skutečně tak zbabělí, postavit se bezohledně na odpor této rozpoznané a jako škodlivě 

vnímané skutečnosti. Ti ostatní se přizpůsobují z neporozumění a hlouposti. 

 

     Dokud byla Národně socialistická německá dělnická strana pouze malým a neznámým 

spolkem, mohli mít zahraničně-politické problémy v očích mnohých přívrţenců pouze 
podřadnější význam. A to především proto, ţe právě naše hnutí vţdy zastupovalo ten názor, 

a zastupovat ho vţdy bude, ţe vnější svoboda ani nespadne z čistého nebe, ani nám nebude 

jako dar věnována pozemskými mocnostmi, nýbrţ ţe můţe být pouze plodem vnitřního 

mocenského vzrůstu. Pouze odstraněni příčin našeho rozvratu, stejně jako zničení 

poţivatelů téhoţ samého, můţe být předpokladem vnějšího boje za svobodu. 

     Nyní se dá tedy pochopit, ţe z těchto důvodů byl v počátcích mladého hnutí význam 
zahraničně-politické otázky potlačen do pozadí na úkor významu jeho vnitřních 

reformátorských úmyslů. 

     Jakmile však byl rámec malého, bezvýznamného hnutí překonán a konečně rozšířen, a 

mladé hnutí dostalo význam velkého svazu, vyplynula z toho také nutnost, zaujmout pozici 

k otázce zahraničně-politického vývoje. Bylo nutno vytyčit směrnice, které by se svými 
základními názory nejenom ţe neprotivili našemu světonázoru, nýbrţ aby dokonce 

znázorňovali projev těchto názorů. 

     Právě z nedostatku zahraničně-politického vzdělání našeho národa vyplývá pro naše 

hnutí povinnost zprostředkovat jednotlivým vůdcům a stejně tak i širokým masám určitou 

formu zahraničně-politického myšlení, a to velkorysými směrnicemi, které je do budoucna 

předpokladem kaţdého praktického provádění zahraničně-politické přípravy ke znovu-
získání svobody našeho národ, stejně jako skutečné suverenity Říše. 

     Vlastní zásada a směrnice, kterou musíme mít během posuzování této otázky neustále 

na vědomí je ta, ţe také zahraniční politika je pouze účelovým prostředkem, jehoţ účelem je 

výhradně podpora naší vlastní národní pospolitosti. Ţádná zahraničně-politická úvaha 

nemůţe být vedena z jiného stanoviska, neţ z následujícího: 
     Je to k nynějšímu, nebo budoucímu uţitku našeho národa, a nebo mu to můţe být ku 

škodě? 

     Toto je jediný předsudek, který je platný při zpracovávání této otázky. Stranicko 

politické, religiózní, humánní, a vůbec jakékoliv jiné hlediska beze zbytku odpadají. 

     Pakliţe před válkou bylo úkolem německé zahraniční politiky zajištění obţivy našeho 

národa a jeho dětí na této zeměkouli přípravou cesty, která by mohla vést k tomuto cíli, 
stejně jako získání k tomu potřebných pracovních sil formou vhodných spojenců, je to dnes 

naprosto stejné, pouze s následující výjimkou: Před válkou platilo slouţit udrţení německé 

národní pospolitosti s přihlédnutím na stávající síly nezávislého mocenského státu, zatímco 

dnes platí nejprve vrátit národu opět sílu ve formě svobodného mocenského státu, který je 

předpokladem pro pozdější prováděni praktické zahraniční politiky ve smyslu budoucího 
zachování, podpory a výţivy našeho národa. 

     Jinými slovy tedy: cílem dnešní německé zahraniční politiky by měla být příprava k 

opětovnému získání zítřejší svobody. 

     Přitom je třeba mít neustále na zřeteli základní pravidlo: Moţnost opětovné získáni 

nezávislosti dané národní pospolitosti není absolutně vázána na celistvost určitého státního 

útvaru, nýbrţ spíše na existenci alespoň minimálního zbytku tohoto národa a státu, který v 
drţavě potřebné svobody bude nejenom nositelem duchovního společenství celé národní 

pospolitosti, nýbrţ bude i iniciátorem vojenského osvobozovacího boje. 

     Pokud stamilionový národ snáší jho otroctví, jen aby zachoval státní celistvost, je to 

horší, neţ kdyby byl takový stát a takový národ roztříštěn a pouze jeho malá část by si 

zachovala naprostou svobodu. Samozřejmě za předpokladu, ţe by tento zbytek byl naplněn 
svatým posláním, nejenom neustále prohlašovat svou duchovní a kulturní neoddělitelnost, 

nýbrţ i ze zbrojního hlediska připravovat konečné osvobození a sjednocení nešťastně 

utlačovaných částí. 



     Dále je nutno zváţit, jestli otázka znovu získání ztracených teritorií národa a státu je v 

první řadě otázkou znovu nabytí politické moci a nezávislosti rodné země, zda v tomto 

případě nebudou muset být zájmy ztracených území bezohledně potlačeny do pozadí vůči 

jednotným zájmům znovu získáni svobody celého území. Neboť osvobození utiskované, 

oddělené části národní pospolitosti, nebo provincie nějaké říše se neděje na základě přání 

utlačovaných, nebo z protestu pozůstalých, nýbrţ pouze pomocí mocenských prostředků 
více či méně suverénních zbytků někdejší společné vlasti. Proto je předpokladem pro znovu 

získání ztracených území intenzivní podpora a posilování zbylé části státu, stejně jako v 

srdcích dřímajícího neotřesitelného odhodlání obětovat se v rozhodující hodinu do sluţeb 

osvobození a sjednocení celé národní pospolitosti. Tedy podstoupení zájmů oddělených 

území onomu jedinému zájmu, vybojovat zbylé části onu míru politické moci a síly, která by 
byla předpokladem pro korekturu vůle nepřátelských vítězů. Neboť utlačované země 

nebudou do lůna společné říše přivedeny ohnivými protesty, nýbrţ pouze průbojným 

mečem. Ukovat tento meč je úkolem vnitropolitického vedení daného národa. Zajistit 

materiál pro kování a nalézt válečné spojence je úkolem zahraničně-politickým. 

     V první části tohoto díla jsem se zaobíral polovičatostí naší předválečné politiky 

spojeneckých smluv. Z oněch čtyř cest pro budoucí udrţení naší národní pospolitosti a její 
následné obţivy byla zvolena ta čtvrtá, nejnevhodnější. Namísto zdravé evropské politiky se 

sáhlo ke koloniální a obchodní politice. To bylo o to chybnější, domnívat se, ţe se tím dá 

uniknout střetu zbraní. Výsledkem tohoto pokusu, posadit se na všechny ţidle, byl onen 

známý pád mezi ně, a světová válka pak byl poslední účet předloţený říši za chybný 

zahraničně politický výkon. 
     Správnou cestou by byla jiţ tehdy cesta třetí: Posílení kontinentální moci pomoci získání 

nové půdy v Evropě, přičemţ právě tím se zdálo být na dosah doplnění pozdějších 

koloniálních území v rozsahu přírodních moţností. Tato politika by však byla proveditelná 

pouze v případě spojenectví s Anglií, nebo za tak obrovských poţadavků vojenských 

mocenských prostředků, ţe by na čtyřicet aţ padesát let byli do pozadí zcela zatlačeny 

veškeré kulturní úkoly. To by se ještě dalo zodpovědět. Kulturní význam daného národa je 
stejně skoro vţdy svázán s jeho politickou svobodou a nezávislostí, přičemţ ta je 

předpokladem pro existenci nebo spíše vznik toho prvního. Pro zajištění svobody proto 

nesmí být ţádná oběť příliš drahá. To, co bude odebráno všeobecným kulturním potřebám 

díky enormním poţadavkům ze strany vojenských prostředků daného státu, bude moci být 

později vráceno o to bohatšími prostředky. Ano, dá se dokonce říci, ţe po podobném 
zhuštěném napětí sil jedním směrem, a sice za udrţení státní nezávislosti, přichází určité 

uvolnění nebo kompenzace, a to právě neobyčejným a překvapivým rozkvětem do té doby 

zanedbávaných kulturních sil příslušného národa. Z bídy perských válek vzešel rozkvět 

periklejské éry, a ze starostí punských válek se římský stát začal oddávat do sluţeb vyšší 

kultury. 

     Ovšem podobné naprosté podrobení všech ostatních zájmů národní pospolitosti 
jedinému úkolu, totiţ přípravě budoucího zbrojení k pozdějšímu zajištění státu, nesmí být 

rozhodnosti většiny svěřeno do rukou parlamentním hlupákům a darmošlapům. Vyzbrojit 

během tvorby ostatních hodnot dokázal otec Friedricha Velikého, ovšem otcové našeho 

demokratického parlamentního nesmyslu ţidovského raţení to nedokáţou. 

     Jiţ z tohoto důvodu mohlo být předválečné zbrojení za účelem získání nové půdy v 
Evropě pouze přiměřené, neboť jenom těţko se dalo obejít bez podpory vhodných spojenců. 

     A jelikoţ nikdo nechtěl nic slyšet o plánovité přípravě války, bylo upuštěno od získávání 

pozemků v Evropě. A tím ţe se přiklonilo ke koloniální a obchodní politice, bylo obětováno 

jinak moţné spojenectví s Anglií, aniţ by se člověk přitom zcela logicky opřel o Rusko, 

vklopýtal pak, opuštěn všemi, kromě chorobného habsburského dědictví, do světové války. 

     K charakteristice dnešní zahraniční politiky je nutno ještě říci, ţe neexistuje naprosto 
ţádná nějak zřetelně viditelná a srozumitelná směrnice. Pakliţe jsme se před válkou 

pochybeným způsobem vydali čtvrtou cestou, po které jsme se beztoho pohybovali pouze 

napolovic, nelze, jiţ od revoluce, tuto cestu spatřit ani tím nejostřejším zrakem. Ještě více 

neţ před válkou schází jakékoliv plánovité uvaţování. Je to, jako by se někdo pokoušel 

zhatit i poslední moţnost opětovného povstání našeho národa. 
     Střízlivé prostudování dnešních evropských mocenských poměrů vede k následujícímu 

rezultátu: 



     Jiţ po tři sta let je historie našeho kontinentu určována pokusy Anglie zajistit si, pomocí 

vyváţených, vzájemně propletených mocenských vztahů evropských zemí, nutné krytí svých 

světově mocenských britských cílů. 

     Tradiční tendence britské diplomacie, která v Německu dokáţe pouze zpochybňovat 

tradici pruské armády, se jiţ od časů královny Alţběty plánovitě zaměřuje na to, zabránit, a 

pokud to bude nutné vojenskými prostředky zničit jakékoliv vystupování nějaké evropské 
velmoci nad rámec všeobecného mocenského řádu. Mocenské prostředky, které Anglie v 

tomto případě pouţívá, jsou různé, vţdy dle stávající situace, nebo daného úkolu. 

Rozhodnost a síla vůle pro jejich pouţití je stále stejná. A čím horší byla situace Anglie v 

průběhu doby, tím nutnější připadalo britskému říšskému vedení udrţování stavu 

vzájemného ochromování sil jednotlivých evropských států. Politické uvolnění bývalých 
severoamerických koloniálních území vedlo v následné době k vskutku obrovskému úsilí 

bezpodmínečného zachování evropského krytí zad. A tak se veškerá síla anglického státu, po 

zničení Španělska a Holandska coby námořních mocností, koncentrovala tak dlouho na 

vzrůstající Francii, aţ konečně mohlo být, pádem Napoleona I., nebezpečí této mocné 

vojenské mocnosti pro Anglii prohlášeno za zlomené. 

      Přeorientování britské státní zručnosti proti Německu probíhalo pouze pozvolna, a to 
nejenom proto, ţe zprvu z důvodu nedostatku národní jednoty německého národa nehrozilo 

Anglii od Německa ţádné přímé nebezpečí, nýbrţ i proto, ţe veřejné mínění, které bylo 

vychováváno propagandisticky za určitým státním účelem, se jen pomalu přeorientovávalo 

na nové cíle. Střízlivé poznání státníků se zde zdálo být přeměněno do emočních hodnot, 

které jsou nejenom plodnější, nýbrţ i stabilnější z hlediska dlouhodobosti. Kdyţ státník 
naplní úmysl svých myšlenkových pochodů, obrátí se okamţitě na další cíle. Toho však není 

schopna široká masa, které to určitou dobu trvá. A proto musí být propagandistická práce 

na tomto poli schopna emocionálně přetvořit tuto masu na nástroj nových úmyslů jejích 

vůdců. 

     Jiţ v letech 1870/71 v tomto Anglie vytyčila své nové postoje. Zakolísání, která byla 

způsobena jak světově hospodářským významem Ameriky, tak i politickým vývojem v 
Rusku, bohuţel nebyla Německem vyuţita, takţe zákonitě muselo dojít k upevnění 

původních tendencí britského státnictví. 

     Anglie spatřovala v Německu mocnost, jejíţ hospodářský, a tím i světově politický 

význam vzrůstal v tak hrozivém rozsahu, a to nejenom z důvodu jeho ohromné 

industrializace, ţe se dalo zvaţovat sílu obou mocností ve stejných oblastech. Hospodářské 
porobení světa, které se našim státním šoférům zdálo být největší moudrostí nejvyšších 

vrcholů, byl oproti tomu pro anglického politika důvod k organizování odporu. Ţe se tento 

odpor oděl do roucha rozsáhle organizovaného útoku, zcela odpovídal státnickému umění, 

jehoţ cíle nespočívali v udrţení pochybného světového míru, nýbrţ pouze v upevnění 

britského světového panství. Ţe si přitom Anglie poslouţila spojenectvím všech států, které 

vojensky přicházely alespoň jen trochu do úvahy, odpovídalo právě tak jeho tradiční 
opatrnosti v odhadu protivníkových sil, jako i v pochopení své vlastní momentální slabosti. 

Nedá se to označit jako bezskrupulóznost, jelikoţ podobná obrovská organizace nemůţe 

hodnotit válku z hrdinského hlediska, nýbrţ pouze dle účelnosti. Diplomacie se musí starat 

o to, aby národ hrdinsky nezanikl, nýbrţ aby byl prakticky zachován. Kaţdá cesta, která k 

tomu vede, je pak účelnou, a kaţdé nenásledování jí musí být označeno za zločinecké 
zanedbáni svých povinnosti. 

     S revolucí v Německu byla pro anglické státní umění spásně zaţehnána britská starost o 

hrozící germánskou světovládu. 

     Od té doby také přestaly existovat snahy Anglie o naprosté vymazání Německa z mapy 

Evropy. Ba naopak, právě odporné zhroucení, ke kterému došlo v listopadových dnech roku 

1918, postavilo britskou diplomacii do zcela nové, zprvu skoro naprosto neuvěřitelné 
situace: 

     Čtyři a půl roku bojovalo britské světové impérium za přemoţení domnělé převahy 

kontinentální mocnosti. A náhle se dostavilo zhroucení, kdy se zdálo, ţe tato mocnost zcela 

zmizí ze zorného pole. Ukázal se takový nedostatek vlastního základního pudu sebezáchovy, 

ţe se zdálo, ţe tento necelých osmačtyřicet hodin trvající čin otřese celou evropskou 
rovnováhou. Totiţ ţe zničí Německo a Francie se stane první kontinentální mocnosti Evropy. 

     Ohromná propaganda, kterou byl britský národ během této války udrţován při smyslech, 

nesmírně štvavá, rozjitřena ve všech prainstinktech a vášních, musela nyní spočívat jako 

závaţí na rozhodnutí britských státníků. Pomocí koloniálně-hospodářského a obchodně-



politického zničení Německa bylo dosaţeno britských válečných cílů, a to co z toho vyšlo, 

bylo pouze zredukování anglických zájmů. Zničením německého mocenského státu v 

kontinentální Evropě mohli mít uţitek pouze nepřátelé Anglie. V listopadových dnech roku 

1918 a následně aţ do pozdního léta 1919 jiţ přesto bylo na moţné přeorientování anglické 

diplomacie, která v této dlouhé válce vyuţila emocionálních sil širokých mas více neţ kdy 

předtím, příliš pozdě. Nebyla moţná z hlediska jednou daného postoje vlastního národa, a 
nebyla moţná ani z hlediska rozvrţeni vojenských mocenských poměrů. Francie na sebe 

strhla zákon obchodování, a mohla tak diktovat ostatním. Jediná mocnost, která byla s to v 

těchto měsících provést změnu v sjednávání a obchodováni, totiţ samotné Německo, leţelo v 

záchvěvech vnitřní občanské války a ústy vlastních takzvaných státníků neustále 

prohlašovalo připravenost k přijetí jakéhokoliv diktátu. Pokud v národním ţivotě národ 
přestává být, z důvodu nedostatku vlastního pudu sebezáchovy, moţným aktivním 

spojencem, stává se otrockým národem a jeho země osudově upadá do pozice kolonie. 

     Jedinou formu k zamezeni přílišného nárůstu moci Francie, byla účast Anglie na 

rozdělováni kořisti. 

     Ve skutečnosti Anglie svého válečného cíle nikdy nedosáhla. Převáţení evropské 

mocnosti přes mocenské poměry kontinentálního státního systému bylo nejenom ţe 
zabráněno, nýbrţ i valnou měrou opodstatněno. 

     Německo jako vojenská mocnost bylo v roce 1914 vklíněno mezi dvě země, z nichţ jedna 

disponovala stejnou, a druhá dokonce větší silou. K tomu přicházela ještě námořní převaha 

Anglie. Francie a Rusko kladlo překáţky a odpor jakémukoliv přílišnému rozvoji německé 

moci. Neobyčejně nevýhodná geografická poloha Říše se také dala započítat mezi další 
bezpečnostní koeficienty proti přílišnému nárůstu moci této země. Především pobřeţní 

území bylo z vojenského hlediska nevhodné k boji proti Anglií, malé a ztíţené, fronta na 

pevnině oproti tomu nadměrně široká a otevřená. 

     Jiné bylo postavení dnešní Francie: vojensky první mocnost, bez jakéhokoliv 

zřetelnějšího protivníka na kontinentu. Svou hranicí směrem na jih proti Španělsku a Itálii 

byla lépe neţ chráněna. Proti Německu byla ochráněno jeho vlastní bezmocností. Na svém 
pobřeţí spočívala dlouhou frontou proti zdroji ţivotní síly britského impéria. Nejenom 

anglická ţivotní centra tvořila snadný cíl pro letadla a dalekonosné baterie, ale i ţivotně 

důleţité britské námořní obchodní trasy byly vydány na milost francouzským ponorkám. 

Ponorková válka, opírající se o dlouhé atlantské pobřeţí, stejně jako o obrovské francouzské 

okrajové oblasti středozemního moře v Evropě a severní Africe, by vedla ke zhoubným 
účinkům. 

     A tak bylo plodem boje proti mocenskému vývoji Německa politické působeni 

francouzské nadvlády na kontinentu. Vojenský výsledek: upevnění Francie coby první 

nadvlády v zemi a uznáni unie coby rovnocenné námořní mocnosti. Hospodářsko-politicky: 

vydání největších britských zájmových území bývalým spojencům. Stejné jako si nyní 

tradiční anglické politické cíle přály a vyţadovaly určitou balkanizaci Evropy, stejným 
způsobem si cíle francouzské přály balkanizaci Německa. 

     Anglickou snahou vţdy bylo a bude zabránění přílišnému nárůstu kontinentální 

mocnosti do světově politického významu, to znamená udrţení jakési určité vyváţenosti v 

mocenských poměrech jednotlivých evropských států. Neboť to se zdá být předpokladem 

britské světové nadvlády. 
     Francouzskou snahou vţdy bylo a bude zabránit vytvoření rozhodné německé mocnosti, 

udrţení systému německých, ve svých mocenských poměrech vyrovnaných malých států, 

bez jednotného vedení, při obsazení levého břehu Rýna coby předpokladu pro vytvoření a 

zajištění své nadvlády v Evropě. 

     Poslední cíl francouzské diplomacie bude na věky v protikladu k poslední tendenci 

britského státnického umění. 
     Kdo se pokusí z výše uvedeného hlediska zhodnotit dnešní německou politiku 

spojeneckých smluv, musí dojít k přesvědčení, ţe jako poslední proveditelné spojenectví 

zůstává pouze styk s Anglií. Ať jiţ byly následky anglické válečné politiky pro Německo 

sebestrašlivější, člověk přesto nesmí propadnou dojmu, ţe by dnes jiţ neexistoval ţádný 

nutkavý zájem Anglie na zničení Německa, a ţe se naopak anglická politika rok od roku 
musí více zaměřovat na oslabení nesmírné francouzské snahy o nadvládu. Nyní však jiţ není 

politika spojeneckých smluv provozována z hlediska zpětného rozladění, nýbrţ spíše z 

plodných poznatků minulých zkušeností. Zkušenost by nás však měla poučit o tom, ţe 

spojenectví za účelem uskutečnění negativních cílů trpí vnitřní slabostí. Osudy národů jsou 



skovávány pouze díky vyhlídce na společný úspěch ve smyslu společného zisku, podrobeni, 

zkrátka oboustranné rozšíření moci. 

     Jak nedostatečně přemýšlí náš národ ve směru zahraničně-politickém, lze nejlépe spatřit 

v neustálých tiskových zprávách o obrovské německé náklonnosti toho či onoho cizího 

státníka, přičemţ v tomto domnělém chování takové osobnosti k našemu národu lze 

spatřovat zvláštní záruku nápomocné politiky vůči nám. Je to však pouze neuvěřitelný 
nesmysl, spekulace neslýchané omezenosti obyčejných politizujících německých 

maloměšťáků. Neexistuje ani anglický, ani americký nebo italský státník, který by byl někdy 

orientován proněmecky. Kaţdý anglický státník bude v první řadě skutečny Angličan, 

americký Američan, a jistě nenaleznete tak snadno Itala,který by prováděl jinou politiku, 

neţ proitalskou. Kdo by tedy chtěl uzavírat spojenectví s cizími národy, a věří v 
proněmeckou orientaci tamních politiků, je bďto osel nebo podvodník. Předpoklad pro 

provázání osudů dvou různých národů nikdy nespočívá ve váţení si jednoho druhým, nebo 

dokonce ve společné náklonnosti, nýbrţ pouze v tušení účelnosti pro obě smluvní strany. To 

tedy znamená, čím více bude anglicky státník prosazovat proanglickou politiku, a nikdy ne 

proněmeckou, tím větší mohou, tyto zcela určité zájmy proanglické politiky, z rozličných 

důvodů přinášet výhody proněmeckým zájmům. Toto platí samozřejmě pouze do určitého 
stupně, a jednoho dne se to můţe změnit v pravý opak. Samotné uměni vůdčího státníka se 

projevuje právě tím, ţe za účelem provedení vlastních potřeb dokáţe v určitém časovém 

rozsahu nalézt vţdy takové partnery, kteří musí jít zastupováním vlastních zájmů stejnou 

cestou. 

     Praktické vyuţití pro současnost tedy můţe vyplynout pouze ze zodpovězení 
následujících otázek: Které státy momentálně nemají ţádný ţivotni zájem na tom, aby 

naprostým vyřazením německé střední Evropy bylo dosaţeno francouzské bezpodmínečné 

hospodářské a vojenské panovačné převahy? A které státy by mohly, na základě vlastních 

existenčních podmínek a svých dosavadních tradičních politických vlád, v takovémto vývoji 

spatřovat ohroţeni své vlastni budoucnosti? 

     Neboť v jednom musí mít člověk konečně naprosto jasno. Totiţ ţe neúprosnějším 
úhlavním nepřítelem německého národa je a zůstane vţdy Francie. Je zcela jedno, kdo bude 

ve Francii vládnout, zda Bourboni nebo Jakobíni, Napoleonisté nebo občanští demokraté, 

klerikální republikáni či bolševici. Konečným cílem jejich zahraničně politické činnosti bude 

vţdy pokus o obsazení rýnské hranice, a zajištění této řeky pro Francií, a to pomocí 

zničeného a roztříštěného Německa. 
     Anglie si nepřeje Německo coby světovou velmoc, Francie však ţádnou mocnost, která se 

nazývá Německo. To je přeci jenom značný rozdíl! Dnes však nebojujeme za své postavení ve 

světě, nýbrţ za existenci naší vlasti, za jednotu našeho národa, a za denní chléb pro naše 

děti. Pokud bychom z tohoto hlediska měli mít vyhlídku na nějaké případné evropské 

spojenectví, zůstanou nám pouze dva státy: Anglie a Itálie. 

     Anglie si nepřeje ţádnou Francií, jejíţ vojenská pěst, nezadrţená zbytkem Evropy, se 
snaţí převzít ochranu politiky, která se tak nebo tak jednoho dne musí zkříţit s anglickými 

zájmy. Anglie si nikdy nemůţe přát Francii, která jako vlastník obrovských 

západoevropských ţeleznorudných a uhelných dolů, má ty nelepší předpoklady k ohroţující 

světové hospodářské pozici. A déle si Anglie nikdy nemůţe přát Francií, jejíţ kontinentálně 

politická pozice se zdá být upevněna roztříštěním zbytku Evropy, takţe je tím nejenom 
umoţněno, nýbrţ přímo vynuceno opětovné upevnění vyššího směru francouzské světové 

politiky. Bombové vzducholodě se mohou kaţdou noc ztisícinásobit, vojenská převaha 

Francie klepe těţkými údery na dveře britského světového impéria. 

     Avšak také Itálie si nepřeje a ani nemůţe přát další upevňování francouzských pozic v 

Evropě. Budoucnost Itálie bude vţdy podmíněna vývojem, který se územně seskupuje kolem 

Středozemního moře. To, o co se Itálie během války snaţila, skutečně nebyla dychtivost po 
rozšíření Francie, nýbrţ spíše snaha zasadit nenáviděnému jaderskému protivníkovi 

smrtelný úder. Kaţdé kontinentální posílení Francie znamená do budoucna oslabení Itálie, 

přičemţ by bylo chybné domnívat se, ţe příbuzenské vztahy mezi jednotlivými národy by 

vylučovali jejich vzájemnou rivalitu. 

     Při nejstřízlivějším a nejchladnějším uvaţování jsou to dnes v první linii právě tyto dva 
státy, Anglie a Itálie, jejichţ vlastní přirozené zájmy se alespoň v tom nejpodstatnějším 

nepříčí existenčním předpokladům německého národa, ba dokonce se s nimi určitou měrou 

i ztotoţňují. 



     Avšak při hodnocení podobných spojeneckých moţností nesmíme přehlédnout tři 

faktory. První spočívá u nás, další dva pak v otázce moţný států jako takových. 

     Je vůbec moţné s dnešním Německem vstoupit do spojeneckého svazku? Můţe se 

mocnost, která chce ve svém spojenectví spatřovat pomoc při provedení vlastních 

ofenzivních cílů, spojit se státem, jehoţ výsledky po celá dlouhá léta vykazují pouze obraz 

směšné neschopnosti, pacifistické zbabělosti, a jehoţ větší část národa v demokraticko 
marxistickém zaslepení nebetyčným způsobem zrazuje zájmy vlastního národa a státu? 

Můţe jakákoliv dnešní mocnost vůbec doufat v hodnotný vztah k druhému státu, ve víře, ţe 

jednou společně vybojují své společné zájmy, kdyţ tento stát očividně nemá ani odvahu ani 

chuť, pohnout byť prstem pro zachováni vlastního holého ţivota? Zaručí se nějaká mocnost, 

pro kterou je spojenectví něco více neţ jen garanční smlouva k zachování stavu pomalého 
trouchnivění, podobně významu starého zhoubného trojspolečenství, na ţivot a na smrt 

státu, jehoţ charakteristickým projevem ţivota je pouze podlézavá pokora směrem navenek 

a hanebný útlak národní ctnosti dovnitř, státu, který jiţ nevlastni ţádnou velkolepost, neboť 

si jí na základě vlastního chování nezaslouţí, vládám, které neprojevují naprosto ţádnou 

úctu vůči svým státním přívrţencům, takţe v zahraničí k nim nikdo nemůţe chovat 

naprosto ţádný obdiv? 
     Ne, ţádná mocnost, které záleţí na vlastní existenci a která si od spojenectví slibuje více, 

neţ provize pro po kořisti lačné parlamentáře, se s dnešním Německem nespojí, neboť ani 

nemůţe. V naši součastné spojenecké neschopnosti spočívá také nejhlubší důvod pro 

solidaritu s nepřátelskými zloději. Jelikoţ se Německo nikdy nebrání, aţ na několik 

plamenných "protestů" našich parlamentních výborů, a zbytek světa nemá naprosto ţádný 
důvod bojovat za naši ochranu, a dobrý Bůh zbabělým národům principiálně nepřeje - i přes 

fňukání našich vlasteneckých svazů - nezbude tedy samotným státům, které nemají přímý 

zájem na našem naprostém zničení, nic jiného, neţ se zúčastnit francouzských loupeţných 

výprav, byť by tato spoluúčast na plenění měla výhradně slouţit k zabránění posílení 

francouzských mocenských pozic. 

     Za druhé nesmí být přehlédnuta ta potíţ, která se týká přeorientování propagandou 
vytyčeného směru, který ovlivňuje široké vrstvy obyvatelstva v nám doposud nepřátelských 

státech. U národa, který je po celá léta označován za hunský, zločinecký, vandalský atd., 

nemůţe být přes noc objeven pravý opak a bývalý nepřítel pak doporučen za budoucího 

spojence. 

     Ještě větší pozornost však musí být věnována třetí skutečnosti, která bude mít 
nejpodstatnější význam pro uspořádání budoucího evropského spojenectví: 

     Stejně jako je z britského hlediska minimální zájem na další zničení Německa, o to větší 

má na takovém vývoji událostí zájem mezinárodní burzovní ţidovstvo. Rozpor mezi 

oficiálním, nebo lépe řečeno tradičním britským státnictvím a rozhodujícími ţidovskými 

burzovními silami je nejvýrazněji moţno spatřit v rozdílných postojích k otázkám britské 

zahraniční politiky. Finanční ţidovstvo si přeje, oproti zájmům britské státní vůle, nejenom 
naprosté hospodářské zničeni Německa, nýbrţ i naprosté politické zotročení. 

Zmezinárodňování našeho německého hospodářství, to znamená přebírání německé 

pracovní síly do vlastnictví ţidovského světového finančnictví, se bezezbytku dá provést 

pouze v politicky zbolševizovaném státě. 

     Pokud by se však marxistické bojové svazy mezinárodního ţidovského burzovního 
kapitálu pokusily zlomit definitivně páteř německému národnímu státu, mohlo by se to stát 

pouze za vydatné pomoci zvenčí. Francouzská armáda by proto musela tak dlouho dobývat 

německé státní území, aţ by vnitrně rozdrolená říše podlehla bolševickým bojovým svazům 

mezinárodního světového ţidovského finančnictví. 

     Proto je Ţid dnes ten největší štváč za naprosté zničení Německa. Ať jiţ čteme kdekoliv na 

světě útočné články proti Německu, vţdycky jsou jejich tvůrci Ţidé. Stejně jako v míru, tak i 
během války rozdmychával ţidovský burzovní a marxistický tisk tak dlouho a plánovitě 

nenávist proti Německu, aţ se postupně jeden stát za druhým vzdával své neutrality, a za 

zřeknutí se skutečných zájmů svého národa pak vstoupil do sluţeb světové válečné koalice. 

     Myšlenkové pochody ţidovstva jsou přitom naprosto jasné. Bolševizace Německa, to 

znamená vyhlazení národně lidové německé inteligence a tím umoţněné vyţdímání německé 
pracovní síly v poddanství ţidovského světového finančnictví je myšleno jen jako předehra 

pro další šíření této ţidovské tendence dobytí světa. Jako často v historii je Německo v tomto 

obrovském zápolení styčným bodem. Stanou-li se náš národ a náš stát obětí této krvavé a 

hamiţné ţidovské národní tyranie, spadne posléze celý svět do osidel těchto polypů. 



Osvobodí-li se Německo z tohoto sevření, bude moţno toto obrovské nebezpečí všech národů 

povaţováno za zlomené na celém širém světě. 

     S jistotou, s jakou ţidovstvo zahájí svou podvratnou činnost, aby nejenom udrţelo 

nepřátelství národů vůči Německu, nýbrţ aby ho ještě vystupňovalo, s tou samou jistotou se 

tato činnost bude jenom z nepatrné části krýt se skutečnými zájmy tím zamořených národů. 

Všeobecně nyní bude ţidovstvo v rámci jednotlivých národů bojovat vţdy s těmi zbraněmi, 
které se zdají být z důvodu poznané mentality tohoto národa nejúčinnější a které zaručuji 

největší úspěch. V našem neobyčejně krvavě rozervaném národě jsou to proto tyto vypučelé, 

více či méně kosmopolitní pacifisticky-ideologické myšlenky, krátce mezinárodní tendence, 

které pouţívají při svém boji za uchopení moci. Ve Francii se pracuje s rozpoznaným a dobře 

odhadnutým šovinismem, v Anglii pak s hospodářskými a světově politickými hledisky. 
Zkrátka pouţívají se vţdy skutečné vlastnosti, které představují mentalitu daného národa. A 

teprve kdyţ se tímto způsobem dosáhne určitého závěru hospodářského a politického 

naplnění moci, stáhne pouta této přemoţené masy a obrátí se nyní touto měrou na skutečné 

vnitřní úmysly svého chtíče a svého boje. Nyní ničí stále rychleji, aţ postupně přemění jeden 

stát za druhým v hromadu trosek, na které by pak měla být vybudována suverenita věčné 

ţidovské říše. 
     V Anglií, stejně jako v Itálii, je rozpor v názorech lepšího původního státnictví a chtíčem 

ţidovského světového burzovnictví jasný, ba často dokonce pálí v očích. 

     Pouze ve Francii dnes existuje více neţ kdy jindy určitá vnitřní shoda mezi snahami 

ţidovské burzy a přáním šovinisticky naladěného národního státního uměni. Jiţ samo v této 

identitě spočívá obrovské nebezpečí pro Německo. Právě z tohoto důvodu Francie je a 
zůstane největším a nejstrašnějším nepřítelem. Tento národ, který čím dál tím více propadá 

ponegřování, znamená ve své vazbě na ţidovské ovládnuti světa číhavé nebezpečí pro 

zachováni bíle rasy v Evropě. Neboť toto zamořování negerskou krví na Rýnu v srdci Evropy 

odpovídá jak sadisticko-perverzní pomstychtivosti tohoto úhlavního šovinistického nepřítele 

našeho národa, tak i ocelově chladnému uvaţování Ţidů, začít tímto způsobem s 

míšenectvím ve středu evropského kontinentu, a infikací niţším lidstvím a odebrat tak bíle 
rase základ její existence. 

     To, co dnes Francie provádí v Evropě, pobízena vlastní pomstychtivosti, plánovitě vedena 

Ţidem, je hříchem proti existenci bílého plemene lidi, a to proti jejímu národ jednou poštve 

všechny duchy pomsty bílého plemena, které v této rasové potupě rozeznalo dědičný hřích 

lidstva. 
     Pro Německo však francouzské nebezpečí znamená povinnost, s potlačením všech 

citových momentů, podat ruku všem, kteří jsou ohroţeni stejně jako my, a kteří nechtějí 

trpět a snášet francouzské panovačné choutky. 

     V Evropě pro Německo v dohledné době přicházejí do úvahy pouze dva spojenci: Anglie a 

Itálie. 

     Kdo si dá snahu vysledovat dnes zpětně zahraničně politické vedení Německa od dob 
revoluce, ten se bude muset na základě neustálého nepochopitelného selhávání našich vlád 

chytit za hlavu, aby buďto jednoduše klesl na mysli, a nebo aby plamennou nevolí tomuto 

reţimu vypověděl válku. S nerozumem tyto činy nemají nic společného, neboť to, co by se 

kaţdému myslícímu mozku zdálo jako nemyslitelné, dokázali naši Kyklopové listopadových 

stran, škemrali o přízeň Francie. Ano, během těchto let se s tklivou prostotou 
nenapravitelného fantasty neustále prováděli pokusy o bratříčkováni se s Francií, neustále 

se šaškovalo před oním obrovským národem a v kaţdému fíkanému triku francouzských 

pochopů se spatřovala první znamení zřetelné změny smýšlení. Skuteční zákulisní 

podněcovatelé naši politiky samozřejmě této nesmyslné víře nikdy neholdoval. Pro ně bylo 

podbízeni se Francii pouze přirozeným prostředkem, jak tímto způsobem sabotovat kaţdou 

praktickou politiku spojeneckých smluv. O Francii a jejích zákulisních cílech měli vţdy 
jasno. Co je nutilo jednat tak, jako by skutečně věřili v moţnost změny německého osudu, 

bylo střízlivé poznání, ţe v jiném případě by se zřejmě náš národ sám vydal jinou cestou. 

     Také pro nás je samozřejmě těţké postavit do řad našeho hnutí Anglii coby 

potencionálního budoucího spojence. Náš ţidovský tisk tomu neustále dobře rozuměl, 

koncentrovat nenávist obzvláště na Anglií, přičemţ spousta dobrých německých hlupáku 
Ţidům dobrovolně sedla na lep. Tyto noviny ţvanili o znovuposílení německé námořní moci, 

protestovali proti obětování našich kolonií, doporučovali jejich opětovné získání a pomáhali 

tak ve sbírání materiálu, který pak ţidovský lump převáděl svým stavovským kolegům v 

Anglií, k praktickému propagandistickému zhodnocení. Neboť ţe dnes nebojujeme za 



námořní platnost atd., o tom by se mělo rozsvítit v hlavách našich politikujících 

měšťanských naivek. Zaměření německé národní síly na tyto cíle, bez předběţného 

podrobného zajištění naší pozice v Evropě, bylo jiţ před válkou naprostým nesmyslem. Dnes 

patří podobné naděje k oněm hloupostem, které se v říši politiky označují slovem zločin. 

     Bylo to často k zbláznění, kdyţ člověk musel přihlíţet, kterak ţidovští zákulisní 

podněcovatelé dokázali náš národ zaměstnat dnes velmi bezvýznamnými věcmi, jak svolávali 
shromáţdění a protesty, zatímco ve stejném okamţiku si Francie ukrojovala po kouscích z 

těla naší národní pospolitosti, a jak nám byli plánovitě odebírány podklady naší nezávislosti. 

     Při této příleţitosti nemůţu nevzpomenout zvláštního koníčka, kterého Ţid v těchto letech 

provozoval s obzvláštní pečlivosti: jiţní Tyrolsko. 

     Ano, jiţní Tyrolsko. Jestliţe se touto otázkou zaobírám právě na tomto místě, pak to není 
jenom proto, abych zde zúčtoval s tím nejprolhanějším svazkem, který, postaven na 

zapomnětlivosti a hlouposti našich širokých vrstev, se zde opovaţuje tvářit se jako národní 

povstání, ke kterému mají právě parlamentní podvodnici stejně daleko, jako straka k 

vlastnickým představám. 

     Chtěl bych zdůraznit, ţe osobně patřím k lidem, kteří, kdyţ se rozhodovalo o osudu 

jiţního Tyrolska - to znamená od srpna 1914 do listopadu 1918 - se dostavili tam, kde se 
odehrávala praktická obrana také tohoto území, totiţ do armády. Během oněch let jsem 

spolubojoval ne za ztrátu jiţního Tyrolska, nýbrţ naopak právě za to, aby jako ostatní 

německé země zůstalo zachováno své vlasti. 

     Kdo tehdy nebojoval, byli právě ti parlamentní zloduchové, celá tato politizující stranická 

chátra. Ba právě naopak, zatímco my jsme bojovali s přesvědčením, ţe pouze vítězstvím v 
této válce můţe být jiţní Tyrolsko udrţeno u německé národní pospolitosti, hecovala a štvala 

tato verbeţ tak dlouho proti tomuto vítězství, aţ skutečně bojující vítězové podlehli 

zákeřnému bodnutí dýkou do vlastních zad. Neboť udrţeni jiţního Tyrolska v německé 

drţavě samozřejmě nemohlo být zajištěno lţivým tlacháním rázných parlamentářů na 

vídeňském Radničním náměstí, nebo z mnichovského sálu vojevůdců, nýbrţ pouze pomoci 

pluků bojujících na frontě. A ten, kdo tyto rozbil, zradil také jiţní Tyrolsko, stejně jako 
všechny ostatní německá uzemí. Kdo však dnes věří, ţe se jihotyrolská otázka dala vyřešit 

pomocí protestů, prohlášení, správní výměnou, atd., ten je buď naprosto zvláštní darebák, 

anebo německý maloměšťák. 

     V jednom by měl mít kaţdý naprosto jasno, totiţ ţe znovuzískáni ztracených území se 

neděje slavnostním vzýváni Pánaboha, a nebo pomoci zboţných naději v národní svazek, 
nýbrţ pouze silou zbraní. Je tedy otázkou, kdo je přípraven vyvzdorovat pomocí síly zbraní 

opětovné získání těchto ztracených území. Co se mé osoby týče, mohu zde s klidným 

svědomím ubezpečit všechny, ţe mám ještě dostatek odvahy, abych se zúčastnil tohoto 

vítězného dobytí jiţního Tyrolska, a to v čele příkladného parlamentního pluku, sestávajícího 

se z parlamentních tlachalů a jiných stranických vůdců, stejně jako i z různých dvorních 

radů. A ví ďábel, ţe by mne těšilo, kdyby nad těmito vůdci ohnivých protestních 
shromáţdění náhle vybuchlo pár tříštivých granátů. Myslím, ţe kdyţ se liška dostala mezi 

houf slepic, ţe by bylo kdákání horší a úprk do bezpečí jednotlivých slepic rychlejší, neţ u 

tohoto skvostného protestního spolku. 

     Avšak nejhanebnější na celé věci je to, ţe tito pánové sami nevěří, ţe by se touto cestou 

dalo něčeho dosáhnout. Sami nejlépe totiţ znají nemoţnost a prostotu svého okázalého 
jednání. Avšak dělají to tak, neboť dnes je samozřejmě o něco snadnější ţvanit o 

znovuzískání jiţního Tyrolska, neţ bylo kdysi bojovat za jeho udrţení. Kaţdý odvádí právě 

svůj díl. Tehdy jsme obětovali svou krev, a dnes tato společnost brousí své zobáky. 

     Obzvláště lahodné je pak pozorovat, jak se vídeňským legitimním kruhům během dnešní 

snahy o znovuzískání jiţního Tyrolska nadouvá hřebínek. Přitom jejich vznešený a urozený 

panovnický dvůr před sedmi lety dopomohl pomocí padoušského činu křivopříseţné zrady k 
tomu, aby se světová koalice jako vítěz zmocnila také jiţního Tyrolska. Tehdy tyto kruhy 

podporovali politiku své zrádcovské dynastie, a o jiţní Tyrolsko se nestarali ani za mák. 

Samozřejmě, dnes je to jednodušší, opět za tuto oblast zápasit, neboť nyní se bojuje pouze 

duchovními zbraněmi, a je přece mnohem snadnější, podráţdit si z vnitřních pohnutek 

hlasivky na nějakém protestním shromáţdění, a nebo si ušpinit prsty psaním nějakého 
novinového článku, neţ například během obsazování Porýní, řekněme vyhazovat do vzduchu 

mosty. 

     Důvod, proč se během posledních let v určitých kruzích učinil z jihotyrolské otázky 

styčný bod německo-italských vztahů, nám leţí na dlani. Ţidé a habsburští legitimisté mají 



největší zájem na tom, aby zabránili německé politice spojeneckých smluv, která by mohla 

jednoho dne vést ke znovuobnovení svobodné německé vlasti. Ne z lásky k jiţnímu Tyrolsku 

je dnes vedeno toto okázalé jednání, - neboť tím mu není pomáháno, nýbrţ naopak škozeno 

-, nýbrţ pouze z obavy moţného německo-italského spojenectví. 

     A je to jenom součástí prolhanosti a pomlouvačných tendencí těchto kruhů, kdyţ se s 

chladným a drzým čelem snaţí skutečnost postavit tak, jako kdybychom jiţní Tyrolsko 
zradili snad my. Těmto pánům je nutno s vším důrazem říci toto: jiţní Tyrolsko zradil 

především kaţdý Němec, který v letech 1914-1918 se zdravými údy stál někde jinde, neţ na 

frontě, a nedal vlasti k dispozici své sluţby. Za druhé, kaţdý, kdo v těchto letech nepomáhal 

posilovat odolnost našeho národního celku ve vedení války a kdo neupevňoval výdrţ našeho 

národa během těchto bojů. Za třetí, jiţní Tyrolsko zradil ten, kdo se podílel na vypuknuti 
listopadové revoluce, ač jiţ aktivními činy, nebo neaktivní tolerancí, čímţ rozbil masu, která 

sama mohla zachránit jiţní Tyrolsko. A za čtvrté, jiţní Tyrolsko zradily všechny strany a 

jejich přívrţenci, kteří připojili svůj podpis pod hanebné smlouvy z Versailles a ze St. 

Cermainu. Ano, tak se věci mají, mi odváţní páni protestovatelé! 

     Dnes jsem veden pouze střízlivým poznáním, ţe ztracená území nelze zpět získat hbitosti 

jazyka nabroušených parlamentních tlachalů, nýbrţ pouze naostřeným mečem, a tedy 
krvavým bojem. Zajisté zde nemusím vysvětlovat, ţe za nynější situace, kdy kostky jsou 

dávno vrţeny, povaţuji znovu získáni jiţního Tyrolska pomoci války nejenom za nemoţné, 

nýbrţ bych tuto moţnost osobně odmítl s tím přesvědčením, ţe pro tuto otázku nebylo 

dosaţeno potřebného ohnivého nadšení celého německého národa do té míry, která je 

potřebná pro dosaţeni potřebného vítězství. Naopak si myslím, ţe kdyţ uţ jednou byla tato 
krev obětována, bylo by zločinem, riskovat kvůli dvě stě tisícům Němců, zatímco jinde 

strádá přes sedm milionů pod cizí nadvládou, a ţivotni tepnou německého národa probíhá 

rejdiště afrických negrovských tlup. 

     Pakliţe chce německý národ ukončit stav hrozícího vyhlazeni v Evropě, nesmí 

podlehnout předválečným chybám, a učinit si z Boha a celého světa nepřátele, nýbrţ musí 

rozeznat pouze toho nejnebezpečnějšího protivníka, aby na něho mohl udeřit celou svou 
koncentrovanou silou. A pakliţe toto vítězství bude vybojováno pomoci obětí na jiných 

místech, jistě nám to následující generace našeho národního potomstva nebudou mít za zlé. 

A čím zářivější bude vzniklý úspěch, tím menší budou mít starosti s těţkou nouzí, která z 

těchto závěrů pramení. 

     Nás dnes neustále musí vést onen základní názor, ţe znovu-získáni ztracených území 
dané říše je v první řadě otázkou znovu-nabytí politické nezávislosti a moci rodné země. 

     Tuto pak zajistit chytrou politikou spojeneckých smluv je prvotním úkolem silného 

vedení naší zahraniční politiky. 

      A právě národní socialisté nás musí chránit, abychom se nedostali do závěsu našich 

občanských slovních patriotů, kteří jsou řízení Ţidy. Běda, a byť i našemu hnutí, pakliţe se 

namísto bojováni bude připravovat na řečnické protesty. 
     Díky fantastickému pojetí Nibelunského spojenectví s habsburskými státnickými 

mršinami zhynulo Německo. Fantastickou sentimentalitou našeho dnešního zpracovávání 

zahraničně-politických moţnosti jsme na nejlepší cestě k definitivnímu zamezení našeho 

opětovného povstání. 

     Je nutné, abych se zde ještě v krátkosti zaobíral oněmi námitkami, které se předběţně 
budou vztahovat na ony jiţ vyřčené tři otázky, totiţ na otázky, zda se: za prvé, s dnešním, 

všem naprosto zřetelně oslabeným Německem, bude chtít vůbec kdo spojit, za druhé, zda se 

nepřátelské národy zdají být vůbec vhodné pro tuto reorganizaci, a za třetí, zda dnešní 

stávající vliv ţidovstva nebude větší neţ všechny poznatky a veškerá dobrá vůle, a nezhatí a 

nezničí tak veškeré plány. 

     První otázku jsem myslím, alespoň z poloviny, jiţ dostatečně zodpověděl. Samozřejmě, ţe 
se s dnešním Německem nikdo nespojí. Ţádná mocnost na tomto světě se neodváţí svázat se 

státem, jehoţ vláda musí zničit jakoukoliv důvěru. A co se tedy týče pokusů našich lidových 

soudruhů, promíjet, nebo dokonce ospravedlňovat této vládě jejich jednání z důvodu 

ţalostné mentality našeho národa, k tomu je nutno zaujmouti naprosto ostré stanovisko. 

     Samozřejmé, bezcharakternost našeho národa v posledních šesti letech je ţalostná, 
lhostejnost vůči důleţitým zájmům národní pospolitosti skutečně skličující, a zbabělost 

dokonce mnohdy do nebe volající. Avšak nikdy nesmíme zapomínat, ţe se přitom jedná o 

národ, který před pár lety nabízel celému světu na obdiv svou nejvyšší bezpříkladnou 

lidskou mravní čistotu. Od počátku srpnových dnů roku 1914 aţ do konce obrovského 



zápolení národů neprojevil ţádný národ tolik muţné odvahy, tuhé výdrţe a trpělivé 

snášenlivosti, neţ dnes tak zbědovaný německý národ. Nikdo nemůţe tvrdit, ţe by pohana 

dnešní doby byla charakteristickým obrazem naší národní pospolitosti. To, co dnes musíme 

proţívat kolem sebe a okolo sebe, je pouze ten nejpříšernější, smysly a rozum ničící 

důsledek křivopříseţného státu z 9. Listopadu 1918. Víc neţ kdy jindy platí slova básníkova 

o zlu, které plodí další zlo. Avšak ani v těchto zlých časech se zcela nevytratily základní 
dobré prvky našeho národa, pouze dřímají někde v hlubině, a občas je moţno spatřit na 

černotou potaţené obloze, jako světélka zářící ctnosti, na které si budoucí Německo 

vzpomene jako na první záblesky začínajícího uzdravení. Více neţ jednou se našlo tisíce a 

tisíce mladých Němců odhodlaných přinést svůj mladý ţivot, stejně jako v roce 1914, 

dobrovolně a s radostí jako obět na oltář naší milované vlasti. A miliony a miliony lidí opět 
pilně a poctivě pracují, jako by nikdy nebylo zhouby zaviněné listopadovou revolucí. Kovář 

opět stojí u své kovadliny, za pluhem kráčí sedlák, a ve studovně sedí učenec, všichni se 

stejnou snahou a se stejnou oddaností plní své povinnosti. 

     Utlačování ze strany našich nepřátel jiţ nevyvolává soudný úsměv jako kdysi, nýbrţ 

roztrpčené a sklíčené grimasy. Bezesporu došlo k obrovské změně smýšlení. Pakliţe se toto 

vše dnes neodráţí v znovuzrození politických mocenských myšlenek a pudu sebezáchovy 
našeho národa, pak za to můţou ti samozvanci, kteří náš národ vedou svou vládou od roku 

1918 do záhuby. 

     Ano, pakliţe někdo pomlouvá náš národ, můţeme se ho zeptat, co udělal pro jeho 

nápravu? Je mizivá podpora závěrů naší vlády, které ve skutečnosti sotva kdy existovaly, 

naším národem znamení malé ţivotní síly naší národní pospolitosti, nebo snad znamení 
naprostého selhání se zacházením s tímto nejcennějším statkem? Co učinily naše vlády pro 

to, aby byl do tohoto národa opět zaset duch hrdé majestátnosti, muţné vzdorovitosti a 

hněvivé nenávisti? 

     Kdyţ byla v roce 1919 německému národu vnucena mírová smlouva, byli jsme oprávněni 

očekávat, ţe právě tímto nástrojem bezměrného útlaku bude nesmírně podpořen výkřik po 

německé svobodě. Mírové smlouvy, jejichţ poţadavky trefí národy jako šlehnutí biče, jsou 
nejednou prvním vířením bubnů pozdějšího povstání. 

     Co vše se dalo udělat z mírové smlouvy z Versailles! Jak se mohl tento nástroj 

nesmírného útlaku a poniţování stát prostředkem, který vybičovává mezinárodní vášně aţ 

do nejvyššího bodu varu? Jak jen mohl pomocí geniálního propagandistického zpracování 

této sadistické krutosti povýšit lhostejnost daného národa na rozhořčení, a rozhořčení pak v 
naprostou zuřivost! Jak se dala kaţdému jednotlivci z tohoto hlediska tak dlouho zapalovat 

jiskra v mozku a ve vnímání celého národa, aţ by u šedesáti milionů jedinců, u muţů, stejně 

jako u ţen, objevil jednoho dne ohnivý plamen společně vnímaného studu a společné 

nenávisti, z jehoţ ţáru by pak vzešla zářivá vůle a jeden společný ohromný výkřik: My 

chceme opět zbraně! 

     Ano, k tomu mohla poslouţit tato mírová smlouva. V jejím nesmírném útlaku, v 
nestydatosti z ní vzešlých nároků, spočívá nejsilnější propagandistická zbraň k opětovnému 

vyburcování potlačeného ţivotního ducha daného národa. 

     Potom ovšem musí být do sluţeb této jedinečného velkého poslání být postaveno vše, 

počínaje dětským slabikářem aţ po poslední noviny, kaţdé divadlo a kino, kaţdý plakátový 

sloup a dřevěná ohrada, dokud se modlitba našich dnešních spolkových patriotů "Boţe, 
osvoboď nás!" nepřemění v mozcích i těch nejmenších chlapců ve vroucí prosbu: 

"Všemohoucí Boţe, posvěť naše zbraně, a buď spravedlivý, jako si doposud vţdy byl, 

rozhodni nyní, zda si zaslouţíme svobodu, Boţe posvěť náš boj!" 

     Vše bylo propásnuto, neučinilo se zhola nic. 

     Kdo by se nyní chtěl divit, ţe náš národ není tím, čím by být chtěl a být mohl? Kdyţ v 

nás zbytek světa spatřuje pouze pochopy, poddajného psa, který vděčně olizuje ruku těm, 
kteří ho předtím zmlátili? 

     Zajisté budou naše spojenecké moţnosti zatíţeny naším národem, avšak ještě větší vinu 

na tom budou mít naše vlády. Ty jsou ve své zkaţenosti vinni za to, ţe po osmi letech 

nesmírného útlaku existuje tak málo vůle po svobodě. 

     Jestliţe je tedy aktivní politika spojeneckých smluv tolik vázána na patřičné ocenění 
našeho národa, pak je o to více podmíněna existencí vládnoucí moci, která nechce být 

pouhým přisluhovačem cizích států, porobeným místodrţitelem vlastní moci, nýbrţ naopak 

heroldem národního svědomí. 



     Bude-li však náš národ mít státní vedení, které bude své poslání spatřovat právě v tom, 

neuběhne ani šest let a smělé zahraničně politické vedení Říše bude mít k dispozici stejně 

smělou vůli po svobodě prahnoucího národa. Druhou námitku ohledně velkých potíţí s 

přeorientováním nepřátelského národa ohledně přátelského spojenectví, můţe být 

zodpovězena takto: 

     Všeobecná protiněmecká psychóza, která byla v ostatních státech vypěstována pomocí 
soustavné válečné propagandy, bude trvat do té doby, dokud nebude existovat všem 

zřetelná německá říše, která muţe vzejít pouze z německé vůle po sebezáchově, a která bude 

nést charakteristické znaky mocného státu, který hraje, a hlavně je schopen hrát na 

všeobecné evropské šachovnici. Teprve kdyţ se vládě a národu zdá, ţe existují předpoklady 

pro moţné spojenectví, můţe jedna nebo druhá mocnost začít uvaţovat o tom, 
propagandistickými prostředky přeorientovávat názory veřejného mínění. To také přirozeně 

vyţaduje zručnou práci trvající dlouhá léta. Právě v nutnosti tohoto dlouhodobého přeladění 

daného národa je zdůvodněna opatrnost při jeho vykonávání. To znamená, nikdo se do této 

činnosti nepustí, dokud nebude mít do budoucna naprosté přesvědčení o hodnotě této práce 

a jejích plodů. Nikdo nebude chtít pouze kvůli prázdnému tlachání, byť vtipného ministra 

zahraničí, měnit duchovní zaměření celého národa, aniţ by měl nějaké garance o reálných 
hodnotách daného národa. To by jinak vedlo k naprostému roztříštění veřejného mínění. 

Nejhodnověrnější jistota moţného, pozdějšího spojenectví s daným státem však nespočívá v 

nabubřelých projevech jednotlivých členů vlády, nýbrţ spíše ve zřetelné stabilitě určité, 

účelně vypadající vládní tendence, stejně jako k tomu analogicky orientovaného veřejného 

mínění. Víra v to bude o to pevnější, čím větší bude viditelná činnost státní moci na poli 
propagandistické přípravy a podpory její činnosti, a čím zřetelněji se naopak bude ve vládní 

tendenci odráţet vůle veřejného mínění. 

     Národ tedy bude shledán schopným spojenectví tehdy, bude-li vláda a veřejné mínění 

rovnoměrně fanaticky prosazovat a podporovat vůli k boji za vlastni svobodu. To je tedy 

předpoklad přeorientování veřejného mínění ostatních států, které jsou na základě 

patřičných poznatků ochotni jít, za účelem jejich prapůvodních zájmů, cestou po boku pro 
ně vhodného partnera, tedy uzavřít spojenectví. K tomu však nyní náleţí ještě jedna věc: 

Jelikoţ přeorientováni určitých duchovních názorů daného národa vyţaduje ohromnou píli, 

a mnohými jedinci zprvu vůbec není akceptována, bylo by zločinem a hloupostí zároveň 

vlastními chybami dodávat zbraně těmto jinak smýšlejícím elementům. 

     Je nutno pochopit, ţe to bude pochopitelně nějakou dobu trvat, neţ národ bezezbytku 
pochopí vnitřní úmysly své vlády. Jen těţko můţe být podáno vysvětlení o konečných cílech 

určité politické přípravy, spíše je nutno se spoléhat buďto na slepou víru širokých mas nebo 

na intuitivní úsudek duševně výše postavených vedoucích vrstev. Jelikoţ však spousta lidi 

tyto politicko-jasnovidné schopnosti postrádá, a vysvětlení nemůţe být z politických důvodu 

podáno, bude se vţdy určitá část intelektuální vedoucí vrstvy stavět proti novým tendencím, 

které pak z důvodu jejich neprůhlednosti můţou být chápány jako čisté experimenty. A tak 
bude vyburcován odpor starostlivých konzervativních státníků. 

     Avšak právě z tohoto důvodu je největším úkolem postarat se o to, aby těmto 

narušitelům navazování oboustranného porozumění byly dle moţnosti z paţí odebrány 

všechny zuţitkovatelné zbraně, a to především tehdiy, jako v našem případě, kdy se jedná o 

naprosto nerealizovatelné, čistě fantastické tlachání nafoukaných spolkových patriotů a 
maloměšťáckých kavárenských politiků. Neboť ţe výkřiky po nové námořní flotile, 

znovuzískání našich kolonii, atd., jsou skutečně pouze prázdným tlacháním, bez jakékoliv 

myšlenky praktické proveditelnosti, se dá zjistit po velice krátkém zdravém uvaţování. 

Ovšem jak se v Anglii politicky vyuţívají tyto nesmyslné výlevy dílem bezelstných, dílem 

šílených, vţdy však v tiché sluţbě našich úhlavních nepřátel stojících protestních 

oportunistů, nemůţe být ţádných pochyb, a pro Německo to nebude nikterak příznivé. A tak 
se člověk vyčerpává ve škodlivých protestech proti Bohu a celému zbytku světa a zapomíná 

na základní princip, který je předpokladem kaţdého úspěchu, totiţ: Děláš-li něco, dělej to 

pořádné. Tím, ţe člověk reptá proti pěti,či deseti státům, zanedbává koncentraci celkových 

duchovních a fyzických sil na úder do srdce toho nejzlořečenějšího nepřítele a obětuje 

moţnost spojeneckého posílení tohoto střetnut. 
     Také v tom spočívá poslání národně socialistického hnutí. Musí náš národ naučit 

přehlíţet drobnosti, a hledět si pouze důleţitých věcí, netříštit se na vedlejších záleţitostech, 

a nezapomínat, ţe cíl, za který dnes bojujeme, je holá existence našeho národa, a ţe jediný 



nepřítel, kterého musíme zničit je a vţdy zůstane ona moc, která nás chce okrást o naši 

existenci. 

     Mnohé nás můţe hořce bolet. To však ještě dlouho nebude důvodem k tomu, abychom se 

zříkali zdravého rozumu, a v nesmyslném řevu se hašteřili s celým světem, místo abychom 

koncentrovali sílu proti našemu nejúhlavnějšímu nepříteli. 

     Ve zbytku nemá německý národ do té doby ţádné morální právo ztěţovat si na chováni 
ostatního světa, dokud nebudou k zodpovědnosti pohnáni ti zločinci, kteří prodali a zradili 

vlastni zemi. Není to ţádná posvátná váţnost, kdyţ se z dálky pomlouvá a protestuje proti 

Anglií, Itálií, atd., a mezi námi se procházejí ničemové, kteří nám za zlato nepřátelské 

propagandy vyrazili z paţi naše zbraně, zlomili páteř naši morálce a ochromenou říši pak 

zaprodali za třicet stříbrných. 
     Nepřítel činí pouze to, co se dalo očekávat. Z jeho chováni a jednáni bychom se měli 

poučit. 

     Kdo se přesto nechce ztotoţnit s tímto názorem, měl by v neposlední řadě pomyslet na to, 

ţe pak zbývá uţ jen rezignace, neboť pak je do budoucna konec jakékoliv politiky 

spojeneckých smluv. Neboť pokud se nespojíme s Anglií, protoţe nám uzmula naše kolonie, 

ani s Itálií, protoţe obsadila jiţní Tyrolsko, Polsko a Československo nepřichází do úvahy, 
pak nám kromě Francie, která nám uloupila Alsasko-Lotrinsko, v Evropě nezbude nikdo 

jiný. 

     Jestli tím německému národu bude poslouţeno, o tom nemůţe být naprosto ţádných 

pochyb. Pochybné je na tom vţdy pouze to, jestli je takové mínění zastupováno nějakým 

naivkou, nebo prohnaným ničemou. 
     Pokud se v takovém to případě jedná o vůdce, věřil bych spíše v to druhé. 

     Tak můţe dle lidského uváţení proběhnout přeorientování ducha jednotlivých, dosud 

nepřátelských národů, jejichţ skutečné zájmy do budoucna spočívají ve stejném směru jako 

je náš, pouze tehdy, pakliţe vnitřní síla našeho státu, stejně jako zřetelná vůle k zachování 

naší existence, bude pozitivně působit na moţného spojence, a pokud eventuálnímu 

spojenci nebude dána našim nevhodným chováním, nebo zločineckým jednáním potrava pro 
naprosto protichůdnou činnost. 

     Nejhůře zodpověditelná však je třetí námitka. 

     Je vůbec myslitelné, aby zástupci skutečného zájmu spojenectví chtivého národa vůbec 

prosadili své úmysly vůči ţidovskému úhlavnímu nepříteli všech svobodných lidových a 

národních států?  
     Dokáţí například síly tradiční britské politiky ještě zdolat zhoubný ţidovský vliv, nebo 

ne? 

     Otázka je, jak jiţ bylo řečeno, jen velmi těţce zodpověditelná. Záleţí na mnoha faktorech. 

Jedno je však naprosto jasné: V daném státě můţe být stávající státní moc prohlášena za 

stabilní a slouţící výhradně zájmům země pouze tehdy, je-li naprosto vyloučeno jakékoliv 

moţné působení mezinárodních ţidovských sil. 
     Boj, který vede, byť v nejhlubším smyslu nevědomě (čemuţ osobně nevěřím) fašistická 

Itálie proti třem hlavním zbraním světového ţidovstva, je nejlepším znamením pro to, ţe se 

této nadstátní moci, i kdyţ nepřímou cestou, dají vylámat její jedovaté zuby. Zákaz 

zednářských tajných společnosti, pronásledováni zahraničního tisku, stejně jako zlomeni 

mezinárodního marxismu a naopak neustálé upevňováni fašistického státního smýšlení 
umoţni v průběhu let italské vládě věnovat se stále více zájmům vlastního národa, bez 

ohledu na syčení ţidovské světové hydry. 

     Hůře se věci mají v Anglií. V této zemi "svobodné demokracie" řídí Ţid nepřímou cestou 

skoro celé veřejné mínění. A přesto i tam probíhá nepřetrţitý zápas mezi zástupci britských 

státních zájmů a zločinci ţidovské mezinárodní diktatury. 

     Jak tvrdě na sebe tyto dva rozdílné názory naráţí, bylo moţno po válce poprvé spatřit v 
rozdílném přístupu britského státního vedení na straně jedné a tisku na straně druhé k 

japonskému problému. 

     Okamţitě po skončení války se na světlo opět dostal starý spor mezi Amerikou a 

Japonskem. Samozřejmě ţe ani velké evropské mocnosti se k tomuto novému válečnému 

nebezpečí nemohly postavit zcela lhostejně. Ani všechny příbuzenské vazby nemohly potlačit 
určitý pocit závistivé obavy z nárůstu Americké unie ve všech oblastech mezinárodního 

hospodářství a mocenské politiky. Zdálo se, ţe z bývalé koloniální země, dítěte veliké matky, 

povstává vládce světa. Je pochopitelné, kdyţ Anglie dnes se starostlivým neklidem prověřuje 



své staré spojenecké smlouvy, a státníci se starostí hledí do budoucna, kdy jiţ nebude platit: 

"Anglie pánem všech moří ", nýbrţ: "Unionistické oceány". 

     S obrovským americkým státním kolosem s jeho enormním bohatstvím panenské přírody 

je drţet krok daleko těţší, neţ se stísněnou Německou říší. Pokud jednou budou vrţeny 

kostky posledního rozhodnutí, bude Anglie nucena učinit osudové rozhodnuti. Bude muset 

sáhnout po ţluté pěsti a uzavřít s ní spojenectví, které bude z rasového hlediska snad 
nezodpovědné, avšak státnicky jedinou moţností posílení britské světové pozice vůči 

vzrůstajícímu americkému kontinentu. 

     Zatímco se tedy britské vedení přes společné boje na evropském válečném bojišti 

nemohlo rozhodnout, zda svolit svazku s asijským partnerem, vpadl mu do zad veškerý 

ţidovský tisk. 
     Jak je moţné, ţe ţidovské orgány, které aţ do roku 1918 byly věrným zastáncem 

britského boje proti Německé říši, se nyní náhle dopustily zrady a jdou si vlastní cestou? 

     Zničení Německa nebylo anglickým, nýbrţ v první řadě ţidovským zájmem, stejně jako 

dnešní zničení Japonska neslouţí ani tak britským zájmům, jako spíš útočným snahám 

vůdců touţebně očekávané ţidovské světové říše. Zatímco Anglie se stará o udrţení své 

pozice ve světě, organizuje Ţid svůj útok za jeho ovládnutí. 
     V dnešních evropských státech spatřuje bezmocné nástroje své zvůle, ať jiţ nepřímou 

cestou pomocí takzvané západní demokracie, nebo ve formě přímého ovládnutí mas ruským 

bolševizmem. Avšak nejenom starý svět má takto spoutaný, nýbrţ stejný osud hrozí i tomu 

novému. Ţidé ovládají burzovní síly Americké unie. Kaţdým rokem se stávají větším a větším 

pánem pracovní síly sto dvaceti milionového národa, a nezávislých je, k jejich největší nevoli, 
jiţ jenom pár jedinců. 

     S prohnanou zručností spoutávají veřejné mínění, a formuji z něj nástroj boje za svou 

vlastní budoucnost. 

     Největší ţidovské mozky jiţ vidí blíţit se naplnění jejich testamentárního volebního hesla 

obrovské lidového ţranice. 

     V rámci této velké tlupy odnárodněných koloniálních území by jeden jediný nezávislý stát 
mohl ještě celé dílo zhatit. Neboť bolševický svět můţe existovat pouze tehdy, pakliţe 

zahrnuje naprosto vše. 

     Zůstane-li zachován jeden jediný stát ve své národní síle a velikosti, musí světová atrapa 

Ţidovské říše, stejně jako kaţdá tyranie na této zemi, zákonitě podlehnout síle národní 

myšlenky. 
     Ţid ví nyní moc dobře, ţe ve své tisícileté adaptaci musí podemílat evropské národy a 

dělat z nich bezpohlavní bastardy, avšak nebyl by schopný přinést takový to osud asijskému 

národnímu státu typu Japonska. Můţe se dnes vůči Německu, Anglií, Americe a Francii 

přetvařovat jak chce, ţe mu ke ţlutým Asiatům schází mosty. A tak se v současnosti 

pokouší, pomocí síly podobného útvaru, zlomit japonský národní stát, aby tak vyřadil 

vlastního nebezpečného protivníka dříve, neţ sám svou pěstí přemění poslední státní moc ve 
svou despotickou tyranii. 

     Ve své tisícileté ţidovské říši se obává japonského národního státu, a proto si přeje jeho 

zničení ještě před nastolením své vlastní diktatury. A tak štve národy proti Japonsku, jako 

kdysi proti Německu. A zatímco se britská diplomacie pokouší o vytvoření eventuálního 

spojenectví s Japonskem, poţaduje jiţ britsko ţidovský tisk boj proti spojencům a za 
proklamování demokracie, s bojovými výkřiky: "pryč s japonským militarizmem a císařstvím" 

připravuje zničující válku. Takto vzpurný je dnes Ţid v Anglií. A tím započne boj proti 

světovému ţidovskému nebezpečí i tam. 

     A právě národně socialistické hnutí musí opět naplnit to největší posláni: musí vlastnímu 

národu otevřít oči ohledně národů cizich, a musí neustále dokola poukazovat na skutečného 

nepřítele dnešního světa. Namísto nenávisti vůči ostatním árijcům, od kterých nás můţe 
oddělovat vše moţné, se kterými však máme společnou krev a se kterými nás spojuje 

obrovské spojenectví k sobě patřících kultur, musí všeobecnému hněvu zasvětit pravého 

nepřítele lidstva a skutečného původce všeho utrpení. 

      

ORIENTACE NEBO VÝCHODNÍ POLITIKA 
 

     Existuji dva důvody, které mne podnítily k tomu, podrobit průzkumu vztah Německa k 

Rusku: 



     1. V tomto případě se jedná snad o vůbec nejdůleţitější záleţitost německé zahraniční 

politiky  

     2. Tato otázka je také prubířským kamenem mladého národně socialistického hnutí, 

ohledně jasného myšlení a správného jednání. 

     Musím přiznat, ţe mne především druhý bod naplňuje sklíčenou starostí. Jelikoţ naše 

hnutí nezískává mnoţství svých přívrţenců z tábora indiferentů, nýbrţ většinou extrémních 
světonázorů, je zcela přirozené, kdyţ jsou tito lidé také v oblasti zahraničně politické zatíţeni 

předsudky, nebo pramalým porozuměním kruhů, kterým předtím politicky a světonázorově 

přináleţeli. Přitom to v ţádném případě neplatí pouze pro jedince, kteří k nám přicházejí 

zleva. Ba právě naopak. Ať jiţ jejich dosavadní poučení o těchto problémech bylo jakékoliv, 

bylo, alespoň ve většině případech, opět vyváţeno stávajícím zbytkem přirozených a 
zdravých instinktů. Bylo pak pouze nutné, jejich dosavadní vnucené ovlivnění doplnit lepším 

názorem, přičemţ se jako nejlepší spojenec velmi často projevil zdravý instinkt a přirozený 

pud sebezáchovy. 

     Mnohem těţší je oproti tomu přimět k jasnému politickému uvaţováni člověka, jehoţ 

dosavadní výchova v této oblasti postrádala jakýkoliv rozum a logiku, a který na oltář 

objektivity obětoval do posledního zbytku veškerý svůj přirozený instinkt. Právě příslušníky 
naší takzvané inteligence je nejtěţší přivést k jasnému a logickému zastupování jejich zájmů 

a zájmů jejich národa navenek. Jsou enormně zatíţeni nejenom nesmyslnými představami a 

předsudky, nýbrţ z důvodu blahobytu také ztratili a zahodili poslední pud sebezáchovy. 

Také národně socialistické hnutí musí s těmito lidmi svádět těţké boje. Těţké proto, Neboť 

díky své naprosté neschopnosti jsou bohuţel velmi často hrozně namyšlení, pročeţ zcela 
nepochopitelně, bez jakéhokoliv vnitřního oprávnění pohlíţejí spatra na ostatní, často o 

mnoho zdravější lidi. Namyšlení, arogantní všeznalci, bez jakékoliv schopnosti chladného 

zhodnocení a zvaţování, na které je však nutno pohlíţet jako na předpoklad veškerých 

zahraničně politických snah a jednání. 

     A jelikoţ právě tyto kruhy dnes začínají zaměření naší zahraní politiky odvádět osudným 

způsobem od skutečného zastupování národních zájmů našeho lidu, a místo toho se dávají 
do sluţeb svých fantastických ideologů, cítím se být vůči svým přívrţencům povinen 

podrobně se zabývat nejdůleţitější zahraničně-politickou otázkou, totiţ vztahem k Rusku, a 

to podrobněji, neţ je pro všeobecné pochopení nutné a v rámci tohoto díla moţné. 

     Všeobecně bych k tomu chtěl předeslat následující:  

     Pokud máme zahraniční politikou rozumět řízení vztahu jednoho národa ke zbytku světa, 
pak bude muset být způsob tohoto řízení podmíněn určitými zkušenostmi. Jako národní 

socialisté můţeme ohledně zahraniční politiky národního státu přidat následující větu: 

     Zahraniční politika národního státu musí na této planetě zajistit existenci státem 

sdruţené rase, a to tím, ţe vytvoří příhodný vztah mezi počtem a nárůstem obyvatelstva na 

jedné straně a velikosti a kvalitě země a půdy na straně druhé. 

     Za zdravý vztah se přitom smí povaţovat pouze takový stav, kdy je obţiva daného národa 
zajištěna vlastní zemí a půdou. Kaţdý jiný stav, byť by trval stovky, ba tisíce let, je tak či tak 

nezdravý, a dříve či později povede k poškození, kdyţ ne k úplnému zničení daného národa. 

     Pouze dostatečně veliký prostor na této zemi zajišťuje danému národu svobodu jeho bytí. 

     Přitom se nutná velikost osídleného prostoru nesmí hodnotit výhradně z hlediska 

současnosti, a jiţ vůbec velikost výnosnosti půdy přepočítávat na počet národa. Neboť jek uţ 
jsem rozvedl v prvním díle v kapitole Německá předválečná politika spojeneckých smluv, k 

základní ploše daného státu přichází kromě významu přímé obţivy obyvatelstva ještě 

význam vojensko politický. Pokud si národ velikostí země a půdy zajistil svou obţivu, je 

kromě toho přesto ještě nutné myslet na zajištění stávajícího prostoru. To spočívá ve 

všeobecně mocensko-politické síle státu, která opět není určena ničím jiným, neţ vojensko-

geografickými hledisky. 
     A proto můţe německý národ svou budoucnost zastupovat pouze jako světová mocnost. 

Během dvou tisíciletí tvořilo zastupování zájmů našeho národa, které můţeme označit za 

více či méně zdařilou zahraničně-politickou činnost, světovou historii. My sami jsme toho 

svědky, neboť ohromný zápas národů mezi léty 1914 aţ 1918 byl pouze bojem německého 

národa za jeho existenci na zeměkouli, samotný způsob průběhu však označujeme za 
světovou válku.  

     V tomto boji kráčel německý národ jako zdánlivá světová mocnost. Říkám zde zdánlivá, 

neboť ve skutečnosti ţádnou nebyl. Pokud by německý národ měl v roce 1914 jiný poměr 



mezi plochou země a počtem obyvatelstva, pak by Německo bylo opravdovou mocností, a 

mohlo by, s přihlédnutím na další okolnosti, výhodněji ukončit tuto válku. 

     Není zde však mým úkolem, ani mou snahou poukazovat na "kdybychom ...", kdyby 

neexistovalo "avšak". Avšak vnímám to jako bezpodmínečnou nutnost, vylíčit dosavadní stav 

nezkrášleně a střízlivě, poukázat na jeho znepokojující slabosti, a minimálně v řadách 

národně socialistického hnutí prohloubit pochopení nutnosti. 
     Německo dnes není ţádnou světovou mocnosti. I kdyby byla překonána naše momentální 

vojenská bezmocnost, neměli bychom na tento titul naprosto ţádné oprávnění. Jaký význam 

má dnes na této planetě útvar, který je tvořen tak směšným poměrem mezi svojí plochou a 

počtem svého obyvatelstva, jako současná Německá říše? V době, ve které je plocha této 

planety postupně rozdělována mezi jednotlivé státy, z nichţ některé obepínají skoro celé 
kontinenty, se nedá jako o světové mocnosti hovořit o útvaru, jehoţ politická domovina čítá 

směšnou plochu necelých pět set tisíc čtverečních kilometrů. 

     Čistě teritoriálně viděno, se celková plocha Německé říše doslova ztrácí ve srovnání s 

takzvanými světovými mocnostmi. Anglie by se neměla uvádět jako proti důkaz, neboť 

anglická domovina je ve skutečnosti pouze velké hlavní město britské světové říše, zabírající 

skoro čtvrtinu celé plochy na této planetě. Dále musíme obrovské státy spatřovat především 
v Americké unii, stejně jako v Rusku. Samé prostorové útvary, které jsou skoro desetkrát 

větší, neţ současná Německá říše. Dokonce sama Francie musí být mezi tyto státy 

započítána. Nejenom ţe čím dál větší měrou doplňuje svou armádu z řad barevné populace 

své obrovské říše, nýbrţ i z rasového hlediska dělá v ponegřování takové pokroky, ţe se 

skutečně dá pomalu hovořit o vzniku afrického státu na evropské půdě. Koloniální politika 
současné Francie se v ţádném případě nedá srovnat s dřívější Německou. Pokud bude vývoj 

současného francouzského trendu v dnešní tichosti pokračovat dalších tři sta let, zmizely by 

i poslední zbytky francké krve v rámci tvořícího se evropsko-afrického státu mulatů. 

Obrovského sídliště od Rýnu aţ po Kongo by se postupně naplnilo, díky trvalému míšení se 

tvořící, niţší rasou. 

     To odlišuje francouzskou koloniální politiku od staré německé. 
     Někdejší německá koloniální politika byla, jako vše co jsme dělali, polovičatá. Nepřinesla 

německé rase ani zvětšení jejího sídelního území, ani neprovedla pokus, docílit pomoci 

nasazení černé krve posílení mocenských pozic říše. Askariové v Německé východní 

     Africe byli malým, váhavým krokem na této cestě. Ve skutečnosti slouţili jako obránci 

vlastní kolonie. Myšlenka, přivést černé oddíly na evropskou válečnou scénu u nás nikdy 
neexistovala, nehledě vůbec na její naprostou nerealizovatelnost během světové války, 

zatímco u Francouzů byla vnímána a pociťována jako vnitřní ospravedlnění jejich koloniální 

činnosti. 

     A tak dnes můţeme na zemi spatřit počet mocenských států, které nejenom počtem 

obyvatelstva převyšují minimálně o polovinu sílu našeho národa, nýbrţ především ve své 

ploše vlastní oporu své politicko-mocenské pozice. Ještě nikdy nebyl, měřeno plochou a 
počtem obyvatelstva, poměr Německé Říše vůči ostatním světovým mocnostem tak rozdílný 

a nevýhodný, jako na začátku naší historie před dvěma tisíci let a opět dnes. Tehdy jsme 

jako mladý národ útočně vtrhli do světa rozpadajícího se státního útvaru, jehoţ poslední 

veličinu, Řím, jsme sami pomáhali dobývat. Dnes se nacházíme ve světe vytvářejících se 

velkých mocenských států, kde naše vlastni říše upadá do stále větší bezvýznamnosti. 
     Je nutné, abychom tuto hořkou skutečnost měli neustále chladně a střízlivě na očích. Je 

nutné, abychom Německou říši sledovali a porovnávali ohledně počtu obyvatel a rozměru 

plochy v jeho poměru k ostatním státům během prošlých staletí. Vím, ţe pak musí kaţdý v 

ohromení dojit k závěru, který jsem pronesl jiţ na začátku tohoto pojednání: Německo jiţ 

není ţádnou světovou velmoci, lhostejno, zda je vojensky oslabeno, či silné. 

     Dostali jsme se do pozice, kdy se nemůţeme srovnávat s ţádnou světovou mocností, a to 
jenom díky osudovému zahraničně-politickému vedení našeho národa, díky naprosté 

absenci vytyčení určitého zahraničně-politického cíle, a díky ztrátě onoho zdravého 

instinktu a pudu sebezáchovy. 

     Pokud chce národně socialistické hnutí skutečně dostat od historie posvěcení 

obrovského poslání pro náš národ, musí, protkáno poznáním a naplněno bolestí o skutečné 
situaci na této zemi, začít chladně a cílevědomě bojovat proti bezmocnosti a neschopnosti, 

kterou doposud náš národ na svých zahraničně-politických cestách vykazoval. Musí pak, 

bez ohledu na tradice a předsudky, nalézt odvahu sjednotit náš národ a jeho sílu k postupu 

na oné cestě, která ho vyvede z dnešního stísněni směrem k nové půdě a zemi, a tím ho i 



jednou provţdy zbaví obavy před zapomenutím na této zemi, a nebezpečí stát se otrockým 

národem v cizích sluţbách. 

     Národně socialistické hnutí se musí pokusit odstranit nepoměr mezi našim počtem 

obyvatelstva a plochou naši země, viděnou jednak coby pramen obţivy, a jednak jako 

mocensko politický opěrný bod, mezi naší historickou minulostí a beznadějností naší 

současné bezmoci. Musí si přitom byt vědomo, ţe jsme na této zemi svázáni jako zástupci 
nejvyššího lidství zavázáni nejvyšší povinnosti, a ţe této povinnosti dostojíme tím snáze, čím 

většího rasového vědomí německý národ dosáhne, a kromě chování psů, koňů a koček se 

také slituje nad vlastní krví. 

     Pakliţe dosavadní německou zahraniční politiku označuji za bezcílnou a neschopnou, 

spočívá důkaz mého tvrzeni přímo ve skutečném selhání této politiky. I kdyby náš národ byl 
duševně méněcenný, nebo zbabělý, nemohl by výsledek jeho zápasu na této zemi být horší, 

neţ ho dnes můţeme spatřit před sebou. Také vývoj posledního desetiletí před válkou nás v 

tom jen utvrzuje. Neboť síla dané říše se nedá měřit na ní samotné, nýbrţ pouze cestou 

srovnání s ostatními státy. A právě takové srovnání nám podává důkaz, ţe nabývání síly 

ostatních států bylo nejenom rovnoměrnější, nýbrţ i silnější ve svém vývoji. A tak se cesta 

Německa, i přes zdánlivý rozvoj, ve skutečnosti stále více vzdalovala ostatním státům a 
zůstávala pozadu, zkrátka rozdíl se zvětšoval v náš neprospěch. Také samotným počtem 

obyvatelstva jsme zůstali pozadu. A jelikoţ náš národ ve svém hrdinství nepřekoná nikdo na 

světě, a za udrţení své existence zřejmě obětoval nejvíce krve ze všech národů světa, musíme 

neúspěch spatřovat v chybném způsobu nasazení. 

     Kdyţ v této souvislosti přešetříme politické události našeho národa během posledních 
tisíce let, a necháme si před očima proběhnout všechny ty války a boje, a prozkoumáme z 

nich pramenící konečný rezultát, budeme muset přiznat, ţe z tohoto krvavého moře vzešly 

vlastně pouze tři fenomény, které můţeme označit za trvalé ovoce jasně určených 

zahraničně-politických a vůbec politických procesů. 

     1. Kolonizace Východní marky prováděná především Bajuwáry, 

     2. Proniknutí a získání území východně od Labe a 
     3. Organizace brandenbursko-pruského státu, prováděného Hohenzollerny, coby 

předobrazu a krystalizačního jádra nové říše 

     To je velmi poučné varováni pro budoucnost! 

     Oba první úspěchy naší zahraniční politiky zůstaly také nejtrvalejší. Bez nich by náš 

národ nehrál jiţ vůbec ţádnou roli. Byli prvním, ale bohuţel také posledním zdařeným 
pokusem, přivést stoupající počet obyvatel do souladu s velikostí země a půdy. A je nutno 

skutečně osudově hledět na to, jak bezvýznamně vnímá tyto dvě události naše německé 

dějepisectví, jak nepochopilo tyto dvě pro potomstvo nejvýznamnější události, zatímco 

vyzdvihovalo a oslavovalo všemoţně fantastické hrdinství, různé dobrodruţné boje a války, 

místo aby konečně rozpoznalo, jak bezvýznamná byla většina těchto událostí ve vztahu k 

velké vývojové přímce našeho národa. 
     Třetím úspěchem naší politické činnosti bylo vytvoření pruského státu a jím 

zapříčiněného pěstování výjimečných státních myšlenek, stejně jako německé armády, která 

byla přizpůsobena modernímu světu a měla formu sebezáchovného a sebeochranného 

pudu. Přeměna branné myšlenky v brannou povinnost národa byla provedena právě v pojetí 

tohoto nového státu. Význam tohoto počinu nemůţe být nikdy správně doceněn. Právě 
cestou discipliny pruského armádního organismu získal německý národ alespoň dílem zpět 

ztracené organizační schopnosti. To, co se u jiných národů zachovalo jako původní pud 

jejich stádově pospolitosti, bylo nyní, alespoň z části, naší národní pospolitosti uměle 

vráceno pomocí procesu vojenského výcviku. Proto má také zrušení branné povinnosti, která 

můţe být pro tucty jiných národů naprosto bezvýznamná, pro nás takový osudový význam. 

Deset německých generací bez opravného a výchovného vojenského výcviku, ponecháno 
nejhrůznějším důsledkům pokrevní a tím i světonázorové rozervanosti, a náš národ by 

ztratil i poslední zbytek své samostatné existence na této planetě. Německý duch by mohl 

vytvářet svůj kulturní příspěvek pouze pomocí jednotlivců v klíně cizích národů, aniţ by byl 

jako takový, ve svém původu rozpoznán. Byl by kulturním hnojivem, dokud by se nezkazil i 

poslední zbytek árijsko-nordickě krve. 
     Je pozoruhodně, ţe význam tohoto skutečného politického úspěchu, který si náš národ 

vydobyl během svého tisíciletého zápasu, je našimi protivníky chápán a ceněn daleko více, 

neţ námi samotnými. Obdivujeme heroismus, který náš národ oloupil o miliony jeho 



nejcennějších nositelů čistě krve, a který byl ve svém konečném výsledku naprosto 

neplodný. 

     Rozlišení skutečného politického úspěchu našeho národa od neplodného účelu nasazené 

národní krve má nejvyšší význam jak pro současnost, tak především pro naši budoucnost. 

     My, národní socialisté, nemůţeme a nesmíme nikdy souhlasit s běţným hurá-

patriotizmem našeho dnešního měšťáckého světa. Smrtelným nebezpečím je pro nás 
především byť sebemenší spojování posledního předválečného vývoje s naší vlastni cestou. Z 

celé historické etapy devatenáctého století pro nás nemůţe vyplývat ani jedna jediná 

povinnost, která je opodstatněná právě v této periodě. My jsme se, oproti reprezentantům 

oné doby, přihlásili opět k zastupování nejvyššího hlediska kaţdé zahraniční politiky, totiţ: 

Přivést půdu do souladu s počtem obyvatelstva. Ano, z minulosti se můţeme poučit pouze o 
tom, ţe cíl je nutno vytyčit ve dvou směrech: Půda a země coby cíl naší zahraniční politiky, a 

nový, duchovně světonázorový, jednotný základ coby coby vnitřního politického jednání. 

     Chtěl bych ještě krátce zaujmout stanovisko k otázce, jak dalece se zdají být mravně a 

morálně oprávněné nároky na půdu a zemi. Je to nutné, neboť bohuţel i v takzvaných 

národních kruzích se vyskytují vroucně zaníceni ţvanilové, kteří se snaţí německému 

národu jako cíl jeho zahraniční politiky předpisovat náhradu nepráva z roku 1918, přitom 
celý svět ujišťují o národní bratrskosti a sympatii. 

     Vyzdvihnout bych přitom chtěl následující: Poţadavek znovuobnovení hranic z roku 1914 

je politickým nesmyslem obrovského důsledku, jevícího se jako zločin. Nehledě na to, ţe 

hranice říše v roce 19l4 byly vším moţným, jenom ne logickými. Neboť ve skutečnosti nebyly 

ani celistvé z pohledu celistvosti lidi německého národa, ani rozumnými z hlediska vojensko-
geografického. Nebyly výsledkem uváţeného politického jednání, nýbrţ pouze momentálními 

hranicemi v ţádném případě uzavřeného politického zápasu, ba zčásti dokonce dílem 

náhody. Se stejným právem, a ve spoustě případech s ještě větším právem by se dal z 

německé historie vytáhnout nějaký vzorový rok, a ve znovu nastolení tehdejších poměrů 

vysvětlit cíl určité zahraničně politické činnosti. Výše zmíněný poţadavek odpovídá zcela 

povaze našeho měšťanského světa, který nevlastní ani tu nejmenší nosnou politickou 
myšlenku do budoucnosti, a radši ţije spíše v minulosti, a sice v té nejbliţší. Zákon 

setrvačnosti je váţe na daný stav, nutí je odporovat jakýmkoliv změnám, aniţ by přitom 

aktivitu tohoto odporu přenesli přes tuto holou setrvačnost. A tak je samozřejmé, ţe 

politický horizont těchto lidí nikdy nepřekročí horizont roku 1914. Tím, ţe proklamují 

obnovení hranice z roku 1914 jako svůj politický, cíl, je stále spoutává s rozpadlým svazkem 
našich nepřátel. Jenom tak je vysvětlitelné, ţe osm let po světovém zápolení, kterého se 

státy zúčastnily s poměrně cizorodými cíli a tuţbami, stále ještě přeţívá koalice tehdejších 

vítězných mocností, ve více či méně uzavřené formě.  

     Všechny tyto státy byly svého času účastníky německého zhroucení. Obava před naší 

silou zahnala do pozadí veškeré sobectví a závist mezi jednotlivými mocnostmi. Spatřovali v 

moţném všeobecném pohřbení naší říše nejlepší ochranu před budoucím opětovným 
povstáním. Špatné svědomí a strach před silou našeho národa je tím nejtrvalejším pojítkem 

mezi jednotlivými články tohoto svazku. 

     A my je nezklamáváme. A zatímco naše měšťanstvo představuje jako svůj politický cíl pro 

Německo obnovení hranice z roku 1914, zaplašuje tím zpět do svazku našich nepřátel 

kaţdého potencionálního spojence, který by chtě přeskočit k nám, neboť tento musí mít 
strach, ţe bude izolovaný napaden, a ţe tím ztratí právo na ochranu jednotlivých států v 

rámci tohoto svazku. Kaţdý z těchto států se cítí být trefen a ohroţen touto parolou. Přitom 

je nesmyslná ve dvou ohledech:  

     1. Jelikoţ schází mocenské, bez kterých nemůţe být z výparů spolkových večerů 

přeměněna ve reálnou skutečnost a 

     2. I kdyby se nechala realizovat, byl by výsledek tak ţalostný, ţe by se pro ţivého Boha 
nevyplatilo kvůli tomu opět obětovat krev našeho národa. 

     Neboť ţe by znovuzískání hranice z roku 1914 muselo být spojeno s proléváním naší 

krve, nemůţe nikoho nechat na nejmenších pochybách. Pouze dětsky naivní bytosti by se 

mohly domnívat, ţe územní korektura naší vlasti by se dala provést podlézáním a prošením. 

A to nehledě na skutečnost, ţe podobný pokus by vyţadoval Talleyrandovu povahu, kterou 
nevlastníme. Jedna polovina naší politické existence se skládá z velmi prohnaných, avšak 

stejně tak bezcharakterních a vůbec vůči našemu národu nepřátelsky naladěných elementů, 

přičemţ druhá se oproti tomu skládá z dobromyslných, bezelstných a poddajných hlupáků. 

K tomu se ještě od vídeňského kongresu změnila doba: Jiţ to nejsou kníţata a kníţecí 



milenky, kteří šachuji a smlouvají o státních hranicích, nýbrţ neúprosný světový Ţid bojuje 

za svou nadnárodní nadvládu. Ţádný národ neodstraní tuto ruku ze svého chřtánu jinak, 

neţ pomocí meče. Pouze shromáţděná, koncentrovaná síla mocné, vzpínající se národní 

vášně dokáţe odolat tomuto mezinárodnímu zotročiteli národů. Takový proces je a vţdy 

zůstane krvavý. 

     Pakliţe se však vzdává pocta přesvědčení, ţe německá budoucnost tak nebo tak dosáhne 
nejvyššího naplnění, je nutno se o toto naplnění, přes všechny úvahy politických chytráků, 

snaţit jiţ nyní, a vytyčit a posléze i vybojovat jeho cíle. 

     Hranice z roku 1914 neznamenají pro budoucnost německého národa zhola nic. 

Nespočívá v nich ani záštita minulosti, ani síla pro budoucnost. Německý národ díky jim 

nezíská ani svou vnitřní celistvost, ani jimi nebude zajištěna jeho obţiva, a ani z vojenského 
hlediska tyto hranice nejsou nikterak účelné, ba ani uspokojitelné, a v poslední řadě 

nedokáţou ani vylepšit poměr, ve kterém se momentálně nacházíme vůči ostatním, nebo 

spíše lépe řečeno skutečným světovým mocnostem. Vzdálenost k Anglii se Tím nezkrátí, 

velikost Unie se tím nedosáhne, ba ani Francie tím nepocítí jakékoliv podstatné oslabení 

svého světově politického významu. 

     Pouze jedno by bylo jisté: I při sebevětším úspěchu by podobný pokus o znovuobnovení 
hranice z roku 1914 vedl pouze k vykrvácení našeho národa v takovém rozsahu, ţe pro 

skutečné zajišťující rozhodnutí a činy budoucnosti národa by nezbyla jiţ naprosto ţádná 

síla. Právě naopak, v opojení podobného mělkého úspěchu by se člověk zřekl dalších, daleko 

důleţitějších cílů, jako kdyby "národní čest" byla opravena, a komerčnímu vývoji by bylo 

otevřeno opět několik vstupních bran. 
     Oproti tomu se musíme my, národní socialisté, pevně drţet našeho zahraničně-

politického cíle, totiţ: Zajistit německému národu na této zemi přiměřený ţivotni prostor a 

půdu. A tato akce je jedinou, která před Bohem a našim německým potomstvem 

ospravedlňuje nasazení vlastní krve. Před Bohem do té míry, kterou jsme byli na této zemi 

stvořeni s údělem věčného boje za chléb náš vezdejší, jako bytosti, kterým není dáno nic 

zadarmo, a které své pozici vládců země vděčí své genialitě a odvaze, se kterou si tyto věci 
dokáţou vybojovat a ochránit. Před naším německým potomstvem pak tou měrou, ţe 

nebudeme prolévat ţádnou občanskou krev, ze které by pak nemohlo povstat tisíce našich 

dalších potomků. Země a půda, na které jednou budou moci němečtí sedláci vychovávat své 

syny plné síly, opravňuje dnešní nasazení synů, které jednou ospravedlní zodpovědné 

státníky, pronásledované současností, z obětování krve a národa. 
     Musím se přitom co nejostřeji ohradit proti oněm lidovým pisálkům, kteří v takovém 

získávání půdy spatřují "poškozování svatých lidských práv" a přiměřeně proti tomu také 

vystupují. Nikdy se neví, kdo za těmito typy stojí. Jisté je však, ţe zmatek, který tím 

způsobují, přichází velmi k duhu největším nepřátelům našeho národa. Takovým to 

postojem zločinně pomáhají oslabovat a ničit v našem národě vůli po jediném správném 

způsobu zastupování jeho ţivotních nezbytností. Neboť ţádný národ na tomto světě 
nevlastní ani jeden jediný čtvereční metr půdy z nějakého vyššího přání, nebo dle vyššího 

práva. Stejně jako jsou hranice Německa hranicemi náhodnými a hranicemi momentálními z 

hlediska příslušného politického zápasu dané doby, stejně tak je tomu i s hranicemi 

ţivotních prostorů jiných národů. A pouze bezmyšlenkovému tupci můţe uspořádání 

povrchu zeměkoule připadat ţulově neměnné. Ve skutečnosti však v kaţdé době 
představovalo pouze klidový bod v neustálém vývoji, vytvořený trvalým vývojem ohromných 

přírodních sil, aby snad jiţ zítra větší silou zhouby zaţili svou přeměnu, jak v ţivotě národů, 

tak i v uspořádání hranic. 

     Státní hranice jsou vytvářeny člověkem, a člověkem jsou také přetvářeny. 

     Skutečnost úspěchu nabytí přílišného území skrze určitý národ není ţádným vyšším 

závazkem pro jeho věčné stvrzení. Dokazuje maximálně sílu dobyvatele a slabost 
podmaněného. A pouze v této síle spočívá samotné právo. Pakliţe dnešní německý národ, 

nacpaný na nemoţné ploše, jde vstříc ţalostné budoucnosti, není to v ţádném případě 

nařízení osudu, jako spíš vzepření se uváţlivému chování. A stejně jako německému národu, 

tak ani jinému národu ţádná vyšší moc nepřidělila více země a půdy, a ani ho skutečností 

tohoto nespravedlivého rozděleni půdy neurazila. Stejně jako naši předchůdci tuto zemi, na 
které dnes ţijeme, nedostali darem z nebes, nýbrţ si ji museli s nasazením ţivota vybojovat, 

tak i nám v budoucnu ţádné národní milosrdenství nepřidělí půdu a tím i moţnost existence 

našeho národa, nýbrţ si ji budeme muset vybojovat pomocí vítězícího meče. 



     Tak jako dnes rozpoznáváme veškerou nutnost střetu s Francií, zůstane to ve větší linii 

tak nebo tak bezúčelné, jestliţe se v tom vyčerpá cíl naší zahraniční politiky. Můţe to mít a 

bude mít smysl pouze tehdy, kdyţ to zajisti rozšíření ţivotního prostoru našeho národa v 

Evropě. Neboť řešení této otázky nespatřujeme v získání kolonii, nýbrţ výhradně v získání 

osídlovacího prostoru, který by rozšířil základní plochu naší domoviny. Tím by osidlovatelé 

získali nejen vřelý vztah ke kmenové zemi, nýbrţ celková plocha by zajišťovala ony výhody, 
které spočívají v její sjednocené velikosti. 

     Národní hnutí nesmí být právníkem jiných národů, nýbrţ musí být čelní bojovník 

vlastního národa. Jinak je naprosto zbytečné, a nemá pak naprosto ţádné právo hovořit o 

minulosti. Neboť pak jedná jako ona. Stejně jako byla stará německá politika chybně 

určována z dynastického hlediska, tak nesmí být v budoucnu vedena touto lidovou 
bezmyšlenkovitostí celosvětových pocitů. 

     My, národní socialisté, však musíme dojít ještě dále: Právo na zemi a půdu se můţe stát 

povinností, pakliţe se existence daného národa bez rozšíření jeho ţivotního prostoru zdá být 

zasvěcena zániku. A obzvláště pak tehdy, nejedná-li se o nepatrný negrovský nárůdek, 

nýbrţ o germánskou matku veškerého ţivota, který dnešnímu světu vtiskl jeho kulturní 

podobu. Německo se buďto stane světovou velmoci, a nebo přestane zcela existovat. Ke 
světové velmoci však potřebuje onu velikost, která mu v dnešní době dá potřebného 

významu a svým obyvatelům zajisti existenční moţnosti. 

     Tím děláme my, národní socialisté tlustou čáru za zahraničněpolitickou orientací naší 

předválečné doby. Začínáme tam, kde se skončilo před šesti staletími. Zastavujeme věčný 

germánský tah na jih a na západ Evropy a obracíme své zraky na prostor na východě. S 
konečnou platnosti uzavíráme předválečnou koloniální a obchodní politiku a přecházíme k 

politice půdy pro budoucnost. 

     Pakliţe však dnes v Evropě hovoříme o nové zemi a půdě, musíme v první řadě myslet na 

Rusko a jeho okolní podmaněné státy. 

     Samotný osud se nám zdá kynout svým ukazováčkem. Tím ţe se Rusko vydalo do rukou 

bolševismu, uzmulo ruskému národu onu inteligenci, která doposud tvořila a garantovala 
jeho státní existenci. Neboť organizace ruského státního útvaru nebyla výsledkem 

státněpolitických schopností slovanství v Rusku, nýbrţ spíše nádherný příklad 

státotvorného působení germánských prvků v méněcenné rase. A tak vznikala celá řada 

mocných říší na tomto světě. Niţší národy s germánskými organizátory a pány coby jejich 

vůdci se více neţ jedenkrát spojili do obrovských státních útvarů, a zůstali zachovány tak 
dlouho, dokud se udrţelo rasové jádro státotvorné rasy. Po celá staletí ţilo Rusko z tohoto 

germánského jádra svých horních vedoucích vrstev. Toto jádro dnes můţe být povaţováno 

za zcela vymýcené a vymazané. Na jeho místo nyní nastoupil Ţid. Stejně jako je pro Rusy 

nemoţné zbavit se vlastní silou tohoto ţidovského útisku, tak je pro Ţida nemoţné na trvalo 

udrţet tuto ohromnou říši. On sám není ţádným organizačním prvkem, nýbrţ pouze 

fermentem rozkladu. Ohromná říše na východě je zralá ke zhroucení. A konec ţidovského 
panství v Rusku, bude znamenat také konec ruského státu jako takového. Jsme vyvoleni 

osudem býti svědky této katastrofy, která bude tím největším ztvrzením správnosti národní 

rasové teorie. 

     Našim úkolem, posláním národně socialistické hnutí je však přivést náš národ k 

takovému politickému poznání, nespatřovat svou budoucnost v opojném účinku nového 
Alexandrova taţení, nýbrţ spíše v pilné práci německého pluhu, kterému půdu můţe zaručit 

pouze dobře nabroušený meč. 

     Je samozřejmé, ţe ţidovstvo vyhlásilo takové politice nejtěţší odpor. Více neţ kdo jiný cítí 

význam tohoto jednání pro svou vlastní budoucnost. Právě tato skutečnost by měla všechny 

skutečně národně smýšlející muţe poučit o správnosti takovéto nové orientace. Bohuţel 

pravdou je pravý opak. Nejenom v národně německých, nýbrţ dokonce i v "lidových" kruzích 
se o této myšlence takové východní politiky vedou prudké spory, přičemţ se člověk odvolává, 

jako v podstatě vţdy při podobných příleţitostech, na někoho většího. Je citován 

Bismarckův duch, aby se zakryla politika, která je stejně nesmyslná, jako nemoţná, a pro 

německý národ i nejvyšším stupněm škodlivá. Bismarck sám vţdy kladl obrovský důraz na 

dobré vztahy s Ruskem. To je podmíněně zcela správné. Avšak nesmíme přitom zapomínat 
na to, ţe stejně velký důraz kladl i na vztahy např. s Itálií, a ţe ten samý pan Bismarck se 

kdysi spojil s Itálií, a to jen proto, aby mohl lépe vyřídit Rakousko. Proč se dále neprosazuje 

také tato politika? "Neboť dnešní Itálie není tehdejší Itálií", zněla by zřejmě odpověď. Dobrá. 

Ale potom mi váţení pánové dovolte námitku, ţe dnešní Rusko jiţ také není dřívějším 



Ruskem. Bismarcka by nikdy nenapadlo, principiálně takticky vytyčit jednou pro vţdy 

určitou politickou cestu. Byl spíše mistrem okamţiku, neţ aby se sám takto uvázal na 

určitou záleţitost. Otázka tedy nesmí znit: Co by tehdy Bismarck udělal?, nýbrţ spíše: Co by 

udělal dnes? A na tuto otázku je jasná odpověď. Při svém politickém důvtipu by se nikdy 

nespojil se zemí, která je odsouzena k zániku. 

     Ve zbytku Bismarck jiţ svého času pohlíţel na německou koloniální a obchodní politiku 
se smíšenými pocity, neboť zprvu mu záleţelo pouze na tom, aby byla umoţněna 

konsolidace a vnitřní upevnění jím vytvořeného státního útvaru. To bylo také jediným 

důvodem, proč tehdy uvítal ruské krytí zad, které mu uvolnilo obě ruce směrem na západ. 

Ovšem to, co tehdy bylo Německu k uţitku, přineslo by mu dnes ty nejtěţší škody. 

     Jiţ v letech 1920/21, kdy mladé národně socialistické hnutí pomalu začalo překračovat 
svůj politický horizont, a tu a tam bylo oslovováno jako osvobozovací hnutí německého 

národa, byl z různých stran činěn pokus, spojovat naše hnutí s osvobozeneckými stranami 

jiných zemí. To spočívalo ve směru mnohými propagovaného "svazu utlačovaných národů". 

Přitom z jednalo především o zástupce jednotlivých balkánských států, dále pak o různé 

Egypťany a Indy, kteří na mne vţdy působili jako ţvaniví chvástalové, bez jakéhokoliv 

reálného pozadí. Ale existovalo nemálo Němců, obzvláště v mezinárodním táboře, kteří se 
těmito nafoukanými orientálci nechali oslepit a v kaţdém přiběhlém indickém, či egyptském 

studentovi spatřovali dalšího důleţitého "zástupce" Indie nebo Egypta. Tito lidé si naprosto 

vůbec neuvědomovali, ţe se ve většině případech jedná o osoby, za kterými nestojí naprosto 

nic, kteří především nikdy nikým nebyli autorizováni, neuzavřeli s nikým ţádnou smlouvu, 

takţe praktický výsledek jakéhokoliv jednání s těmito lidmi se rovnal nule, pakliţe si někdo 
nechtěl připsat zvláštní ztrátu vlastního času. Já jsem se vţdy stavěl proti těmto pokusům. 

Nejenom ţe jsem měl spoustu hodnotnější práce, neţ ztrácet týdny neplodnými rozhovory, 

nýbrţ povaţoval jsem za velmi škodlivé, obzvláště jednalo-li se o takovéto neautorizované 

zástupce těchto národů. Jiţ v dobách míru bylo dost hrozné, ţe německá politika 

spojeneckých smluv z důvodů absence aktivních útočných úmyslů skončila v defenzivním 

spolku starých, pensionovaných států. Stejně tak i svazek s Rakouskem a s Tureckem 
sebou přinesl jen málo potěšujícího. Zatímco se všechny velké průmyslové a vojenské státy 

sdruţovaly do útočných svazů, posbíralo se několik starých, impotentních státních útvarů, a 

z tohoto k zániku určeného harampádí se pak měla vytvořit hráz aktivní světové koalici. 

Německo za tento zahraničněpolitický omyl obdrţelo krutý účet. Avšak zřejmě ani tento 

krutý účet se nezdá býti dostatečně krutým, aby našim věčným fantastům zabránil v tom 
dělat opět ty samé chyby. Neboť pokus odzbrojit pomocí "svazu utlačovaných národů" 

nejmocnějšího vítěze, je nejenom směšný, nýbrţ také zhoubný. Je to zhoubné, neboť náš 

národ je tím neustále odváděn od skutečně reálných moţností, a místo toho se oddává 

neustálým fantastickým, přesto však neplodným nadějím a iluzím. Dnešní Němec se 

skutečně podobá topicímu se, který se chytá kaţdého stébla. Přitom se mnohdy jedná o 

skutečně vzdělané lidi. Jakmile se někde objeví bludička neskutečné naděje, dají se tito lidé 
okamţitě do poklusu, aby tento přelud chytili. Ať jiţ takovýto svaz utlačovaných národů, 

lidový spolek, či kdo jiný přijde s jakýmkoliv nesmyslem, vţdy se najde několik tisíc duší, 

kteří jim uvěří. 

     Vzpomínám si na naděje, které byly jak dětinské, tak i nepochopitelné, jenţ se náhle 

objevily v národních kruzích v letech 1920/21, totiţ ţe Anglie stojí v Indii krátce před svým 
zhroucením. Nějací asijští podvodníci, a pro mne za mne i třeba skuteční indičtí bojovníci za 

svobodu, kteří se tehdy potulovali po Evropě, dokázali obalamutit jinak velmi rozumné lidi 

svými utkvělými myšlenkami, ţe britská koloniální říše, jejíţ těţiště se nachází právě v Indii, 

stojí právě tam krátce před svým zhroucením. A ţe i v tomto případě bylo přání otcem 

myšlenky, to jim nedošlo ani v nejmenším. Stejně tak i pošetilost jejich vlastních nadějí. 

Neboť tím, ţe zhroucením anglické nadvlády v Indii očekávali konec celé britské světové říše 
a anglické moci, sami pouze přiznávají, ţe Indie má pro Anglii enormní význam. 

     Tato ţivotné důleţitá otázka však zřejmě nemohla být známa pouze jako největší 

tajemství pouze v kruhu německých lidových básníků, nýbrţ věděli o ní zřejmě i samotní 

strůjci anglické historie. Je skutečně dětinské věřit tomu, ţe v Anglii si nedokáţou být 

vědomi významu indického císařství pro britskou světovou unii. A je špatným znamením 
naprostého nepoučení se z poslední války a naprostého přehlíţení a zneuznání anglosaské 

rozhodnosti, pokud si někdo chce namlouvat, ţe by Anglie jen tak, bez nasazení těch 

nejposlednějších moţných prostředků nechala Indii jít si vlastní cestou. Dále je to důkaz pro 

naprostou neznalost, kterou Němci mají o způsobu britské správy této říše. Anglie ztratí 



Indii teprve tehdy, buďto pokud sama ve své správě propadne rasovému rozkladu (to je v 

dnešní Indii naprosto vyloučené), nebo pokud k tomu bude donucena mečem nějakého 

silnějšího protivníka. Indickým rebelům se toto nikdy nepodaří. Jak těţké je porazit Anglií, 

to Německo poznalo dosti velkou měrou. Nehledě na to, ţe jako Germán vidím Indii pod 

nadvládou Anglie radši, neţ pod nadvládou nějaké jiné mocnosti. 

     Stejně ţalostné jsou naděje na povstání v Egyptě. "Svatá válka" můţe našim německým 
hlupákům nahánět příjemnou hrůzu, ţe jsou také jiní připraveni za nás obětovat svou krev, 

Neboť tyto spekulace byly, upřímně řečeno, vţdycky tichým otcem podobných nadějí, avšak 

ve skutečnosti by vzala rychlý konec za palby britských kulometů a výbuchů jejich min. Je 

právě nemoţné porazit pomocí koalice všemoţných mrzáků mocný stát, který je rozhodnut 

za svou existenci obětovat, pokud to bude nutné, i tu poslední kapku své krve. Jako 
národnostní muţ, který hodnotu lidstva cení dle rasového základu, nemohu jiţ z hlediska 

rasové méněcennosti spojit osud svého národa s těmito takzvanými utlačovanými národy. 

     Stejný názor musíme však dnes zaujmout i vůči Rusku. Současné Rusko, zbavené 

germánské horní vrstvy je, zcela nezávislé na úmyslech jeho nových pánů, není ţádným 

spojencem pro boj za svobodu německého národa. Z čistě vojenského hlediska, by byl poměr 

v případě války Německa a Ruska proti západní Evropě, a tím zřejmě i proti celému zbytku 
světa, přímo katastrofální. Boj by neprobíhal na ruském, nýbrţ na německém území, aniţ by 

Německo mohlo doufat v jakoukoliv účinnou podporu ze strany Ruska. Mocenské 

prostředky současné Německé Říše jsou tak směšné a pro boj směrem ven tak nemoţné, ţe 

by jakákoliv obrana hranic proti západní Evropě včetně Anglie byla zhola nemoţná, a 

především pak německá průmyslová oblast by byla bezbranně vydána na pospas 
koncentrovanému úderu našeho nepřítele. K tomu ještě přichází ta skutečnost, ţe mezi 

Německem a Ruskem leţí polský stát, který se zcela nachází ve francouzských rukou. V 

případě německo ruské války proti západní Evropě by Rusko muselo nejdříve porazit Polsko, 

neţ by mohlo přisunout své první vojáky na německou frontu. Přičemţ se nejedná ani tak o 

vojáky, jako spíš o technické vybavení. V tomto případě by se jednalo o ještě strašnější 

opakování situace během světové války. Stejně jako tehdy byl německý průmysl 
vypumpován kvůli našim slavným spojencům, a Německo muselo technickou válku zastat 

skoro zcela samo, tak by i v této válce Rusko naprosto zklamalo jako technický faktor. 

Všeobecné motorizaci světa, která bude v příští válce hrát rozhodující roli, bychom se v 

ţádném případě nemohli postavit na odpor. Neboť nejenom ţe Německo je v této velmi 

důleţité oblasti velice pozadu, ale i z toho mála co vlastní, by ještě část muselo obdrţet 
Rusko, takţe by dnes ani jedna jediná fabrika nevlastnila své vlastní nákladní vozidlo. Tím 

by však takový boj nabyl charakteru poráţky dobytka. Německé mládí by vykrvácelo ještě 

hůře neţ kdysi, neboť jako vţdy by spočívala veškerá zátěţ boje pouze na nás, a výsledkem 

by byla zase jenom neodvratitelná poráţka. 

     Avšak vezměme si i ten případ, ţe by se stal zázrak, a tento zápas by neskončil našim 

naprostým zničením, bylo by konečným výsledkem zase jenom to, ţe vykrvácený německý 
národ opět zůstal obklíčen obrovskými mocnostmi, jeho pozice by se tím ani v nejmenším 

nezměnila. 

     Jen ať nyní nikdo nenamítá, ţe při spojenectví s Ruskem se hned nemusí myslet na 

válku, a kdyţ, tak se na ni člověk přeci můţe v lidu připravit. Ne. Kaţdé spojenectví, ve 

kterém není zakotven úmysl válečného souboje, je nesmyslné a bezcenné. Spojenectví se 
uzavírá pouze z důvodu boje. A i kdyţ střetnutí v době uzavření spojenecké smlouvy leţí v 

daleké budoucnosti, úmysl válečné zápletky je v ni zakotven jiţ od samého počátku. A snad 

si nikdo nemůţe myslet, ţe by nějaká jiná mocnost smysl takovéhoto spojenectví chápala 

nějak jinak. Německo ruská koalice zůstane buďto na papíře, a tím je pro nás neúčelnou a 

zbytečnou, a nebo bude přeměněna z písmen smlouvy ve zřetelnou skutečnost a ostatní svět 

bude varován. Jak směšné by bylo věřit, ţe Anglie s Francii by celá desetiletí vyčkávali, neţ 
německo ruská koalice úspěšně dovrší technické přípravy k tomuto boji. Ne, bleskurychle 

by se přes Německo přehnal ohromný uragán. 

     A tak jiţ ve skutečnosti uzavření spojenecké smlouvy s Ruskem spočívá poučení o další 

válce. Jejím výsledkem by byl konec Německa. K tomu přichází ještě následující: 

     1. dnešní vládci Ruska ve skutečnosti vůbec neuvaţují o uzavření podobného svazku, a o 
jeho dodrţování. Nesmíme zapomínat, ţe panovníci dnešního Ruska jsou krveţízniví odporní 

zločinci, ţe se jedná o vyvrhele lidstva, který zvýhodněn okolnostmi tragické hodiny 

převálcoval obrovský stát, a ve své odporné krvelačnosti vyvraţdil a vyhubil miliony své 

dřívější inteligence, a v průběhu necelých deseti let nastolil nejhorší tyranii všech dob. 



Nemělo by se zapomínat, ţe tito vládci přísluší k národu, který dohromady spojuje směs 

bestiální krutosti a nepochopitelné prolhanosti, a dnes se cítí ještě více neţ kdy jindy, být 

povolán k tomu, vnutit tuto krvavou tyranii celému zbytku světa. Nemělo by se zapomínat, 

ţe Ţid, který dnes Rusko bezezbytku ovládá, v Německu nespatřuje ţádného spojence, nýbrţ 

pouze stát odsouzený ke stejnému osudu. Nikdo přece neuzavře ţádnou smlouvu s 

partnerem, jehoţ jediným zájmem je zničení toho druhého. A nikdo neuzavře smlouvu se 
subjektem, kterému není ţádná smlouva dost svatá, který nespočívá na tomto světě jako 

zástupce cti a upřímnosti, nýbrţ jako reprezentant lţi, podvodu, zlodějny, drancování, 

plenění. Pokud člověk věří, ţe s parazity se dají uzavírat nějaké smlouvy, pak se to podobá 

pokusu onoho stromu, který ke své výhodě uzavřel dohodu s jmelím. 

     2. Nebezpečí, kterému jednou podlehlo Rusko, hrozí neustále i Německu. Pouze 
měšťácký pošetilec by si mohl namlouvat, ţe bolševismus je zaţehnán. Svým povrchním 

myšlením nemá ani potuchy o tom, ţe se zde jedná o pudový proces, to znamená, o touhu 

po ovládnutí světa ţidovským národem, který je stejně přirozený, jako snaha Anglosasů o 

svou nadvládu na této zemi. A jako jde Anglosas svou cestou, a svými prostředky si 

vybojovává svá vítězství, stejně tak to činí i Ţid. Jde svojí cestou, cestou vkrádání se do 

cizího národa a jeho postupného vnitřního nahlodávání, a bojuje svými zbraněmi, lţí a 
pomluvou, trávením a roztrháním, pomalu svůj boj přiostřuje, aţ do úplného krvavého 

vyhlazení nenáviděného nepřítele. V ruském bolševismu musíme spatřovat provedený pokus 

ţidovstva o uchopeni světové nadvlády ve dvacátém století, stejně, jako se o to pokoušel v 

dřívějších dobách jinými, byť vnitřně naprosto spřízněnými způsoby. Jeho snahy jsou 

hluboce zakořeněny ve způsobu jeho existence. Jiný národ je schopný zříci se své touhy po 
rozšiřování své moci, pokud k tomu není donucen vnějšími okolnostmi, a pakliţe 

nepropadne impotenci z důvodu projevu stáří. Netoliko Ţid, ten neuhne ze své cesty ke 

světové diktatuře z důvodu sebeodříkání, nebo ţe by, potlačil svoji touhu. Také on bude ze 

své dráhy sraţen buďto nějakou vnější silou, nebo jeho nadvláda bude zničena vlastním 

odumíráním. Impotence národů, jejich vlastní smrt stářím, to vše je zdůvodněno v jejich 

čistotě krve. A tu si Ţid hájí lépe, neţ jakýkoliv jiný národ na světě. Tím jde svou osudovou 
cestou stále dále, dokud se mu do ní nepostaví jiná, mocnější síla, a pomocí děsivého 

zápasu tohoto agresora nebes srazí opět zpátky k Luciferovi. 

     Německo je dnes dalším velkým bojovým cílem bolševismu. Potřebuje veškeré síly nějaké 

mladé misionářské myšlenky, aby náš národ byl ještě jednou vyrván ze smrtelného sevření 

tohoto mezinárodního hada a aby bylo zabráněno zamořování naší krve. Takto uvolněné síly 
národa pak budou moci být vyuţity k upevnění naší národní pospolitosti, která musí do 

daleké budoucnosti navţdy zabránit opakování poslední katastrofy. Pakliţe by člověk měl 

dosáhnout tohoto cíle, bylo by holým šílenstvím spojit se s mocí, která má za svého pána 

úhlavního nepřítele naší nejbliţší budoucnosti. Jak by se měl náš vlastní národ uvolnit z 

pout tohoto jedovatého objetí, kdyţ by se do něho dobrovolně odebíral? Jak by měl být 

marxismus našemu německému dělnictvu představen coby nejprokletější zlořád lidstva, 
kdyţ by se naše vedení spojilo s organizátory tohoto výplodu pekla, čímţ by je vlastně 

všeobecně uznalo? S jakým právem pak někdo odsuzuje široké vrstvy za sympatie k onomu 

světonázoru, kdyţ si vůdci státu za své spojence zvolí zástupce tohoto světonázoru? 

     Boj proti ţidovské bolševizaci světa vyţaduje zaujmutí jasného stanoviska k sovětskému 

Rusku. Čert se nedá vyhánět ďáblem.  
     Kdyţ dnes lidové kruhy básní o spojenectví s Ruskem, měly by se dobře porozhlídnout v 

Německu kolem sebe a uvědomit si, jakou podporu by pro své jednání nalezli. Nebo snad 

spatřují poţehnané jednání pro německý národ takové, které doporučuje a vyţaduje 

mezinárodní marxistický tisk? Odkdy bojují lidovci s výzbrojí, kterou nám podává Ţid coby 

zbrojnoš? 

     Staré Německé Říši by se dala udělat hlavní výčitka ohledně politiky spojeneckých 
smluv: ţe zničila veškeré vztahy neustálým přebíháním sem tam, chorobnou slabostí 

zachránit světový mír za kaţdou cenu. Avšak jedna zásluha se jí nedá upřít, totiţ ţe 

nezachovala dobré vztahy s Ruskem. 

     Otevřeně se přiznávám k tomu, ţe bych jiţ před válkou povaţoval za správné, kdyby se 

Německo zřeklo nesmyslné koloniální politiky a obchodní a válečné flotily, a ve spojenectví s 
Anglii by se postavilo Rusku, a tím by přešlo od pochybné celosvětové politiky k rozhodné 

evropské politice kontinentálního nabývání nové půdy. Nezapomenu na neustálé nestoudné 

hrozby, které si tehdejší panslovanské Rusko dovolovalo vysílat Německu, nezapomenu na 

neustálou mobilizaci problémů, jejichţ jediným cílem bylo uráţení Německa, namohu 



zapomenout na náladu ruského veřejného mínění, které se jiţ před válkou předhánělo v 

nenávistí naplněných výpadech proti našemu národu a Říši, nemohu zapomenout na velký 

ruský tisk, který neustále básnil o Francií, a ne o nás. 

     Přes to všechno existovala před válkou ještě druhá moţnost, mohli jsme se opřít o Rusko 

a obrátit se proti Anglií. Dnešní poměry jsou naprosto jiné. Jestliţe však bylo ještě před 

válkou moţné se za odloţení stranou všech moţných pocitů spojit s Ruskem, dnes jiţ tato 
moţnost neexistuje. Ručička světových dějin mezitím poskočila o něco dopředu, a mocnými 

údery nám ohlašuje onu hodinu,ve které bude muset tak nebo tak být rozhodnuto o osudu 

našeho národa. Konsolidace, která momentálně probíháŤ u všech velkých států této planety, 

je pro nás tím posledním varováním zastavit se, a vyvést náš národ ze světa snění opět do 

světa tvrdé reality, a vytyčit cestu směrem k budoucnosti, která starou Říši přivede opět k 
novému rozkvětu. 

     Pakliţe se nové národně socialistické hnutí vzhledem k těmto obrovským a důleţitým 

úkolům oprostí všech iluzí, a zdravý rozum prohlásí za svého jediného vůdce, můţe se 

katastrofa roku 1918 jednoho dne stát nezměrným poţehnáním pro budoucnost našeho 

národa. Z tohoto rozvratu se náš národ můţe dostat k naprosto nové zahraničněpolitické 

orientaci, a pakliţe bude z vnitřku upevněn pomocí nového světonázoru, můţe pak také z 
vnějšku dojít ke konečné stabilizaci své zahraniční politiky. Potom by konečně mohl získat 

to, co vlastní Anglie a dokonce i Rusko, a co neustále vyrovnává Francií, a umoţňuje jí dělat 

konečné správné závěry ohledně jejích zájmů, totiţ: politický testament. 

     Politický testament německého národa pro jednání směrem ven by však měl být, a musí 

být jednou pro vţdy smysluplný:  
     Nikdy nestrpět vznik dvou kontinentálních mocností v Evropě. V kaţdém pokusu, 

zorganizovat na německých hranicích druhou vojenskou mocnost, a byť by to bylo pouze 

vytvořeni státu s vojenskými předpoklady, je nutno vnímat jako útok proti Německu a 

spatřovat v tom ne právo, nýbrţ přímo povinnost postavit se na odpor všemi prostředky, 

zbraně nevyjímaje, a vzniku takového státu zabránit, resp. Pokud tento jiţ vznikl opět ho 

zničit. Postarat se o to, aby síla našeho národa nebyla roztroušena někde po koloniích, 
nýbrţ aby spočívala na domácí půdě v Evropě. Nepovaţovat Říši nikdy za jistou, pokud 

nebude sto zajistit kaţdému potomku našeho národa na několik staletí jeho vlastní kus 

půdy a země. Nikdy nezapomenout na to, ţe nejsvětějším právem na této zemi je právo na 

půdu, kterou chce člověk obhospodařovat, a nejsvětější obětí je krev, která je za tuto půdu 

prolévána. Nechtěl bych tyto úvahy ukončit, aniţ bych ještě nepoukázal na samotné 
spojenecké moţnosti, které se nám momentálně v Evropě naskytují. Jiţ v předchozí kapitole 

jsem ohledně německé politiky spojeneckých smluv naznačil jako vhodné partnery Anglii a 

Itálií, jako jediné moţné státy v současné Evropě. Uţší vztahy s těmito by pro nás mohly být 

hodné usilování a mnohoslibné. Na tomto místě bych se chtěl dotknout ještě vojenského 

významu takovéhoto spojenectví. 

     Vojenské důsledky takovéhoto spojenectví by ve všem byly naprosto opačné jako v 
případě spojenectví s Ruskem. Nejdůleţitější je nejprve ta skutečnost, ţe sblíţení s Anglií a 

Itálií v sobě nenese ţádné válečné nebezpečí. Jediná mocnost, která by jako oponent proti 

tomuto spojenectví přicházela do úvahy, Francie, by nebyla schopna se mu postavit. Tím by 

však spojeneckému svazku Německa byla dána moţnost v naprostém klidu provést ony 

opatření, která by v rámci takové koalice museli být uskutečněny ke konečnému zúčtováni s 
Francií. Neboť nejvýznamnější na podobném svazku by bylo to, ţe by Německo nebylo 

vydáno na milost náhlé nepřátelské invazi, nýbrţ ţe by se nepřátelská aliance, která nám 

přinesla tolik neštěstí, sama roztříštila, a tím by náš úhlavní nepřítel našeho národa, 

Francie, zůstala naprosto izolovaná. I kdyby tento úspěch měl zprvu pouze morální účinek, 

stačilo by, aby byla Německu takovou mírou dána netušící volnost pohybu. Neboť zákon 

obchodu by nyní spočíval v rukou nového evropského německo anglicko italského 
spojenectví a ne jako doposud ve francouzských. 

     Dalším úspěchem by bylo, ţe by Německo jedním rázem bylo zbaveno své nepříznivé 

strategické pozice. Na jedné straně mohutná ochrana boků, naprosté zajištění přísunu 

potřebných potravin a přírodních materiálů, na straně druhé by bylo blahodárným účinkem 

takovéhoto nového uspořádání států. 
     Snad ještě důleţitější by byla ta skutečnost, ţe nové společenství států by v sobě 

zahrnovalo v mnoha směrech se navzájem doplňující technické moţnosti. Poprvé v historii 

by Německo získalo spojence, kteří by jako pijavice nevysávali německý průmysl, nýbrţ by 

svým dílem naopak mohli přispět ke skvělému doplnění naší technické výzbroje. 



     A neměla by se přehlédnout ani poslední skutečnost, ţe se v obou případech jedná o 

spojence, kteří se ani za mák nedají srovnat s Tureckem, nebo dnešním Ruskem. Největší 

světová mocnost této země a nejmladší národní stát budou skýtat pro boj v Evropě zcela jiné 

předpoklady, neţ líné státní mrtvoly, se kterými se Německo spojilo během poslední války. 

     Zajisté existuje, jak jiţ jsem se zmínil v minulé kapitole, spousta velkých problémů, které 

hovoří proti takovémuto svazku. Avšak bylo snad vytvoření dohody těţším dílem? To, co se 
povedlo králi Eduardovi VII., dílem skoro proti přirozeným zájmům, se musí, a také povede i 

nám, pokud nás poznatky o nutnosti takovéhoto vývoje nadchnou k tomu, abychom se v 

rozumném sebepřekonání rozhodli pro takové jednání. A to bude moţné právě v tom 

okamţiku, kdy se člověk, naplněn nabádavou nouzí, místo zahraničně politické bezcílnosti 

posledních desetiletí, vydá na jedinou cílevědomou cestu a na této i setrvá. Budoucím cílem 
naší zahraniční politiky nesmí být západní či východní orientace, nýbrţ východní politika ve 

smyslu získávání potřebné domoviny pro náš německý národ. Jelikoţ je k tomu zapotřebí 

síly, kterou nám náš úhlavní nepřítel Francie neúprosně škrtí a olupuje nás o ni, musíme 

na sebe vzít oběť, která je ve svých důsledcích vhodná k tomu, přispět ke zničení 

francouzských snah o rozpínání se v Evropě. Kaţdá mocnost, která vnímá francouzskou 

snaho nadvlády na kontinentě jako neúnosnou, je našim přirozeným spojencem. Ţádná 
cesta k takovéto mocnosti pro nás nesmí být těţká, a ţádné odříkání se nám nesmí zdát 

nevyslovitelné, pakliţe by nám jejich výsledek nabízel byť i tu nejmenší moţnost poraţení 

našeho nejkrutějšího nenávistníka. Přenechejme pak hojení našich drobných jizev 

tlumícímu účinku času, kdyţ jsme dokázali ty největší vypálit a zavřít. 

     Samozřejmě, ţe dnes propadáme nenávistí naplněnému spílání nepřátel našeho národa 
ve svém nitru. Avšak my, národní socialisté se tímto nesmíme nechat odradit od hlásání 

toho, co je dle našeho nejvnitřnějšího přesvědčení naprosto nutné. Musíme se dnes hold 

postavit proti proudu veřejného mínění, které je s vyuţitím německé bezmyšlenkovitosti 

omámeno ţidovskou záludností. Hold se čas od času kolem nás dmou divoké a nebezpečné 

vlny, avšak, kdo plave po proudu je snáze přehlédnutelný neţ ten, který se dere proti 

proudu. Dnes jsme pouze skaliskem, za pár let nás však osud můţe povznést na hráz, o 
kterou se všeobecný proud roztříští, aby pak byl sveden do nového řečiště. 

     Proto je velice nutné, aby národně socialistické hnutí bylo v očích celého zbytku světa 

spatřováno jako nositel určitých politických cílů. Kaţdý musí jiţ od pohledu rozpoznat, co s 

námi nebesa zamýšlejí. 

      
NUTNÁ OBRANA JAKO PRÁVO 

 

     Se sloţením zbraní v listopadu 1918 byla zavedena politika, která z lidského hlediska 

musela postupně vést k naprostému podmanění. Historické příklady podobného druhu nám 

ukazují, ţe národy, které bez naléhavých důvodů sloţily zbraně, radši v pozdější době přijaly 

jakékoliv poníţení a útisk, neţ aby se pomocí násilí pokusily o změnu jejich tristního osudu. 
     To je lidsky vysvětlitelné. Chytrý vítěz své poţadavky rozdělí, pokud je to moţné, 

poraţenému vţdy na části. Můţe pak u národa, který ztratil svůj charakter, a to je kaţdý 

který se dobrovolně vzdá, počítat s tím, ţe ho v tomto jednotlivém útlaku nenapadne chopit 

se opět zbraní a bránit se. Čím více útlaků z tohoto hlediska bude přijato, tím 

neopodstatněnější se pak lidem jeví, bránit se vůči kaţdému novému, zdánlivě jednotlivému 
útlaku, kdyţ uţ tak ve vší tichosti snáší tolik jha a utrpení. 

     Zánik Kartága je nejstrašnějším příkladem takovéhoto pomalého samozaviněného zničení 

vlastního národa. 

     Ve svém "Trojím vyznání" vyzdvihuje Clausewitz nedostiţným způsobem tuto myšlenku a 

zvěčňuje jí kdyţ praví: 

     "Ţe poskvrnění hříchem zbabělého podrobení se nedá nikdy smazat, ţe tyto kapky jedu v 
krvi národa přecházejí na potomstvo a ochromují a podrývají tak sílu svého potomstva", a ţe 

oproti tomu "sám zánik této svobody po krvavém a hrdinském boji zajišťuje znovuzrození 

národa a je semínkem ţivota, ze kterého jednoho dne vyrazí kořeny nového mohutného 

stromu." 

     Samozřejmě, ţe národ, který ztratil svůj charakter a svoji čest, toto ponaučení vůbec 
nezajímá. Neboť kdo si to bere k srdci, nemůţe nikdy klesnout tak hluboko, nýbrţ zhroutí se 

pouze ten, kdo na to zapomíná a nebo o tom nechce nic slyšet. Přičemţ u nositelů 

bezcharakterního podmanění se, se nedá očekávat, ţe by náhle šli do sebe, a ţe by z důvodu 

svého rozumu a lidských zkušeností náhle jednali jinak neţ doposud. Právě naopak, ti 



budou toto ponaučení odmítat tak dlouho, dokud si celý národ definitivně nezvykne na svůj 

otrocký úděl, nebo dokud se lepší síly neprotlačí na povrch, aby zlořečenému utlačovateli 

samy vyrvaly moc z ruky. V první řadě se těmto lidem nedaří tak špatně, neboť často obdrţí 

od chytrých utlačitelů úřad dozoru nad otroky, přičemţ se pak tyto bezcharakterní povahy 

chovají ke svému vlastnímu lidu daleko krutěji, neţ nějaká cizí bestie, dosazená samotnými 

pokořiteli. 
     Vývoj od roku 1918 nám nyní ukazuje, ţe naděje na získání přízně vítěze dobrovolným 

podmaněním se v Německu osudovým způsobem určuje politické názory a jednání širokých 

mas. Obzvláště bych chtěl zdůraznit výraz širokých mas, neboť se v ţádném případě nechci 

ztotoţnit s přesvědčením, ţe by se jednání a odevzdanost vůdců našeho národa dala připsat 

stejnému zhoubnému šílenství. Jelikoţ řízení naší historie je od konce války zcela nezakrytě 
v rukou Ţidů, nemůţeme si vskutku připustit, ţe by příčinou našeho neštěstí byli pouze 

chybné poznatky, nýbrţ člověk by měl být naopak toho přesvědčení, ţe náš národ ničí 

vědomé úmysly. A pakliţe člověk zhodnotí právě z tohoto hlediska zdánlivé šílenství 

zahraničněpolitického vedení našeho národa, odhalí vysoce rafinovanou, ocelově chladnou 

logiku ve sluţbách ţidovské myšlenky a boje za opanování světa. 

     Tak je také pochopitelné, ţe stejný časový úsek, od roku 1806 do 1813 stačil k tomu, aby 
tehdy zcela rozvrácené Prusko nabralo novou ţivotni energii a rozhodnost k boji, dnes 

nejenom ţe nebyl vyuţit, nýbrţ naopak vedl k ještě většímu vnitřnímu oslabení našeho 

     státu. 

     Sedm let po listopadu 1918 byla podepsána smlouva v Locarnu! Průběh byl stejný jako je 

popsáno výše: jakmile bylo jednou toto hanebné přiměří podepsáno, nesebralo se jiţ nikdy 
tolik síly a odhodlání, aby se někdo později postavil neustále se opakujícím nátlakovým 

opatřením protivníka. Ten však byl příliš chytrý na to, aby najednou poţadoval příliš mnoho. 

Omezil svůj nátlak vţdy pouze na takový rozsah, který je dle jeho vlastního mínění a mínění 

našeho německého vedení stále ještě natolik únosný, aby se nemusel strachovat o to, ţe by 

mohlo dojít k explozi rozvášněného lidu. Čím více pak bylo těchto jednotlivých diktátů 

podepsáno, tím méně se zdálo být oprávněné učinit proti tomuto jedinému vydírání, nebo 
vyţadovanému poníţení to, co se neučinilo jiţ doposud, totiţ: postavit se na odpor. To je totiţ 

ona kapka jedu, o které hovoří Clausewitz: započatá bezcharakternost, která se sama o sobě 

neustále zvětšuje, aţ postupně, jako nejhorší dědictví, zatíţí kaţdé budoucí rozhodnutí. 

Můţe se stát tou největší zátěţí, které se pak národ jen těţko zbavuje, a které ho čím dál více 

vtahuje do pozice otrocké rasy. 
     A tak se také v Německu mezi sebou mísili odzbrojovací a zotročovací výnosy, politická 

bezbrannost a hospodářské plenění, aby konečně morálně dali vzniknout onomu duchu, 

který v Dawesském posudku spatřoval štěstí a ve smlouvě z Locarna úspěch. Z vyššího 

hlediska se pak dá hovořit jen o jednom štěstí v této mizérii, totiţ ţe lidé se dají ošálit, avšak 

nebe podplatit nelze. Neboť jeho poţehnání nepřicházelo: bída a starosti jsou od té doby 

trvalým průvodcem našeho národa, a náš jediný věrný spojenec je nouze. Osud neudělal ani 
v tomto případě ţádnou výjimku, nadělil nám to, co jsme si zaslouţili. A jelikoţ uţ neumíme 

ctít čest, učí nás alespoň cenit si svobody pomocí chleba. Lidé se dnes naučili volat po 

chlebu, avšak za svobodu budou ještě jednou muset prosit. 

     Čím krutější a čím patrnější byl rozvrat našeho národa v následných letech po roce 1918, 

tím rozhodněji byl v této době pronásledován právě ten, kdo se opováţil předvídat to, co 
posléze skutečně nastalo. Vedení našeho národa bylo jak ţalostné, tak i namyšlené, a to 

především tehdy, jednalo-li se o vyřizování nepříjemných záleţitostí. Tak se dalo zaţít (a dá 

se zaţít i dnes!), ţe největší parlamentární hlupáci, skuteční kmotři sedlářů a ševců a to 

nejenom podle povolání, které by nikomu nic neřeklo, se náhle vyhoupli na podstavec 

státníků, aby odtamtud mohli poučovat maličké smrtelníky. A nebylo vůbec divu, ţe 

takovýto státník, byl jiţ po šesti měsících svého umění, obestřen posměchem a potupou 
celého zbytku světa, odhalen jako nespolehlivý packal, který nedokázal nic jiného, neţ svojí 

naprostou neschopnost! Ne, to nemá s věcí nic společného, právě naopak: čím méně se 

dařilo takovýmto parlamentním státníkům této republiky, tím zlostněji pronásledovali 

všechny, kteří od nich očekávali nějaké výsledky, kteří si dovolili konstatovat selhání jejich 

dosavadní činnosti a prorokovat také jejich neúspěch do budoucna. A kdyţ se člověk 
soustředil na jednoho z těchto parlamentních čestných muţů, a pakliţe se takový státnický 

umělec jiţ nemohl vylhat z rozkladu veškeré své činnosti a jejích výsledků, pak si vţdy nalezl 

tisíce a tisíce výmluv a ospravedlnění pro své neúspěchy, přičemţ nechce přiznat pouze 

jedno jediné, ţe totiţ on a jemu podobní jsou jediným hlavním důvodem veškerého zla. 



     Nejpozději v zimě 1922/23 muselo být všeobecně kaţdému jasné, ţe se Francie i po 

uzavření míru s ţeleznou odhodlaností snaţí dosáhnout toho, co bylo jejím původně 

zamýšleným válečným cílem. Neboť nikdo by snad nechtěl věřit tomu, ţe Francie nasazovala 

v nejrozhodnějším zápasu ve své historii po čtyři a půl roku svou nejdraţší krev svého 

národa jenom proto, aby posléze dostala pomocí reparací pouze náhradu za dříve 

napáchané škody. Samotné Alsasko-Lotrinsko by nevysvětlovalo energii francouzského 
válečného vedení, kdyby se přitom nejednalo pouze o součást dalekosáhlejšího 

zahraničněpolitického plánu. Tento plán však znamená: rozloţení Německa do smíšeniny 

drobných státečků. Za to bojovala šovinistická Francie, přičemţ ovšem ve skutečnosti svůj 

národ prodala coby ţoldnéře mezinárodnímu světovému ţidovstvu. 

     Tohoto francouzského válečného cíle by bylo dosaţeno jiţ v průběhu války, kdyby se boje 
odehrávaly, jak zprvu francouzské velení doufalo, na německé půdě. Zprvu se očekávalo, ţe 

krvavé boje této světové války se nebudou odehrávat na Sommě, ve Flandrech, v Altois, před 

Varšavou, Niţným Novgorodem, Kownem, Rigou, a bůhví kde ještě, nýbrţ v Německu v 

Porúří, na Mainu, na Labi, před Hanoverem, Lipskem, Norimberkem, atd., a to musí kaţdý 

uznat, ţe zde byla reálná moţnost roztříštění Německa. Je velmi sporné, zda by mladý 

federativní stát vydrţel po čtyři a půl roku stejnou zkoušku zatíţení, jako po staletí zpříma 
centralizovaná a kolem nesporného střediska Paříţe se rozléhající Francie. To ţe se 

nejúpornější boje odehrávaly mimo hranice naší vlasti, byla nejenom nesmrtelná zásluha 

naší jedinečné staré armády, nýbrţ bylo to i obrovské štěstí pro naši německou budoucnost. 

Je to mé skálopevné, vnitřně mne občas skličující přesvědčení, ţe v opačném případě by 

dnes jiţ nebylo Německé Říše, nýbrţ existovalo by jen několik německých států. To je také 
jediný důvod, proč krev našich padlých kamarádů a přátel nebyla obětována úplně 

zbytečně. 

     A tak bylo vše jinak! Německo se snad bleskurychle zhroutilo v listopadu 1918. Avšak, 

kdyţ nastala tato katastrofa ve vlasti, stály naše armády ještě hluboko na nepřátelské půdě. 

První starostí Francie tehdy nebylo jak rozdrolit Německo, nýbrţ jak dostat co nejrychleji 

německé armády z území Francie a Belgie. A tak prvním úkolem paříţského státního velení 
po skončení války bylo odzbrojení německých armád, a jejich urychlené odsunutí zpět do 

Německa. A teprve v druhé linii se mohli věnovat naplnění původního a vlastního válečného 

cíle. Avšak Francie mezitím byla ochrnuta. V Anglii byla válka, zničením Německa coby 

koloniální a obchodní velmoci a jeho zatlačení do rámce druhořadých států, ukončena 

skutečně vítězně. Zájem o úplném odstranění německého státu v Anglii neexistoval, ba 
naopak, měli všechny důvody k tomu, aby si v Evropě přáli do budoucna nějakého rivala 

proti Francií. A tak musela francouzská politika pokračovat v rozhodných mírových 

jednáních o tom, kdo válku skutečně začal, a Elemenceausův výrok, ţe mír je pouze 

pokračováním války, nabyl nejvyššího významu. 

     Neustále, při kaţdé moţné příleţitosti, bylo otřásáno říšskou strukturou. Pomocí 

vydávání dalších stále nových odzbrojovacích dekretů na straně jedné a tím umoţněnému 
hospodářskému vydírání na straně druhé, si pánové v Paříţi slibovali postupný naprostý 

rozvrat celé struktury Říše. Čím rychleji vymírala národní hrdost v Německu, tím rychleji 

mohl hospodářský tlak a věčná bída vésti k politicky destruktivním důsledkům. Takováto 

politika politického útlaku a hospodářského drancováni, prováděna deset, dvacet let, by 

musela postupně zruinovat a za určitých okolností i zlikvidovat i ten nejsilnější stát na 
světě. Tím by však bylo definitivně dosaţeno francouzského válečného cíle. 

     Francouzské úmysly musel v zimě 1922/23 jiţ dávno rozpoznat naprosto kaţdý. Tím 

však zbyly pouze dvě moţnosti: Dalo se doufat v to, ţe se francouzská vůle postupné otupí 

na houţevnatosti německého národa, a nebo jednou konečně učinit to, co se přeci nikdy 

nemůţe stát, totiţ konečně v nějakém příhodném okamţiku vyrvat řízení říšského křiţníku 

do svých rukou, a beranidlo otočit proti našemu nejúhlavnějšímu nepříteli. To by však 
znamenalo boj na ţivot a na smrt, a vyhlídky na ţivot by byly k dispozici pouze tehdy, kdyby 

se předtím podařilo Francii izolovat do té míry, aby tento druhý zápas nemusel být 

zápolením Německa proti zbytku celého světa, nýbrţ aby představoval obranu Německa 

proti Francii, která neustále ruší trvalý mír na celém světě. 

     Zdůrazňuji to a jsem o tom pevně přesvědčen, ţe toto podruhé musí jednou přijít, a také 
přijde. Nikdy neuvěřím tomu, ţe by se úmysly Francie vůči nám mohly kdy změnit. Neboť 

spočívají nejhlubšími kořeny ve smyslu zachování francouzského národa. Kdybych sám byl 

Francouzem a miloval bych francouzskou mohutnost stejným způsobem jako je mi svaté 

Německo, nechtěl bych a nemohl bych také jednat jinak, neţ nakonec jedná Elemenceau. 



Nejenom svým počtem obyvatel, nýbrţ především ubýváním svých rasově nejlepších 

elementů pomalu vymírající francouzský národ si svůj dlouhodobý význam ve světě můţe 

udrţet pouze rozdrcením Německa. Francouzská politika můţe dělat tisíce oklik, avšak na 

konci bude vţdy spočívat tento cíl jako naplnění posledního přání a nejhlubší touhy. Bylo by 

však nesprávné domnívat se, ţe čistě pasivní vůle, která chce zachovat pouze sama sebe, by 

byla dlouhodobě schopna odolávat stejně silné, zato však aktivní vůli. Pokud bude věčný 
konflikt mezi Německem a Francii urovnáván pouze formou německé obrany proti 

francouzského útoku, nebude nikdy rozhodnut. Avšak Německo bude od jednoho století k 

druhému ztrácet jednu pozici za druhou. Kdyţ budeme sledovat pohyb německé jazykové 

hranice od dvanáctého století aţ do dneška, budeme jen těţko moci svůj úspěch postavit na 

stanovisku a vývoji, který nám přinesl jiţ tolik škod. 
     Teprve kdyţ se v Německu zcela pochopí, ţe vůli k ţivotu německého národa jiţ 

nemůţeme nechat více chřadnout v pasivní obraně, nýbrţ ţe je nutno, aby došlo ke 

konečnému aktivnímu střetu s Francií, teprve pak budeme schopni dovést věčný a neplodný 

zápas mezi námi a Francii ke zdárnému konci. Ovšem pouze za předpokladu, ţe Německo 

bude ve zničení Francie spatřovat pouze prostředek, který by pak našemu národu na 

opačné straně mohl konečně umoţnit potřebnou expanzi. Dnes můţeme v Evropě napočítat 
osmdesát milionů Němců! Zahraniční politika bude moci být prohlášena za správnou teprve 

tehdy, kdyţ za necelých sto let bude na tomto kontinentě ţít dvě stě padesát milionů Němců, 

a sice nestěsnáni coby tovární kulisa ostatního světa, nýbrţ jako sedláci a dělníci, kteří si 

vzájemnou prací zaručují svou existenci. 

     V prosinci 1922 se zdála být situace mezi Francií a Německem opět vyhrocena do 
nebezpečného stavu. Francie měla v úmyslu nové nehorázné vydíráni a potřebovala pro to 

záruky. Hospodářskému drancováni musel předcházet politický nátlak, a pouze obrovský 

zásah do mozkového centra našeho celého německého bytí se Francouzům zdál jako vhodný 

prostředek k ještě ostřejšímu útisku našeho vzpurného německého národa. Ve Francii věřili, 

ţe obsazením Porýní nejenom zlomí definitivně morální páteř Německa, ale ţe se i 

hospodářsky ocitneme v takové situaci, ţe budeme tak nebo tak muset přijmout a převzít i 
ty nejhorší závazky. 

     A tak šlo do tuhého. A Německo se ohnulo hned ze začátku, aby se později zcela zlomilo. 

     Obsazením Porúří dal osud německému národu do rukou ještě jednou příleţitost k 

povstání. Neboť to, co v prvním okamţiku muselo vypadat jako nejtěţší neštěstí, obsahovalo 

při bliţší úvaze nekonečně slibnou moţnost k ukončení německého utrpení, a to jednou pro 
vţdy. 

     Obsazení Porúří poprvé odcizilo Francii ze zahraničně politického hlediska Anglie, a to 

nejenom v britských diplomatických kruzích, které francouzské spojenectví uzavřely, 

povaţovaly a udrţovaly pouze se střízlivým okem chladného počtáře, nýbrţ i mezi širokými 

vrstvami anglického národa. Především britské hospodářství vnímalo toto další neuvěřitelné 

posílení kontinentální francouzské moci se špatně skrývanou nevolí. Neboť nejenom ţe 
Francie nyní z čistě vojenskopolitického hlediska zaujala v Evropě pozici, kterou předtím 

nemělo ani samotné Německo, a tím také získala hospodářské předpoklady, které se blíţily 

monopolnímu postavení. Největší ţeleznorudné doly a uhelné pánve v Evropě se nyní dostaly 

do rukou národa, který své existenční zájmy, na rozdíl od Německa, dosud vnímal jak 

rozhodným, tak i aktivním způsobem, a který měl svou vojenskou spolehlivost během velké 
celosvětové války ještě ve velmi čerstvé paměti. Obsazením porúrských uhelných pánví 

Francií byl Anglii z ruky vyraţen celkový válečný úspěch, a vítězem nyní jiţ nebyla snaţivá a 

hbitá britská diplomacie, nýbrţ maršál Foch a jeho jím zastupovaná Francie. 

     Také v Itálii se nálada vůči Francii, která tak nebo tak nebyla od konce války právě 

růţová, obrátila v přímou nenávist. Byl to veliký dějinný okamţik, ve kterém se z dřívějších 

spojenců mohli do rána stát úhlavní nepřátelé. To, ţe to u těchto spojenců nedopadlo tak, 
jako za druhé balkánské války, kdy se tito dostali náhle mezi sebou do sporu, musíme 

připsat té okolnosti, ţe Německo právě nevlastnilo ţádného pašu Envera, nýbrţ pouze 

říšského kancléře Cuna. 

     Nejenom zahraničněpoliticky, nýbrţ také vnitropoliticky skýtalo obsazení Porúří 

Francouzy pro Německo obrovskou moţnost budoucnosti. Značná část našeho národa, 
která díky nepřetrţitému vlivu svého lţivého tisku povaţovala Francii stále ještě za bojovníka 

za pokrok a liberálnost, byla z tohoto šílenství jedním rázem vyléčena. Stejně jako v roce 

1914 zmizely z hlav našich německých dělníků sny o mezinárodní lidové solidaritě a krutá 



realita je opět zavedla do světa věčného zápasu, kde se jedna bytost ţiví druhou, a smrt 

slabšího znamená ţivot silnějšího, tak tomu bylo i v roce 1923. 

     A kdyţ Francouz dostál svým hrozbám, a konečně začal zprvu velice opatrně a bázlivě 

obsazovat německé uhelné pánve, tu začala Německu odbíjet obrovská, rozhodující osudová 

hodina. Kdyby náš národ v tomto okamţiku provedl obrat ve svém smyšlení spojený se 

změnou dosavadních postojů, pak by se mohlo německé Porúří stát Francii napoleonskou 
Moskvou. Existovaly pouze dvě moţnosti: buďto si to člověk mohl nechat líbit, a neučinit 

naprosto nic, a nebo vyburcovat německý národ, a s pohledem na území ţnoucího Essenu a 

kouřících pecí, a zároveň se ţnoucí vůli jednou pro vţdy ukončit tuto věčnou pohanu, a 

radši na sebe vzít hrůzu okamţiku, neţ nadále snášet nekonečné příkří. 

     Nalézti třetí cestu bylo nesmrtelnou zásluhou říšského kancléře Cuna, a obdivovat ji a jít 
po ni byla opět zásluha našeho slavného měšťanského německého stranictva. 

     Chtěl bych zde ještě věnovat kratičkou úvahu o moţnosti druhé cesty: 

     Obsazením Porúří Francie zcela porušila Versaillskou smlouvu. Postavila se tím také 

proti celé řadě garančních mocnosti, především pak proti Anglii a Itálií. Jakoukoliv podporu 

tohoto svého loupeţného činu nemohla Francie od těchto státu očekávat. Toto 

dobrodruţství, a tím tento počin zprvu také byl, muselo tedy samo od sebe dojít k nějakému 
zdárnému konci. Pro národní německou vládu existovala pouze jediná moţnost, totiţ ta, 

kterou nám přikazovala čest. Bylo jasné, ţe v první chvíli se Francii nedalo oponovat pomocí 

zbraní. Bylo však nutné ujasnit si, ţe jakékoliv jednání bez podpory moci je směšné a 

neplodné. Bylo nesmyslné bez jakékoliv moţnosti aktivního odporu zastávat stanovisko: 

"nezúčastníme se ţádného jednání". Avšak ještě nesmyslnější bylo nakonec k tomuto 
jednání zasednout, aniţ by předtím byla zajištěna patřičná moc. 

     Ne ţe by se obsazení Porúří dalo zabránit vojenskými opatřeními. Pouze pár naprostých 

šílenců by se mohlo dobrat tohoto závěru. Jiţ během účinku této francouzské akce a během 

jejího provádění se mohlo a muselo myslet na to, bez ohledu na beztak Francií roztrhanou 

smlouvu z Versailles, zajistit si takové vojenské prostředky, které by později mohli být 

poskytnuty coby doprovod na cestu zprostředkovatelům. Neboť od začátku bylo naprosto 
jasné, ţe o tomto území obsazeném Francií bude muset být tak nebo tak jednou rozhodnuto 

u nějakého kulatého konferenčního stolu. Avšak člověk musí mít naprosto jasno také v tom, 

ţe i ti nejlepší vyjednavači mohou dosáhnout pouze malého úspěchu, dokud půda, na které 

stojí, a ţidle, na které sedí, není ochranným krunýřem jejich národa. 

     Slabý střízlík se také nemůţe přít s atletem, a bezbranný vyjednávač musí také strpět 
dozorcův meč na nepřátelské misce vah, pokud nepřihodil k vyváţení svůj vlastní. Nebo to 

snad nebylo skutečné hoře, přihlíţet těmto jednacím komediím, které od roku 1918 byly 

ukončeny vţdy příslušným diktátem? Tato poniţující komedie, která byla předváděna 

celému světu, tím ţe nás nejprve pozvali k jednacímu stolu, a tam nám předloţili dávno 

hotové a připravené rozhodnutí a programy, o kterých by se snad mělo hovořit, které však 

hned od začátku musely být brány jako nepozměnitelné. 
     Samozřejmě, naši vyjednavači nepřekračovali ani v jednom jediném případě uspokojivý 

průměr, a většinou bohuţel ospravedlňovali drzý výrok Loyda Georgese, který jednou 

posměšně poznamenal směrem k říšskému ministrovi Simonovi "ţe Němci si ani nejsou 

schopni zvolit za vůdce a zástupce nějakého muţe okázalého ducha". Avšak ani génius by, 

vzhledem k rozhodné mocenské vůli nepřátelského, a ţalostné bezbrannosti vlastního 
národa, nedokázal dosáhnou výraznějších výsledků. 

     Avšak ten, kdo z jara roku 1923 spatřoval v obsazení Porúří Francií podnět opětovné 

produkci vojenských mocenských prostředků, ten musel dát nejprve národu duchovní 

zbraně, které by posílily jeho vůli a zničily by destruktora naší nejcennější národní síly. 

     Stejně jako se v roce 1918 krvavě vymstilo, ţe se v letech 1914 a 1915 nepřešlo k tomu, 

jednou provţdy skoncovat z marxistickou zmijí, tak se muselo neblaze vymstít to, ţe se z 
jara roku 1923 nikdo nechopil moţnosti jednou provţdy skoncovat s marxistickými 

vlastizrádci a vrahy národa. 

     Kaţdá myšlenka na skutečný odpor proti Francii byla naprostým nesmyslem, pakliţe se 

nevyhlásila válka všem těm silám, které před pěti lety zlomily z vnitřku německý odpor na 

bojových polích. 
     Pouze lidovecké elementy by se snad mohly probít k neuvěřitelnému názoru, ţe dnešní 

marxismus by snad mohl být jiný, neţ kdyţ odporné vůdčí kreatury roku 1918, které tehdy 

chladnokrevně ukopaly k smrti dva miliony lidí, aby se snadněji dostaly do ministerských 

křesel, ţe by snad dnes v roce 1923 byly připraveny splatit daň národnímu svědomí? 



Neuvěřitelná a stejně tak nesmyslná myšlenka, naděje, ţe by se z někdejších vlastizrádců 

náhle stali bojovníci za německou svobodu. Ani na to nepomysleli! To, co zbude po hyeně z 

mršiny, to zbude z marxisty po vlastizradě. Člověk by si měl odpustit hloupé námitky, ţe za 

Německo vykrvácelo také spousta dělníků. Němečtí dělníci, ano, pak to však nebyli ţádní 

mezinárodní marxisté. Pokud by v roce 1914 německé dělnictvo bylo ještě vnitřně naladěno 

na marxismus, bylo by po třech týdnech po válce. Německo by bylo rozdrceno dříve, neţ by 
jakýkoliv voják překročil hranici. Ne, to ţe německý národ ještě tehdy bojoval dokazuje, ţe se 

marxistické šílenství u nás ještě nedokázalo zcela zakořenit. Avšak právě v té míře, jakou 

německý voják a německý dělník opět upadli do spárů marxistických vůdců, právě tou 

měrou začala vlast prohrávat. Pokud by na začátku války a v jejím průběhu bylo jednou 

dvanáct nebo patnáct tisíc těchto hebrejských národních ničitelů vystaveno smrtelným 
plynům, stejně jako je v poli museli nadarmo snášet statisíce našich nejlepších německých 

dělníků ze všech vrstev a profesí, bylo by naopak pro budoucnost zachráněno snad i milion 

nejcennějších Němců. Avšak to také patří k lidoveckému státnickému umění bez jediného 

mrknutí vydat na pospas na bojovém poli miliony ţivotů, přičemţ deset nebo dvanáct tisíc 

zrádců, šmelinářů, lichvářů a podvodníků bylo bráno jako nejcennější národní svátost, čímţ 

se i veřejně proklamovala jejich nedotknutelnost. Člověk uţ ani neví,co je v tomto 
občanském světě větší, jestli blbost, slabost a zbabělost, nebo čím dál tím více 

prohospodařené smýšlení. Je to skutečně osudem k zániku určená třída, která však sebou 

do propasti strhává celý národ. 

     Ve stejné situaci jako v roce 1918 jsme se nacházeli také v roce 1923. Je naprosto jedno 

ke kterému způsobu odporu by jsme byli rozhodnuti, vţdy bylo prvním předpokladem 
odstranění marxistického jedu z našeho národního tělesa. A to mělo být, dle mého 

přesvědčení, prvním úkolem skutečně národní vlády, hledat a nalézt takové prostředky a 

síly, které byly rozhodnuty vypovědět marxismu vyhlazující válku, a těmto silám pak dát 

volnou ruku. Bylo jejich povinností nevzývat hlouposti jako "klid a pořádek" v situaci, kdy 

vnější nepřítel zasazoval vlasti zničující úder a z vnitřku číhala na kaţdém rohu zrada. Ne, 

kaţdá správná národní vláda by si tehdy musela přát neklid a nepořádek, i kdyby jejich 
výsledkem mělo být pouze konečné zúčtování s marxistickým úhlavním nepřítelem našeho 

národa. Pokud se toto zanedbalo, pak byla kaţdá myšlenka na odpor jakéhokoliv druhu 

naprostým nesmyslem. 

     Takovéto zúčtování skutečného, historického významu však nemůţe proběhnout dle 

schémat nějakých tajných radů, nebo nějakých starších suchopárných ministerských duší, 
nýbrţ pouze podle věčného zákona existence na této zemi, který je a zůstane bojem za 

existenci. Člověk si musí uvědomit, ţe pouze z krvavých občanských válek vzešel vţdy 

zocelenější, zdravý národní duch, zatímco z uměle slátaných mírových smluv vzešlo vţdy 

pouze do nebe volající práchnivění. Osudy národů nejsou tvořeny v bílých rukavičkách. A 

tak bylo nutno v roce 1923 udeřit mocným úderem, aby zmije, která se zakusovala do 

našeho národního tělesa, povolila. Pakliţe by se to podařilo, mělo by teprve tehdy smysl 
připravovat se na aktivní odpor. 

     Mohl jsem si tehdy častokrát vyřvat hlasivky, kdyţ jsem se pokoušel alespoň takzvaným 

národním kruhům vyjasnit, ţe za stejných chyb z roku 1914 a následujících let se zákonitě 

a nutně musíme dostat k závěru jako v roce 1918. Neustále jsem je ţádal, aby uvolnili cestu 

osudu a poskytli našemu hnutí moţnost střetu s marxismem, avšak hlásal jsem hluchým. 
Oni rozuměli všemu lépe, včetně šéfa branné moci, aţ se nakonec ocitli před nejţalostnější 

kapitulací všech dob. 

     Tehdy jsem si ve svém nejhlubším nitru uvědomil, ţe německé měšťanstvo došlo na 

konec své cesty, a ţe jiţ není povoláno k naprosto ţádnému úkolu. Tehdy jsem zřetelně 

viděl, jak se všechny tyto strany spíše z konkurenčních pohnutek snaţí o jakési hašteření s 

marxismem, aniţ by ho skutečně chtěli zničit. Vnitřně se jiţ všichni dávno vyrovnali se 
zničením vlasti, a jediné, co je ještě podněcovalo, byla snaha o podílení se na hostině mrtvol. 

Pouze za to ještě "bojovali". 

     V této době, přiznávám to, otevřeně jsem vyjadřoval nejhlubší obdiv velikému muţi na 

jihu od Alp, který se svou vroucí láskou ke svému národu nikdy nebavil s vnitřními 

nepřáteli Itálie, nýbrţ se postaral všemi moţnostmi a všemi prostředky o jejich naprosté 
zničení. To co Mussoliniho přiřazuje k největším velikánům tohoto světa, je rozhodnost 

nesdílet Itálii s marxismem, a tím ţe vydal na pospas zničení internacionalismus, zachránil 

před ním svou vlast. 



     Jak směšně proti tomu vypadají naši také státníci, a jak je jednomu na blití, kdyţ se tyto 

nuly ve své namyšlenosti ještě opovaţují kritizovat tohoto tisíckrát většího ducha. A jak 

bolestné je pomyšlení, ţe se toto odehrává právě v zemi, která ještě před necelým půl 

stoletím směla jmenovat za svého vůdce velikého Bismarcka. 

     Tímto přístupem měšťanstva a šetrností marxismu bylo v roce 1923 o osudu jakéhokoliv 

aktivního odporu jiţ předem rozhodnuto. Bojovat proti Francii s úhlavním nepřítelem ve 
vlastních řadách by bylo holé šílenství. To co by se tehdy ještě dalo udělat, by bylo 

maximálně šermování před zrcadlem, aby se alespoň trochu uspokojil národní element v 

Německu, uklidnil "vroucí duch národa", nebo ve skutečnosti podvádělo. Kdyby skutečně 

věřili tomu co dělají, museli by přece rozpoznat, ţe Síla národa nespočívá v první řadě v jeho 

zbraních, nýbrţ v jeho vůli, a ţe dříve, neţ lze zlikvidovat vnějšího nepřítele, musí být 
poraţen nepřítel vnitřní. Jinak běda, nepodaří-li se vítězství vybojovat jiţ prvního dne. Stejně 

jako stín poráţky spočívá pouze v nitru od nepřítele neosvobozeného národa, bude zničen i 

jeho odpor a protivník se stane definitivním vítězem. 

     To se dalo předvídat jiţ z jara roku 1923. Nikdo zde také nehovoří o spornosti vojenského 

úspěchu proti Francii! Neboť kdyby výsledkem německého jednání ohledně vpádu 

Francouzů do Porúří mělo znamenat pouze zničení vnitřních marxistických nepřátelských 
sil, jiţ to by byl nesporný úspěch na naší straně. Německo, zbaveno tohoto úhlavního 

nepřítele naší existence a naší budoucnosti, by vlastnilo síly, které by nedokázala zaškrtit 

ţádná mocnost tohoto světa. Onoho dne, kdy v Německu bude definitivně zničen 

marxismus, se ve skutečnosti i jednou provţdy rozlomí jeho okovy. Neboť nikdy během celé 

naši historie jsme nebyli poraţeni silou nepřítele zvenčí, nýbrţ vţdy pouze vlastními 
neřestmi, a pomocí nepřátel v našich vlastních řadách. 

     A jelikoţ se německé státní vedení tehdy k takovému to činu nemohlo vzchopit, mělo se 

logicky vydat první cestou, a nebo neudělat naprosto vůbec nic, a nechat věci plynout, tak 

jak měly. 

     A nebesa seslala v hodině nejtěţší německému národu skutečně velikého muţe, pana 

Cuna. Tento pán nebyl státníkem ani politikem z povolání, a uţ vůbec k tomu neměl 
přirozené nadání, nýbrţ představoval ten druh politických příslušníků, které člověk 

potřebuje pouze k vyřízení určitého úkolu. Jinak byl vlastně zběhlý pouze v obchodování. 

Byl prokletím pro Německo, a to proto, ţe tento politický obchodník spatřoval i v politice 

hospodářský podnik a podle toho také vypadalo jeho jednání. 

     Francie obsadila Porúří! Co je v Porúří? Uhlí! Tedy Francie obsadila Porúří kvůli uhlí? A 
pro pana Cuna nyní nebyla přirozenější jiná myšlenka, neţ ţe kdyţ nyní bude stávkovat, aby 

Francouzi nedostali ţádné uhlí, coţ způsobí to, dle mínění pana Cuna, ţe Francie toto území 

z důvodu nerentability podniku opět opustí. Tak nějak probíhaly myšlenkové pochody 

tohoto významného národního státníka, který ve Stuttgartu a na jiných místech svými 

projevy šťastně ohromoval svůj národ. 

     Ke stávce člověk samozřejmě potřeboval marxisty, neboť v první řadě museli stávkovat 
dělníci. Bylo tedy nutné sjednotit německého dělníka (a ten je v hlavách takovýchto 

lidoveckých státníku vţdy roven marxismu) do jednotné fronty se všemi ostatními Němci. 

Člověk by skutečně tehdy musel vidět vyzařování těchto lidoveckých stranickopolitických 

plísňových kultur vzhledem k jejich geniálním heslům! Národní a geniální zároveň! Konečně 

tedy měli to, co po celou dobu vnitřně hledali! Most k marxismu byl nalezen, a národním 
podvodníkům nyní bylo umoţněno s váţným výrazem a národními frázemi podat poctivou 

ruku mezinárodním vlastizrádcům. A tito hbitě udeřili. Neboť tak jak Cuno potřeboval pro 

svou jednotou frontu marxistické vůdce, tak tito marxističtí vůdci potřebovali nutně Cunovy 

peníze. Tím bylo pomoţeno oběma stranám. Cuno obdrţel svou jednotnou frontu, 

vytvořenou z národních ţvanilů a antinárodních zločinců, a mezinárodní podvodníci mohli 

za státní ţold slouţit vznešenému bojovému poslání, to znamená ničit národní hospodářství, 
a sice v tomto případě dokonce na státní náklady. Byla to nesmrtelná myšlenka, zachránit 

národ podplacenou generální stávkou, v kaţdém případě to byl výmysl, se kterým musel s 

nadšením souhlasit i ten nejlhostejnější budiţkničemu. 

     Ţe národ nemůţe být osvobozen modlením, je všeobecně známo. Zda to skutečně není 

moţné pomoci volného průběhu času, musí být z historického hlediska ještě zhodnoceno. 
Pokud by pan Cuno tehdy nevyhlásil placenou generální stávku, a tuto nepostavil jako 

základ jednotné fronty, a naopak by po kaţdém Němci poţadoval pouze dvě hodiny práce 

navíc, pak by se podvod této jednotné fronty ukázal jiţ třetího dne jako zcela vyřízený. 

Národy se neosvobozují nicneděláním, nýbrţ pomocí obětí. 



     Nehledě na to, ţe tento pasivní odpor se také nedá vydrţet příliš dlouho. Neboť pouze 

naprosto války neznalý člověk by si mohl namlouvat, ţe by se okupační armáda dala zahnat 

pouze takovými směšnými prostředky. To všechno by však ještě mohlo mít smysl v případě 

akce, jejíţ náklady by šly do miliard, a tím by pomohly srazit mezinárodní měnu do té 

nejhlubší propasti. 

     Francouzi se samozřejmě mohli s určitým vnitřním klidem v Porúří podomácku usadit v 
onom momentě, kdy viděli jakými prostředky je veden odpor. Měli díky nám samotným v 

ruce nejlepší recepty, kterak přimět vzbouřené obyvatelstvo opět k rozumu, pakliţe z jejich 

chováním vyvstává nebezpečí pro okupační úřady. Jen si vzpomeňme, s jakou bleskovou 

rychlostí jsme před devíti lety vypořádali s Franktireurovými tlupami a jak si civilní 

obyvatelstvo rázem uvědomilo váţnost situace, kdyţ jeho činností byla ohroţena německá 
armáda. Jakmile by se pasivní odpor stal pro Francii skutečným nebezpečím, připravila by 

okupační armáda tomuto směšnému dětskému počínání, během necelých osmi dnů rychlou 

a krvavou přítrţ. Neboť poslední otázkou je vţdy: co je nutno udělat, kdyţ protivníkovi jde 

nakonec pasivní odpor jiţ skutečně na nervy, a ten skutečně sáhne po krvavém, brachiálním 

násilí? Je pak člověk stále ještě rozhodnut klást další odpor? Pokud ano, musí na sebe vzít 

to nejtěţší krvavé pronásledování. Pak ovšem stojí přesně tam, kde by stál při aktivním 
odporu, totiţ před otázkou boje. A proto má kaţdý takovýto pasivní odpor smysl pouze 

tehdy, kdyţ za ním vyčkává rozhodnost, která v případě nutnosti přejde buďto k otevřené 

aktivní formě odporu, nebo bude v boji pokračovat formou malé partizánské války. V 

kaţdém případě by takovýto zápas musel být svázán s přesvědčením moţného úspěchu. 

Jakmile nějaká obsazená pevnost, která je tvrdě bráněna nepřítelem, zbavena naděje na 
vysvobození, je tím prakticky jiţ dobyta. A to platí především tehdy skýtá-li se obráncům 

namísto pravděpodobné smrti naděje na jistou záchranu ţivota. Sebere-li člověk osádce 

obklíčeného hradu naději na moţné osvobozeni, zlomí tím lehce jeho veškeré síly k vlastní 

obraně. 

     Proto by pasivní odpor v Porúří měl smysl, s ohledem na okolnosti, které jsem naznačil 

výše, pouze tehdy, kdyby za ním byla vybudována nějaká aktivní fronta. Pak by ovšem 
muselo být z našeho národa vytaţeno i nemoţné. Kdyby si kaţdý z těchto Westfálců byl 

vědom toho, ţe za ním stojí armáda o osmdesáti aţ sto divizích, narazili by Francouzi na 

obrovský odpor. Stále více muţů je však připraveno obětovat se pro tento úspěch, neţ pro 

nějakou zřetelnou bezúčelnost. 

     Byl to klasický příklad, který nás, národní socialisty nutil zaujmout co nejkritičtější 
postoj vůči tomuto takzvanému národnímu provolání. A také jsme to učinili. Během těchto 

měsíců jsem byl neustále napadán lidmi, jejichţ národní smýšlení bylo pouze směsí 

hlouposti a vnějšího zdání, kteří pouze cosi vyřvávali, neboť podlehli všeobecnému vzrušení, 

ţe je nyní bez nebezpečí moţno být a konat národně. Spatřoval jsem v této směšné jednotné 

frontě pouze ubohé zjevení, a historie mi také dala za pravdu. 

     A jakmile si odbory naplnili kasy Cunovými penězi, a jakmile byl pasivní odpor postaven 
před rozhodnutí přejit z lenivé obrany do aktivního útoku, vystoupily rudé hyeny střelhbitě z 

onoho národního stáda ovcí a stali se opět tím, čím byli vţdy. Pan Cuno se pak v tichosti 

stáhnul opět ke svým lodím, a Německo bylo opět bohatší o jednu zkušenost a chudší o 

jednu obrovskou naději. 

     Do pozdního léta mnozí důstojníci, a nebyli to právě ti nejhorší, vnitřně v takovýto 
potupný vývoj nevěřili. Tito všichni doufali v to, ţe kdyţ uţ ne oficiálně, tak se alespoň ve vší 

tichosti přistoupí k opatřením a přípravám, které z tohoto francouzského vpádu učiní bod 

zvratu německé historie. Také v našich řadách byla spousta těch, kteří doufali v říšskou 

armádu. A toto přesvědčení bylo tak ţivé, ţe rozhodujícím způsobem určilo jednání a 

především výchovu nespočtu mladých lidí. 

     Kdyţ však došlo k potupnému zhroucení a bylo obětováno několik miliard v majetku a v 
několika tisících mladých Němců, kteří byli tak hloupí, a uvěřili slibům vůdců Říše, a 

kapitulovalo se tak hanebným způsobem, vzplálo rozhořčení proti takovému způsobu zrady 

našeho nešťastného národa. U milionů se tehdy objevilo jasné přesvědčení, ţe Německo 

můţe zachránit pouze radikální odstranění celého tohoto vládnoucího systému. 

     Nikdy nebyla doba zralejší, aby přímo velitelsky volala po takovém řešení, jako v tomto 
okamţiku, kdy se na jedné straně veřejně odhalovala holá vlastizrada, zatímco na druhé 

straně byl národ hospodářsky vydáván na pospas postupné smrti hladem. Jelikoţ stát sám 

pošlapal veškeré zákony věrnosti a víry, vysmíval se všem občanským právům, podvedl 

miliony svých věrných synů přes jejich obětavost, a miliony okradl o jejich poslední groše, 



neměl jiţ naprosto ţádné právo, očekávat od svých příslušníků něco jiného, neţ holou 

nenávist. A tato nenávist se jednoho dne musela vylít na všechny ty ničitele našeho národa 

a vlasti. Mohu na tomto místě pouze poukázat na mou závěrečnou řeč ve velkém procesu na 

jaře roku 1924: 

     "Soudcové tohoto státu nás v klidu mohou odsoudit za naše někdejší jednání, avšak 

historie, coby bohyně vyšší pravdy a lepšího práva, jednou s úsměvem tento směšný 
rozsudek roztrhá, a zbaví nás veškeré viny a omylů." 

     Ovšem poţene k zodpovědnosti i ty, kteří dnes z mocenské pozice pošlapávají právo a 

zákony, kteří náš národ vhánějí do bídy a záhuby, a kteří z neštěstí naší vlastí těţí pro své 

vlastní Já, a své zájmy staví nad zájmy veřejného blaha. 

     Nechtěl bych na tomto místě popisovat okolnosti, které vedly k 8.listopadu 1923 a které 
ho uzavřely. Nechci to proto, ţe si od toho neslibuji nic uţitečného do budoucnosti, a 

především jelikoţ je naprosto zbytečné otvírat staré jizvy, které se dnes zdají být akorát tak 

zahojené. Neboť je zde zbytečné hovořit o vině lidí, kteří jsou v nejhlubším koutě svého srdce 

naplněni stejnou láskou ke svému národu, a kteří momentálně pouze zbloudili od správné 

společné cesty. 

     Vzhledem k obrovskému společnému neštěstí naší vlasti bych dnes nechtěl uráţet, a tím 
moţná i odhánět ani ty, kteří se jednoho dne v budoucnosti přeci jenom přidají ke skutečné 

a pravé jednotné frontě, kterou je nutno vytvořit v srdcích všech skutečně věrných Němců, 

proti společné frontě všech nepřátel německého národa. Neboť vím, ţe jednou přijde doba, 

kdy sami ti, kteří jednou byli našimi oponenty, si v úctě vzpomenou na ty, kteří šli za svůj 

národ krutou cestou smrti. 
     Osmnáct hrdinů, kterým jsem věnoval první díl mé knihy, bych chtěl na konci tohoto 

druhého dílu našim přívrţencům a zastáncům našeho učení představit jako ony hrdiny, 

kteří se za nás obětovali s jasným vědomím. Musí spočívat v mysli všech těch, kteří by se 

svou nerozhodností jednání a svou slabostí chtěli vyhnout svým povinnostem. Povinnostem, 

které by oni plnili v nejlepší víře a do posledních důsledků. A mezi nimi bych chtěl zmínit 

také onoho muţe, který jako jeden z nejlepších celý svůj ţivot zasvětil probuzení svého a 
našeho národa, svou neústupností a myšlením, a konečně také svými činy: Dietricha 

Eckarta. 

      

ZÁVĚR 

 
     Dne 9. Listopadu 1923, čtyři roky po svém zaloţení, byla Národně socialistická německá 

dělnická strana rozpuštěna a zakázána na celém říšském území. Dnes v listopadu 1926 opět 

svobodně existuje na celém území říše, silnější a vnitřně stabilnější neţ kdy jindy předtím. 

     Veškeré pronásledování hnutí a jeho jednotlivých vůdců, všechno rouhání a pomlouvání 

mu nepřivodilo ţádnou škodu. Správnost jeho myšlenek, čistota jeho snaţení, schopnost 

obětování se jeho přívrţenců mu vţdy dopomohlo k tomu, aby vyšlo z kaţdého útisku bez 
znatelnější úhony. 

     Jestliţe se v dnešním světě parlamentní korupce bude rozpomínat na nejhlubší smysl 

svého boje a povaţovat se za čisté ztělesnění rasových a lidských hodnot, a podle toho se 

také chovat, vyjde jednou na základě matematické zákonitosti z tohoto boje jako naprostý 

vítěz. Stejně jako musí i Německo zákonitě získat přiměřenou pozici na tomto světě, pokud 
bude organizováno a vedeno dle těchto základních principů. 

     Stát, který právě v době rasového znevaţováni věnuje tolik péče o své nejlepší rasové 

elementy, se zákonitě jednoho dne musí stát vládcem celého světa. Na to by příslušníci 

našeho hnutí neměli nikdy zapomínat, pakliţe by je velikost obětí měla kdy svádět ke 

sklíčenému srovnání s moţným úspěchem. 

      


