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Acerca desta edição 

 
Muitos dos escritos do Nacional-Socialismo foram arbitrariamente 

alterados a fim de manter a verdade longe dos que se opõe a nossa 
doutrina, mas nunca tiveram a oportunidade de estudá-la a fundo de uma 

perspectiva que não fosse do inimigo, consequentemente fazendo-os 
combater a única doutrina que de fato pode ajudá-los.  

Na outra mão, ludibria os que já se consideram Nacional-Socialistas, 
mas que pecam por ignorância, aceitando a narrativa histórica “oficial” (a 

saber, Sionista) do pós-guerra, adotando a ideia da “supremacia” (que é e 
sempre foi uma ideia judaica, pois eles enganosamente transferem a 

culpa do que são e fazem em seus adversários) e sem recursos para 
refutar a narrativa do “holocausto” judeu que serviu como uma distração 

para os reais crimes contra a humanidade cometidos sob o comunismo 
judeu, e cujas frágeis bases balançam ante os avanços do Revisionismo 

Histórico e das evidências forenses, por mais que o Establishment persiga 

com o poder da lei os historiadores e cientistas heróicos que ousam 
desafiar a “verdade” imposta. Apresentamos algumas indicações de 

autores para os mais interessados na verdade histórica, como Arthur Butz, 
David Irving, Carlos Porter, S.E. Castan, Sérgio Oliveira, Ernst Zundel, 

Paul Rassinier, Robert Faurisson, o Leuchter Report e até mesmo um 
JUDEU, David Cole, no documentário que expõe a farsa do “holocausto”. 

Não podia ser diferente com a principal obra de nossa doutrina, o 
Mein Kampf, que foi drasticamente alterado ao longo de suas edições a 

fim de distorcer nossas reais ideais e causar a repulsa necessária para 
manter as pessoas longe da verdade, que é a maior ameaça contra os 

interesses do poder judaico, que explora implacavelmente as raças e 
nações, as destrói e escraviza o restante. 

Recomenda-se também que se leia o artigo Compreendendo o 
Nacional-Socialismo do grupo Ação Nacional-Socialista, juntamente com 

esta obra a fim de compreender a real cosmovisão Nacional-Socialista. 

 
O tradutor 

 
Citações do Talmude judaico: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-G: “Jeová criou o não judeu em forma humana a 
fim de que o judeu não tenha de ser servido por animais. O não judeu é, 

portanto, um animal em forma humana e está condenado a servir o judeu 
dia e noite.” 

 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, cada judeu terá 

2800 escravos.” 
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DATAS IMPORTANTES NA CARREIRA DO LÍDER 

 
 

20 de abril de 1889 - Nasceu em Braunau na Áustria. O pai era um 
patriota austríaco, a mãe uma bohémia de Praga. Infância passada em 

Lambach, Áustria. 

1903 - Vai a Viena aos 14 anos. Empregado como construtor ajudante. 

1912 - Deixa de Viena e vai para Munique. Trabalha como carpinteiro, 

desenhista do arquiteto e pintor em aquarelas. 

3 de agosto de 1914 - Alista-se como privado no exército alemão. 

1916 - Atua no Somme. Feito Corporal Lance e é condecorado com a Cruz 
de Ferro. 

7 Outubro 1916 - Ferido e mandado para casa. 

14 de outubro de 1918 - É gaseado fica temporariamente cego. 

1919 - Alta do hospital e volta para Munique. 

Entra na política, afiliando-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães. 

24 de fevereiro de 1920 - Faz estreia como orador na primeira reunião 
em massa de Partido. 

1920 - Adota a Suástica como emblema do partido 

1921 - Altera o nome do partido para Partido Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores Alemães (NSDAP). Organizadas as SA (Tropas de Choque). 

8 de novembro de 1923 - Proclamada a Revolução Nacional-Socialista. 

A tomada de Hitler falha e o partido é dissolvido. 

12 Novembro 1923 - É preso 

Fevereiro 1924 - Levado a julgamento. 

1 de abril de 1924 - Encarcerado na fortaleza de Landsberg am Lech e 

começa a escrever o Mein Kampf. 

Dezembro de1924 - Libertado da prisão 

27 de fevereiro de 1925 - Reassume a liderança do partido. 

27 de junho de 1926 - Segunda reunião do partido. 

11 de fevereiro de 1927 - Conflito contra os comunistas 

4 de julho de 1927 - Começa jornal do Partido, Der Angriff. 

21 de agosto de 1927 - Terceira reunião do Partido. 
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Maio de 1928 - Os NS obtêm 12 assentos no Reichstag. 

14 de setembro de 1930 - Eleição do Quinto Reichstag. Os NS 
aumentam assentos de 12 para 107, com o voto popular de 6.275.000. 

15 de março de 1931 - Desfiles, comícios, discursos etc., declarados 

ilegais por Von Hindenburg. 

Fevereiro de 1932 - Toma juramento de fidelidade ao Reich e torna-se 

candidato a Presidente. 

10 de abril de 1932 - Hindenburg é re-eleito. 

24 de abril de 1932 - Ganha pluralidade em cinco Estados alemães, 
incluindo a Prússia. 

13 de Agosto de 1932 - Recusa ser Vice-chanceler 

22 Novembro 1932 - Recusa Chancelaria nas condições de Von 

Hindenburg. 

30 de janeiro de 1933 - Nomeado Chanceler. 

Junho de 1934 - Reunião com Mussolini em Veneza. 

30 de junho de 1934 - Confito violento nas SA, resultando no expurgo 

de partidários traidores. 

2 de agosto de 1934 - Morte de Von Hindenburg. Cargos de Presidente 
e Chanceler unidos na pessoa de Hitler. 

1 de Março de 1935 - Saar é restaurada para a Alemanha 

Março de 1936 - Remilitarização da Renânia. 

25 de novembro de 1936 - Feita a aliança nazi-japonesa. 
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PARTE I – Uma Reflexão 

 
I 
 

MINHA CASA 

 
 

Hoje me é vantajoso o destino ter decidido que na pousada em 
Braunau deveria ser meu local de nascimento. Essa pequena cidade fica 

na fronteira entre dois Estados alemães, a reunião de que nós, os mais 
jovens, consideram como um trabalho digno de realização por todos os 

meios ao nosso alcance. 

 
A Áustria alemã terá que retornar para a grande pátria alemã, mas 

não por razões econômicas. Oh não! Mesmo que uma reunião, vista a 
partir desse ponto, fosse uma questão de indiferença, ou melhor, mesmo 

que fosse realmente prejudicial, ainda teria que vir. Sangue comum deve 
pertencer a um Reich comum. O povo alemão não tem o direito de se 

envolver em uma política colonial enquanto for incapaz de reunir seus 
próprios filhos em um Estado comum. Não até os confins do Reich 

incluirem cada alemão, e não ter certeza de ser capaz de alimentá-lo pode 
haver uma certa moral para a Alemanha em adquirir território no exterior, 

enquanto seu povo está em necessidade. O arado será então a espada e o 
pão de cada dia mundial será regado pelas lágrimas da guerra. Assim 

sendo, a pequena cidade da fronteira é para mim o símbolo de uma 
grande iniciativa. 

 

Não somos o mesmo que todos os outros alemães? Será que não 
pertencemos um ao outro? Este problema começou a ferver no meu 

cérebro infantil. Em resposta à minhas tímidas perguntas, eu era obrigado 
com inveja secreta a aceitar o fato de que todos os alemães não tiveram 

tanta sorte de serem membros do império Bismarck. 
 

Eu não quero me tornar um funcionário de escritório. Nem “conversa” 
nem argumento “sério” fez qualquer diferença para a minha relutância. Eu 

não quero ser um e recusei-me a ser. Qualquer tentativa, citando o 
exemplo de meu pai, para despertar o amor ou entusiasmo por essa 

vocação só teve o efeito contrário. Eu odiava e estava entediado com a 
ideia de ter que sentar-me preso a um escritório, a preencher formulários 

e não ser dono do meu próprio tempo. 
 

Agora, quando eu revejo o efeito em mim de todos esses anos, eu 

vejo dois fatos que se destacam mais conspicuamente: um, eu me tornei 
Nacionalista, e dois, eu aprendi a entender e compreender a história em 

seu verdadeiro sentido. 
 

A antiga Áustria era um Estado de nacionalidades. 
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Na juventude, relativamente cedo eu tive a oportunidade de 
participar de uma luta por nacionalidade na antiga Áustria. Reunimos-nos 

pela Marca do Sul e para a sociedade escolar e expressamos nossos 
sentimentos com centáureas e as cores preto-vermelho-dourado, 

estavamos a torcer e cantamos Deutschland über Alles em detrimento ao 
Kaiserlied austríaco, apesar das advertências e punições. Assim, os jovens 

estavam a ser educados politicamente numa Era em que um membro de 

um assim denomindado Estado nacional geralmente sabe quase nada 
sobre sua nacionalidade, exceto por sua linguagem. 

 
Assim, eu obviamente não poderia ser contado entre os indiferentes. 

Logo tornei-me um fanático nacionalista alemão, porém não da mesma 
forma como concebido pelo nosso partido hoje. 

Este desenvolvimento progrediu muito rapidamente em mim, sendo 
que assim que fiz quinze anos eu entendi a diferença entre o dinástico 

“patriotismo” e popular “nacionalismo”. Eu sabia muito mais sobre o 
último. 

 
Acaso nós rapazes já não sabímos que esse Estado austríaco tinha e 

não poderia ter amor por nós alemães? 
 

Nosso conhecimento histórico dos métodos da Casa de Habsburgo foi 

corroborado pelo que vimos todos os dias. No Norte e no Sul o veneno das 
raças estrangeiras comeu no corpo de nossa nacionalidade, e até Viena 

estava visivelmente a se tornar uma cidade cada vez menos alemã. A 
Casa Real estava a se tornar tcheca em todos os sentidos possíveis, e foi 

a mão da Eterna Deusa da Justiça1 e castigo inexorável que fez o inimigo 
mais mortal do germanismo na Áustria, o arquiduque Francisco 

Ferdinando, cair pelas próprias balas que ele próprio ajudou a moldar. E 
ele era o patrono do movimento, a trabalhar de cima para fazer da Áustria 

um Estado eslavo! 
 

A semente da futura Guerra Mundial, e de fato do colapso geral, 
estava na conexão desastrosa do jovem Império Alemão com o sombrio 

Estado Austríaco. 
 

No decorrer deste livro, terei de tratar exaustivamente deste 

problema. É o suficiente para declarar aqui que a partir de minha primeira 
juventude, eu estava convencido de que a destruição da Áustria era uma 

condição necessária para a segurança da raça alemã e além disso, que o 
sentimento de nacionalidade não é semelhante ao patriotismo dinástico e 

também que o Casa de Habsburgo foi criada a fim de fazer mal à raça 
alemã. 

                                                 
1 Principal símbolo da justiça, a Deusa Grega Atena, conhecida em Roma como Minerva e 

no Egito como Maat. Deusa da justiça, ordem e sabedoria. É também a conhecida como 

Morax e Moraii (provável origem da palavra “moral”), sendo altamente blasfemada nos 

grimórios judaicos, como os demais Deuses pagãos/não-judeus. 
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Daí eu percebi as deduções a partir desta constatação: o amor 
intenso pela minha casa germano-austríaca e profundo ódio contra o 

Estado Austríaco. 
 

A escolha da profissão teve que ser decidida mais rápido do que eu 
esperava. Pobreza e dura realidade me obrigaram a tomar uma decisão 

rápida. Pequenos meios da minha família estavam quase esgotados pela 

doença grave de minha mãe, a pensão, que veio a mim como um órfão, 
não era suficiente para viver, de modo que eu fui forçado a ganhar a vida 

por mim mesmo de alguma forma. 
 

Com uma mala cheia de roupas e roupas de cama, fui para Viena 
cheio de determinação. Eu esperava afastar o fado como meu pai tinha 

conseguido fazer há 50 anos. Eu queria tornar-me algo, mas de nehuma 
maneira um funcionário. 
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II 
 

MEUS ESTUDOS E LUTAS EM VIENA 

 
 

Em Viena, riquezas incríveis e pobreza degradante foram misturadas 

em contraste violento. Nas partes centrais da cidade, sentia-se o pulso do 
Império com seus cinquenta e dois milhões de pessoas, com todo o 

encanto perigoso desse Estado com muitas nacionalidades. O brilho 
ofuscante do Tribunal atraiu a riqueza e a inteligência do resto do Império 

como um ímã ao qual foi adicionado a forte política centralizadora da 
monarquia dos Habsburgos. Esta ofereceu a única possibilidade de realizar 

a confusão de nações juntas. O resultado foi uma extraordinária 
concentração de todo o poder na capital. 

Além disso, Viena não era só politicamente e intelectualmente o 
centro da antiga monarquia do Danúbio, mas também o centro da 

administração. Além da série de altos executivos, funcionários públicos, 
artistas e professores, houve uma série ainda maior de trabalhadores e 

esmagadora pobreza existia lado a lado com a riqueza da aristocracia e da 
classe comerciante. Milhares de desempregados pendurados nos palácios 

da Ringstrasse e abaixo daquela via Triumphalis, aqueles que não tinham 

casas lotavam a imundície dos canais. 
 

As questões sociais não podiam ser melhor estudadas em qualquer 
cidade alemã do que em Viena. Mas que não haja engano. Este estudo 

não pode ser feito de cima. Ninguém que não esteja preso no enrolar 
dessa cobra venenosa pode ficar a conhecer as suas presas venenosas; os 

que estão de fora são indiferentes ou exibem nada, senão conversa 
superficial e falso sentimentalismo. Eu não sei o que é mais desolador: a 

ignorância das necessidades sociais por parte daqueles que têm a sorte e 
os que subiram por seus próprios esforços, ou a arrogante e intrusiva falta 

de tato, embora sempre gentil, da condescendência de certas senhoras 
elegantes com vestidos e pantalonas que tentam simpatizar com as 

pessoas. Estes últimos certamente erram mais por falta de instinto do que 
podem possivelmente entender. Assim, eles ficam surpresos ao descobrir 

que os resultados de sua disponibilidade para o trabalho social está 

sempre nulo e muitas vezes produzem antagonismo violento, que é tido 
como uma prova de ingratidão das pessoas. Essas mentes se recusam a 

entender que o trabalho social é irrelevante e acima de tudo que não se 
deve olhar gratidão, uma vez que não é uma questão de distribuir 

favores, mas de restaurar direitos. 
 

Percebi então que neste caso, um método duplo seria a única 
maneira de melhorar a situação, ou seja, um profundo sentimento de 

responsabilidade social para a criação de princípios melhores para o nosso 
desenvolvimento combinado com uma determinação implacável para 

destruir excrescências, que não podem ser remediadas. 
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Assim como a natureza se concentra não em manter o que existe, 
mas em cultivar um novo crescimento a fim de continuar a espécie, 

portanto na vida humana não podemos exaltar o mal existente, que 
devido à natureza do homem é impossível em noventa e nove casos de 

cem, mas sim assegurar melhores métodos para o desenvolvimento futuro 
desde o início. 

 

Durante a minha luta pela existência em Viena, percebi claramente 
que a tarefa social nunca pode consistir em trabalho social, que é tanto 

ridículo quanto inútil, mas sim a remoção dos erros profundos na 
organização da nossa vida econômica e cultural, que estão vinculadas sem 

limites com a degradação do indivíduo. 
 

Uma vez que o Estado Austríaco praticamente ignorou a legislação 
social por completo, sua incapacidade de abolir excrescências foi por 

demais evidente diante dos olhos. 
 

Eu não sei o que mais me estarreceu com esse período, a miséria 
econômica dos nossos colegas de trabalho, a sua rudeza moral ou o baixo 

nível de seu desenvolvimento espiritual. 
 

Será que a nossa burguesia muitas vezes não subiu em indignação 

moral quando se aprende da boca de algum miserável que não se importa 
se é um alemão ou não, que é tudo a mesma coisa para ele enquanto 

tiver o suficiente para mantê-lo vivo? Eles imediatamente protestam em 
voz alta a tal falta de “orgulho nacional” e seu horror a esses sentimentos 

encontra forte expressão. 
Mas quantos deles realmente perguntam-se por que eles próprios 

têm um sentimento melhor? Quantos compreendem as muitas lembranças 
da grandeza de sua pátria, sua nação, em todos os domínios da vida 

cultural e artística, que se combinam para dar-lhes legítimo orgulho em 
serem membros de uma nação tão altamente favorecida? Quantos deles 

estão cientes do quão grande é este orgulho na pátria depende do 
conhecimento de sua grandeza em todos esses domínios? 

 
Então eu aprendi a entender rapidamente e completamente algo que 

eu nunca tinha tido conhecimento antes: a questão de „nacionalizar‟ um 

povo é em primeiro lugar uma criação de condições sociais sadias como 
fundamento para a possibilidade de educar o indivíduo. Pois somente 

quando um homem aprendeu através da educação e escolarização para 
conhecer a grandeza cultural, econômico e sobretudo política de sua 

própria pátria é que ele pode e há de ganhar esse orgulho interior de ser 
permitido ser um membro de uma nação. Posso lutar apenas pelo que eu 

amo, amo apenas o que eu respeito, e respeito somente o que eu pelo 
menos conheço. 
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Agora que o meu interesse por questões sociais foi despertado, 
comecei a estudá-los cuidadosamente. Um novo e desconhecido mundo se 

revelou para mim. 
Nos anos de 1909 a 1910, eu tinha então melhorado minha condição 

de não ter que ganhar o meu pão de cada dia como um trabalhador 
assistente. Eu estava a trabalhar de forma independente como desenhista 

e pintor de aquarelas. 

 
O psique de massa do povo não é nada receptiva em saborear 

medidas pelas metades e fraqueza. Como uma mulher cujas 
sensibilidades são menos influenciadas pelo raciocínio abstrato do que 

pelo desejo indefinível e um respeito pela força superior, e que preferem 
curvar-se ao homem forte do que dominar o fraco, as pessoas adoram um 

governante severo mais do que um suplicante e senten-se mais 
interiormente satisfeitas por doutrinas que não sofram nenhum rival, do 

que uma admissão de liberdade liberal da qul eles têm muito pouca ideia 
de como usar. Eles estão tão pouco conscientes da vergonha de ser 

espiritualmente aterrorizados quanto um abuso de sua liberdade como 
seres humanos, calculado para conduzi-los à revolta, nem estão cientes 

de qualquer injustiça intrínseca em sua posição. Eles só vém a força e 
brutalidade implacáveis de determinadas declarações de seu governante 

para a qual eles sempre se curvam no final. 

 
Se uma doutrina, superior em verdade mas implacável na prática é 

criada contra a social-democracia, que a doutrina vai ganhar, porém grave 
na luta. 

 
Antes de dois anos se passaram, a doutrina da Social-democracia 

tornou-se clara para mim, como também a sua utilização como um 
instrumento técnico. 

Uma vez que a social-democracia bem sabe o valor da força de sua 
própria experiência, ela normalmente ataca aqueles em quem fareja algo 

desse elemento que é, aliás, tão raro. Por outro lado, exalta qualquer 
fraco no lado oposto, a princípio cautelosamente, então com mais ousadia, 

de acordo como as qualidades que são reconhecidas ou imaginadas. Ela 
teme uma natureza impotente e sem propósito menos do que uma 

vontade forte, embora a sua mentalidade possa ser diferente. 

Ela sabe como fazer as pessoas acreditarem que só ela tem o segredo 
da paz e tranquilidade, enquanto que com cautela, porém com firmeza, 

conquista uma posição após outra, seja por pressão silenciosa ou por 
roubo franco em momentos em que a atenção do público é direcionada 

para outros assuntos ou quando o caso parece demasiado insignificante 
para chamar a interferência pública. 

 
Estas são táticas calculadas absolutamente na soma da fraqueza 

humana e seu resultado é uma certeza matemática, a menos que o outro 
lado também aprenda a lutar gás venenoso com gás venenoso. 
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Naturezas fracas têm de ser informadas de que é um caso de “ser ou 
não ser”. Intimidação em oficinas e fábricas, em reuniões e manifestações 

em massa, é sempre acompanhada de sucesso desde que ele não seja 
encarada por uma força igualmente poderosa de intimidação. 

 
A pobreza, que ultrapassou os trabalhadores, mais cedo ou mais 

tarde, levou-os para o campo da social-democracia. Uma vez que em 

inúmeras ocasiões, a burguesia, não só mais estupidamente mas a 
maioria imoralmente, fez causa comum contra a mais legítima das 

demandas humanas, muitas vezes sem receber ou esperar lucro para si, 
assim, os trabalhadores, mesmo os mais disciplinados, foram relocados 

das organizações sindicais para política. 
 

Até o momento eu tinha vinte anos, eu tinha aprendido a distinguir 
entre o sindicato como um instrumento para a defesa dos direitos sociais 

do trabalhador e para lutar por melhores condições de vida para ele, e 
para a união como um instrumento do partido na guerra política de 

classes. 
 

O fato de que a social-democracia percebeu a imensa importância do 
movimento dos sindicatos deu-lhe o instrumento e garantiu o seu 

sucesso, a burguesia não conseguiu realizá-lo e por isso perdeu a sua 

posição política. Ela pensou que a recusa desprezível em deixá-los 
desenvolver logicamente daria sua quietude e realmente forçaria-os a 

caminhos ilógicos. Pois é um absurdo e também falso afirmar que a 
movimento sindical é essencialmente hostil à pátria, o oposto é a visão 

mais correta. Se a ação sindical visa melhorar a condição de uma classe 
que é um dos pilares da nação e consegue fazê-lo, sua ação não é contra 

a Pátria ou o Estado, mas é “nacional” no verdadeiro sentido da palavra. 
Dessa forma, ajuda a forjar princípios sociais, sem os quais a educação 

nacional geral é impensável. Ele ganha o maior mérito em erradicar 
cancros sociais, ataca as causas da doença mental e corporal e também 

contribuem para o bem-estar geral da nação. 
 

Desde que os essenciais estão em causa, a questão é realmente 
supérflua. Enquanto há entre empregadores, homens com pouca 

compreensão social ou ideia errada de justiça e equidade, não é só o 

direito mas o dever de seus empregados que de toda as forma são uma 
parte da nossa população, proteger os interesses do todo contra a 

ganância ou irracionalidade do indivíduo, pois manter a lealdade e a fé 
viva na massa do povo é dos interesses da nação tanto quanto mantê-los 

saudáveis. 
 

Se o tratamento anti-social ou indigno dos homens provoca 
resistência, então até que as autoridades judiciais legais sejam 

preparadas para acabar com o mal, esta luta só pode ser decidida pelo 
lado que é mais forte.  
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É evidente, por outro lado, que qualquer grande grupo de 
colaboradores face a face com um empregador individual, apoiado pela 

força concentrada de seu negócio, deve unir-se em um único corpo se eles 
não desistem de toda a esperança de vitória desde o começo. 

No decorrer de algumas décadas, sob a mão da social-democracia, o 
movimento sindical cresceu de ser o meio para proteger os direitos sociais 

do homem para um instrumento da ruína da economia nacional. Os 

interesses dos trabalhadores não iriam contar ao todo com os promotores 
deste objeto. Porque em política, o uso de pressão econômica sempre 

permite a extorsão, sempre que um lado é suficientemente inescrupuloso 
e o outro tem uma paciência suficiente estúpida e vergonhosa. 

 
Até o início deste século, o movimento sindical há muito deixou de 

servir o seu propósito anterior. A cada ano que se seguiu, caiu cada vez 
mais sob a influência da política social-democrata e acabou sendo usado 

apenas como aríete para a luta de classes. 
Em vez de se opor a isso tomando a ofensiva, a burguesia submeteu-

se a ser pressionada e atormentada, e acabou adotando medidas 
totalmente inadequadas que sendo tomadas tarde demais eram ineficazes 

e foram facilmente repelidas devido à sua fraqueza. Então, tudo realmente 
permaneceu como era, mas o descontentamento era mais sério do que 

antes. 

 
O “livre comércio da União” baixou sobre o horizonte político e sobre 

a vida de cada homem como uma nuvem de tempestade ameaçadora. Foi 
um dos instrumentos mais terríveis de intimidação contra a segurança e 

independência nacional, a solidez do Estado e a liberdade individual. Foi 
acima de tudo, o que transformou a ideia de democracia em uma frase 

repelente e irrisória, trouxe vergonha à liberdade e zombou da 
fraternidade nas palavras: “Se não se juntar a nós, quebraremos teu 

crânio para ti.” 
Aprendi, então, algo sobre este “amigo do homem”. Como passar dos 

anos, minhas opiniões alargaram e aprofundaram-se, mas nunca 
encontrei razão para alterá-las. 

 
Como eu obtive mais conhecimento sobre o exterior da social-

democracia, meu desejo aumentou para entender o núcleo interior de 

suas doutrinas. A literatura oficial do partido era quase inútil para o meu 
propósito. Ao lidar com questões econômicas, suas afirmações e 

argumentos estão incorretos, e no que diz respeito ao objetivo político, 
são falaciosos. Por isso, eu me senti intensamente repelido pelos métodos 

nebulozos modernos de expressão e escrita. 
 

Finalmente, eu aprendi a conexão entre essa doutrina de destruição e 
o caráter de uma raça que até então era quase desconhecida para mim. 

 
A compreensão dos judeus é a única chave para a compreensão do 

interior e portanto, o verdadeiro objetivo da social-democracia. 
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Compreender essa raça é levantar o véu das falsas concepções sobre 
os objetos e significados deste partido, e revelar o absurdo do marxismo à 

medida que este sobe fazendo caretas da bruma e névoa de frases 
sociais. 

 
É difícil, senão impossível, dizer-me hoje quando a palavra “judeu” 

começou a sugerir ideias especiais para mim. Não me lembro de ter 

ouvido a palavra em casa durante a vida do meu pai. Se o velho senhor 
mencionou o termo de alguma forma especial, eu acho que teria sido em 

referência a uma cultura antiquada. Seus pontos de vista durante a sua 
vida foram mais ou menos as de um cidadão do mundo, e foram 

combinadas nele com um forte sentimento de nacionalidade, que teve seu 
efeito em mim também. 

  
Também na escola, eu não encontrei nenhuma razão que me leva a 

alterar a imagem que eu tinha recebido em casa. Na Realschule, conheci 
um menino judeu a quem todos nós tratavamos com muita consideração, 

mas depois de ter aprendido alguma coisa por várias experiências no que 
diz respeito à sua reticência, nós particularmente não confiavamos nele. 

Não foi até que eu tinha catorze ou quinze anos que eu 
frequentemente encontrei a palavra “judeu”, em parte com a conversa 

política. Eu então tomei uma ligeira aversão a ela e não podia escapar 

uma sensação de desconforto que se apoderou de mim quando as 
diferenças religiosas foram discutidas em minha presença. 

 
Naquele momento, eu vi a questão em nenhum outro aspecto. Linz 

possuía poucos judeus. Ao longo dos séculos, eles haviam se tornado 
europeus nos externos e como as outras pessoas. Eu de fato olhava para 

eles como alemães. O erro desta concepção não era claro para mim, pois 
a única marca distintiva que vi neles era sua religião estranha. Como eu 

pensei que eles tivessem sido perseguidos por causa disso, minha aversão 
aos comentários em seu desfavor quase se transformou em horror. Acerca 

da existência da deliberada hostilidade judaica, eu não tinha concepção. 
 

Então eu cheguei em Viena. 
 

Ser confundido com a massa de impressões arquitetônicas e 

esmagado pela dureza da minha própria sorte, eu estava primeiramente 
desatento as estratificações das pessoas dentro dessa imensa cidade. 

Apesar de Viena contar algo parecido com duzentos mil judeus entre uma 
população de dois milhões de pessoas, eu não os via. Durante as 

primeiras semanas, meus olhos e mente eram incapazes de tomar valores 
e ideias. Não até que eu tornei-me gradualmente mais calmo e as 

imagens confusas começaram a ficar mais claras ao obter uma visão mais 
profunda deste novo mundo e me depar com a questão judaica. 

 
Não direi que a maneira em que eu fazia amizade consigo foi muito 

agradável para mim.  
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Eu ainda via os judeus como uma religião e portanto, por razões de 
tolerância humana ainda não gostava de atacá-los por motivos religiosos. 

Assim, eu considerava o tom adotado pela imprensa antissemita em Viena 
indigna das tradições culturais de uma grande nação. Eu estava oprimido 

pela memória de certos acontecimentos na Idade Média da qual eu não 
gostaria de ver repetidos.  

Uma vez que os jornais em questão não tinham uma grande 

reputação em geral - como isso aconteceu eu nunca sabia exatamente - 
eu os considerava mais como o produto de ciúmes do que o resultado de 

uma opinião verdadeira, no mais equivocada. 
 

Minhas próprias opiniões foram enriquecidas com o que me pareceu a 
forma infinitamente mais digna, em que a imprensa realmente grande 

respondeu a esses ataques ou ignorou-os completamente, o que me 
ocorreu como sendo ainda mais digna de respeito. 

Eu li a chamado imprensa mundial diligentemente (Neue Freie Presse, 
Wiener Tageblatt etc.), mas eu estava constantemente repelido pela 

maneira indigna em que esses jornais favoreciam a Corte. Dificilmente, 
qualquer evento no Hofburg falhou em ser relatado em tom de entusiasmo 

encantado e dar publicidade gritante, uma prática insensata, que mesmo 
que tivesse a ver com o “mais sábio monarca” de todos os tempos, era 

quase igual ao comportamento de um Auerhahn (capercailzie), quando 

acasalando. 
Eu considerei isso um defeito da democracia liberal. 

 
Em Viena, eu continuava como antes, seguindo todos os eventos na 

Alemanha com entusiasmo ardente, se preocupado com questões políticas 
ou culturais. Com admiração, orgulho, eu comparei a ascensão do 

Império, com a decadência do Estado Austríaco. Mas se os 
acontecimentos da política externa me causavam prazer sólido em geral, 

fiquei muitas vezes angustiado com a vida política em casa, o que não era 
tão satisfatório. A campanha contra William II não cumpriu com a minha 

aprovação. Eu considerava-o não só como o imperador alemão, mas 
acima de tudo como o criador da marinha alemã. O fato de que o 

Reichstag proibiu o Imperador de fazer discursos logo enfureceu-me, 
porque a proibição veio de um quarto que aos meus olhos era totalmente 

incompetente. Durante uma única sessão, os parlamentares puseram 

juntos mais conversa absurda do que toda uma dinastia de imperadores, 
mesmo os mais fracos deles, poderia fazer durante séculos. 

Enfureceu-me que, num Estado em que qualquer idiota poderia 
reivindicar o direito de criticar e realmente soltar sobre a nação como um 

“legislador” no Reichstag, o utente da Coroa Imperial poderia ser 
repreendido pela mais insípida e absurda instituição de todos os tempos. 

 
Fiquei ainda mais revoltado que a imprensa de Viena, que inclinou-se 

respeitosamente diante do mais baixo dos baixos se ele pertensesse a 
Corte, agora, com a pretensão de ansiedade, mas como eu vi, com 

hostilidade mal disfarçada, expressou suas objeções ao imperador alemão. 
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Fui obrigado a admitir que um dos jornais antissemitas, o Deutsch 
Volksblatt, comportou-se com mais decência em conexão com o mesmo 

assunto. 
 

A maneira nauseante em que a imprensa mais influente bajulou a 
França também estava nos meus nervos. Devia-se ter vergonha de ser 

alemão ao escutar aquele hinos melosos em louvor da “grande cultura-

nação”. O proxenetismo miserável pela França mais do que uma vez fez-
me jogar aqueles jornais mundiais. Eu então voltei-me para o Volksblatt, 

que me pareceu ter uma visão um pouco mais limpa, se menor, destas 
questões. Eu não concordo com o seu tom fortemente antissemita, mas 

eu agora e novamente leio este cujos argumentos me causaram alguma 
reflexão. 

 
Em qualquer caso, eu aprendi lentamente a partir de tais sugestões 

sobre o homem e o movimento que, em seguida, decidiu o destino de 
Viena: Dr. Karl Lueger e o Partido Socialista Cristão. Quando cheguei em 

Viena, eu era hostil a ambos. Nos meus olhos, o homem e o movimento 
eram “reacionários”. 

 
Uma vez, quando eu estava a andar pelo centro da cidade, de 

repente me deparei com um ser num longo caftan com cintas pretas. Meu 

primeiro pensamento foi: será isso é um judeu? Em Linz, eles não se 
parecem com este. Eu vi o homem furtivamente e cautelosamente, mas 

quanto mais eu olhava para aquele rosto estranho e estudava traço por 
traço, mais a questão mudava de uma forma diferente em minha mente: 

será que ele é um alemão? 
 

Como sempre nessas ocasiões, eu continuei a tentar remover as 
minhas dúvidas por meio de livros. Pela primeira vez na minha vida, eu 

comprei alguns panfletos antissemitas para alguns heller. Infelizmente, 
estes assumiam que o leitor tinha pelo menos algum conhecimento ou 

entendimento da questão judaica. Finalmente, o tom da maioria deles era 
tal que eu mais uma vez caí em dúvida, porque as afirmações deles eram 

apoiados por tais argumentos frágeis e não-científicos. 
 

O assunto parecia tão vasto e o estudo tão interminável que, 

torturado pelo medo de fazer uma injustiça, mais uma vez tornei-me 
ansioso e inseguro de mim mesmo. 

 
Eu não poderia muito bem continuar a duvidar de que aqui era uma 

questão, não de alemães de outra religião, mas de uma nação separada, 
pois assim que comecei a estudar a questão e tomar conhecimento dos 

judeus, Viena mostrou-se em outra luz. Agora, sempre que eu ia eu vi os 
judeus, e quanto mais eu os via, mais notavelmente e obviamente eles 

eram diferentes das outras pessoas. O interior da cidade e partes do norte 
do Canal do Danúbio especialmente fervilhava de uma população que não 

tinha qualquer semelhança com os alemães. 
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Mas, apesar de eu ainda ter dúvidas, as minhas hesitações foram 
dissipadas pela atitude de uma parte dos próprios judeus. Um grande 

movimento surgiu entre eles que foi amplamente representado em Viena, 
em favor de afirmar o caráter nacional do judaísmo, este foi o Sionismo. 

Certamente parecia que apenas uma seção dos judeus aprovaria essa 
atitude, e que a grande maioria condenaria. De fato, francamente rejeitam 

a princípio. Em observação mais próxima no entanto, esta aparência se 

resolveu em uma névoa má de teorias, produzidas exclusivamente por 
razões de conveniência, mentiras, na verdade. Para os chamados judeus 

liberais que renegavam os sionistas, não sendo como não-judeus, mas 
simplesmente como judeus de um credo que era impraticável, ou melhor, 

talvez até perigoso para o seu próprio judaísmo. 
 

Mas não houve alteração em sua solidariedade. A discórdia aparente 
entre os sionistas e os judeus liberais rapidamente me enojou, parecia 

inautêntica por completo, tudo uma mentira, e além disso, indigna da 
elevação moral sempre alardeada e pureza dessa nação. 

 
O judaísmo sofreu um revés pesado nos meus olhos quando eu soube 

de suas atividades na imprensa, na arte, na literatura e no drama. 
Untuoso protestos não eram mais tão bom agora. Só tinha de se olhar 

para seus cartazes e estudar os nomes dos criadores inspirados dessas 

invenções hediondos para o cinema e o teatro para se ver elogiados por 
eles, a fim de tornar-se permanentemente endurecido.  

Foi uma peste, uma peste espiritual, pior do que a peste negra, com 
a qual a nação estava sendo inoculada. 

 
Comecei a estudar cuidadosamente os nomes de todos os criadores 

desses produtos imundos da vida artística como dada às pessoas. O 
resultado foi cada vez mais prejudicial para a atitude que eu tinha tomado 

até agora em relação aos judeus. Embora meus sentimentos pudessem se 
levantar contra isso mil vezes, minha razão tinha de tirar as próprias 

conclusões. 
 

Então eu comecei a examinar a “imprensa internacional”, minha 
favorita a partir do mesmo ponto de vista. Eu vi as tendências liberais 

dessa imprensa em uma outra luz. Seu tom digno em responder aos 

ataques ou de ignorá-los por completo, foi agora revelado para mim como 
um astuto truque. Suas críticas teatrais brilhantemente escritas sempre 

privilegiavam autores judeus, e sua crítica adversa foi dada aos alemães 
sozinhos. Suas alfinetadas brilhantes contra Guilherme II, mostraram a 

consistência de seus métodos, assim como também sua recomendação de 
cultura e civilização francesa. O sentimento geral estava tão claramente a 

desvalorizar tudo o que era alemão, que só poderia ser intencional. 
 

Agora que eu reconheci os judeus como os líderes das escalas da 
social- democracia, como eram, eles começaram a cair de meus olhos. 

Minha longa luta mental estava no fim. 



 
Minha Luta 

19 

Aos poucos percebi que a imprensa social-democrata era 
preponderantemente controlada por judeus. Eu não dei importância 

especial a esta circunstância por si só, mas era exatamente o mesmo com 
os outros jornais.  

Mas havia um fato impressionante: não havia um único documento 
com o qual os judeus eram conectados e que poderia ser descrito como 

genuinamente nacional no sentido de que a minha educação e opiniões 

tinha me ensinado. 
 

Eu superei minha relutância e tentei ler esse tipo de coisa marxista 
na imprensa, mas minha antipatia por ela se intensificou a medida que eu 

lia. Eu agora tentava me familiarizar com os compiladores da massa de 
desonestidade, dos editores para baixo eles eram todos judeus. 

 
Aproveitei todos os panfletos sociais-democratas que eu poderia me 

apossar e olhei para os nomes de seus autores: nada mais que judeus. 
Notei os nomes de quase todos os líderes: a grande maioria pertencia ao 

“povo escolhido”, se eles eram membros da Reichsrat ou secretários de 
sindicatos, presidentes de organizações ou agitadores de rua, o mesmo 

quadro sinistro foi apresentado. Os nomes de Austerlitz, David, Adler, 
Ellenbogen e assim por diante, permanecerão para sempre em minha 

memória. 

 
Uma coisa que agora ficou clara para mim, a liderança do partido com 

cujos apoiadores eu estava combatendo duro por meses estava quase 
inteiramente nas mãos de uma raça estrangeira. Para a minha satisfação 

interior, eu finalmente sabia que o judeu não era alemão. 
 

Foi só agora que eu bem entendi o corruptor da nossa nação. 
 

Quanto mais eu disputava com os judeus, mais eu aprendia a 
conhecer seus métodos dialéticos. Eles começavam contando com a 

estupidez dos seus adversários, e se isso não fosse bem sucedido, eles 
fingiam estupidez. Se isso não fosse bom, eles se recusam a aceitar o que 

foi dito ou imediatamente pulam para outro assunto, e eles saíam com 
obviedades que quando aceitas, faziam referir-se a algo completamente 

diferente, então, mais uma vez em seu próprio terreno, enfraqueciam e 

fingiam não ter conhecimento preciso. Sempre que se ataca esses 
apóstolos, a mão encontra vil sujeira. Se alguém feriu um deles tão 

esmagadoramente que com os espectadores olhando, ele não tinha 
nenhuma opção senão concordar, e se alguém pensou um tinha ganhado 

pelo menos uma etapa, ele apenas mostrava grande surpresa no dia 
seguinte. O judeu se esqueceu o que havia sido dito no dia anterior e 

repetiu a velha história vergonhosa, como se nada tivesse acontecido, 
fingiu raiva e espanto e o esquecimento de tudo, exceto de que o debate 

tinha provado a veracidade de suas afirmações. 
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Fiquei muitas vezes estarrecido. Não se sabia o que admirar mais: 
sua loquacidade ou sua astúcia em mentir.  

 
Eu gradualmente comecei a odiá-los. 

 
Tudo isso teve um lado bom. Na esfera em que os portadores ou pelo 

menos os propagadores da social-democracia entravam em minha visão, 

meu amor pela minha própria nação inevitavelmente aumentou. 
 

Sob o incentivo da minha experiência cotidiana, eu agora começava a 
procurar as fontes da doutrina marxista. Seus trabalhos eram claros para 

mim em casos individuais; meu olho atento diariamente marcavam seus 
sucessos, e com um pouco de imaginação, eu era capaz de descobrir as 

consequências disso. A única questão remanescente era saber se seus 
fundadores gostavam dos resultados de sua criação, como pode ser visto 

em sua forma mais recente, ou se eles mesmos foram vítimas de um erro. 
 

Assim, comecei a me tornar familiarizado com os fundadores da 
doutrina, a fim de estudar os princípios do movimento. O fato de que eu 

consegui meu objeto mais rápido do que eu me atrevi a esperança no 
início era graças ao conhecimento que eu tinha ganhado da questão 

judaica, embora naquela época ele não tinha ido muito afundo. Nada além 

disso possibilitou-me uma comparação prática de suas realidades com as 
reivindicações teóricas dos primeiros apóstolos da social-democracia, uma 

vez que tinha me ensinado a entender os métodos verbais do povo judeu, 
cujo objetivo é o de esconder, ou pelo menos encobrir suas ideias; seu 

objetivo real não é para ser lido nas entrelinhas, mas está bem escondido 
entre elas. 

 
Foi nessa época que a maior mudança que eu já havia experimentado 

ocorreu em mim. De um mero cidadão mundano, eu tornei-me um 
fanático antissemita. 

 
Durante o meu estudo da influência do povo judeu durante longos 

períodos da história humana, a questão sombria repentinamente me 
ocorreu de que se o destino possivelmente inescrutável, por razões 

desconhecidas para nós pobres mortais, não tinha decretado a vitória final 

dessa pequena nação. 
 

A doutrina judaica do marxismo rejeita o princípio aristocrático na 
natureza, e no lugar do privilégio eterno de força e resistência configura a 

massa e peso morto dos números. Assim, nega o valor do indivíduo entre 
os homens, combate a importância da nacionalidade e da raça, privando a 

humanidade de todo o sentido de sua existência e cultura. Seria portanto, 
como um princípio do universo, conduz ao fim toda a ordem concebível 

para a humanidade. E como nesse grande organismo discernível, nada 
senão caos poderia resultar da aplicação de tal lei, por isso que nesta 

terra, ruína seria o único resultado disso para seus habitantes. 
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Se o judeu, com a ajuda de seu credo marxista, conquistar as nações 
deste mundo, sua coroa será a grinalda funeral da humanidade e o 

planeta conduzir-se-á através do éter uma vez mais vazio de humanidade, 
como fez milhões de anos atrás. 

 
A Eterna Natureza toma inexorável vingança em qualquer usurpação 

de seu reino. 

 
Sendo assim, agora eu acredito que devo agir de acordo com o 

Criador Todo-Poderoso. Defendendo-me contra os judeus, estou a lutar 
pelo trabalho do Senhor. 
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III 
 

CONSIDERAÇÕES POLÍTICAS RESULTANTES 

DO MEU TEMPO EM VIENA 

 
 

Pensamento político, em geral, foi maior e mais abrangente na faixa 
na antiga monarquia do Danúbio do que na própria Alemanha no mesmo 

período, com exceção da Prússia, Hamburgo e Costa do Mar do Norte. Por 
“Áustria”, quero dizer essa finalidade que parte do grande Império dos 

Habsburgos que como resultado de ter sido colonizada por alemães, expôs 
em todos os aspectos não só as forças históricas na formação do Estado, 

mas também da sua população, aquela capaz de fornecer essa criação 

politicamente tão artificial com a sua vida cultural interior no decurso de 
muitos séculos. Conforme o tempo avançava, a vida e o destino desse 

Estado dependia cada vez mais em manter viva esta célula-mater do 
Império. 

O fato de que a coleção de raças chamada “Áustria” foi finalmente 
destruída não implica no mínimo incompetência política na Alemanha do 

velho Ostmark, Mas foi o resultado inevitável da impossibilidade de 
manter permanentemente um Estado de cinquenta milhões consistindo de 

diferentes raças, com a ajuda de dez milhões de pessoas, a menos que 
princípios absolutamente definitivos fossem estabelecidas em tempo útil. 

 
O germano-austríaco foi sempre acostumado a viver dentro dos 

limites do grande Império e nunca perdeu o sentimento dos deveres que 
nisso estam envolvidos. Naquele Estado sozinho ao olhar para além da 

fronteira da estreita terra da Coroa, via-se ainda as fronteiras do Império. 

Embora de fato, era seu destino ser separado da Pátria comum, ele 
sempre procurou dominar a tarefa imensa e manter para a Alemanha o 

que seus antepassados já haviam arrancado do Oriente em suas lutas de 
longa data, e não se deve esquecer que isso ainda era possível com a 

força dividida, no coração e na memória os melhores homens nunca 
deixaram de estar em sintonia com a terra-mãe comum. E também, um 

pingo de sua pátria permaneceu consigo. 
O círculo de visão do germano-austríaco foi maior do que a do resto 

do Império. Suas relações econômicas frequentemente abraçaram quase 
todo o Império composto. Quase todas as grandes empresas estavam 

realmente em suas mãos. Ele forneceu a maioria dos principais técnicos e 
funcionários. Além disso, ele carregava sobre o comércio exterior, na 

medida em que os judeus não haviam colocado as mãos sobre esse 
domínio que era seu de longa data. O recruta germano-austríaco talvez 

entre num regimento alemão, mas este regimento pode ser tão estagnado 

em Herzegovina como em Viena ou Galiza. O corpo de oficiais continuou a 
ser alemão, os altos funcionários preponderantemente também.  
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A arte e a ciência eram alemães. Deixando de fora os mais recentes 
desenvolvimentos artísticos que podem ser simplesmente a produção de 

uma raça negra, o possuidor e difusor de ideias verdadeiramente artísticas 
foi o alemão, e o alemão apenas. Na música, arquitetura, escultura e 

pintura, Viena foi a fonte que forneceu toda a Monarquia dual em um fluxo 
inesgotável, sem aparência insossa. 

 

Finalmente, todo o peso da política externa foi confirmado por 
alemães, apesar de alguns húngaros poderem ser incluídos no número. 

No entanto, qualquer tentativa de manter esse império foi em vão, já 
que os fundamentos estavam ausentes. 

No Império Austríaco de raças, só havia uma maneira possível de 
conquistar as tendências centrífugas das nações individuais: o Estado 

deve ser governado a partir do centro e organizado internamente para 
esse fim. 

Em intervalos lúcidos ocasionais, o Imperador percebeu isso, mas 
logo foi esquecido ou arquivado por ser demasiado difícil de realizar. 

 
Na Alemanha, foi apenas uma questão de superação da tradição 

política, uma vez que o país sempre foi unidos em uma raiz cultural 
comum e a população do Reich era composta pelos membros de uma 

única raça. Na Áustria, foi o caso contrário. Em vários países, além da 

Hungria, não havia lembranças de um grande passado, ou talvez ao 
passar do tempo ele tinham se extinguido. Em qualquer caso, ela era 

escuro e turvo. Mas em seu lugar, forças populares desenvolveram-se 
nesses países, muito mais difícil de contornar num momento em que os 

Estados nacionais começaram a ser formados nas bordas da monarquia, 
os povos que, sendo racialmente relacionados ou idênticos com 

nacionalidades na Áustria, foram em posição de exercer maior atração do 
que a Áustria alemã podia. 

 
Mesmo Viena não conseguiu levantar-se nesta luta. 

 
Em Budapeste, que havia desenvolvido em uma cidade capital, Viena 

estava pela primeira vez diante de um rival cuja tarefa não era tão fácil de 
soldar a toda a Monarquia junta quanto fortalecer uma parte dela. 

 

Logo Praga foi seguir o exemplo de Budapeste, em seguida, Lemberg, 
Laibach e outros centros. 

 
Des da morte de Joseph II (1790), o curso do presente processo pode 

ser claramente marcado. Sua velocidade depende de uma série de 
fatores, que definem em parte a própria Monarquia, mas foram em outros 

aspectos, pelo resultado da posição política do Império várias vezes em 
relação a países estrangeiros. 

Se a luta para manter este Estado tivesse sido levada a sério e 
travada até o final vorazmente e centralização consistente sozinhas 

poderiam ter atingido o objetivo.  
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Mas homogeneidade nessa forma deve ser expressa por estabelecer, 
em princípio, uma linguagem unificada Estatal e o instrumento técnico 

para isso teria que ser forçado nas mãos da administração, pois sem ela 
um Estado unificado não poderia suportar.  

A única maneira, aliás, de produzir consciência uniforme e 
permanente do Estado era através das escolas e da educação. Isso não 

poderia ser alcançado em dez ou vinte anos, mas tinha que se pensar em 

séculos, pois como em todas as questões de colonização, firmeza de 
propósito é de maior importância do que o esforço espasmódico. 

 
O Império Austríaco não estava composto de raças semelhantes e 

não foi levado em conjunto por sangue comum, mas sim por um punho 
comum. Sendo assim, a fraqueza na liderança conduzia necessariamente 

a torpor no Estado, mas despertaria todos os instintos individualistas 
devido à raça, que são impedidas de se desenvolver em momentos em 

que há uma predominância de vontade. 
Falha em compreender isso é talvez o crime trágico da Casa de 

Habsburgo. 
Em um período, o destino prendeu a tocha uma mais vez acima da 

terra, em seguida, ela foi extinta para sempre. Joseph II, imperador 
romano sobre o povo alemão, percebeu com ansiedade pungente como 

sua casa estava sendo empurrada para o canto extremo do Império e 

estava presa a fundação no vórtice de uma Babilônia de raças, a não ser 
que as deficiências de seus predecessores fossem bem feitas na última 

hora. Esse “amigo do homem” atuou com energia sobre-humana para 
reparar o descaso dos governantes anteriores e tentou recuperar em dez 

anos o que tinha sido deixado escapar durante séculos. Seus sucessores 
foram desiguais à tarefa ou na mente ou força de vontade. 

 
A revolução de 1848 deveria ter sido uma luta de classes de todos os 

lugares, mas na Áustria, foi o início de uma nova luta de nacionalidades. 
Mas o alemão, ou por esquecer ou não perceber esse fato, colocou-se a 

serviço do movimento revolucionário e selou seu próprio destino ao fazer 
isso. Ele desempenhou o seu papel no despertar o espírito da democracia 

mundial, que em pouco tempo roubou-lhe os princípios subjacentes a sua 
própria existência. 

A formação de um corpo parlamentar representativo sem 

estabelecimento prévio do princípio de uma linguagem comum do Estado, 
lançou a pedra fundamental do fim do predomínio da raça alemã e a partir 

desse momento o próprio Estado foi destinado à destruição. O que entá a 
seguir foi a redução histórica de um Império. 

 
Não tenho nenhum desejo de me perder em detalhes, uma vez que 

não é o objeto deste livro. Gostaria apenas de montar com a finalidade de 
análise mais aprofundada desses eventos que, sendo sempre constantes, 

como as causas da decadência das nações e estados, possuem significado 
para a nossa época e que ajudou a finalmente desenvolver os princípios 

do meu pensamento político. 
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Entre as instituições que poderiam ter indicado para o cidadão 
comum, mesmo que não abençoe com olhos penetrantes, que a 

monarquia estava se desintegrando, o chefe era aquele que deveria ter 
escolhido força como componente essencial de qualidade Parlamentar ou, 

como era chamado na Áustria, o Reichsrat. 
É evidente que o Parlamento da Inglaterra, a terra da democracia 

“clássica”, foi o pai desse corpo. Essa bendita instituição foi transplantada 

dali em sua totalidade e com sede em Viena, com o mínimo de alterações 
possível. O sistema de duas câmaras Inglês inaugurou sua nova vida no 

Abgeordnetenhaus e Herrenhaus. Mas as próprias casas eram um pouco 
diferentes. Quando as Casas do Parlamento de Barry nasceram, por assim 

dizer, a partir das águas do Tamisa, ele absorveu a partir da história do 
Império Britânico, inspiração mundial para a ornamentação dos mil e 

duzentos nichos, suportes e pilares de seu magnífico edifício. Assim, com 
suas esculturas e pinturas das Casas dos Lordes e dos Comuns, tornou-se 

o templo de glória da nação. 
 

Aqui foi a primeira dificuldade de Viena. Pois quando o Dane, Hansen, 
tinham completado o última pináculo do palácio de mármore para os 

representantes do povo, seu único curso era tentar enfeitar com temas 
derivados do antigo. Estadistas e filósofos gregos e romanos embelezam 

esse edifício teatral como “democracia ocidental” e com ironia simbólica o 

quadrigae no topo do edifício está afastando uns dos outros nos quatro 
cantos dos céus, portanto, perfeitamente simbolizando as tendências 

divergentes interiores. As nacionalidades teriam tomado como um insulto 
e provocação se a história austríaca tivesse sido glorificada neste trabalho, 

assim como foi no Império Alemão não foi até o trovão da batalha ser 
ouvido na Guerra Mundial, que ousou consagrar a construção do Reichstag 

de Paulo Wallot em Berlim com a inscrição “ao povo alemão”. 
 

O destino da raça alemã no Estado Austríaco dependia de sua força 
no Reichsrat. Até o momento em que o sufrágio universal e o voto secreto 

foram introduzidos, ainda havia uma maioria no Parlamento alemão. Mas 
a situação foi tornado-se intolerável pelo comportamento incerto dos 

social-democratas, que sempre se apresentaram em oposição ao interesse 
alemão em questões críticas que afetam a raça alemã, a fim de evitar 

alienação de seus adeptos entre as várias raças estrangeiras. Mesmo 

assim, os social-democratas não podiam ser considerados como um 
partido alemão. Após a vinda do sufrágio universal, a superioridade alemã 

deixou de ser até mesmo como maioria numérica. Não havia nada agora 
no caminho da mais des-germanização do Estado. 

O desejo de autopreservação nacional, logo levou-me a sentir pouco 
entusiasmo para a representação popular em que a raça alemã estava 

sempre sendo traída em vez de representada. Além disso, estes foram os 
males que como tantos outros, foram atribuídos não a coisa em si, mas ao 

Estado austríaco.  
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Nos primeiros dias, eu ainda pensava que se a maioria alemã fosse 
restaurada em órgãos representativos, não haveria nenhum motivo para 

continuar com a minha oposição inicial, desde que o Estado velho 
continuasse a existir. Demorou pouco para despertar minha indignação 

quando vi a comédia miserável que estava sendo desdobrado diante de 
meus olhos. 

 

A Democracia Ocidental hoje é a precursora do marxismo, que seria 
inconcebível sem a Democracia. É a alimentação do solo daquela 

pestilência mundial que está hábil a desenvolver-se lá. Sua forma exterior 
de expressão, o sistema parlamentar, apareceu como “uma 

monstruosidade de sujeira e fogo” (eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer) 
na qual a meu pesar, o fogo parecia ter se extinguido muito rapidamente. 

Eu sou mais do que grato a sorte de colocar esta questão diante de 
mim em Viena para exame, já que eu temo que na Alemanha não poderia 

então, ter respondido a pergunta tão facilmente. Se eu tivesse aprendido 
a conhecer o absurdo dessa instituição chamada Parlamento, pela 

primeira vez em Berlim, eu talvez tivesse caído no extremo oposto e sem 
um bom motivo aparente teria me aliado àqueles cujos olhos o bem do 

povo e o Império estavam em exaltar a ideia imperial e nos que assim 
punha-mos cegamente em oposição à humanidade e aos tempos. 

 

Na Áustria, isso era impossível. Lá não foi tão fácil escapar de um 
erro em outro. Se o Parlamento não valia nada, os Habsburgouinos valiam 

ainda menos. 
O Parlamento decide sobre algo, as consequências sempre são 

devastadoras, nenhum homem é responsável, ninguém pode ser chamado 
a prestar contas por isso. Será que ele poderá ser chamado a assumir a 

responsabilidade de um governo que fez todo o dano meramente para se 
aposentar do cargo? Ou para mudar a coligação ou mesmo a dissolução 

do Parlamento? Pois como pode a maioria variada de homens nunca ser 
responsabilizada em tudo? Não é qualquer concepção de responsabilidade 

intimamente ligada com a personalidade? Mas pode-se, na prática indiciar 
o personagem principal de um governo para negociações, a existência e 

realização dos que estão a ser estabelecidos exclusivamente à conta da 
vontade e prazer de um grande conjunto de homens? 

 

Será que é tarefa do líder estadista dnão consistir tanto na produção 
de um pensamento criativo ou plano como na arte com que ele faz a 

genialidade de sua compreensível proposta a um rebanho de ovelhas 
bobas com a finalidade de implorar seu consentimento final? Será que o 

critério de um estadista deve ser tão forte na arte da persuasão como na 
habilidade semelhante a de um estadista na selecção de grandes linhas de 

conduta ou decisão? Será que acreditamos que o progresso vem do 
mundo da inteligência combinado da maioria e não a partir do cérebro de 

um indivíduo? Ou imaginemos que, no futuro, possamos dispensar essa 
concepção de cultura humana? Será que não, pelo contrário, estas 

parecem ainda mais necessárias hoje do que nunca? 
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Por sua negação da autoridade do indivíduo e sua substituição pela 
soma da massa presente em um dado momento, o princípio parlamentar 

do consentimento dos erros da maioria contra o princípio aristocrático de 
natureza básica, em que contexto, a sua visão das classes mais altas de 

maneira alguma precisa ser ligada à decadência atual do nosso Dez Mil 
superior. 

 

É difícil para um leitor de jornais judaicos imaginar os males 
envolvidos nesta instituição moderna de controle democrático do 

Parlamento, a menos que ele tenha aprendido a pensar e examinar por si 
mesmo. Foi a causa primária por toda a nossa vida política ter sido tão 

incrivelmente inundada com tudo o que é de mais inútil. Enquanto os 
verdadeiros líderes são retirados das atividades políticas, que consistem 

principalmente não em trabalho criativo e produtiov, mas em discussões e 
negociação para favores da maioria, desde que essas atividades estejam 

em harmonia com baixas mentalidades e também sejam uma atração 
para si. 

Uma coisa devemos e jamais podemos nos esquecer: a maioria nunca 
pode ser uma substituta do Homem. É sempre o defensor, não só da 

estupidez, mas também das políticas de covardia. Assim como cem tolos 
não fazem um homem sábio, não é provável que uma decisão heróica 

venha de uma centena de covardes. 

 
O resultado de tudo isso é a velocidade fantástica das mudanças nas 

posições mais importantes e assuntos em tal estado, um fato que é 
desfavorável em qualquer caso e que frequentemente trabalha com 

efeitos absolutamente catastróficos, porque não só os estúpidos e 
ineficiente caem vítimas destes métodos de procedimento, mas os 

verdadeiros líderes ainda mais, se e quando o destino consegue definir um 
personagem nessa posição. 

 
Assim, o resultado será cada vez mais um empobrecimento espiritual 

das classes dirigentes. Qualquer pessoa pode julgar o que o resultado será 
para a nação e o Estado. 

Nossa concepção ordinária da expressão “opinião pública” depende 
apenas de uma pequena medida de nossas próprias experiências pessoais 

ou conhecimentos, mas principalmente, por outro lado, sobre o que é dito 

e isso nos é apresentado em forma da assim chamada “iluminação” 
persistente e enfática. A visão política da massa percebe o resultado final 

só do que frequentemente foi uma luta difícil e busca da alma e do 
intelecto. 

 
De longe, a parte mais eficaz na política de “educação”, que neste 

caso é muito apropriadamente chamada de “propaganda”, é o que cai na 
imprensa, que leva em si a “obra de iluminação” e portanto, configura 

uma espécie de escola para os adultos, por assim dizer. Esta instrução no 
entanto, não está nas mãos do Estado, mas é dominado por forças em 

maior parte muito inferior em caráter.  
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Quando jovem em Viena, eu tive a melhor das oportunidades de 
obter conhecimento dos proprietários e artesãos inteligentes dessa 

máquina para a educação em massa. No início, pude imaginar o pouco 
tempo que tinha tomado para que esse poder maligno no Estado criasse 

com sucesso uma opinião pública definida, apesar do fato de que poderia 
envolver uma reversão enganadora dos desejos e opiniões reais do 

público. Em poucos dias, esse absurdo tornou-se um ato estatal de grande 

importância, enquanto que ao mesmo tempo os problemas essenciais 
caíram em grande esquecimento, ou melhor, eles foram roubados da 

memória e atenção das massas. 
 

Assim, no decorrer de algumas semanas, nomes foram evocados com 
sucesso a partir do nada, e esperas incríveis foram conectadas a mente do 

público, eles foram agraciados com uma popularidade que realmente um 
grande homem nunca poderia esperar atingir em todo o curso de sua 

vida, nomes que, um mês antes ninguém havia sequer ouvido falar, 
equanto personagens antigos e de confiança na vida pública e Estado 

morreram no auge de sua eficiência, Desde que seus contemporâneos 
estavam em causa ou ficaram impressionados com tal abuso que seus 

nomes, parecia provável que em breve tornar-se-iam símbolos de infâmia. 
É necessário estudar esse vergonhoso método judeu de simultaneamente 

e em centenas de direções, como se por um encantamento, despejassem 

lixo em forma de calúnia e difamação na vestimenta limpa de homens 
honrados, a fim de estimar a ameaça completa destes canalhas na 

imprensa pelo seu justo valor. 
 

Teremos de compreender mais rapidamente e facilmente aquela 
insensata e perigosa aberração humana se compararmos o sistema 

democrático parlamentar com uma verdadeira democracia alemã. 
O ponto mais notável na primeira é que um número, digamos 

quinhentos, dos homens são eleitos, que são chamados a decidir sobre 
todo tipo de assunto. Na prática portanto, eles e somente eles são o 

Governo, porque se um gabinete é selecionado dentre o seu número, 
Desde que seja do país em questão compromete-se a controlar os 

negócios do Estado, é realmente apenas um pretexto. O assim chamado 
Governo não pode, como uma questão de fato, tomar qualquer medida 

sem antes obter o consentimento da assembleia geral. Não pode porém, 

ser responsabilizado por qualquer coisa, uma vez que a decisão final 
nunca está nas mãos, mas nas da maioria parlamentar. Ela existe apenas 

para executar a vontade da maioria em todos os casos. 
 

Não é o objetivo da nossa atual Democracia formar uma assembleia 
de homens sábios, mas ao invés disso, recolher uma multidão de 

nulidades subservientes que podem ser facilmente levadas em 
determinadas direções definidas, especialmente se a inteligência de cada 

um deles é limitada. Só assim o jogo da política partidária pode ser jogado 
em seu sentido atual insalubre.  
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Mas isso também torna possível para os verdadeiros responsáveis 
permanecerem com segurança ao fundo, sem a possibilidade a ser feito 

pessoalmente responsável. Por enquanto, a decisão no entanto prejudicial 
à nação, não pode ser colocada na conta de qualquer um malandro que 

está no olho do público ao passo que, ele sempre pode ser transferido 
para os ombros de uma seção inteira. 

Assim, não há responsabilização na prática, porque esta obrigação 

pode descansar sobre um indivíduo apenas e não em um conjunto de 
parlamentares falastrões. Essa instituição só pode ser agradável ou 

rentável para mentirosos rastejantes que evitam a luz do dia e deve ser 
odiosa para qualquer homem bom, simples, que está pronto a assumir a 

responsabilidade pessoal. Assim, este estilo de democracia tornou-se o 
instrumento da raça que a fim de transmitir os seus objetivos, tem de 

evitar a luz do sol, agora e em todo o tempo futuro. Ninguém além do 
judeu pode valorizar uma instituição que é tão suja e falsa quanto ele 

próprio. 
 

Em contraste com a anterior, há a verdadeira democracia germânica 
com a livre escolha do Líder, junto com sua obrigação de assumir toda a 

responsabilidade por tudo que ele faz e fazer com que seja feito. Isto não 
inclui a maioria de votos em questões individuais, mas simplesmente a 

decisão de um homem que faz isso com a sua vida e tudo o que ele tem. 

Para quem os objetos que por serem os requisitos, dificilmente seria 
possível encontrar alguém pronto para dedicar a sua pessoa para tarefas 

tão arriscadas, mas pode haver uma resposta: “graças a Deus, todo o 
ponto de uma democracia alemã é que qualquer alpinista social indigno e 

preguiçoso moral não pode entrar pelas escadas serviçais e governar seus 
compatriotas, mas aqueles incompetentes e fracos serão assustado com a 

imensidão da responsabilidade a ser assumida.” 
 

O regime parlamentar nos últimos anos contribuíu continuamente 
para o enfraquecimento progressivo do velho Estado Habsburgo. Como a 

predominância do elemento alemão foi dividida pela sua agência, um 
sistema cresceu de por as nacionalidades umas contra as outras. Mas, a 

linha geral de desenvolvimento foi dirigida contra os alemães. Em 
particular, a partir do momento em que seu herdeiros ao trono, começou 

a dar o arquiduque Francisco Ferdinando uma certa influência, um 

esquema deliberado surgiu para aumentar a influência Tcheca, que foi a 
política dos que estão no topo. O futuro governante da monarquia dupla 

tentou por todos os meios ao seu alcance para dar impulso ao processo de  
desgermanização e assistir a si mesmo, ou pelo menos favorecê-la com 

sua proteção. Assim aldeias puramente alemãs eram, por volta sobre os 
meios oficiais, lenta mas seguramente, empurradas para a zona de perigo 

de línguas mistas. Na própria Baixa Áustria, o processo foi fazendo mais e 
mais rápido progresso e muitos dos tchecos consideravam Viena como sua 

cidade principal. 
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O pensamento preponderante deste novo Habsburguista, cuja família 
falava tcheco por escolha (a esposa do arquiduque era uma condessa 

tcheca e casou-se com o príncipe morganaticamente, e os círculos em que 
ela nasceu eram anti-alemães por tradição), estava progressivamente a 

estabelecer um Estado eslavo na Europa central em linhas estritamente 
católicas, para ser uma proteção contra a Rússia ortodoxa. Desta forma, 

como tantas vezes aconteceu com os Habsburguistas, a religião foi 

novamente arrastada para servir a uma concepção puramente política, 
além disso, funesta, quando observada do ponto de vista alemão. 

O resultado foi mais dramático do que em diversos aspectos. Nem a 
casa dos Habsburgos nem a Igreja Católica lucraram com isso da forma 

que esperavam. 
Habsburgo perdeu o trono, Roma um grande Estado. 

Porque ao convocar forças religiosas para servir seus fins políticos, a 
Coroa despertou um espírito que inícialmente pareceu claramente 

impossível. A tentativa de acabar com o germanismo na velha monarquia 
por todos os meios possíveis, foi respondida pelo movimento 

pangermânico na Áustria. 
 

Após a Grande Guerra da Casa de Habsburgo, lentamente porém 
deliberadamente começaram a trabalhar com a sua última centelha de 

determinação para acabar com a perigosa raça alemã, pois isso foi 

certamente o objetivo da política eslavófila, e revolta inflamou-se no país 
a qual foi determinada para resistir até o fim, de uma forma desconhecida 

na história mais recente da Alemanha. 
Pela primeira vez, os homens de sentimento nacional e patriótico 

viraram rebeldes: rebeldes não contra o Estado em si, mas sim contra um 
sistema de governo que eles estavam convencidos que estava fadado a 

acabar por destruir o seu caráter como nação. 
 

Pela primeira vez na história alemã tardia, uma distinção surgiu entre 
patriotismo dinástico comum e amor nacional paela a Pátria e pelo Povo. 

Não se deve esquecer que como regra geral, manter um Estado ou de 
governo não é o maior objetivo da existência do homem, mas sim 

preservar seu caráter nacional. 
Os direitos humanos estão acima dos direitos do Estado. Se, em sua 

luta pelos direitos humanos a raça estiver em segundo plano, isso significa 

que ela tem um peso muito leve na balança do destino para estar em 
forma para continuar a existir neste mundo terrestre. Porque, se alguém 

não está preparado ou não lutar por sua vida, a Providência por si já 
decretou seu fim. 

 
O mundo não é para raças covardes no coração. 
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Tudo conectado ao surgimento e passagem do movimento 
pangermânico por um lado e o avanço surpreendente do Partido Socialista 

Cristão por outro lado, deveriam ser da consequência mais profunda para 
mim, como objetos de estudo. 

Vou começar o meu exame com os dois homens que podem ser 
considerados como os fundadores e líderes dos dois movimentos: Georg 

von Shoenerer e Dr. Karl Lueger. 

 
Ambos considerados como homens protegidos muito acima da média 

das personalidades parlamentares. Nesse lamaçal de corrupção política 
universal, toda a sua vida manteve-se limpa e incorruptível e no entanto, 

minhas simpatias pessoais colocam-me em primeiro lugar ao lado do 
Schoenerer pangermânico, mas aos poucos eles também se apegaram ao 

líder socialista cristão. 
Quando eu comparei as suas capacidades, Schoenerer pareceu-me o 

melhor e mais sólido pensador dos problemas básicos. Ele visualizou o fim 
da forçado do Estado austríaco de forma mais clara e correta do que 

ninguém. Se suas advertências sobre a monarquia dos Habsburgos tinham 
sido ouvidas, especialmente no Império, o desastre da Alemanha numa 

guerra mundial contra toda a Europa nunca teria acontecido. 
 

Mas, embora Schoenerer percebesse a interioridade dos problemas, 

ele estava enganado quanto ao elemento humano. Este foi o ponto forte 
da Lueger. Ele tinha um conhecimento raro de homens e especialmente 

evitou o erro da visualização de homens como melhores do que eram. 
Assim, ele levou mais em conta as reais possibilidades de vida, enquanto 

que Schoenerer tinha pouca compreensão para comunicar seu 
conhecimento teórico para o público e apresentá-lo de tal forma que se 

encaixe com a capacidade da massa do povo para absorvê-la, que é e 
sempre será limitada. Portanto, todo o seu conhecimento era nada senão 

a sabedoria de um vidente, nunca com a possibilidade de se tornar uma 
realidade prática. 

Infelizmente, ele teve uma percepção mais imperfeita das 
extraordinárias limitações da disponibilidade da burguesia para lutar, 

devido à sua situação no mundo dos negócios, cujos os indivíduos estão 
com muito medo de perder e que, portanto, priva-os da ação. 

Esta falta de compreensão do significado das camadas mais baixas da 

sociedade foi a causa da insuficiência absoluta de seus pontos de vista 
sobre a questão social. Ao todo, Dr. Lueger era o oposto de Schoenerer. 

Ele entendeu muito bem que só a força de combate da alta burguesia é 
nos dias de hoje é pequenas e insuficiente para conquistar uma vitória 

para uma novo grande movimento. Ele estava preparado para fazer-nos 
com todos os meios disponíveis de poder, para atrair a si fortes 

instituições existentes de modo a obter o maior lucro possível para o seu 
movimento de tais velhas fontes estabelecidos de poder. 
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Lueger baseou seu novo partido, antes de tudo sobre a classe média, 
que estava ameaçada de extinção e assim, garantiu uma classe de 

adeptos extremamente difícil de abalar, pronta tanto para grandes 
sacrifícios e capaz de lutar obstinada. Sua extrema habilidade em manter 

relações com a Igreja Católica logo conquistou os clérigos mais jovens. Na 
verdade, o velho Partido Clerical foi forçado a retirar-se do campo ou 

então, eles quando mais sensatos, se juntaram ao novo partido na 

esperança de recuperar gradualmente a sua posição. 
 

Os objetivos que esse homem verdadeiramente notável definiu antes 
foram intensamente práticos. Ele queria capturar Viena, o coração da 

monarquia. Daquela cidade os vestígios finais da vida filtravam para o o 
corpo doente e gasto do império decadente. Se o coração fosse som, o 

resto do corpo estava prestes a reviver: uma ideia correta em princípio, 
mas, o período para transformá-la em ação foi finito e limitado. 

 
Nisto vê-se a fraqueza do homem. Suas realizações como 

burgomestre da cidade são imortais, no melhor sentido da palavra, mas 
mesmo assim, ele não poderia salvar a monarquia. Era tarde demais. 

Seu rival, Schoenerer, viu isso mais claramente. O que o Dr. Lueger 
praticamente levou na mão sucedeu maravilhosamente, o que ele 

esperava como resultado não deu em nada. 

Schoenerer não conseguiu realizar seu desejo. Seus medos foram 
realizados no entanto, ai dele! De uma forma terrível. 

Assim, nenhum deles atingiu seu objetivo. Lueger não poderia salvar 
a Áustria e Schoenerer não poderia proteger a raça alemã contra a ruína. 

É mais instrutivo para nós hoje, estudar as causas das falhas de 
ambas as partes. Porque isso é essencial uma vez que em muitos pontos, 

as condições de hoje são semelhantes às do referido tempo e pode ajudar 
a evitar-nos fazer os erros que conduziram à morte do movimento e a 

esterilidade da outra. 
 

O destino que ultrapassou o movimento pangermânico, deveu-se ao 
fato de que ele inicialmente não o fez atribuir suprema importância para 

ganhar adeptos entre a grande massa do povo. Cresceu burguês e 
respeitável, mas por baixo era radical. 

A posição alemã na Áustria já estava desesperada no momento da 

ascensão do pangermanismo. A cada ano que passa, o Parlamento estava 
concordando cada vez mais em uma política de extinção gradual da raça 

alemã. A única esperança para qualquer tentativa tardia de salvá-la 
estava na remoção dessa instituição, não havendo no entanto, nada senão 

poucas chances para isso. 
 

O pan-alemães entraram no Parlamento e saíram derrotados. O 
fórum em que os pan-alemães colocaram seu caso tinha crescido, não é 

maior, mas o mais insignificante, pois os homens só falam com os círculos 
que estão lá para ouvi-los ou que recebem as suas palavras através de 

relatos na imprensa. 
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Mas o maior fórum e o mais direto no que diz respeito aos ouvintes 
não é a câmara do Parlamento, mas uma grande reunião pública, porque 

milhares de pessoas estão presentes e que vieram simplesmente para 
ouvir o que o interlocutor tem a dizer para eles, enquanto que na câmara 

do Parlamento, apenas algumas centenas estão presentes e a maioria 
deles simplesmente participam com a finalidade de receber seu 

pagamento como membros, e não receber a iluminação da sabedoria de 

um ou outro dos “representantes do povo”. 
Falae ante a um fórum é realmente lançar pérolas aos porcos. 

Verdadeiramente, não vale a pena! Nenhum tipo de sucesso é possível e 
foi o que aconteceu. Os membros pan-alemães ficaram roucos de falar, 

mas não tinham qualquer peso. A imprensa ou os ignorou completamente 
ou então mutilou seus discursos de forma que qualquer consecutivos, 

muitas vezes o próprio sentido, foi distorcido ou perdido completamente e 
o público recebia uma imagem muito ruim dos objetivos do novo 

movimento. O que os membros individuais disseram não era importante, 
o importante estava no que aqueles que os leem recebiam. Este consistia 

em meros trechos fora de seus discursos que sendo mutilados, apenas 
poderiam (e por isso eram feitos) produzir uma impressão sem sentido. 

Assim, o único fórum em que eles realmente falaram, consistia de 
uns reles quinhentos homens, o que nos diz o suficiente. 

 

O pior veio a seguir. 
O movimento pangermânico só podia esperar por sucesso se 

percebesse desde o primeiro momento o que não era uma questão de 
formar um novo partido, mas sim uma nova visão da vida em geral. Isso 

por si só poderia chamar as forças interiores para lutar contra essa imensa 
luta até o fim. Para isso, nada além dos melhores e mais ousados 

cérebros são boa coisa. 
Se a luta por um sistema mundial não é conduzida por heróis, 

prontos para sacrificar tudo, em pouco tempo será impossível encontrar 
lutadores preparados para morrer. Um homem que luta apenas por si 

mesmo não pode ter muito de sobra para a causa geral. 
 

A dura luta que o movimento pangermânico teve com a Igreja 
Católica é apenas explicável como sendo devido à falta de compreensão 

do caráter psicológico das pessoas. 

A nomeação de titulares tchecos às paróquias foi um dos muitos 
métodos usados para transformar a Áustria em um país eslavo. Foi feito 

um pouco como se segue: clero tchecos foram introduzidos em paróquias 
puramente alemãs e estes logo começaram a sobrepor os interesses da 

raça tcheca sobre aqueles da Igreja e tornaram-se núcleos do processo 
desgermanizar. O clero alemão caiu quase que totalmente. Antes deste 

estado de coisas, não só eram eles próprios completamente inúteis em 
uma luta para a causa alemã, mas eles eram incapazes de enfrentar os 

ataques do outro lado com a força suficiente de resistência. Assim, a raça 
alemã estava novamente sendo levada de forma lenta porém irresistível, 

por um lado pelo abuso da religião e pelo outro, fraqueza na defesa. 
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Georg Schoenerer não foi quem fez as coisas pela metade. Ele pegou 
a luta contra a Igreja, sob a convicção de que só esta luta poderia salvar a 

raça alemã. O movimento Los von Rom pareceu uma forma de ataque 
mais poderosa, embora mais difícil, mas foi obrigada a colocar o castelo 

hostil em ruínas. Se fosse bem sucedido, a divisão religiosa infeliz na 
Alemanha seria resolvida para sempre e dessa vitória viria um imenso 

ganho para a força interna do Império e da nação alemã. Mas seus 

pressupostos e seu raciocínio no que diz respeito à luta eram incorretos. 
Não há dúvidas de que o poder nacional de resistência do sacerdócio 

católico de nacionalidade alemã em todas as questões que afectam a raça 
alemã era inferior ao de seus irmãos não-alemães, especialmente os 

tchecos, ao passo que o clero tcheco tratava sua própria raça 
subjetivamente e a Igreja apenas objetivamente, a devoção do padre 

alemão pela a Igreja era subjetivo e foi objetivo que diz respeito à raça 
alemã. 

 
Compare a atitude que a nossa classe oficial por exemplo, está 

adotando no sentido de um movimento para um renascimento nacional 
com o que seria adotado pela classe oficial de qualquer outra nação em 

circunstâncias semelhantes. Ou imaginemos que o corpo de oficiais em 
qualquer outro lugar no mundo que demita reivindicações nacionais com a 

frase “autoridade do Estado”. Tal como aconteceu conosco há cinco anos? 

Isso foi tido como perfeitamente natural, ou melhor, altamente 
meritório! 

 
No decorrer do meu estudo do movimento pangermânico e da luta 

contra Roma, daí e depois, cheguei à seguinte conclusão: Por meio de sua 
má compreensão do significado do problema social, o movimento perdeu a 

força de combate da massa do povo. Indo ao Parlamento, ele perdeu o 
motor e sobrecarregadou-se com todas as fraquezas inerentes a essa 

instituição. Sua luta contra a Igreja desacreditou-lhe em muitas seções 
das classes baixa e média e roubou-lhe muito dos melhores elementos, 

que poderiam ser nomeados como sendo essencialmente nacionais. 
Os resultados práticos da Kulturkampf na Áustria eram apenas nulos. 

 
Os partidos políticos não devem ter nada a ver com problemas 

religiosos, desde que eles não estejam minando a moral da raça, da 

mesma forma, a religião não deve ser misturada com intrigas partidárias. 
Se dignitários da Igreja fizessem uso das instituições religiosas e até 

mesmo suas doutrinas a fim de prejudicar a sua própria nacionalidade, 
elas não devem ter continuação, suas próprias armas não devem ser 

usadas contra si. 
Um líder político não deve interferir com as doutrinas religiosas e 

instituições do seu povo ou então ele não deveria ser um político, mas sim 
um reformador, se ele tiver as qualidades para tal! Qualquer outra atitude 

conduziria a catástrofe, especialmente na Alemanha. 
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O protestantismo é hostil a qualquer tentativa de resgatar o país das 
garras de seu inimigo mais mortal, pois sua atitude para com o judaísmo 

é estabelecida mais ou menos como um dogma. Ele oscila indeciso em 
torno da questão e a menos que a questão seja resolvida, todas as 

tentativas de trazer um renascimento alemão são sem sentido ou 
impossíveis de sucesso. 

Então nossos credos hoje não assumem uma atitude em relação à 

questão judaica que esteja em harmonia ou com a importância da nação 
ou as exigências da religião? E ainda comparar a atitude de qualquer 

rabino judeu em todas as questões, inclusive de menor importância aos 
judeus como uma raça de nosso clero, de longe o maior número dos quais 

foram suspensos. Ambos os credos incluídos! Isso é o que sempre 
acontece conosco, se alguma vez, é uma questão de defender uma ideia 

abstrata. “Autoridade do Estado”, “democracia”, “pacifismo”, 
“solidariedade internacional” etc., são apenas ideias das quais nós sempre 

convertemos em concepções fixas e puramente doutrinárias, de modo que 
todos os assuntos de necessidade nacional urgentes são julgados a partir 

desse ponto de vista. 
 

Em quase todos os aspectos em que o movimento pangermânico 
falhou, as disposições do Partido Socialista Cristão estavam corretas e 

bem pensadas. 

Ele teve a necessária compreensão do significado das massas, e 
desde o início, atraiu para si uma certa parte delas pela afirmação sincera 

de seu caráter sólido. E uma vez que realmente começou a ganhar as 
classes baixa e média, ele ganhou seguidores fiéis e permanentes, prontos 

para o autossacrifício. Ele evitou lutar com qualquer instituição religiosa e 
assim, ganhou o apoio da poderosa organização representada pela Igreja. 

Ele percebeu o valor da propaganda em larga escala e especializou-se em 
influenciar psicologicamente os instintos das massas. 

 
O fato de este partido ter falhado em seu sonho de salvar a Áustria 

foi devido a seus métodos, que foram confundidos em dois aspectos e à 
obscuridade de seus objetivos. Em vez de se fundar em uma base racial, o 

seu antissemitismo dependia da concepção religiosa. A razão pela qual 
este erro penetrou era o mesmo que o que causou o segundo erro. Seus 

fundadores pensaram que se o Partido Socialista Cristão ia salvar a 

Áustria, não devia tomar sua posição sobre o princípio racial, desde que a 
dissolução geral do Estado em qualquer caso seguiria-se brevemente. Os 

líderes do partido consideraram que a situação em Viena exigia 
possivelmente evitar tendências para interrupção e apoiaram de todos os 

pontos de vista, conduzindo-os à unidade. 
 

Viena era naquele tempo tão fortemente impregnada de elementos 
tchecos que nada, senão extrema tolerância em relação a todos os 

problemas raciais poderiam impedir os elementos de serem anti-alemães 
desde o início. Se a Áustria ia ser salva, eles não poderiam ser 

dispensados.  
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Assim, os líderes partidários fizeram esforços especiais para ganhar o 
grande número de pequenos comerciantes tchecos em Viena, opondo-se a 

escola liberal do pensamento de Manchester, e eles esperavam assim, ter 
descoberto um grito de guerra para a luta contra o judaísmo baseada na 

religião, o que coloca todas as diferenças de raça da antiga Áustria na 
sombra. 

 

É óbvio que a luta em tal base preocupasse os judeus a um grau 
muito limitado. Se em todo caso o pior veiesse, uma gota de água benta 

tira-os de seus problemas e preservam seu judaísmo ao mesmo tempo. 
Esses atos pela metade destruíam o valor da posição antissemita do 

Partido Socialista Cristão. 
Isso era falso antissemitismo e era quase pior do que qualquer coisa, 

pois as pessoas foram embalados em segurança e pensavam que tinham 
o inimigo pelas orelhas, enquanto elas estavam realmente lideradas pelo 

nariz. 
 

Se o Dr. Karl Lueger tivesse vivido na Alemanha, ele teria contado 
como um dos grandes homens da nossa raça, era seu infortúnio e de seu 

trabalho que ele estivesse nesse Estado impossível, a Áustria. No 
momento da sua morte, a pequena chama dos Balcãs já estava 

começando a se espalhar mais avidamente a cada mês que passava, de 

modo que o destino gentilmente poupou a dor de ver que ele ainda 
acreditava que seria capaz de evitar. 

O Movimento pangermânico estava certo em sua teoria quanto ao 
objetivo da regeneração alemã, mas eu estava infeliz na escolha de 

métodos. Este era nacionalista, mas, ai de mim! Não era social o 
suficiente para ganhar a massa do povo. Seu antissemitismo foi baseado 

em uma verdadeira apreciação da importância do problema racial e não 
sobre as teorias da religião. Por outro lado, sua luta contra o credo 

definido errou muito no que respeita aos fatos e táticas. 
As ideias do movimento socialista cristão sobre o objetivo de um 

renascimento alemão eram demasiado vagas, mas como um partido, era 
feliz e inteligente na escolha de métodos. Ele percebeu a importância da 

questão social, mas estava enganado em sua luta contra os judeus e era 
bastante ignorante da força e da concepção de nacionalidade. Naquela 

época, eu era vítima de descontentamento, mais eu percebia o vazio do 

Estado e a impossibilidade de salvá-lo. Eu senti com certeza absoluta de 
que em todas as coisas ele representava a infelicidade da raça alemã. Eu 

estava convencido de que o Estado tinha a certeza de verificar e obstruir 
tudo demasiado grandioso alemão e apoiar cada homem e cada coisa que 

fosse anti-alemão.  
Eu odiava a coleção heterogênea de raças exibidas na capital. Eu 

odiava a coleção heterogênea de tchecos, poloneses, húngaros, rutenos, 
sérvios, croatas e acima de tudo o que sempre presente Crescimento 

fungóide: judeus e mais judeus! 
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Vendo que meu coração nunca foi apaixonado por uma monarquia 
austríaca, mas sempre bateu por um Reich Alemão, eu só podia 

considerar o colapso do Estado como o início da salvação para a nação 
alemã. Portanto, meu desejo foi ficando cada vez maior em ir para a 

terra, para onde o meu amor secreto e desejo tinha me tirado, na minha 
primeira juventude. 

Eu esperava fazer um nome como arquiteto um dia, e se o destino 

me fez grande ou não, dedicaria meu serviço dedicado à Nação. Eu queria 
ter minha parcela de sorte, de estar no jogo e fazer o meu papel no país 

onde o desejo mais ardente do meu coração estava destinado a ser 
cumprido: a união da minha amada casa com a Pátria comum, o Reich 

Alemão. 
 

Viena me deu a escolaridade mais difícil e mais profunda em toda a 
minha vida, só agora posso apreciar plenamente o valor essencial dos 

anos de disciplina. É por isso que eu tratei esse período totalmente: 
porque ele me deu a minha primeira instrução nas questões que afetam 

os princípios do partido que, tendo começado em uma escala muito 
pequena é, depois de apenas cinco anos, está bem no caminho para 

tornar-se um grande movimento popular. Eu não sei o que seria hoje da 
minha atitude para com o judaísmo, a social-democracia, tudo o que se 

entende por marxismo, a questão social etc., se a força do destino não 

tivesse me dado uma base de opiniões com base na experiência pessoal 
naquele período inicial da minha vida. 
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IV 

 

MUNIQUE 

 
 

Na primavera de 1912, eu fui para Munique, a cidade alemã! Como é 

diferente de Viena! Eu me senti mal quando pensei na Babilônia de raças. 
O dialeto é quase o mesmo que o meu e me fez lembrar da minha própria 

juventude com sua conexão com a Baixa Baviera. De mil maneiras, ela foi 
ou se tornou querida para mim. Eu pertenço a essa cidade mais do que 

qualquer lugar do mundo e isso é devido ao fato de que ela está 
indissoluvelmente ligada com o meu próprio desenvolvimento. 

 
Na Áustria, os únicos partidários da ideia da aliança foram os 

Habsburgos e os alemães. O primeiro foi devido à compulsão e cálculo, e 
no segundo a fácil credulidade, porque eles imaginavam que fariam um 

grande serviço ao Império Alemão por meio da Tríplice Aliança queiria  
fortalecê-los e trazê-lso a segurança. Estupidez política, porque a sua 

imaginação não condiz com os fatos, pois eles estavam realmente 
ajudando a acorrentar o Império para a carcaça morta de um Estado que 

foi obrigado a arrastá-los para dentro do abismo, mais particularmente no 

entanto, por causa da aliança que estava contribuindo cada vez mais para 
desgermanizar a Áustria em si mesma, pois desde que os Habsburgos 

acreditavam numa aliança com o Império iria garantir-lhes contra 
qualquer interferência por parte do tardio, e infelizmente, eles tinham 

razão para isso. Eles foram capacitados para continuar a sua política de 
gradualmente livrarrem-se da influência alemã no interior do país com 

mais facilidade e menor risco. Eles não tinham necessidade de temer 
qualquer protesto por parte do Governo alemão, que ficou conhecido pela 

“objetividade” de seu ponto de vista e além disso, ao lidar com os 
alemães, os austríacos poderiam sempre silenciar qualquer voz insistente 

que pode ser levantada contra alguns exemplo particularmente 
vergonhoso de favoritismo mostrado para os eslavos, por uma referência 

à Tríplice Aliança. 
 

Se houvesse um estudo mais esclarecido da história e da psicologia 

racial na Alemanha, ninguém poderia ter acreditado por um instante, que 
o Quirinal em Roma e o Hofburg em Viena ao menos lutaria lado a lado 

em uma batalha comum. A Itália iria se transformar em um vulcão antes 
que qualquer governo se atrevesse a enviar um único italiano a campo, 

exceto como um inimigo, por conta do fanaticamente odiado Estado 
Habsburgo. Eu vi mais do que em Viena incendiar-se apaixonado desdém 

e insondável ódio que obcecou os italianos contra o Estado austríaco. Os 
erros da Casa de Habsburgo no decorrer dos séculos contra a liberdade e 

independência italiana eram tão grandes que nunca seriam esquecidos, 
mesmo supondo que houvesse qualquer desejo de fazê-lo. Não havia tal 

desejo nem entre as pessoas ou entre o Governo italiano.  
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Para a Itália, por isso, havia apenas dois possíveis cursos de lidar 
com a Áustria: Alliance ou guerra. Tendo escolhido a primeira, poderiam 

calmamente preparar para a segunda. 
 

A política de aliança alemã era tão sem sentido quanto arriscada, 
especialmente porque as relações da Áustria com a Rússia tendiam cada 

vez mais para uma solução pela guerra. Por que qualquer aliança 

concluída tudo? Simplesmente a fim de assegurar o futuro do Reich, 
quando ele estava numa posição para fazê-lo em pé sobre seus próprios 

pés. Mas o futuro do Reich era nada mais do que a questão de permitir 
que a nação alemã continuasse sua existência. 

A população da Alemanha aumenta em 900 mil almas por ano. A 
dificuldade de nutrir esse novo exército de cidadãos deve necessariamente 

ser agravada a cada ano e termina em catástrofe, a menos que os meios 
sejam encontrados a tempo de evitar o perigo. 

Restava apenas duas maneiras de obter trabalho e pão para as 
pessoas prósperas: ou aquisição territorial ou uma política de comércio 

colonial. Ambos os cursos foram considerados, examinados, 
recomendados e combatidos a partir de vários pontos de vista, até que 

finalmente, o segundo foi o escolhido. O primeiro campo teria sido sem 
dúvida, o mais sólida dos dois. Aquisição de novo território para acomodar 

a população estouro contêm infinitamente maiores vantagens, sobretudo 

do futuro, e não no presente, é considerado. 
 

Há outra razão para que esta solução tenha sido o caminho certo: 
muitos Estados europeus são hoje, como pirâmides que estão em seus 

pontos. Suas possessões na Europa são ridículas em comparação com o 
seu fardo pesado em cima de colônias, comércio exterior etc. Pode-se 

dizer: ponto na Europa, a base de todo o mundo, em contraposição da 
União Americana, cuja base cobre seu próprio continente e cujo vértice é 

o seu ponto de contato com o resto do globo. Daí a grande força interna 
daquele Estado e a fraqueza da maioria das potências colonizadoras 

europeias. 
Mesmo não Inglaterra é prova do contrário, pois somos muito 

propensos a esquecer a verdadeira natureza do mundo anglo-saxão em 
sua relação com o Império Britânico. Se apenas por conta de sua 

comunidade de língua e cultura com a União Americana, a Inglaterra não 

poderia ser comparada com qualquer outro estado na Europa. 
Assim, a única esperança de realizar uma política territorial sadia da 

Alemanha estava em adquirir terras frescas na própria Europa. As colônias 
são inúteis para esse objeto se parece inadequado colocar europeus em 

grande número. no século XIX no entanto, não era mais possível adquirir 
esse território para a colonização por métodos pacíficos. A política de 

colonização dessa espécie só poderia ser realizada por meio de uma luta 
dura, pois seria muito mais apropriada para o propósito de ganhar 

território no continente perto de casa do que para as terras fora da 
Europa. 
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Por essa política, houve apenas um aliado na Europa, a Inglaterra. 
Esta foi o único poder que poderia proteger a nossa retaguarda, supondo 

que começamos uma nova invasão germânica (Germanenzug). Devemos 
ter o mesmo direito de fazer isso como os nossos antepassados tiveram. 

Nossos pacifistas não hesitam em comer o pão do Oriente, embora o 
primeiro arado era a espada. 

 

Nenhum sacrifício seria grande demais para ganhar a afeição da 
Inglaterra. Ela teria significaria renúncia das colônias e importância sobre 

o mar e abster-se de interferência com a indústria britânica por nossa 
concorrência. 

Houve um momento em que a Inglaterra deixaria-nos falar consigo 
nesse sentido, porque ela entendeu muito bem que, devido ao seu 

aumento populacional, a Alemanha teria que procurar alguma solução e 
encontrá-la quer na Europa, com a ajuda da Inglaterra, ou em outras 

partes do mundo sem ela. 
A tentativa feita por Londres na virada do século de obter uma 

aproximação com a Alemanha foi devido, em primeiro lugar, a esse 
sentimento. Mas o Alemães ficaram chateados com a ideia de “ter que 

puxar as castanhas da Inglaterra fora do fogo por ela”, como se fosse 
possível uma aliança de qualquer tipo que não o de reciprocidade! Esse 

princípio poderia muito bem ter sido feito com a Inglaterra. Nós 

deveríamos saber que a diplomacia britânica era esperta demais para 
conceder favores sem reciprocidade de nossa parte. 

Vamos imaginar que a Alemanha, com uma política externa hábil, 
tivesse desempenhado o papel que o Japão desempenhou em 1904, nós 

não podemos estimar as consequências que teriam sido para a Alemanha. 
Nunca teria sido uma Guerra Mundial. Esse método, no entanto, ao 

todo nunca foi adotado. 
 

Restava ainda a possibilidade: indústria e comércio mundial, poder 
marítimo e colônias. Se uma política de aquisição territorial na Europa só 

poderia ser perseguida em aliança com a Inglaterra contra a Rússia, uma 
política de colônias e comércio mundial, por outro lado, só era concebível 

em aliança com a Rússia contra a Inglaterra. Neste caso, eles deveriam 
ter tirado suas conclusões impiedosamente e enviado a Áustria vedada. 

Eles adotaram uma fórmula de “conquista econômica pacífica do mundo”, 

que estava destinada a destruir para sempre a política da força que 
haviam perseguido até aquele momento. Talvez eles não eram muito 

certos de si, por vezes, quando as ameaças completamente 
incompreensíveis deparan-se da Inglaterra. Finalmente, eles fizeram as 

suas mentes para construir uma frota, novamente, não com o propósito 
de atacar e destruir a Inglaterra, mas defender a “paz mundial” e para a 

“conquista pacífica do mundo”. Assim, eles foram obrigados a mantê-lo 
em uma escala modesta, não só quanto a números, mas também no que 

diz respeito à tonelada de navios e seus armamentos de modo a tornar 
evidente que o seu objetivo final era “pacífica”. 
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A conversa da “conquista econômica pacífica do mundo” foi o maior 
peça de loucura já estabelecida como um princípio de liderança em política 

de Estado, especialmente porque eles não se esquivaram de citar a 
Inglaterra para provar que era possível realizá-la na prática. O dano feito 

pelos nossos professores com o ensino histórico e teorias dificilmente 
pode ser feito bem novamente, e apenas prova de uma forma 

impressionante quantos “aprendem” história sem compreender ou levá-la 

adiante. Mesmo na Inglaterra tiiveram de confessar a uma refutação 
marcante da teoria e ainda nenhuma nação já havia preparado-se melhor 

para a conquista econômica com a espada ou era mais implacável do que 
os britânicos. Não é a marca registrada da política britânica fazer ganhos 

econômicos de força política e de uma só vez para reconverter cada ganho 
econômico em poder político? Assim foi um erro completo imaginar que a 

Inglaterra pessoalmente, foi covarde demais para derramar seu sangue 
em defesa de sua política econômica! O fato de que os britânicos não 

possuíam exército nacional não era prova do contrário, pois não é a forma 
militar das forças nacionais que importa, mas sim a vontade e 

determinação de fazer uso do que há. A Inglaterra sempre possuiu os 
armamentos que ela precisava. Ela sempre lutou com todas as armas 

necessárias para garantir o sucesso. Lutou com mercenários enquanto os 
mercenários eram bons o suficiente, mas ela pegou do melhor sangue em 

toda a nação, sempre que tal sacrifício era necessário para fazer a vitória 

certa, mas a determinação de lutar, tenacidade e conduta inabalável de 
suas guerras estavam sempre lá. 

 
Na Alemanha no entanto, como o passar do tempo eles incentivavam, 

por meio das escolas, imprensa e desenhos uma ideia da vida britânica e 
mais ainda, do Império, que foi obrigado a levar para o mais doente 

cronometrado auto-engano, pois tudo se tornou gradualmente 
contaminado com esse lixo e o resultado foi uma baixa opinião dos 

britânicos que terminaram por vingar-se mais amargamente. Essa ideia 
equivocada correu tão profundamente que todos estavam convencidos de 

que o inglês, como imaginava, era um empresário tão astuto quanto 
incrivelmente covarde. Nunca ocorreu aos nossos educadores 

importadores dignos de conhecimento que algo tão vasto como o Império 
Britânico mundial jamais poderia ter sido montado e mantido apenas por 

burla e métodos desleais. Os poucos que deram avisos foram ignorados 

ou silenciados. Lembro-me o espanto no rosto dos meus camaradas de 
armas quando ficaram cara a cara com os Tommies na Flandres. Após os 

primeiros dias de luta, ficou claro para o cérebro de cada homem que os 
escoceses não correspondiam exatamente com as pessoas que escritores 

em desenhos de quadrinhos e jornais tinha pensado para descrever a nós. 
 

Comecei a refletir, em seguida, sobre a propaganda e as formas mais 
úteis do mesmo. 
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Esta falsificação certamente teve a sua conveniência para aqueles 
que propagam isso, eles foram capazes de demonstrar através de 

exemplos, porém por mais incorretos que possam ser, a retidão de uma 
conquista econômica do mundo. Fomos obrigados a ter sucesso onde o 

inglês tinha conseguido, enquanto o fato de que fomos muito mais 
honestos, sermos livre do que era especificamente a perfidia britânica, era 

tido como uma vantagem especial. Esperava-se que ela iria unir as nações 

menores para nós e ganhar a confiança das maiores. 
O valor da Tríplice Aliança foi psicologicamente de pouca importância, 

uma vez que a força obrigatória de uma aliança diminui ele limita-se a 
manutenção de uma condição existente. Por outro lado, uma aliança 

cresce mais forte quanto mais as potências contratantes individuais são 
capazes de esperar que elas ganharão objetivos claros e tangíveis de 

expansão, no caso em que como sempre, a força não está na defesa mas 
no ataque. 

Isso foi realizado em vários pectos, mas infelizmente não pelos 
chamados “profissionais”. Ludendorff, então Coronel do Grande Estado 

Maior em particular, apontou essa fraqueza em um memorando em 1912. 
Naturalmente, o “estadista” se recusou a atribuir qualquer significado ou 

importância para o assunto. 
 

Para a Alemanha, que era um pedaço de pura sorte que a guerra 

eclodisse em 1914 indiretamente por meio da Áustria e que os 
Habsburgos foram assim forçados a tomar parte nela. Se tivesse 

acontecido o contrário, a Alemanha teria sido deixada sozinha. 
A conexão austríaca roubou da Alemanha as melhores e mais 

promissoras perspectivas de alianças que poderiam ter sido concebidas a 
ela. No lugar delas na verdade, havia contínuo aumento na tensão com a 

Rússia e mesmo com a Itália. Em Roma, o sentimento era universalmente 
pró-germânico, enquanto que no fundo do coração de todos os italianos 

era anti-austríaco e frequentemente ardente. 
 

Na companhia modesta que eu frequentava, não fiz nenhuma 
tentativa de esconder a minha convicção de que esse tratado miserável 

com um Estado condenado à destruição levaria a Alemanha a um colapso 
catastrófico a menos que ela conseguisse libertar-se dele enquanto ainda 

havia tempo. Eu nunca me desviei por nenhum momento daquela 

convicção, firme como uma rocha, quando a torrente da Guerra Mundial 
pareceu finalmente tornou impossível uma reflexão razoavel e o ataque de 

entusiasmo levou consigo os altamente classificados cujo único dever era 
fria análise da realidade. Mesmo quando eu estava na frente, sempre que 

o problema era discutido eu expressei minha opinião de que quanto mais 
rápido a aliança fosse interrompida, melhor seria para a nação alemã, e 

que sacrificar a monarquia dos Habsburgos não seria sacrifício para a 
Alemanha se ela pudesse assim, reduzir o número dos seus inimigos, uma 

vez que os milhões de capacetes de aço não tinham sido montados a fim 
de manter uma dinastia decrépita, mas para salvar o germânico. 
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Antes da guerra, parecia por vezes como se não houvesse sinais de 
que em um acampamento, houve ao menos uma ligeira dúvida quanto à 

justiça da política de aliança que estava a ser buscada. De tempos em 
tempos, círculos conservadores na Alemanha começaram a advertir contra 

o excesso de confiabilidade, mas como todo o resto que era razoável, o 
aviso foi lançado aos ventos. Eles estavam convencidos de que eles 

estavam a caminho de conquistar o mundo, que o sucesso seria ilimitado 

e que nada teria que ser sacrificado. 
Mais uma vez os “não-profissionais” estavam marchando em linha 

reta para a perdição, chamando a nação inocente atrás deles como o 
caçador de ratos de Hamelin. 

 
A marcha vitoriosa de habilidade técnica alemã e da indústria, os 

triunfos cevados do comércio alemão levou-os a esquecer o fato de que 
tudo isso só foi possível no pressuposto de um Estado forte. Muitos, ao 

contrário, foram tão longe a ponto de proclamar sua convicção de que o 
Estado devia sua vida simplesmente a estes desenvolvimentos, que 

estava em primeiro lugar e acima de tudo uma instituição econômica e 
deverá ser conduzida de acordo com as regras da economia, de modo que 

ele realmente depende de uma condição que se mostrou ser muito mais 
saudável e mais natural de todas as condições para a sua existência no 

comércio. 

O Estado no entanto, não tem nada a ver com qualquer concepção 
econômica definida ou desenvolvimento econômico. Não é um conjunto de 

negociadores comerciais durante um período com limites definidos para 
efeitos de realização de objetos econômicos, mas a organização de uma 

comunidade homogênea na natureza e sentimento, para o melhor 
promoção e manutenção da sua espécie e o cumprimento do destino 

traçado para si pela Providência. Isso e nada mais é o objeto e o 
significado de um Estado. 

 
O Estado judeu nunca teve limites na medida em que o espaço em 

causa era ilimitado no que diz respeito a espaço, mas preso a sua 
concepção em si mesmo como uma raça. Aquelas pessoas, portanto, 

sempre foram um Estado dentro do Estado. Foi um dos truques mais 
inteligentes já inventados quando esse Estado foi rotulado como “religião” 

e assim assegurada a tolerância que o Ariano está sempre pronto a 

estender a credos religiosos. A religião mosaica realmente nada mais é do 
que uma doutrina para a preservação da raça judia. Por isso, abraça 

quase todos os ramos do conhecimento sociológico, político e econômico 
que poderia entrar em questão em relação a ela. 

 
Sempre que houve um avanço do poder político na Alemanha, os 

negócios também começaram a olhar para cima. E sempre que o negócio 
monopolizava a vida do nosso povo e sufocou as virtudes da mente, o 

Estado quebrou novamente e arrastou o negócio junto consigo. 
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E no entanto, se perguntarmos a nós mesmos o que são as forças 
que fazem manter-nos Unidos, vemos que elas estão sob uma única 

denominação: habilidade e disposição para sacrificar o indivíduo para o 
bem da comunidade. Que essas virtudes não têm relação com a economia 

é evidente a partir da simples constatação de que o homem nunca se 
sacrifica para os fins da empresa, ou seja, os homens não morrem por 

negócios, mas por ideais. Nada exibe mais superioridade psicológica do 

inglês na realização de um ideal nacional melhor do que as razões que ele 
apresentada para a luta. Enquanto lutávamos pelo pão de cada dia, a 

Inglaterra lutava pela liberdade e não a sua próprio, mas para as 
pequenas nações. Na Alemanha, eles zombaram deste descaramento e 

ficaram com raiva, provando assim como imprudente e estúpida a 
chamada política da Alemanha tornou-se antes da Guerra. Não tinha a 

menor ideia da natureza das forças que poderiam levar os homens para a 
morte em seu próprio livre-arbítrio e vontade. 

Enquanto o povo alemão continuava a pensar em 1914 que eles 
estavam lutando por ideais, eles se mantiveram firmes, mas no momento 

em que se tornou evidente que eles estavam apenas lutando por seu pão 
de cada dia, eles estavam contentes em jogar a toalha. 

Nosso inteligente “estadista” no entanto, foi surpreendido com esta 
mudança de temperamento. A crença do pré-guerra de que era possível 

colocar o mundo aberto para a nação alemã, ou mesmo conquistá-la pelo 

método pacífico de uma política de comércio e colonização foi um sinal 
clássico de que as virtudes genuínas que mantêm-nos unidos e todo o 

conhecimento resultante, força de vontade e determinação para realizar 
grandes coisas, tinham ido embora. Pela lei da natureza, o resultado 

imediato disso foi a Guerra Mundial com todas as suas consequências. 
 

Agora eu, pela primeira vez, transformei essas questões em minha 
mente, colori como eram, pela minha posição em relação a política de 

alianças da Alemanha e da política econômica do Império de 1912 a 1914, 
e descobri que a solução do enigma coloca mais e mais, certamente, 

naquela força com a qual eu tinha feito conhecimento, mas de outro ponto 
de vista muito diferente, em Viena: a doutrina e a visão de mundo do 

marxismo e sua influência organizada. 
Inúmeras vezes eu comecei a pensar em como poderia ser feita uma 

tentativa para dominar essa pestilência mundial. Estudei os objetivos, as 

lutas e o sucesso da legislação especial de Bismarck. Meu estudo 
gradualmente me deu princípios de granito para as minhas próprias 

convicções: tanto, de modo que desde então, eu nunca tive que pensar 
em mudar minhas opiniões pessoais sobre a questão. Fiz também um 

estudo profundo sobre a relação entre o marxismo e o judaísmo. 
 

Em 1913 e 1914, comecei a expressar minha convicção em vários 
círculos, que hoje são em parte, ainda verdadeiros ao movimento 

Nacional-Socialista, de que a questão do futuro para a nação alemã é 
depende da destruição do marxismo. 
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O declínio interno da nação alemã tinha começado muito tempo antes 
disso, mas como na vida, as pessoas não estavam claras sobre o 

destruidor de sua existência. Elas às vezes tentaram um tratamento para 
a doença, mas na maioria das vezes elas confundiram os sintomas com a 

causa. Como ninguém sabia disso ou quis reconhecê-lo. A luta contra o 
marxismo não valeu mais a pena do que as recomendações absurdas de 

um charlatão. 
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V 

 

A Guerra Mundial 
 
 

Na minha empolgante juventude, nada tinha me preocupado tanto 

como ter nascido em uma época em que era evidente que as únicas 
pessoas que tinham templos erigidos em sua honra eram comerciantes e 

funcionários do Estado. As ondas de acontecimentos políticos parecem ter 
acalmado a tal ponto que o futuro parecia realmente pertencer a 

“competição pacífica entre as nações” ou seja, burla mútua silenciosa a 
parar métodos violentos. Os vários Estados começaram a mostrar favor a 

empresas que cortam o chão debaixo de si, roubaram clientes e contratos 
de cada um e procuraram tirar vantagem um do outro em todos os 

sentidos possíveis, toda a cena que está sendo encenada com um barulho 
tão inofensivo quanto era barulhenta. Este desenvolvimento não só 

parecia ser permanente mas pareceu, com a aprovação universal, ir para 
remodelar o mundo em um só golpe como um único grande armazém, nos 

portais dos quais bustos dos aproveitadores audaciosos e menos 
funcionários do vá em frente seriam armazenados por toda a eternidade. 

Por que eu não podia ter nascido cem anos antes? Em algum 

momento no tempo da Guerra da Libertação, quando o homem ainda valia 
alguma coisa além do “negócio”? 

 
Quando a notícia do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando 

chegou a Munique (eu estava na casa no momento e só ouvi vagamente 
como tudo aconteceu), meu primeiro medo era que as balas fossem talvez 

das pistolas de estudantes alemães, que sendo exasperados pelo favor 
que o herdeiro presuntivo perpetuamente mostrou aos eslavos, 

desejavam libertar a nação alemã de seu inimigo interno. Eu podia 
imaginar o que rapidamente qual seria o resultado: uma nova onda de 

perseguição que estariam agora “explicadas e justificadas” ante a todo o 
mundo. Mas quando logo depois ouvi os nomes dos supostos criminosos e 

que eles eram conhecidos como sérvios, comecei a sentir um leve horror à 
vingança do destino impenetrável: o maior amigo dos eslavos tinha caído 

vítima das balas de fanáticos eslavos. 

Uma injustiça está sendo feita hoje ao Governo Vienense quando 
censuras são regadas sobre ele em relação à forma e ao conteúdo do 

ultimato que ele emitiu. Nenhum outro poder no mundo poderia ter agido 
de forma diferente em uma situação similar. Em sua fronteira sul, a 

Áustria possuía um inimigo inexorável e mortal que em intervalos mais 
curtos constantemente desafiava a Monarquia e nunca teria entregue até 

o momento favorável chegar para que o Império estivesse em ruínas. 
Havia boas razões para temer que isso iria acontecer assim que o velho 

imperador morreu, quando isso aconteceu, a monarquia talvez já não 
fosse capaz de oferecer séria resistência.   
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Nos últimos anos, o Estado dependia tanto da vida de Francis Joseph 
que sua morte aos olhos da massa do povo, foi equivalente à morte do 

próprio Estado. 
 

Sim, é realmente injusto censurar os círculos governamentais de por 
terem forçado a guerra que poderia talvez ter sido evitada. Não poderia 

ter sido evitada, mas poderia ter sido adiada por um, ou talvez dois anos, 

no máximo. Mas a maldição do alemão, bem como a diplomacia austríaca 
foi que ele sempre tentou adiar o inevitável dia do acerto de contas, até 

que foram obrigados a dar o golpe em uma hora desfavorável. Podemos 
ter certeza de que qualquer tentativa a mais para preservar a paz teria 

trazido sobre a Guerra em um momento ainda menos favorável. 
 

Por muitos anos, os social-democratas agitaram a Alemanha para a 
guerra contra a Rússia da maneira mais vergonhosa, enquanto que o 

Partido do Centro, por motivos religiosos, havia girado a política alemã, 
principalmente, a Áustria-Hungria. Agora, as consequências desse erro 

tem de ser suportadas. O que aconteceu estava prestes a acontecer e sob 
nenhuma circunstância teria sido evitado. A culpa do Governo alemão 

estava no fato de que, apenas por uma questão de preservação da paz, 
perdeu o momento favorável para a ação, ficou preso em uma aliança 

para a manutenção da paz no mundo e assim, finalmente tornou-se vítima 

de uma coalizão mundial que se opôs ao desejo de manter a paz no 
mundo, com uma determinação para trazer uma guerra mundial. 

A luta de 1914 não foi forçada sobre as massas, Deus do céu! Mas foi 
apaixonadamente desejada por toda a nação. Eles queriam ver o fim da 

incerteza geral. Essa é a única razão pela qual mais de dois milhões de 
homens e jovens alemães juntaram-se de bom grado as filas daquela luta 

amedrontadora e estavam preparados para defendê-la com a última gota 
de seu sangue. A guerra havia estourado mais rápido do que o mundo já 

havia visto. 
 

Mal a notícia do escândalo ficou conhecida em Munique, quando duas 
ideias de uma vez entraram em minha cabeça: primeiro de que era 

absolutamente inevitável e, segundo, que o Estado dos Habsburgos seria 
forçado a manter sua aliança, pois o que eu tinha mais medo era a 

possibilidade de que um dia a própria Alemanha, talvez diretamente cairia 

em um conflito do qual a Áustria não poderia ter sido a causa imediata, 
por causa dessa aliança e que o Estado austríaco, por razões de política 

interna, não desenvolveria resolução suficiente para vir a assistência de 
seu aliado. O Estado antigo tinha que lutar, desejando ou não. 

Minha própria atitude em relação ao conflito era simples e clara. nos 
meus olhos não era a Áustria a lutar para obter um pouco de satisfação 

dos sérvios, mas a era a Alemanha a lutar por sua vida, a nação alemã 
pelo seu “ser ou não ser”, sua liberdade e futuro. Ele teria de seguir os 

passos de Bismarck. A jovem Alemanha deve voltar a defender o que os 
pais tinham heroicamente conquistado, de Weissenburg a Sedan e Paris. 
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Mas se a luta era para ser vitorioso, o nosso povo estaria a tomar 
novamente por sua própria força, seu lugar entre as grandes nações, pois 

o Reich alemão não podia levantar-se como um poderoso guardião da paz, 
a menos que ele estivesse preparado para reduzir a refeição diária das 

suas crianças por essa paz. 
 

No terceiro dia de agosto, dirigi uma petição a Sua Majestade, o Rei 

Ludwig III, para que eu fosse autorizado a servir em um regimento 
bávaro. O Gabinete do Governo durante esses dias, certamente tinha suas 

mãos bastante cheias e minha alegria foi ainda maior quando o meu 
pedido foi concedido no mesmo dia. 

Agora começou para mim como para todos os alemães o maior e 
mais inesquecível período da minha vida na Terra. Comparado com os 

acontecimentos daquela poderosa luta, todo o passado caiu no vazio do 
esquecimento. Eu acho que com orgulho e tristeza naqueles dias, e 

novamente para as semanas do início da luta heróica da nossa nação que 
tipo sorte permitiu minha participar. 

 
Assim passou de ano para ano. O horror havia tomado o lugar do 

romance da luta. Entusiasmo gradualmente esfriou e a gloriosa 
exuberância foi afogada na agonia da morte. Um momento veio quando 

cada homem teve de lutar entre o desejo de autopreservação e do 

chamado do dever. No inverno de 1915-1916, esta luta foi mais adentro 
de mim. Minha vontade foi finalmente vitoriosa. Nos primeiros dias, eu era 

capaz de juntar-me ao ataque com aplausos e risos, agora eu estava 
calmo e determinado. Assim, eu fui até o fim. 

O jovem voluntário então tinha crescido um velho soldado. Esta 
mudança tinha acontecido em todo o exército. A luta perpétua 

envelheceu, endureceu e quebrou qualquer um que não podia levantar-se 
contra a tempestade. 

Só então se poderia formar um juízo desse exército. Depois de dois, 
três anos, durante o qual foi continuamente travadas uma batalha após a 

outra, contra todas as probabilidades superiores em número e armas, 
sofrendo fome e privações, que era o momento de considerar a virtude 

desse exército. 
 

Mesmo se milhares de anos se passarem, ninguém pode falar de 

heroísmo sem pensar no exército alemão na Guerra Mundial. Através das 
névoas do passado, capacete de aço cinza aparecerá, nunca vacilando ou 

desviando, um monumento da imortalidade. Enquanto houver alemães, 
refletiremos que estes homens eram filhos de sua nação. 

 
Naqueles dias, eu não me importava com nada de política, mas eu 

não podia deixar de expressar uma opinião sobre certas manifestações 
que afetaram toda a nação e que diziam respeito a nós combatentes mais 

do que tudo. 
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Eu estava irritado com a forma como era considerado correto 
considerar o marxismo. Marxismo, o objetivo final e perpétua de que é a 

destruição de todos os Estados nacionais não-judeus, viu sua indignação 
naqueles dias de julho de 1914, como a classe trabalhadora alemã, a qual 

este estava assiduamente a ludibriar, havia acordado e foi engajava-se 
mais e mais rapidamente no serviço da Pátria. Em poucos dias, o nevoeiro 

e o engano desta traição nacional infame havia se dissipado no ar e o 

grupo de líderes judeus de repente se viu sozinho e abandonado, como se 
nenhum traço de insanidade e loucura com a qual as massas tinham sido 

inoculadas em 60 anos tivesse sido deixado na existência. Aquele foi um 
momento ruim para os traidores do trabalho alemão. Logo, no entanto, 

como os líderes perceberam o perigo que ameaça, eles apressadamente 
colocaram a tampa de mentiras sobre suas orelhas e descaradamente 

imitavam a revolta nacional. 
Mas agora era o momento de atacar toda a associação traidora 

daqueles judeus envenenadores de nossa nação. 
 

Agora, pelo fato dos trabalhadores alemães terem redescoberto o 
caminho para a nacionalidade, deveria ter sido preocupação do Governo 

em acabar impiedosamente com aqueles que estavam agitando contra a 
nacionalidade. Numa altura em que o melhor estava caia nas frentes, 

aqueles que permaneceram, pelo menos poderiam ter extirpado os 

vermes. Em vez disso, Sua Majestade o Imperador em pessoa estendeu a 
mão para os velhos criminosos, deu-lhes sua proteção e lhes permitiu 

manter sua associação. 
 

Toda teoria mundial geral (Weltanschauung), seja ela religiosa ou de 
natureza política (às vezes é difícil dizer onde começa um e termina o 

outro) brigam, não tão negativamente para destruir o mundo de oposição 
de ideias como positivamente para estabelecer a sua própria. Assim, sua 

luta está no ataque em vez de defesa. A precisão do seu objetivo lhe dá 
uma vantagem, para que o objetivo seja a vitória de suas próprias ideias 

que são difíceis de definir quando pode-se dizer que o objetivo negativo 
de destruir a doutrina hostil seja alcançado e assegurado. Assim, uma 

teoria de mundo é mais definida no plano, bem como mais poderosa no 
ataque do que na defesa, pois a decisão final cabe no ataque e não na 

defesa. 

Toda tentativa de combater uma teoria de mundo por meio da força 
vem com tristeza no final, desde que a luta não tome forma de agressão 

em favor de uma nova concepção intelectual. É somente quando duas 
teorias de mundo estão a lutar em igualdade de condições que a força 

bruta, persistente e cruel pode trazer uma decisão pelas armas em favor 
do lado que ela suporta. Foi por esta razão que a luta contra o marxismo 

tinha falhado até aquele momento. Foi a razão pela qual a legislação de 
Bismarck sobre o socialismo falhou no final apesar de tudo, e estava 

fadada ao fracasso.  
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Faltou a plataforma de uma nova teoria de mundo para definir que a 
luta poderia ter sido travada, pois somente a sabedoria proverbial de altos 

funcionários do Estado poderia achar possível imaginar que o disparate 
sobre a chamada “autoridade do Estado” ou “ordem e tranquilidade” seja 

um incentivo suficiente para lutar até a morte. 
Em 1914, a competição contra a social-democracia era de fato 

concebível, mas a falta de qualquer substituto prático tornou duvidoso 

quanto tempo tal concurso poderia ter sido mantido com sucesso. A este 
respeito, houve uma grave branco. 

Muito antes da guerra, eu tinha esta opinião e por essa razão, eu não 
poderia fazer a minha mente participar de qualquer uma das partes então 

existentes. Assim que a Guerra Mundial seguiu-se, fui confirmado em 
minha opinião, ainda mais pela impossibilidade óbvia, direta, devido à 

falta de um movimento, que teria que ser muito mais que um partido 
parlamentar para retomar a luta sem piedade contra a social-democracia. 

 
Eu frequentemente falei sobre isso aos meus camaradas mais 

íntimos. Foi então que concebi pela primeira vez a ideia de mais tarde 
tornar-me um político ativo, e esta foi a razão pela qual muitas vezes 

assegurei meu pequeno círculo de amigos com quem que eu queria 
trabalhar depois da guerra como orador, além de minha própria profissão. 
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VI 
 

PROPAGANDA DE GUERRA 

 
 

No momento em que eu seguia todos os eventos políticos com 

atenção, o negócio da propaganda sempre foi de extremo interesse para 
mim. Nele eu vi um instrumento que a organização socialista-marxista há 

muito controlava com maestria e empregava por completo. Logo vim a 
perceber que o uso correto da propaganda era uma arte regular, que era 

praticamente desconhecida aos partidos burgueses. O movimento 
socialista cristão sozinho, na época de Lueger especialmente, aplicou o 

instrumento com um certo virtuosismo e deve muito de seu sucesso a ele. 
Ao todo, tivéssemos qualquer propaganda? 

Ai de mim! Eu posso responder: nenhuma. Tudo o que foi feito nesse 
sentido era tão inadequada e equivocado desde o início como a ser de 

menor uso (às vezes ela fez dano real). A análise sistemática da 
propaganda de guerra alemã não deixa dúvidas de que era insuficiente na 

forma e psicologicamente equivocada. 
Nós até parecemos ser incertos quanto à questão básica: é a 

propaganda um meio para um fim? 

É um meio, e deve ser julgado a partir deste ponto de vista, é para 
servir. Deve ser adequadamente configurada de modo a ajudar o referido 

objetivo. Também é evidente que a importância do objetivo pode variar 
desde o ponto de vista da necessidade geral e as qualidades essenciais de 

propaganda devem variar, de modo a estarem em harmonia consigo. O 
objetivo pelo qual lutamos após a Guerra, foi o mais nobre e mais 

convincente imaginável para o homem. Era a liberdade e independência 
da nossa nação, a segurança para nutrição futura. A honra da nação. 

 
Quanto à questão de humanidade, Moltke disse que na guerra, o 

essencial é levar o assunto a ao fim rapidamente e os métodos mais 
severos conduzem a esse fim de forma mais eficaz. 

A Propaganda na Guerra era um meio para um fim e a guerra foi uma 
luta pela vida da nação alemã e portanto, a propaganda só poderia ser 

fundada em princípios que eram de valor para esse objetivo. As armas 

mais cruéis eram o humano se estes conduzirem-se a uma vitória rápida. 
Esta era a única atitude possível de adotar para a questão da 

propaganda de guerra em uma luta de morte como esta. Se aqueles em 
altas posições tivessem sido claros sobre o acima exposto, não haveria 

nenhuma incerteza quanto à forma e ao emprego dessa arma, pois é nada 
mais nada menos do que uma arma: uma realmente terrível nas mãos de 

quem a entende. 
 

Toda propaganda deve ser popular e deve adaptar seu nível de 
capacidade intelectual receptiva do menos intelectual daqueles a que se 

deseja atingir.  
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Assim, deve-se afundar sua elevação mental mais profunda na 
proporção do número da massa que tem de se aderir. Se, como acontece 

com a propaganda para a realização de uma guerra, o objetivo é reunir a 
nação inteira dentro do seu círculo de influência, não deve haver bastante 

atenção paga para evitar um nível muito alto de intelectualidade. 
 

A capacidade receptiva das massas é muito limitada, sua 

compreensão pequena e por outro lado, têm um grande poder de 
esquecimento. Sendo assim, toda propaganda eficaz deve limitar-se a 

muito poucos pontos que devem ser levados adiante na forma de frases 
de efeito até o último homem estar habilitado a compreender o que se 

entende por qualquer uma destas. Se esse princípio é sacrificado para o 
desejo de ser multifacetado, dissipará o funcionamento eficaz da 

propaganda e as pessoas não serão capazes de digerir ou reter o material 
que lhes é oferecido. Além disso, enfraquecerá e finalmente cancelará sua 

própria eficácia. 
Foi, por exemplo, fundamentalmente errado pintar o inimigo de uma 

forma ridícula, pois os papéis cômicos austríacos e alemães fizeram 
questão de fazer sua própria propaganda errada, porque quando o inimigo 

realmente reuniu-se em carne, os nossos foram pegos de uma vez a 
receber uma impressão totalmente diferente dele, que posteriormente 

levaram sua vingança de uma forma mais terrível, porque o soldado 

alemão, sob a impressão direta do poder de resistência do inimigo, agora 
sentia que tinha sido enganado pelos fabricantes de sua informação até 

aquele momento e, em vez de reforçar, ou pelo menos confirmar sua 
agudeza de combate, fez o contrário. Os homens cairam sob ele. 

Por outro lado, a propaganda de guerra britânica e americana 
estavam psicologicamente corretas. Ao exibir o alemão e seu próprio povo 

como um bárbaro e um huno, eles estavam a preparar o soldado 
individual para os horrores da guerra e assim ajudou a poupá-los de 

decepções. A mais terrível das armas que agora vieram contra eles eram 
agora para si apenas uma confirmação das informações que ele já havia 

recebido e reforçou sua fé na verdade das afirmações de seu governo, ao 
mesmo tempo que aumentou sua raiva e ódio contra o inimigo infame. 

Assim, o soldado britânico nunca sentiu que a informação que ele 
teve em casa era falsa, enquanto o alemão acabou por rejeitar tudo o que 

veio daquele quartel coma fraude pura e Krampf. 

 
O que, por exemplo, devemos dizer sobre um cartaz anunciando um 

novo sabão se descreveu outras novelas como “bom”? Devemos sacudir a 
cabeça sobre ele. Foi fundamentalmente errado quando se discute o tema 

da guerra, culpa, sugerindo que a Alemanha poderia ser considerada 
como parcialmente responsável pelo surto dessa catástrofe, a coisa 

adequada teria sido a de estabelecer o peso dela sem cessar sobre o 
inimigo, mesmo se isto não correspondesse com o verdadeiro curso dos 

acontecimentos como era no entanto, o fato. As massas não estão em 
posição de distinguir onde começa ilegalidade externa e os nossos 

próprios fins. 
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Uma imensa maioria das pessoas são tão femininas por natureza e 
ponto de vista que seus pensamentos e ações são mais regidas pela 

intuição e sentimento do que pela consideração fundamentada. Esta noção 
não é no entanto, complicada, mas muito simples e consistente. Ele não 

diferea muito, mas é positiva ou negativa, o amor ou o ódio, a verdade ou 
a mentira, nunca metade um e metade do outro e assim por diante. 

 

Este fato foi explorado pela propaganda britânica com um gênio 
muito real. Na Inglaterra, não houve meias-afirmações que poderiam ter 

dado origem a dúvidas. 
 

A prova de sua compreensão do primitivismo do sentimento da 
massa leiga na publicação de horrores, que adequaram esta condição e 

prepararam tão inteligente e implacávelmente o terreno para a solidez 
moral na frente de guerra, mesmo quando vinha grande derrota, e por 

cravar o inimigo alemão como sendo a única causa da guerra (uma 
mentira), a desfaçatez sem ressalvas de que, do jeito que foi colocado 

antes da nação, levou em conta a natureza sentimental e extremista do 
público e assim ganhou credibilidade. 

 
Alteração de métodos não deve alterar a essência do que a 

propaganda é para efeito. Seu teor deve ser o mesmo no final como no 

início. A frase de efeito pode ter várias luzes lançadas sobre si, mas 
qualquer tipo de tratamento aplicado a ela deve sempre terminar com o 

esta frase. A propaganda pode trabalhar de forma sólida e consistente de 
nenhuma outra forma. 

O sucesso de qualquer propaganda, seja nos negócios ou na política, 
deve-se à continuidade e consistência com a qual ela é empregada. O 

exemplo de propaganda inimiga também era típico deste. Limitou-se a 
alguns pontos de vista, foi dirigida unicamente para as massas e foi 

buscado com incansável perseverança. Ao longo de toda a guerra, o uso 
das ideias básicas e formas de expressão encontradas, foram feitas logo 

no início e até mesmo a menor alteração nunca foi considerada. No início, 
parecia louco o atrevimento de suas afirmações. Mais tarde, tornou-se 

desagradável e finalmente foi crível. No final de quatro anos e meio, a 
revolução eclodiu na Alemanha e seus gritos de guerra foram inspirados 

pela propaganda de guerra do inimigo. 

 
Os britânicos entenderam outra coisa: que esta arma intelectual só 

pode ser usada com sucesso com as massas, mas que se bem sucedido, o 
rico paga os custos. 

A propaganda contando com eles como uma arma da primeira classe, 
enquanto que conosco foi o último caminho para os políticos ineficazes 

fazerem um um pequeno e vivo porto para heróis modestos. 
 

Ao todo, seu sucesso foi simplesmente nulo. 
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VII 
 

A REVOLUÇÃO 

 
 

Era verão de 1915 quando o inimigo começou a espalhar folhetos 

sobre nós direto do vento. Seu conteúdo era quase sempre o mesmo, 
embora houvesse variações na forma ou na apresentação: aflição estava 

continuamente a aumentar na Alemanha, a guerra nunca ia parar, 
enquanto a perspectiva de ganhar fosse crescendo ainda mais fraca, as 

pessoas em casa ansiavam pela paz, mas “militarismo” e o Kaiser não 
permitiriam isso, o mundo todo (a quem este era bem conhecido) foi 

portanto, não entrar em guerra contra a nação alemã, mas apenas contra 
o homem que sozinho foi responsável, o Kaiser, de modo que a guerra 

não teria chegado ao fim até que inimigo da humanidade pacífica fosse 
removido. Mas as nações liberais e democráticas, após a Guerra acabar, 

receberiam a nação alemã na liga da paz mundial perpétua, o que foi 
assegurado uma vez que o “militarismo prussiano” foi destruído. 

Um ponto neste tipo de propaganda deve ser observado. Em cada 
parte da frente onde havia bávaros, ela fez um conjunto morto a Prússia, 

declarando não só que a Prússia era o culpado real, mas que nos países 

aliados não havia inimizade de todos contra a Baviera, não havendo no 
entanto a possibilidade de ajudá-la enquanto ela se juntou ao serviço 

militar prussiano e puxou suas castanhas no fogo. 
Mesmo em 1915, este tipo de persuasão realmente começou a atingir 

um efeito definitivo. Sentimento contra a Prússia entre as tropas cresceu 
visivelmente e as autoridades nenhuma vez tomaram medidas para conter 

isso. Em 1916, as cartas de reclamações de casa estavam tendo uma 
influência direta e não era mais necessária, especialmente para o inimigo, 

disseminar estas queixas por meio de folhetos tirados do vento. As cartas 
bobas escritas por mulheres alemãs custam centenas de milhares de 

homens e suas vidas no período que se seguiu. 
 

Já havia fenômenos censuráveis. A frente xingou e reclamou e estava 
irritada e descontente, às vezes com razão. Enquanto eles passaram fome 

e sofreram, seu povo em casa sentou-se na pobreza enquanto outros 

tinham mais do que suficiente e se divertiam. Mesmo na frente de 
batalha, nem tudo foi como deveria ser a este respeito. 

Crises facilmente se levantaram, mas estes foram eventos 
“aduaneiros”. O mesmo homem que reclamou e protestou fez seu dever 

de silêncio alguns minutos mais tarde como se fosse muito natural. Uma 
companhia, que ficou descontente, agarrou-se ao bocado de trincheira 

que tinha para defender, como se o destino da Alemanha dependesse 
dessas poucas centenas de metros de buracos de lama. Na frente de 

batalha, ainda era o velho glorioso exército de heróis. 
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Fui ferido em outubro de 1916, mas felizmente fui trazido de volta e 
mandado para casa na Alemanha de trem ambulância. Dois anos se 

passaram desde que eu vi pela última vez a minha casa, um tempo quase 
infinito em tais circunstâncias. Fui a um hospital perto de Berlim. Que 

mudança! 
 

Ai de mim! O mundo era novo em outros aspectos. O espírito do 

exército na frente parecia não ter lugar aqui. Me deparei pela primeira vez 
com algo que era até agora inédito na frente: gabar-se de sua própria 

covardia! 
Assim que eu estava devidamente apto a caminhar, consegui sair e 

visitar Berlim. Pobreza amarga era evidente em todos os lugares. A cidade 
de milhões estava morrendo de fome. Houve muito descontentamento. 

Em algumas casas onde os soldados visitavam, o tom foi o mesmo que no 
hospital. Tinha-se a impressão de que os camaradas propositadamente 

procuraram tais pontos para jigar ao ar suas opiniões. 
Em Munique, as condições eram muito, muito piores. Quando eu me 

recuperei e recebi alta do hospital, fui enviado para o batalhão da reserva 
e eu senti que eu quase não reconhecia a cidade novamente: raiva, 

descontentamento e maldições onde quer que eu fosse. Os soldados 
retornados da frente tinham certas peculiaridades, explicáveis a partir do 

seu serviço na parte da frente que eram bastante incompreensível para os 

comandantes idosos da unidades da reserva. Mas era óbvio para um 
oficial que tinha acabado de voltar. O respeito pago pelos homens para tal 

indivíduo era muito diferente do que foi dado a um oficial na parte de trás. 
Com essas exceções, o espírito geral era miserável. Desrtar era quase 

considerado como um sinal de inteligência superior, a devoção ao dever, 
como um sinal de fraqueza e estreiteza. Os escritórios estavam cheios de 

judeus. Quase todos os funcionários eram judeus e quase todos os judeus, 
um funcionário. Fiquei espantado com essa massa de combatentes da 

“raça escolhida” e não podia deixar de compará-los com a escassez com 
que foram representados na frente de batalha. 

No mundo dos negócios, era ainda pior. Aqui, o povo judeu havia se 
tornado “indispensável”. 

 
A greve das munições no final de 1917 não produziu o esperado de 

resultar na falta na frente de armas que caiu muito rapidamente por falta 

de munições por si só, que estva destinada a condenar o exército para a 
derrota. Mas quão grande e quão vergonhoso foi o dano moral que tinha 

sido feito! 
Em primeiro lugar, qual era o exército que estava lutando se até 

mesmo as pessoas em casa não desejavam a vitória? Para quem eram 
esses grandes sacrifícios e privações? O soldado foi para lutar pela vitória, 

Em casa, estão batendo contra ela! 
 

Em segundo lugar, qual o efeito teve sobre o inimigo? 
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No inverno de 1917 a 1918, nuvens negras cobriram o firmamento do 
mundo aliado. Todas as esperanças fundadas na Rússia estavam ao fim. O 

aliado que tinha oferecido o maior sacrifício no altar de seus interesses 
comuns tinha chegado ao fim de sua força e ficou à mercê de seu 

agressor impiedoso. O medo e a tristeza entraram no coração dos 
soldados, que até então estavam possuído por uma fé cega. Eles temiam 

a chegada da primavera. Pois será por ver que até agora não tinham 

conseguido quebrar o alemão quando ele poderia colocar apenas uma 
parte de suas forças na frente ocidental como eles estavam a contar com 

a vitória, agora que as forças indivisíveis deste tremendo Estado de heróis 
parecia estar reunindo para um ataque contra o Ocidente? 

 
No momento em que as divisões alemãs receberam suas ordens 

finais para o grande ataque, a Greve Geral eclodiu na Alemanha. O mundo 
ficou estupefato em primeiro lugar. Em seguida, a propaganda inimiga 

respirou novamente e lançou-se sobre esta ajuda na última hora. 
 

Aqui, um só golpe foi o meio para reviver a confiança afundada dos 
soldados aliados, para representar a chance da vitória como sendo agora 

uma certeza mais uma vez, e para transformar a depressão apavorada em 
relação a eventos futuros em confiança determinada. 

Os jornais britânicos, franceses e americanos começaram a semear 

essa convicção no coração dos seus leitores, enquanto a propaganda 
imensamente inteligente foi usada para excitar as tropas na frente. 

“Alemanha na véspera da revolução! Uma inevitável vitória aliada!” 
Este foi o melhor remédio para por Tommy cabeludo em seus pés 

novamente. 
Tudo isso foi resultado daquela greve das munições. Ela reviveu a fé 

na vitória das nações inimigas e acabou na depressão paralisante em 
frente aos aliados. Como consequência milhares de soldados alemães 

pagaram com o seu sangue. Mas os promotores daquela greve malandra e 
vergonhosa eram aqueles que esperavam obter os mais altos postos sob o 

Estado na revolucionária Alemanha. 
 

Foi minha boa sorte de estar nas duas primeiras e duas últimas 
ofensivas. Este último teve em mim a mais tremenda impressão dque já 

recebi em toda a minha vida. Foi tremendo, pois pela última vez a luta 

perdeu o seu caráter de defensiva e tornou-se uma ofensiva, como foi em 
1914. 

 
No auge do verão de 1918, em toda a frente era um calor sufocante. 

Havia brigas acontecendo em casa. Sobre o quê? Nas diversas unidades 
do exército, havia muitos rumores. Parecia que a guerra agora era 

impossível e só os tolos poderiam pensar que íamos ganhar. Não era a 
nação, mas os capitalistas e a monarquia que estavam interessados em ir 

consigo. Esta foi a notícia de casa e foi discutida na frente. 
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Em primeiro lugar, a frente reagiu muito pouco. O que o sufrágio 
universal importa para nós? Era para isso que tínhamos lutado durante 

quatro anos? A frente, em sua velha condição estável, teve muito pouco 
uso para as novas visões de guerra dos senhores Ebert, Scheidemann, 

Barth e Liebknecht. Nós não poderíamos imaginar o porquê desses 
folgados terem o direito de apropriarem-se do controle do Estado. 

Meus conceitos políticos estavam fixados desde o início. Eu detestava 

toda aquela quadrilha miserável de picaretas do partido que haviam traído 
a nação. Eu tinha visto muito claramente o fato de gangues não estaren 

realmente pensando no bem da nação mas em encher seus próprios 
bolsos vazios. E o fato de que eles estavam preparados para sacrificar seu 

país para isso e para deixar ir abaixo Alemanha se necessário, os faziam 
dignos de enforcamento, a meu ver. Atender aos seus desejos significava 

sacrificar os interesses das classes trabalhadoras para o benefício de um 
monte de batedores de carteira. Levá-los a prática era impossível, a 

menos que estivessemos preparados para deixar a Alemanha ir. De longe, 
a maior parte do exército ainda pensava o mesmo que eu. Em agosto e 

setembro, os sinais da queda aumentavam mais e mais rapidamente, 
embora o efeito dos ataques inimigos não eram de todo comparáveis com 

nossa assustadora batalha defensiva. Em comparação consigo, as 
batalhas de Somme e Flandres eram coisas do passado, uma memória 

medonha. 

 
Até o final de setembro, a minha divisão pela terceira vez chegou às 

posições que invadiram como um regimento de voluntários jovens. Que 
memória! Agora, no outono de 1918, os homens ficaram diferentes, não 

havia discussão política entre as tropas. O veneno de casa estava 
começando a ter seu efeito aqui como em toda parte. Os jovens soldados 

sucumbiram a isso tudo. Eles tinham vindo direto de casa. 
 

Durante a noite de 13-14 de outubro, os britânicos começaram a 
atirar bombas de gás para a frente sul antes de Ypres. Estávamos ainda 

numa colina ao sul de Werwick na noite de 13 de Outubro quando 
chegamos em uma chuva de fogos de duração de várias horas que 

continuou durante toda a noite com mais ou menos violência. Cerca de 
meia-noite, uma série de nós saiu. Alguns para sempre. Pela manhã, eu 

senti uma dor que piorou a cada quarto de hora que passava e em cerca 

de sete horas, eu cambaleei para trás com os olhos ardentes, me 
lembrando pela última vez naquela guerra. Poucas horas depois, meus 

olhos viraram em brasas e era tudo escuro ao meu redor. Fui enviado 
para o hospital em Pasewalk na Pomerânia e enquanto estive lá, fui 

destinado a ver a Revolução. 
 

Maus rumores continuaram vindo da marinha que disse estar em uma 
efervescência, mas este pareceu-me ser algo nascido da imaginação 

animada de alguns jovens, em vez de uma questão que afeta um grande 
número de homens.  
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No hospital, todos falaram do fim da guerra, que eles esperavam se 
aproximar tão rapidamente, mas ninguém imaginava que estava para vir 

imediatamente. Eu era incapaz de ler os jornais.  
Em novembro, a tensão geral aumentou. Então um dia, o desastre 

veio em cima de nós sem aviso prévio. Os marinheiros chegaram em 
caminhões e apelaram a todos a revolta, alguns jovens judeus sendo os 

líderes naquela luta pela “liberdade, beleza e dignidade” da nossa vida 

nacional. Nenhum deles jamais havia ido para a frente. 
Os dias seguintes trouxeram consigo o pior período da minha vida. Os 

rumores cresceram mais e mais definidos. O que eu imaginava ser uma 
questão local era aparentemente uma revolução geral. Além de tudo isso, 

os boatos angustiantes voltaram da frente. Eles queriam entragar. Sim, é 
possível uma coisa dessas? 

No dia 10 de novembro, o pastor idoso chegou ao hospital para um 
endereço curto, então ouvimos tudo. Eu estava presente e profundamente 

afetado. O velho parecia estar tremendo quando disse-nos que a Casa de 
Hohenzollern não iria mais usar a coroa imperial alemã, que a Pátria 

tornou-se uma República. 
Então tudo tinha sido em vão. Em vão todos os sacrifícios e 

privações, em vão a fome e a sede de muitos meses intermináveis, em 
vão as horas que passamos a fazer o nosso dever, tomados pelo medo da 

morte e em vão a morte de dois milhões de homens! 

 
E o nosso país? 

 
Mas - foi este o único sacrifício que devemos ser chamados a 

suportar? Foi a Alemanha do passado, vale menos do que pensávamos? 
Ela não tinha nenhuma obrigação de sua própria história? Se fôssemos 

dignos de vestir-nos na glória do passado? Em que a luz poderia este ato 
ser apresentado para a justificação para as futuras gerações? 

Miseráveis, criminosos depravados! 
 

Quanto mais eu tentava clarear as minhas ideias naquela hora sobre 
esse tremendo evento, mais eu me encendiava de raiva e vergonha. O 

que foi a dor de meus olhos em comparação com esta miséria? 
Havia dias terríveis e noites piores a seguir. Eu sabia que tudo estava 

perdido. Nessas noites, meu ódio levantou-se contra os criadores desse 

ato. 
O imperador William tinha sido o primeiro imperador alemão a 

oferecer a mão da amizade aos líderes do marxismo, nem imaginado que 
tipo de canalhas sem honra eles eram. Enquanto seguravam a mão 

imperial, sua outra mão já estava a preparar o punhal. 
 

Com os judeus não há negociação: há apenas o curto e grosso “assim 
ou assado”. Resolvi tornar-me um político. 
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VIII 
 

O INÍCIO DA MINHA VIDA POLÍTICA 

 
 

No final de novembro de 1918, voltei a Munique. Voltei ao batalhão 

da reserva do meu regimento que estava nas mãos do “Conselhos dos 
Soldados”. A coisa toda foi tão repulsiva para mim que eu prontamente 

resolvi sair dela o mais rápido que pude. Acompanhado pelo meu 
camarada fiel na guerra, Schmiedt Ernst, fui para Traunstein e fiquei lá 

até o acampamento ser demolido. Em março de 1919, voltei para 
Munique. A situação era impossível e tendia irresistivelmente para uma 

extensão da Revolução. A morte de Eisner apenas apressou seu 
desenvolvimento e levou finalmente a uma ditadura dos Conselhos, 

melhor descritos como controle de transição por parte dos judeus, que era 
o objetivo original e a ideia da qual originou-se a Revolução. Naquele 

período, os esquemas intermináveis atravessaram minha cabeça. 
No curso da nova Revolução, minhas primeiras ações 

impresisonaram-me da má vontade do Conselho Central. Em 27 de março 
de 1919, quase fui preso no início da manhã, mas quando eu apresentei o 

meu rifle para os meus pretensos captores, os três jovens perderam a 

coragem e voltaram da maneira como tinham vindo. Poucos dias depois 
da libertação de Munique, fui chamado para participar de uma comissão 

para investigar os acontecimentos revolucionários no Segundo Regimento 
da Infantaria. 

 
Esta foi minha primeira incursão mais ou menos puramente política. 

Algumas semanas depois, fui obrigado a assistir a um “curso” para os 
membros da Força de Defesa. A intenção subjacente a este curso eram 

fornecer ao soldado os princípios definidos para orientar seus 
pensamentos como um cidadão de um Estado. Tanto quanto eu estava 

preocupado, seu valor consistia no fato de que eu deveria ser capaz de 
esclarecer alguns camaradas que pensavam como eu e com quem eu 

poderia perfeitamente discutir a situação do momento. Estávamos todos 
mais ou menos convencido de que a Alemanha não poderia ser salvo do 

colapso que tornava-se cada vez mais iminente, pelos autores do crime de 

novembro, o centro e partidos social-democratas e também os chamados 
“grupos nacionais burgueses” poderiam com a melhor boa vontade do 

mundo, jamais serem capazes de reparar o dano que foi feito.  
Assim, a formação de um novo partido foi discutida em nosso 

pequeno círculo. Os princípios fundamentais que nós contemplamos foram 
os mesmos que foram realizados mais tarde no Partido dos Trabalhadores 

Alemães. O intuito do novo movimento era o de apontar desde o início a 
possibilidade de penetrar na massa do povo porque, se ele não tivesse 

essa qualidade, toda a obra parecia inútil e supérflua. Por isso, decidimos 
chamá-lo de “Partido Revolucionário Social”, porque a ideia social da nova 

fundação realmente involve uma revolução. 
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Houve além disso, uma razão ainda mais profunda. Toda a atenção 
dedicada mais cedo em minha vida aos problemas econômicos sempre me 

deixaram mais ou menos na borda das ideias resultantes de minha 
consideração dos problemas sociais. Não foi até mais tarde que eu ampliei 

esses limites, como resultado da minha consideração da política de 
alianças da Alemanha. O último foi em grande parte o resultado de uma 

falsa estimativa da economia e indefinição sobre os princípios em que a 

nação alemã podeia fornecida com alimentos no futuro. Estas ideias eram 
baseadas no pressuposto de que em todos os casos, o capital era 

meramente um resultado do trabalho e além disso, era tal como o próprio 
trabalho, a base para todos os fatores de correcção que pode agregar ou 

restringir ainda mais a atividade humana. Este, em seguida, foi a 
importância nacional do capital, que ele mesmo dependia tão inteiramente 

da grandeza, liberdade e poder do Estado, ou seja, da Nação. Que a união 
dos dois por si só era obrigada a levar para o Estado e a nação serem 

ajudados adiante pelo capital, pelo método simples de manter e aumentar 
a si mesmo. Esta ligação do capital com o Estado independente, livre, 

obrigou o último a visar tornar a nação livre e poderosa. 
 

Assim, o dever do Estado para o capital era relativamente simples e 
claro. Ele simplesmente tinha que ver que o capital continua a ser o 

servidor do Estado e não contemplado a obtenção de controle da nação. 

Ao tomar esta atitude, o Estado poderia limitar-se a dois objetos: a 
manutenção da economia nacional, independência, eficiência de um lado e 

do outro os direitos sociais dos trabalhadores. 
Eu não pude antes distinguir tão claramente como eu devia a 

diferença do capital puramente como resultado final do trabalho criativo e 
o capital que deve sua existência exclusivamente à especulação. Eu não 

sabia como começar a pensar nisso. O assunto estava a ser tratado 
exaustivamente por um dos vários palestrantes do curso que eu 

mencionei acima, Gottfried Feder. 
Imediatamente depois de ouvir a primeira palestra de Feder, a ideia 

entrou no meu cérebro e eu tinha finalmente descoberto o caminho para 
um dos princípios essenciais em que um novo partido podia ser fundado. 

Reconheci de imediato que se tratava aqui de uma verdade teórica 
que seria de grande importância para o futuro da nação alemã. A forte 

separação do capital social da troca das finanças da nação ofereceu uma 

possibilidade de combater a internacionalização da administração 
financeira da Alemanha sem ter que ameaçar o princípio de uma 

existência nacional independente com a luta contra o capital. O 
desenvolvimento da Alemanha estava diante de meus olhos muito 

claramente para que eu não estivesse ciente de que a luta mais difícil 
teria que ser travada, e era não contra as nações inimigas, mas sim 

contra o capital internacional. A palestra de Feder me deu um esplêndido 
grito de guerra para a luta que viria. 
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Neste caso e também desenvolvimentos posteriores provaram quão 
correto o nosso sentimento era naquele período. Nós não somos mais 

ridicularizados pelos nossos políticos burgueses tolos, mesmo eles 
percebem hoje (a menos que mintam da boca para fora) que o capital 

internacional não foi apenas o maior dos agitadores da guerra, mas que 
mesmo agora que a guerra acabou, ele não poupa dores para transformar 

a paz num inferno. 

 
Para mim e também certamente para todos os demais que são 

verdadeiros Nacional-Socialistas, só há uma doutrina a ser 
seguida: Nação e Pátria. O motivo pelo qual nós temos que lutar 

tem de ser pela segurança da existência e o aumento da nossa 
raça e da nossa nação, a nutrição de seus filhos e a pureza de seu 

sangue, a liberdade e a independência da Pátria e que a nossa 
nação possa ser capaz de amadurecer para o cumprimento da 

missão nomeada a ela pelo nosso Criador universal. 
 

Eu começava a aprender novamente e só agora cheguei a uma 
correta compreensão dos ensinamentos e intenções do judeu Karl Marx. 

Só agora que eu entendo corretamente seu “Das Kapital” e também a luta 
da social-democracia contra a economia da nação e o fato de que seu 

objetivo é preparar o terreno para a dominação do capital 

verdadeiramente internacional dos financiadores e da troca de ações. 
 

De outro modo, este curso também produziu grandes resultados. Um 
dia eu anunciei minha intenção em falar. Um dos participantes pensou que 

ele iria quebrar um galho pelos judeus e começou a defendê-los em um 
longo argumento. Isso me despertou oposição. Uma esmagadora maioria 

dos presentes seguiu meu lado e o resultado foi que no entanto, em 
alguns dias depois eu estava condenado a participar de um regimento de 

Munique, nomeadamente como “instrutor”. 
Naquela época, a disciplina era bastante folgada entre as tropas. Eles 

estavam sofrendo as consequências do período de Conselhos de Soldados. 
Foi só aos poucos e com cuidado que a transição da obediência “por 

consentimento” (a maneira carinhosa como descreveram o chiqueiro sob 
Kurt Eisner) para disciplina militar e subordinação puderam ser efetuadas. 

Da mesma forma, as tropas tiveram que aprender a sentir e pensar em si 

mesmas como membros da nação e da Pátria. Minhas novas atividades 
colocavam-me nessa direção. Comecei consigo cheio de amor e 

entusiasmo. Posso reclamar algum sucesso. Ao longo dos meus discursos, 
ganhei centenas, senão não milhares de meus camaradas de volta à sua 

Nação e Pátria. Eu “nacionalizei” as tropas e fui capaz de ajudar 
geralmente para reforçar a disciplina. Além disso, conheci uma série de 

camaradas que pensavam como eu e que mais tarde a min se juntaram 
para lançar as bases do novo movimento. 
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IX 

 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES ALEMÃES 

 
 

Um dia recebi ordens de formar meu quartel-general para descobrir o 

que estava acontecendo em uma associação que aparentemente era 
política e que estava realizando uma reunião nos próximos dias sob o 

nome de “Partido dos Trabalhadores Alemães”. Gottfried Feder ia falar 
nisso. Era para eu ir a reunião e dar uma olhada nas pessoas e depois 

fazer um relatório. 
A curiosidade no exército acerca dos partidos políticos era mais do 

que compreensível. A revolução tinha dado aos soldados o direito de 
serem ativos na política e todos eles, até os mais inexperientes, fizeram 

pleno uso do mesmo. Mas os partidos central e social-democrata não 
virem sua tristeza de que as simpatias dos soldados começavam a 

afastar-se dos partidos revolucionários para o movimento nacional e a 
reanimação do país, até eles perceberem o motivo para a retirada do 

exército nos partidos e proibição da sua tomada de decisão na política. 
A burguesia, que estava realmente sofrendo de fraqueza senil, 

pensou com toda a seriedade que o exército voltaria à sua antiga condição 

de ser simplesmente parte das defesas da Alemanha enquanto a ideia do 
centro e os marxistas queriam apenas tirar a perigosa presa venenosa do 

nacionalismo, sem a qual um exército não é senão uma força policial 
permanente e não mais uma força militar capaz de resistir ao inimigo, o 

que foi amplamente provado nos anos que se seguiram. Então eu decidi 
participar da referida reunião deste partido do qual eu não tinha 

conhecimento anteriormente. 
 

Fiquei feliz quando o discurso de Feder havia terminado. Eu já havia 
visto o suficiente e estava preparado para sair, quando o anúncio de que 

qualquer um poderia agora falar me induziu a ficar. Nada vale a pena 
observar parecia estar acontecendo até que de repente um “professor” se 

levantou para falar, lançou dúvidas sobre a correção do raciocínio de 
Feder e então, após Feder responder muito bem a ele, de repente apelou 

para a “base de dados” e tomou a sugerir por si mesmo que o partido 

jovem fosse melhor adaptado para levar a luta para separar a Baviera da 
Prússia. O homem teve a desfaçatez de afirmar que se isso acontecesse, a 

Áustria alemã iria se juntar-se imediatamente com a Baviera e a paz seria 
então muito melhor para a Alemanha e outros como um disparate. Por 

essa eu simplesmente tinha que pedir licença para falar e dizer ao senhor 
instruído a minha opinião sobre esse ponto. Tal foi sucesso que o 

prolocutor saiu correndo do prédio como um poodle encharcado antes que 
eu tivesse terminado. 
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Durante o dia, eu pensei mais de uma vez sobre o assunto e estava 
preparado para prosseguir com isso de bem, mas para meu espanto, 

menos de uma semana depois, recebi um cartão postal para dizer que eu 
tinha sido admitido como membro do Partido dos Trabalhadores Alemães, 

eu também foi convidado a participar de uma reunião do comitê daquele 
partido na quarta-feira seguinte. 

 

Fiquei mais surpreso com este método de obtenção de membros e 
não sabia se devia estar irritado ou rir. Eu nunca me imaginei participando 

de um partido bruto, eu queria fundar um para mim. Verdadeiramente, a 
noção nunca me ocorreu. 

Eu estava indo para enviar a minha resposta por escrito, os autores 
do convite, quando a curiosidade teve a sua vez e eu resolvi que estaria lá 

no dia mencionado a fim de explicar as minhas razões com minhas 
palavras. 

 
Quarta-feira chegou. Fiquei bastante surpreso ao ser informado de 

que o presidente da Sociedade para o Reich estaria presente em pessoa. 
Eu queria adiar a minha declaração um pouco. Por fim, ele apareceu. Era 

o homem que tinha sido um líder orador quando Feder deu a sua palestra. 
Isso me deixou curioso novamente e eu fiquei para ver o que iria 

acontecer. De qualquer forma, eu aprendi os nomes destes senhores. O 

presidente da organização no Reich era um Sr. Harrer, em Munique era 
Anton Drexler. A ata da última reunião foi lida e um voto de 

agradecimento dado ao professor. Depois veio a eleição de novos 
membros, ou seja, o negócio de me admitir. 

 
Comecei a fazer perguntas. Além de alguns princípios fundamentais, 

não havia nada, nenhum programa, nenhum panfleto, nada na imprensa, 
nem mesmo um carimbo de borracha miserável, mas obviamente, muita 

fé e boa intenção. 
 

Eu não queria sorrir mais. Eu sabia muito bem o que estes homens 
estavam sentindo, era um anseio por um novo movimento que deve ser 

mais do que uma partido, no sentido aceito da palavra. A questão mais 
difícil da minha vida me surpreendeu. Eu nunca deveria ter me juntado a 

um dos grandes partidos existentes e eu explicarei minhas razões mais 

precisamente. Em meus olhos, parecia uma vantagem que este pequeno 
grupo ridículo, com seu punhado de membros, não tenha endurecido em 

uma “organização”, mas ainda ofereciam ao indivíduo uma abertura real 
para atividades pessoais. Havia trabalho a ser feito e quanto menor o 

movimento era, mais cedo poderia ser corretamente posto em forma. Foi 
ainda possível determinar o caráter, objetivo e os métodos desta 

sociedade e isso era quase impossível no caso dos grandes partidos 
existentes. 
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Quanto mais eu pensava nisso, mais a convicção crescia em mim que 
algum pequeno movimento como este podia pavimentar o caminho para a 

ressurreição nacional, mas que os partidos políticos no Parlamento nunca, 
pois se apegaram demasiadamente a concepções obsoletas ou tinham 

interesse em sustentar o novo regime. O que tinha de ser proclamada 
aqui era uma nova teoria de mundo e não um novo grito de eleição. Após 

dois dias de meditação agonizantes e questionamento, eu finalmente fiz a 

minha mente dar o passo. Foi o ponto da virada decisivo da minha vida. 
Recuo não era nem possível nem desejável. 

 
É assim que eu me tornei um membro do Partido dos Trabalhadores 

Alemães, foi me dado um bilhete provisório de inscrição com o número 
“sete”. 
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X 

 

SINAIS PREMONITÓRIOS DO COLAPSO 

NO VELHO IMPÉRIO 

 
 

O golpe do qual o Reich e nação alemã estão sofrendo é tão pesado 
que parecem ter perdido toda a força do sentido ou reflexão, como se 

tomados por vertigem. É quase impossível lembrar os antigos patamares, 
a grandeza e glória daqueles tempos parecem tão oníricas e irreais em 

comparação com a atual miséria, o que explica por que os homens eram 
facilmente deslumbrados com a grandeza e se esqueceram de procurar os 

sinais premonitórios do grande colapso, que no entanto, deviam estar 

presentes de alguma forma. 
Estes sinais estavam visivelmente presentes, embora muitos poucos 

tentaram recolher quaisquer ensinamentos definitivos deles. Isso é 
necessário, hoje mais do que nunca. 

A maioria das pessoas na Alemanha agora reconhecem o colapso 
alemão apenas pela pobreza econômica geral e seus resultados. Quase 

todo mundo está pessoalmente afetado por ela, uma excelente razão para 
que cada indivíduo perceba a catástrofe. Mas as pessoas como um todo, 

não conectam o colapso a questões políticas, culturais ou morais. 
Que isso é a forma com as massas pensam, não há dúvidas, mas o 

fato de que as seções inteligentes da comunidade consideram o colapso 
antes de tudo como uma “catástrofe econômica” e pensam que a 

recuperação deve vir do lado da economia é uma das razões pelas quais 
até o momento, nenhuma cura foi possível. Não até que se perceba que 

as economias só podem vir em segundo ou mesmo terceiro plano e que os 

fatores de ética e raça devem vir em primeiro lugar, haverá compreensão 
das causas da presente infelicidade ou da possibilidade de descobrir meios 

e métodos de cura-la. 
 

O mais fácil e portanto como mais comumente se acredita, é que 
nossos infortúnios e presente podridão são por causa da perda na guerra. 

Provavelmente há muitos que acreditam seriamente nesse absurdo, mas 
ainda há mais em cujos lábios tal argumento é uma mentira consciente. 

Este último aplica-se a todos aqueles que estão aglomerados em volta do 
cocho de alimentação governamental. 

 
Por acaso os apóstolos da reconciliação mundial não declararam que 

a derrota alemã apenas destruíu o “militarismo” e que o povo alemão se 
alegra em sua gloriosa ressurreição? Por acaso não foi toda a revolução 

iniciada com a frase que por ela, a vitória saiu da bandeira alemã, mas 

que por ela sozinha a nação alemã atingiu totalmente a liberdade em casa 
e no exterior? Não foi assim, seus malandros mentirosos? 
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É característico da impudência verdadeiramente judaica de que a 
derrota militar agora seria como a causa do colapso, enquanto o órgão 

central de toda a traição, os Vorwärts de Berlim, escrevem que desta vez, 
a nação alemã não seria permitida de trazer sua bandeira em vitória! Isso 

agora é o que deve ser tomado como a causa de nossa queda? 
 

A resposta à afirmação de que a perda da guerra é a causa pode ser 

respondida da seguinte forma: claro, a perda da guerra teve um efeito 
temeroso sobre o destino do nosso país, mas não foi uma causa, porém 

um resultado de causas. Todas as pessoas inteligentes e bem 
intencionadas sabem que um final infeliz daquela vida e luta de morte 

deveriam levar a resultados desastrosos. Mas havia pessoas infelizmente, 
cujos poderes de raciocínio pareciam falhar consigo no momento 

adequado ou que, embora soubessem bem, lutaram contra a verdade e a 
negaram. Eles são realmente os causadores e culpados do colapso e não a 

perda da guerra, uma vez que agora eles de repente optam por mantê-la. 
A perda da guerra era apenas um resultado de sua ação e não, como 

agora eles afirmam, devido à “má liderança”. O inimigo não era 
compostos de covardes, eles também sabiam morrer. Desde o primeiro 

dia em que eles eram mais numerosos do que o exército alemão e para 
seus armamentos técnicos, eles tinham todo o mundo em seu serviço e 

ainda que não pode-se livrar do fato de que as vitórias alemãs que 

continuaram por quatro anos de duros combates contra o mundo inteiro 
eram devidas, com excepção de toda a heroísmo e fina organização, 

apenas a liderança. A organização e liderança do exército alemão foram as 
maiores que o mundo já viu. As falhas estava nas limitações dos poderes 

humanos de resistência. 
O colapso desse exército não foi a causa de nossos infortúnios 

presentes, mas apenas a consequência de outros crimes, uma 
consequência que marcou o início de um novo colapso e desta vez um 

mais visível. 
 

Acaso as nações são de fato arruinadas pela perda de uma guerra e 
isso por si só? Isso pode ser muito brevemente respondido. É sempre 

assim, se a derrota militar da nação foi por preguiça, covardia, falta de 
caráter (na verdade, indignidade da parte do país). Se não for assim, a 

derrota militar tornar-se-á um estímulo para uma maior recuperação no 

futuro e não a lápide da nação. 
A história nos fornece inúmeros exemplos para demonstrar a 

veracidade dessa afirmação. 
A derrota militar da Alemanha foi, minha nossa! Não uma catástrofe 

imerecida, mas um castigo merecido de retribuição eterna. A derrota foi 
mais do que merecida por nós. 

Se a frente por si só realmente tivesse dado lugar e se o desastre 
natural tinha sido realmente devido ao seu fracasso, a nação alemã teria 

aceitado a derrota em um outro espírito. Eles teriam suportado os 
infortúnios que se seguiram com os dentes cerrados ou teriam sido 

esmagados pela tristeza.  
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Ira e fúria teriam enchido seus corações contra o inimigo a quem 
truques desempenhados por sorte ou destino tinham dado a vitória. Não 

teria havido nem alegria nem dança, covardia não teria se enchido de 
orgulho e glorificariam a derrota, as tropas de combate não teriam sido 

ridicularizadas e suas cores arrastadas na lama, mas acima de tudo, que 
vergonhoso estado de coisas foi o que induziu um oficial britânico, o 

coronel Repington, a proclamar com desprezo; “Todo terço alemão é um 

traidor.” 
Não, o colapso militar era em si nada senão a consequência de uma 

série de manifestações insalubres e de quem as promoveu, pois eles já 
tinham infectado a nação em tempos de paz. A derrota foi o primeiro 

resultado catastrófico visível de um envenenamento moral, um 
enfraquecimento da vontade de autopreservação e de doutrinas que 

tinham começado muitos anos antes de minar os alicerces da nação e 
Reich. 

Era natural que o todo abismal mentiroso espírito dos judeus e a 
organização combatente do marxismo deve fazer com que o próprio 

homem sobrecarregue-se com a responsabilidade direta pelo desastre que 
ele sozinho tentou desviar a catástrofe que ele havia previsto e salvar a 

nação de um período de profunda dor e humilhação, com vontade e 
energia sobre-humanas. Ao cobrar Ludendorff com a responsabilidade de 

perder a Guerra Mundial, levaram a arma de justificação moral da mão do 

único adversário perigoso o suficiente para ser propenso a ter sucesso em 
trazer os traidores da Pátria à justiça. 

 
Podemos quase considerar um grande golpe de sorte para a nação 

alemã de que o período de doença insidiosa veio à tona e surgiu tão 
repentinamente naquela terrível catástrofe, pois se as coisas tivessem 

acontecido de forma diferente, a nação teria ido à ruína de forma mais 
lenta, possivelmente, mas também com mais segurança. A doença teria 

se tornado crônica, que a forma aguda da catástrofe pelo menos ficou 
clara e evidente aos olhos de um número considerável de observadores. 

Não foi por acaso que os homens conquistaram a peste mais facilmente 
do que a tuberculose. A primeira vem em ondas terríveis de morte e dá 

um choque para a humanidade, a outra deforma lentamente. A primeira 
induz terror, a outra indiferença gradual. O resultado é que os homens a 

combater a primeira com toda a sua energia, enquanto eles tentam parar 

a segunda com os métodos fracos. Assim, os homens conquistaram a 
peste, mas a tuberculose os conquistou. O mesmo se aplica para as 

doenças do corpo político. 
 

Na longa paz dos anos pré-guerra, certos males apareceram e foram 
reconhecidos como males, embora praticamente nenhuma atenção tenha 

sido dada às causas deles (com algumas exceções). Essas exceções foram 
em primeiro lugar, os fenômenos da vida econômica da nação, que 

atingiram pessoas individuais mais intensamente do que os males que 
apareceram em muitas outras direções. Havia muitos sinais de 

decadência, que deveriam ter induzido pensamento serosa. 
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O incrível aumento da população da Alemanha antes da guerra trouxe 
a questão de fornecer o alimento essencial em um lugar cada vez mais 

proeminente em todo o pensamento e ação política e econômica. Mas 
infelizmente, eles não poderiam fazer suas mentes irem direto a solução 

correta, pois imaginaram que poderiam obter seu objetivo por meio de 
métodos mais baratos. Renunciaran a ideia de adquirir novo território e a 

substituição por ele foi a mania de conquista econômica, eram obrigados a 

levar no final, a industrialização sem limites e prejudicial. O primeiro e 
mais fatal resultado foi o enfraquecimento da classe agrícola, a qual 

provocaram. Na proporção em que esta classe se afundou, o proletariado 
lotou as grandes cidades, cresceu em número, até que o equilíbrio em fim 

foi totalmente perdido. 
A cisão violenta entre ricos e pobres agora tornou-se proeminente. 

Superfluidade e pobreza viviam lado a lado, tão perto que as 
consequências eram nada senão deploráveis. Pobreza e grande 

desemprego começou a fazer caos com as pessoas e deixou 
descontentamento e amargura atrás delas. 

Havia fenômenos ainda piores envolvidos pela industrialização da 
nação. Junto com o estabelecimento definitivo de Comércio como amante 

do Estado, o dinheiro se tornou um deus a quem todos tinham de servir e 
diante do qual todos devem se curvar. Um período de desmoralização 

começou, particularmente ruim, pois foi situado num momento em que a 

nação precisava mais do que nunca da inspiração heróica da mais alta 
ordem, numa hora em que perigo era presumivelmente ameaçador ela. A 

Alemanha deveria ter se preparado para apoiar-se com espada o seu 
esforço para se certificar seu pão de cada dia por meio de “trabalhos 

econômicos pacíficos”. 
Infelizmente, a dominação pelo dinheiro foi sancionada onde deveria 

ter a maior oposição. Foi uma inspiração particularmente infeliz quando 
Sua Majestade induziu a nobreza a entrar no círculo do novo 

financiamento. Deve ser admitido como desculpa que mesmo Bismarck 
não conseguiu perceber o perigo. Mas na prática, este levou as virtudes 

ideais em segundo lugar, atrás do dinheiro, pois era claro que depois de 
ter tomado esse caminho, a nobreza da espada teria muito em breve que 

tocar o segundo violino para as finanças. 
 

Antes da guerra, a internacionalização dos negócios alemães já 

estava a caminho, viajando nas sub-rotas de emissões de ações. A seção 
da indústria alemã fez uma tentativa determinada para evitar o perigo, 

mas no final, caiu vítima dos ataques combinados de capitais gananciosos, 
muito assistidos por seu amigo verdadeiro, o movimento marxista. 

A guerra persistente contra as “indústrias pesadas” da Alemanha foi o 
início visível da internacionalização que estava sendo buscada com a 

ajuda do marxismo na Revolução. Enquanto escrevo estas palavras, o 
sucesso está participando do ataque geral sobre os Caminhos de Ferro do 

Estado alemão, que devem ser entregues para os capitalistas 
internacionais. Assim, a social-democracia “internacional”, mais uma vez 

atingiu um dos seus principais objetivos. 
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A melhor prova do sucesso do processo de industrialização na 
Alemanha é o fato de que, quando a guerra acabou, um dos líderes da 

indústria alemã e do comércio foi capaz de declarar sua opinião de que o 
comércio era a única força que poderia colocar a Alemanha em suas 

pernas novamente. Estas palavras proferidas por Stinnes, causaram 
confusão incrível, mas elas foram adotadas e tornaram-se o lema de todas 

as farsantes e tagarelas com uma rapidez surpreendente, que sob o 

disfarce de “estadistas”, desperdiçaram as fortunas da Alemanha desde a 
Revolução. 

 
Uma das piores provas de decadência na Alemanha antes da guerra 

era a metade de coração universal que foi exibida mais e mais em tudo o 
que foi realizado. É sempre o resultado da incerteza de um homem sobre 

uma coisa e a covardia decorrente dessa e de outras causas. O sistema 
educacional era a causa desse defeito. Havia um grande número de 

pontos fracos na educação alemã antes da guerra. Foi formado em um 
sistema unilateral, com o objetivo de simples conhecimento e muito pouco 

objetivo de produzir capacidade prática. 
 

Mérito ainda menor era na formação do caráter, muito pouco em 
incentivar a alegria da responsabilidade e ao todo, nada sobre o cultivo da 

força de vontade e decisão. O resultado não era o homem forte, mas sim 

o possuidor flexível de muito conhecimento. Isso era o que nós alemães 
fomos universalmente consideradas antes da guerra e para o qual nós 

apreciamos consideração. O alemão foi apreciado porque ele era um 
homem útil, mas devido à fraqueza da sua força de vontade, ele era 

pouco respeitado. Houve uma boa razão para a sua queda em 
nacionalismo e Pátria com mais facilidade do que o cidadão de qualquer 

outra nação. Aquele provérbio “Com um chapéu na mão, pode-se 
percorrer o mundo” (Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das 

ganze Land) descreve tudo. 
Esta flexibilidade tornou-se desastrosa quando ela impôs a forma sob 

a qual o monarca devia ser abordado. Isso não aplicava em responder, 
mas concordar com tudo o que Sua Majestade escolhesse ordenar. E no 

entanto, foi nesse isso que fez a dignidade de um homem livre ser 
necessária, caso contrário, tal subserviência estava fadada a um dia ser a 

ruína da monarquia. 

 
Isso é bom para os bajuladores profissionais, mas todos os homens 

adequados (e os melhores homens no Estado ainda são desses) sentirão 
repulsa quando tal absurdo é defendido. Para eles, a história é história e 

verdade é verdade, mesmo quando um monarca está em causa. Não, a 
felicidade de possuir um grande homem e um grande monarca 

simultaneamente é tão rara nas nações, que eles têm de se contentar se o 
destino cruel pelo menos poupa-lhes de um terrível desajuste. 
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Assim, a virtude e o significado da ideia monárquica não pode 
descansar, essencialmente, na pessoa do monarca, a menos que o destino 

coloque a coroa na cabeça de um herói brilhante como Frederico, o 
Grande ou um personagem sábio como William I. Este pode acontecer 

apenas uma vez em vários séculos - dificilmente oftener. Caso contrário, a 
concepção tem precedência da pessoa e seu significado tem para 

descansar e intrinsecamente exclusivamente sobre a instituição, e o 

próprio monarca entra no círculo daqueles que o servem. 
 

Um dos resultados da educação equivocada foi o medo de assumir a 
responsabilidade e a consequente fraqueza no tratamento dos problemas 

essenciais. 
Vou tomar alguns casos na massa de casos que eu me lembro. Nos 

círculos jornalistas, é costume descrever a imprensa como uma grande 
potência no interior do Estado. É verdade que sua importância está na 

verdade imensa. É pouco possível superestimá-la, o que ela faz é 
realmente continuar a educação dos mais velhos. 

É um interesse essencial do Estado e da nação ver que as pessoas 
não caiam nas mãos dos maus professores maus, ignorantes ou mesmo 

indispostos. É dever do Estado, portanto, vigiar a educação do povo e 
evitar que tomem uma direção errada, e manter um olho sobre o que a 

imprensa em particular está fazendo, pois sua influência sobre os homens 

é de longe a mais forte e mais penetrante de todas, desde que sua ação 
não é transitória, mas permanente. Sua imensa importância reside na 

repetição uniforme e persistente do seu ensino. Aqui, mais que em 
qualquer lugar, é dever do Estado não esquecer que tudo o que ele não 

dirigir a um objetivo, e um só, não deve ser desencaminhado pela 
vontade da chamada “liberdade de imprensa” ou ser persuadido a 

negligenciar seus deveres e reter o alimento do qual o país precisa para 
mantê-lo saudável. É preciso manter o controle deste instrumento de 

educação popular com determinação absoluta e colocá-lo a serviço do 
Estado e da nação. 

 
O que a chamada imprensa liberal fez antes da Guerra foi cavar um 

túmulo para a nação e Reich alemão. Nós não precisamos dizer nada 
sobre os mentirosos jornais marxistas, para eles a mentira é tanto uma 

necessidade vital quanto o miado é para o gato. Seu único objetivo é 

quebrar as forças de resistência nacionais e populares, para prepará-los 
para a escravidão do capital internacional e de seus mestres, os judeus. 

O que o Estado fez para contrariar esta intoxicação por atacado da 
nação? Nada, absolutamente nada! Alguns avisos débeis, algumas multas 

por ofensa, também flagrantemente para serem esquecidas, isso era tudo. 
A defesa levantada pelos governos naqueles dias contra a imprensa 

(principalmente controlada por judeus) que estava lentamente 
corrompendo a nação, não seguiu nenhuma linha definida nem tinha 

determinação, mas pior do que tudo, ela não tinha nenhum objetivo fixo.  
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A inteligência dos funcionários perdeu o ponto inteiramente, tanto em 
estimar a importância da luta, escolha de métodos e estabelecimento de 

um plano definido. Eles mexeram consigo, agora e depois, se fossem bem 
mordidos, eles puniam algumas víboras jornalísticas por algumas semanas 

ou mesmo meses, mas eles sempre deixavam o ninho de cobras continuar 
em paz como antes. 

 

Para os leitores imperfeitamente educados e superficiais do 
Frankfurter Zeitung, é a essência da respeitabilidade. Eles nunca usam 

expressões ásperas, despreza a força bruta e sempre escrevem em favor 
de lutar com armas “intelectuais” e este recurso, curiosamente, para as 

pessoas menos intelectuais. 
Mas isso é apenas para as aulas semi-intelectuais que o judeu 

escreve na sua chamada “imprensa Intelligentsia”. O tom do Frankfurter 
Zeitung e Berliner Tageblatt pretende recorrer a eles, e são eles os 

influenciados por esses jornais. Enquanto eles evitam toda grosseria de 
linguagem mais cuidadosamente, eles usam outras emboscadas para 

derramar o veneno no coração dos seus leitores. Em uma mistura de 
expressões encantadoras, eles embalam seus leitores a acreditarem que o 

conhecimento puro e verdade moral são a força motriz de suas ações, 
enquanto que na verdade é um artifício ardiloso para roubar a arma que 

seus adversários poderiam usar contra a imprensa. 

 
Prontidão de se contentar com meias-medidas é o sinal externo da 

decadência interior e um colapso nacional é certo a seguir, mais cedo ou 
mais tarde. 

Eu creio que a geração atual, se bem conduzida, dominará mais 
facilmente esse perigo. Ela teve algumas experiências calculadas para 

endurecer os nervos de qualquer um que não tenha perdido 
completamente o significado delas. Certo é que uma hora ou outra, o 

judeu gritará bem alto nos seus jornais, uma vez que a mão é colocada 
sobre seu amada ninho, pondo fim ao uso vergonhoso da imprensa e uma 

vez que o instrumento para a educação é levado ao serviço do Estado e 
não é mais deixado nas mãos de estrangeiros e inimigos da nação, 

acredito que será um fardo menos pesado para nós mais jovens do que 
era para a nossos. Uma granada de trinta centímetros sempre chia mais 

alto do que mil víboras de um jornaleco judeu, então deixe-os chiar! 

 
Toda a educação deve ser projetada para ocupar o tempo livre de um 

menino no cultivo rentável de seu corpo. Ele não tem o direito durante 
esses anos, de cruzar os braços e fazer distúrbios nas ruas e vandalizar 

casas, mas depois que seu dia de trabalho estiver feito, ele deve 
endurecer seu jovem corpo para que a vida não possa achá-lo molenga 

quando nela ingressar. A função da educação da juventude é para 
prepará-lo para isso e para realizá-lo e não apenas inchá-lo no chamado 

conhecimento. É preciso livrar-se da noção de que a gestão do corpo é o 
negócio do indivíduo sozinho. Ninguém deve ser livre para transgredir às 

custas da posteridade, isto é, da raça. 
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A luta contra o envenenamento da alma deve ser travada em 
conjunto com cultivo do corpo. Hoje, toda a nossa vida pública é como 

uma cama forçada para ideias e atrações sexuais. Olhe para o cardápio 
oferecido pelos cinemas, teatros e teatros de variedades e tu dificilmente 

podes negar que este não é o alimento certo, especialmente para os 
jovens. Cartazes e propaganda de quiosques unem em chamam a atenção 

do público da forma mais vulgar. Qualquer pessoa que não tenha perdido 

a capacidade de entrar nas almas dos jovens, perceberá que elas devem 
conduzir a uma lesão muito grave. 

A vida das pessoas deve ser libertada do perfume asfixiante do nosso 
erotismo moderno, pois este deve ter recusa covarde e pudica em encarar 

os fatos. Em todas as coisas, o objetivo e o método deve ser governado 
pelo pensamento de preservar a saúde do nosso país, tanto no corpo e na 

alma. O direito à liberdade pessoal vem em segundo lugar em importância 
para o dever de preservar a raça. 

 
Insalubridade semelhante foi observada em quase todos os domínios 

da arte e da cultura. Foi um triste sinal da nossa decadência interna ser 
impossível deixar os jovens visitar a maioria das chamadas “casas de 

arte” (Kunststätte), considerando o que foi vergonhosamente exposto em 
público, sem avisos (na óptica universal) de que era “só para adultos”. 

E pensar que as medidas cautelares devam ser necessárias nos 

mesmos lugares que deveriam ser os primeiros a fornecer o material para 
a formação da juventude, não por seus divertir anciãos enfadados! O que 

poderiam os grandes dramaturgos de todos os tempos dizerem a tal 
advertência e à causa que a tornou necessária? Imagine a indignação de 

Schiller. Como Goethe teria voltado desses em fúria!  
Mas na verdade, o que são Schiller, Goethe ou Shakespeare em 

comparação com os heróis da nova poesia alemã? Desgastados e 
obsoletos, completamente passado. Pois é característica do período atual 

que não somente não se produza nada senão sujeira, mas além disso, 
eles jogam lama em tudo o que era realmente grande no passado. 

Assim, o lado mais triste da condição de nossa cultura nacional no 
período antes da guerra não era apenas a impotência completa do nosso 

poder criativo na arte e na cultura em geral, mas também o espírito de 
ódio em que as memórias do passado eram manchadadas e apagadas. Em 

quase todos os domínios da arte, em particular no teatro e literatura, 

todos em volta da virada do século, produziram menos e menos qualquer 
algo novo de importância, enquanto eles menosprezavam a melhor era e 

chamavam-na de inferior e obsoleta, como se esta época atual ao menos 
pudesse conquistar qualquer parte de sua inferioridade vergonhosa. 

 
Um estudo das condições religiosas antes da Guerra mostrará como 

tudo ficou em estado de desintegração. Ainda neste domínio, uma grande 
parte da nação tinha perdido totalmente toda convicção sólida e 

abrangente. Nisso, aqueles que estavam abertamente e oficialmente em 
desacordo com a Igreja desempenharam um papel menor do que aqueles 

que estavam apenas indiferentes.  
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Ambos os credos mantêm missões na Ásia e na África com o objetivo 
de atrair novos adeptos para as suas doutrinas (uma aspiração que 

mostrar resultados bem moderados em comparação com os progressos 
realizados pela fé islâmica) enquanto na Europa eles estão continuamente 

perdendo milhões e milhões de adeptos genuínos que, ou são 
completamente alienados a vida religiosa ou simplesmente seguem seu 

próprio caminho. 

Há muitos sinais de luta, a cada dia o aumento da violência contra os 
princípios dogmáticos das diversas Igrejas, sem os quais crença religiosa 

prática é inconcebível no mundo humano. A massa geral de uma nação 
não consiste de filósofos, a fé para eles é basicamente a única base para 

uma visão moral da vida. As várias tentativas de encontrar substitutos 
não se mostraram tão adequados ou bem sucedidos quanto, obviamente, 

uma boa troca de velhas confissões religiosas. Se a doutrina religiosa e fé 
realmente obtêm um controle sobre a massa do povo, a autoridade 

absoluta dessa fé é em seguida, toda a base da sua eficácia. O que é 
então, o costume comum para a vida em geral (e sem ele, milhares de 

homens de cultura superior sem dúvida viveriam razoavelmente e com 
sucesso, mas milhões de outros não) a lei é para o Estado e é dogma para 

a religião comum. Ele e só ele pode perpetuamente derrotar a 
controvertida concepção instável, intelectual e moldá-la em uma forma, 

sem a qual a fé jamais poderia existir. No outro caso, a concepção de uma 

visão metafísica da vida (em outras palavras, a opinião filosófica) nunca 
poderia ter crescido. O ataque ao dogma é em si, portanto, muito 

parecido com a luta contra os princípios gerais do Estado e assim como o 
último terminaria em completa anarquia Estatal, o primeiro terminaria em 

niilismo religioso sem esperança. 
 

Um político, no entanto, deve estimar o valor de um religião, não 
tanto em relação as falhas inerentes a ela, mas em relação às vantagens, 

se uma substituta puder se manifestamente melhor. Mas até algo como 
substituto aparecer, só os tolos e criminosos destruirão o que há. 

O fato de que muitas pessoas na Alemanha pré-guerra sentiam um 
desgosto para a vida religiosa deve ser atribuído ao mau uso feito do 

cristianismo pelo chamado partido “cristão” e à falta de vergonha da 
tentativa de identificar a fé católica com a política partidária. Esta 

aberração fatal proporcionou oportunidades para um número de membros 

inúteis do Parlamento, mas foi toda a nação que teve de arcar com as 
consequências, vendo que os resultados que ela trouxe no afrouxamento 

da vida religiosa caiu durante um período em que tudo estava começando 
a afrouxar e mudar, e os princípios tradicionais de moral e 

comportamento estavam ameaçando um colapso. 
As fendas e fissuras no tecido da nossa nação poderiam continuar 

sem perigo, desde que nenhum esforço especial fosse posto sobre eles, 
mas foram obrigados a causar um desastre quando uma onda de grandes 

eventos converteram a questão da solidariedade interna da nação em uma 
importância decisiva. 
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Também no domínio da política, um olho observador poderia marcar 
males que a menos que alterações e melhorias fossem logo tomadas, 

deveriam ser contados como indicações de decadência a se aproximar da 
política externa e interna do Império. 

Havia muitos que assistiram a estas indicações com ansiedade e 
censuraram a falta de plano e pensamento na política do Império, pois 

eles conheciam sua fraqueza e vazio interior muito bem, mas eles eram 

meros estranhos na vida política. O funcionalismo no governo ignorou as 
instituições de Houston Stewart Chamberlain, com a mesma indiferença 

como o fazem hoje. Essas pessoas eram estúpidas demais para pensar em 
qualquer coisa para si e muito vaidosas para aprender o que é necessário 

com os outros. 
 

Uma das observações imprudentes que se está apto a ouvir citado 
hoje é que o sistema parlamentar “foi um fracasso desde a Revolução”. 

Isto dá origem à suposição muito facilmente de que ele era diferente 
antes da Revolução. Na realidade, o efeito dessa instituição é e pode 

apenas ser destrutivo, e é isso que no momento em que a maioria das 
pessoas optou por usar tapaolhos e não viu nada ou optou por não ver 

nada. A queda da Alemanha não era nem um pouco devido a essa 
instituição. O que quer que tenha caído sob a influência do Parlamento foi 

feito pela metade, no entanto ainda se olha para ela. 

A política de alianças do Império era uma fraca meia medida. Embora 
eles quisessem manter a paz, eles não puderam ajudar a direcionar em 

linha reta para a guerra. 
A política polonesa foi uma meia medida. Ela irritou os poloneses sem 

nunca abordar a questão a sério. O resultado não foi nem uma vitória 
para a Alemanha nem a conciliação com os poloneses, enquanto ela fez 

um inimigo da Rússia. 
A solução da questão da Alsácia-Lorena foi uma meia medida. Em vez 

de bater na cabeça da hidra francesa brutalmente e de uma vez por todas, 
permitindo porém, a igualdade de direitos para os alsacianos, eles fizeram 

não nenhum dos dois. Além disso, eles não podiam fazer nada. Os chefes 
dos traidores de seu país mantiveram seus lugares nas fileiras dos 

grandes partidos. Wetterlé, por exemplo, no partido Central. 
Enquanto a judiaria, através de seus partidos marxistas e 

democratas, transmitiam mentiras a cerca do “militarismo” alemão 

emtodo o mundo e tentaram ferir Alemanha por todos os meios em seu 
poder, os partidos marxistas e democratas recusou-se a considerar 

qualquer medida abrangente para completar as forças nacionais da 
Alemanha. 

 
A perda da luta pela liberdade e independência da nação alemã é o 

resultado da paz tímida e hesitante em chamar a força combinada da 
nação em defesa da Pátria. 
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Um efeito maligno do sistema monárquico era que ele cada vez mais 
convenceu uma grande parte da nação de que como uma questão de 

disciplina governamental vinha de cima e que o indivíduo não tinha 
necessidade de incomodar-se com isso. Enquanto o governo era muito 

bom ou pelo menos tinha boas intenções, as questões foram satisfatorias. 
Mas, ai de nós! Supondo que um governo velho bem intencionado fosse 

substituído por um novo e menos consciente! A obediência passiva e a fé 

infantil eram os piores males imagináveis. 
Mas contra estas e outras deficiências, houve pontos de valor 

inquestionável. 
Primeiro de tudo, a estabilidade na liderança estatal assegurada pela 

forma monárquica de Estado e a retirada de todos os assentos da 
turbulência de especulação por políticos gananciosos sob o estado e 

também a dignidade intrínseca da instituição e da autoridade que esta 
gerou, elevação dos funcionários como um corpo e o exército muito acima 

das obrigações dos partidos políticos. Em seguida, a vantagem devido à 
concretização pessoal da chefia do Estado na pessoa do monarca e o 

exemplo de responsabilidade que é colocada sobre o monarca mais 
fortemente do que na massa de uma maioria parlamentar. A proverbial 

pureza da administração alemã era imputável a isso em primeiro lugar. 
 

O exército ensinou certos ideais e autossacrifício pela Pátria e sua 

grandeza, enquanto que em outros, os chamados da ganância e 
materialismo tomaram conta rapidamente. Ele ensinou a unidade nacional 

contra a divisão em classes e talvez, sua única falha foi a instituição de 
voluntários de um ano de serviço. Esta foi uma falha, porque rompeu o 

princípio da igualdade absoluta e separou os melhores educados da 
comunidade militar geral, ao passo que o contrário teria sido uma melhor 

vantagem. Considerando a exclusividade de nossas classes superiores e 
seu crescente distanciamento de seu próprio povo, o exército poderia ter 

funcionado como uma bênção se evitado qualquer taxa isolasse a 
chamada intelligentsia dentro de suas fileiras. Foi uma falha que não foi 

assim, mas qual instituição nesta terra é impecável? Mas apesar de tudo, 
o lado bom era tão preponderante que os poucos lapsos foram muito 

abaixo da média das imperfeições humanas. 
O maior serviço prestado pelo exército do antigo Império foi que em 

uma época de apuramento geral por maioria de cabeças, colocou a cabeça 

acima da maioria. Contra a ideia judaico-democrata de adoração cega de 
maiorias, o exército ergueu a fé na personalidade, pois ensinou que no 

período posterior seria mais necessária. Da fossa geral de suavidade e 
efeminação, subiram as fileiras do exército a cada ano 350 mil jovens no 

orgulho de sua força, que em dois anos de treinamento esqueceram sua 
moleza da juventude e adquiriram corpos fortes como o aço. Foi apenas 

por esses dois anos de obediência que jovem aprendeu a comandar. Se 
conhecia o treinamento de um soldado por seu porte. 

Esta foi a escola para a nação alemã, e não foi sem razão que o ódio 
inveterado daqueles cuja inveja e cobiça exigiam que o Estado devia ser 

impotente e seus cidadãos desarmados estava concentrada sobre ela. 
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Foram adicionados aa o Estado e ao exército o incomparável corpo de 
funcionários do antigo Império. A Alemanha foi o país mais bem 

organizado e administrado do mundo. Por mais que se pudesse chamar os 
funcionários do Estado alemão de burocratas pedantes, estes não eram 

melhores em outros Estados, pelo contrário, eram piores. Outros Estados 
não possuem essa maravilhosa solidez do aparelho nem o caráter de 

honra incorruptível que pertencia a ele. É melhor ser um pouco edante se 

honesto e fiel, do que esclarecido e moderno se ao mesmo tempo inferior 
em caráter e como muitas vezes acontece hoje, ignorante e incompetente. 

 
O organismo oficial e máquina administrativa alemã foram 

especialmente distinguidos pela sua independência dos governos 
individuais, cujas ideias transitórias na política não podem afetar a posição 

dos funcionários públicos alemães. A Revolução alterou tudo isso 
fundamentalmente. Considerações partidárias suplantavam a capacidade e 

competência e um caráter íntegro independente era mais uma 
desvantagem do que uma recomendação. 

Nestes três, o Estado, o exército e o corpo de funcionários, baseou-se 
a força e a eficácia do maravilhoso antigo Império. 
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XI 
 

POVO E RAÇA 

 
 

Há exemplos incontáveis na história mostrando com terrível clareza 

como cada vez que sangue Ariano misturou-se com sangue de povos 
inferiores, o resultado era o fim da raça sustentadora de cultura. A 

América do Norte, cuja população é composta em sua maior parte de 
elementos germânicos, que muito pouco misturados com pos povos 

inferiores de cor, exibe humanidade e cultura muito diferentes da América 
Central e do Sul, no qual os colonos, principalmente de origem latina, 

misturaram seu sangue deliberadamente com o dos aborígenes. Tomando 
o exposto acima como exemplo, reconhecemos claramente os efeitos da 

mistura racial. O homem de raça germânica no continente da América, 
depois de ter se mantido puro e sem mistura, passou a ser mestre dela, 

desde que não caisse na vergonha de misturar seu sangue. 
 

Talvez a ideia pacifista humana é muito boa nos casos em que o 
homem no topo tem primeiro completamente conquistado e subjugado o 

mundo a ponto de tornar-se o único dono dele. Daí o princípio, quando 

aplicado na prática, não afetará a massa do povo. Assim, pela primeira 
vez a luta e em seguida, o pacifismo. Caso contrário, isso significa que a 

humanidade já passou do ponto mais alto de seu desenvolvimento e não 
termina em dominação por qualquer ideia de ética, mas barbárie e caos 

seguem. Alguns vão naturalmente rir disso, mas este planeta percorreu o 
éter milhões de anos desprovidos de humanidade e só pode fazê-lo 

novamente se os homens se esquecerem que devem sua existência 
superior não para as ideias de um ideólogo louco, mas pela compreensão 

e implacável e aplicação de leis naturais milenares. 
Tudo o que nós admiramos nesta terra, a ciência, a arte, a habilidade 

técnica e invenção, é o produto criativo de apenas um pequeno número de 
povos e originalmente, talvez de uma única raça. Toda essa cultura 

depende dela para sua existência própria. Se eles estiverem em ruínas, 
carregarão consigo toda a beleza desta terra para a sepultura. 

 

Se dividirmos a espécie humana em três categorias, fundadores, 
mantenedores e destruidores de cultura, a estirpe Ariana sozinha pode ser 

considerada como representante da primeira categoria. 
As raças Arianas, muitas vezes absurdamente em pequenas 

quantidades, conquistam pos povos estrangeiros, e favorecido pelos 
números de pessoas de menor grau que estão à sua disposição para 

ajudá-las, eles passam a desenvolver, de acordo com as condições 
especiais para a vida nos territórios adquiridos (fertilidade, clima etc.), as 

qualidades de inteligência e organização que estão latentes nelas.  
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No decorrer de alguns séculos, eles criam culturas, originalmente 
estampadas com suas próprias características sozinhas e desenvolve-as 

de acordo com o caráter especial da terra e das pessoas que eles 
conquistaram. Conforme o tempo passa no entanto, o erro dos 

conquistadores contra o princípio de manter o sangue puro (um princípio 
que aderiam em primeiro lugar) e começam a se misturar com os 

habitantes originais a quem elas subjugaram, acabam com sua própria 

existência com um povo peculiar. 
 

De todos os tempos, os povos criativos têm sido criativos por 
completo se os observadores superficiais percebem isso ou não. Nada 

além de realização concluída é reconhecido por essas pessoas, pois a 
maioria dos homens neste mundo é incapaz de perceber a genialidade em 

si e ver apenas os sinais exteriores na forma de invenções, descobertas, 
construções, pinturas etc. Mesmo assim, ele leva um longo tempo antes 

de chegar a compreendê-la. Assim como um gênio individual se esforça 
sob o estímulo de incentivos especiais para trabalhar a expressão de si 

mesmo de forma prática, assim na vida dos povos, a aplicação real das 
forças criativas, que em si não são produzidas senão na chamada de 

certas circunstâncias definidas. Vemos isso claramente na raça que foi e é 
a portadora do desenvolvimento cultural humano, a raça Ariana. 

 

Para o desenvolvimento da cultura superior, era necessário que os 
homens de menor civilização deveriam existir, pois ninguém senão eles 

poderiam ser um substituto para os instrumentos técnicos, sem os quais o 
desenvolvimento maior era inconcebível. Em seus primórdios, a cultura 

humana certamente dependia menos na fera domada e muito mais sobre 
o emprego de material humano inferior. 

Não foi até os povos conquistados serem escravizados que um 
destino semelhamte caiu sobre o mundo animal, pelo contrário não era o 

caso como muitos gostariam de acreditar. Pois era o escravo que primeiro 
puxou o arado e depois dele o cavalo. Ninguém além de tolos pacifistas 

podem olhar para isso como mais um sinal de depravação humana, outros 
devem ver claramente que esse desenvolvimento estava prestes a 

acontecer a fim de chegar a um estado em que os apóstolos são capazes 
de perder sua conversa tola sobre o mundo. 

O progresso humano é como subir uma escada sem fim, um homem 

não pode subir mais alto a menos que ele suba primeiro o degrau mais 
baixo. Assim, o Ariano teve que seguir o caminho que o levou à realização 

e não aquilo que existe nos sonhos de um pacifista moderno. 
Mas o caminho que o Ariano teve que trilhar estava claramente 

marcado. Como conquistador, ele derrubou os homens inferiores e seu 
trabalho foi feito sob o seu controle, de acordo com a sua vontade e para 

seus propósitos. Mas enquanto a extraisse trabalho útil, se duro, de seus 
súditos, ele não só protegia suas vidas, mas também talvez, deu-lhes uma 

existência melhor do que sua antiga “liberdade”, assim denominada. 
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Enquanto ele continuava a olhar para si mesmo como senhor, ele não 
só manteve seu domínio, mas também foi o defensor e fomentador da 

cultura. Mas assim como os súditos começaram a levantar-se e 
provavelmente, assimilar sua língua com o do conquistador, a barreira 

nítida entre senhor e servo caiu. O Ariano renunciou a pureza de seu 
próprio sangue e consigo o direito de permanecer no paraíso que ele criou 

para si mesmo. Ele sucumbiu oprimido a mistura de raças e aos poucos 

perdeu para sempre sua capacidade de civilização até que começou a 
assemelhar-se a raça indígena submetida mais do que a seus ancestrais, 

tanto na mente como no corpo. Por um tempo ele ainda podia desfrutar 
das bênçãos da civilização, mas primeiro indiferença tomou lugar e 

finalmente, esquecimento. Esta é a forma como as civilizações e impérios 
quebram, que abrem espaço para novas criações. 

 
Mistura de sangue com a redução do nível racial que o acompanha é 

a única razão pela qual as civilizações antigas desaparecem. Não são 
guerras perdidas que arruínam a humanidade, mas a perda da força de 

resistência que pertencem somente ao sangue puro. 
 

Há em nossa língua alemã, uma palavra que é definitivamente 
descritiva: cumprimento do dever (pflichterfüllung). O serviço de interesse 

geral. A ideia subjacente a essa atitude, chamamos de “idealismo” em 

contraposição ao “egoísmo”, e por isso entendemos a capacidade de 
autossacrifício do indivíduo para a comunidade, para seus semelhantes. 

É nos momentos em que os ideais estão ameaçados a desaparecer 
que somos capazes de observar uma diminuição imediata daquela força 

que é a essência da comunidade e uma condição necessária da cultura. 
Em seguida, o egoísmo torna-se a força dominante em uma nação e na 

caçada pela felicidade, os laços de ordem são soltos e os homens caem 
direto para a sua destruição. 

 
O exato oposto do Ariano é o judeu. Em quase nenhum outro povo do 

mundo, o instinto de autopreservação é mais fortemente desenvolvido do 
que no “povo escolhido”. A melhor prova disso é o fato de que essa raça 

continua a existir. Onde há um povo que durante os últimos dois mil anos 
tem mostrado tão pouca mudança nas características internas como a 

raça judia? Que raça, na verdade, tem se envolvido em maiores mudanças 

revolucionárias do que aquela e ainda sobreviveu intacta após as mais 
terríveis catástrofes? Como sua vontade determinada a viver e manter a 

estirpe é expressa por estes fatos!  
As qualidades intelectuais do judeu foram desenvolvidas no decorrer 

dos séculos. Hoje, pensamos nele como “astúto” e em certo sentido, foi o 
mesmo em todas as épocas. Mas a sua capacidade intelectual não é o 

resultado do desenvolvimento pessoal, mas da educação por estrangeiros. 
Assim, uma vez que o judeu nunca possuiu uma cultura própria, as bases 

de sua atividade intelectual sempre foram fornecidas por outros. Seu 
intelecto em todos os períodos foi desenvolvido pelo contato com 

civilizações vizinhas. Nunca o contrário. 
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É absolutamente incorreto apontar ao fato de que os judeus unem-se 
na luta com seus semelhantes, ou ao menos em saqueando-los, e concluir 

disso que eles tenham um certo ideal de autossacrifício. 
Mesmo nisso, o judeu é guiado por nada mais nada menos do que 

puro egoísmo e é por isso que o Estado judeu (que é supostamente o 
organismo vivo para manter e aumentar a raça) é totalmente sem 

fronteiras. Conceber um Estado com fronteiras definidas, implica sempre o 

sentimento idealista de uma raça no interior do Estado, também uma 
concepção adequada do significado do trabalho como uma ideia. Pela 

carência dessa concepção, falta ambição para formar ou mesmo manter 
um Estado com fronteiras definidas. Assim, não há base sobre a qual a 

cultura possa ser construída. 
Assim o povo judeu, com todas as suas óbvias qualidades 

intelectuais, não tem uma cultura verdadeira, certamente nenhuma 
peculiar a si mesmo. Qualquer cultura que o judeu pareça possuir hoje, é 

em suma a propriedade de outros povos que se tornou corrompida sob 
sua manipulação. 

 
Originalmente, o Ariano era provavelmente um nômade e então, 

como o passar do tempo estabeleceu-se, o que além de tudo prova que 
ele nunca foi um judeu! Não, o judeu não é um nômade, pois mesmo o 

nômade já teve uma atitude definitiva para o conceito de “trabalho”, 

destinado a servir de base para o desenvolvimento na medida em que 
possuía as qualificações necessárias intelectuais. Mas ele possuía o poder 

de ideais primários, se de uma forma muito rarefeita de modo que sua 
concepção de vida possa ter sido estranha, mas não adversária as raças 

Arianas. O judeu, no entanto, a quem tal concepção não tem lugar, nunca 
foi um nômade, mas sempre um parasita nos corpos de outras nações. Ele 

ocasionalmente teve de abandonadar sua antiga esfera da vida, não com 
suas próprias intenções, porém como consequência de ser expulso em 

vários períodos pelas nações cuja hospitalidade ele tinha abusado. Sua 
autopropagação em todo o mundo é um fenômeno típico de qualquer 

parasitas, ele está sempre à procura de terra com alimentação fresca para 
sua raça. 

Sua vida dentro de outras nações pode ser mantida em perpetuidade 
somente se ele conseguir convencer o mundo de que eles não se tratam 

de uma questão de raça, mas de um “vínculo religioso”, um porém 

peculiar a si mesmo. Esta é a primeira grande mentira! 
A fim de continuar existindo como um parasita dentro das nações, o 

judeu deve se pôr a trabalhar para negar sua verdadeira natureza interior. 
Quanto mais inteligente o indivíduo judeu é, melhor ele terá sucesso em 

seu engano a ponto de fazer uma grande parte da população acreditar 
seriamente que o judeu realmente é um francês ou um inglês, um alemão 

ou um italiano, apesar de sua religião diferente. 
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O presente grande desenvolvimento econômico leva a uma mudança 
da estratificação social da nação. As pequenas indústrias estão 

gradualmente desaparecendo, tornando-se mais raras para o trabalhador 
ser capaz de garantir uma existência digna e visivelmente levando-o a se 

tornar alguém da classe proletária. O resultado de tudo isso é o 
“operário”, cuja marca distintiva essencial é que ele é praticamente 

incapaz, mais tarde na vida, de manter sua dignidade e individualidade. 

No verdadeiro sentido da palavra, ele é um sem-teto. Sua velhice significa 
sofrimento e ao todo, dificilmente pode ser chamada de vida. 

Certa vez, uma situação semelhante que precisava urgentemente de 
uma solução. A solução foi descoberta. Ao lado de agricultores e artesãos, 

estava aparecendo um novo Estado cujos funcionários eram servos do 
Estado e sem-tetos no verdadeiro sentido da palavra. O Estado encontrou 

uma maneira de sair dessa condição insalubre, ele assumiu a 
responsabilidade pelo bem-estar de seus servos, que não podia devido 

sua velhice, e instituiu a pensão de aposentadoria. Assim, toda uma 
classe, embora sem posses, foi habilmente tirada da miséria social e 

incorporada ao corpo da nação. Em anos recentes, o Estado teve de 
enfrentar a mesma questão numa escala muito maior. Massas de pessoas 

aos milhões, têm sido constantemente removidas das aldeias para as 
cidades maiores, para ganhar a vida como operários nas novas indústrias. 

 

Assim, uma nova classe que realmente veio a ser, a quem pouca 
atenção tem sido dada, e um dia virá em que a pessoa terá que perguntar 

se o país tem a força de seus próprios esforços mais uma vez para 
incorporar a nova classe na comunidade geral ou se a distinção dessa  ou 

daquela classe amplia uma brecha. 
 

Enquanto a burguesia tem ignorado esta questão tão difícil e deixa as 
coisas acontecerem como bem entendem, o judeu foi considerando as 

possibilidades ilimitadas que se apresentam no que diz respeito ao futuro. 
Por um lado, ele está fazendo uso de seus métodos capitalistas de mão 

cheia para explorar a humanidade, e por outro, ele está se preparando 
para sacrificar sua influência e muito em breve vai sair como seu líder na 

luta contra si mesmo. “Contra si mesmo é, naturalmente, apenas uma 
expressão figurativa, pois o grande mestre da mentira sabe muito bem 

como sair com as mãos aparentemente limpas e encarregar os outros com 

a culpa. Uma vez que ele tem o descaramento de conduzir as massas em 
pessoa, nunca ocorreu a este último que se trata da traição mais infame 

de todos os tempos. 
O procedimento do judeu é o seguinte: ele dirige-se aos 

trabalhadores, finge ter pena de deles ou indignação com a miséria e 
pobreza a fim de ganhar sua confiança. Ele tem dificuldade para estudar a 

dureza real ou imaginária de suas vidas e despertar um desejo de 
mudança. Com inteligência incalculável, ele intensifica a demanda por 

justiça social latente em todos os homens da estirpe Ariana e assim, selar 
a luta pela eliminação dos males sociais com um caráter bem definido de 

importância mundial universal. Ele funda a doutrina do marxismo. 



 
Adolf Hitler 

82 

Misturando-o inseparavelmente com toda uma massa de demandas 
que são socialmente justificáveis, ele garante a popularidade da doutrina 

enquanto que por outro lado, ele faz com que as pessoas decentes não 
estejam dispostas a apoiar as demandas que, sendo apresentadas de tal 

forma, parecem erradas desde o início, ou melhor, impossíveis de 
realização. Sob o manto de ideias puramente sociais, lá se escondem 

intenções verdadeiramente más e estas são trazidas à tona francamente e 

sem pudor. Ao negar categoricamente a importância da personalidade e 
assim da nação e seu significado racial, eles destroem os princípios 

elementares de toda a cultura humana. 
O judeu divide a organização do seu docente mundial em duas 

categorias que, apesar de aparentemente separadas, realmente formam 
um todo inseparável: os movimentos políticos e trabalhistas. 

O movimento sindical é o mais cortejante. Ele oferece a ajuda ao 
trabalhador e proteção em sua dura luta pela sobrevivência, pela qual ele 

tem de agradecer à ganância ou falta de visão de muitos empregadores e 
também a possibilidade de arrancar melhores condições de vida. Se o 

trabalhador confia no capricho cego dos homens, muitas vezes insensível 
e com muito pouco sentido de responsabilidade, com a defesa de seu 

direito de viver como um homem no momento em que o Estado (ou seja, 
a comunidade organizada) não está prestendo praticamente nenhuma 

atenção a ele, ele vai ter que proteger seus interesses sozinho. Agora que 

a chamada burguesia nacional, cega por interesse do dinheiro, define 
todos os obstáculos no caminho dessa luta para viver e não só se opõe, 

mas universal e ativamente trabalha contra todas as tentativas de 
encurtar as desumanamente longas horas de trabalho, pôr fim ao trabalho 

infantil, proteger as mulheres e produzir condições saudáveis em fábricas 
e habitações. O judeu é mais inteligente, unindo-se ao azarado. Ele 

gradualmente assume a liderança do movimento sindical. Muito mais fácil, 
porque o que importa para ele não é, nem de longe, a genuína remoção 

de males sociais, mas a formação de uma força de combate cegamente 
obediente na indústria com o objetivo de destruir a independência 

econômica nacional. 
 

O judeu tira de campo à força todos os concorrentes. Ajudado por sua 
brutalidade gananciosa inata, ele põe o movimento sindical em pé de força 

bruta. Qualquer pessoa com inteligência o suficiente para resistir à 

tentação judaica é quebrada pela intimidação, por mais determinada e 
inteligente que ela possa ser. Estes métodos são muito bem sucedidos. 

Por meio dos sindicatos, que podiam ter sido a salvação da nação, o judeu 
de fato destrói as bases da economia do país. 

A organização política prossegue em linhas paralelas com o exposto 
acima. Ela trabalha com o movimento sindical, pois este prepara as 

massas para a organização política e de fato as leva à força para ele. Além 
disso, é a fonte do dinheiro constante da qual a organização política 

alimenta sua vasta máquina.  
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Ela é o órgão de controle para o trabalho político e atua como agente 
para todas as grandes manifestações políticas. Finalmente, ela perde o 

seu caráter econômico completamente, servindo a ideia política com sua 
principal arma, a greve geral. 

Com a criação de uma imprensa que está no nível intelectual dos 
menos educados, a organização política e trabalhista obtêm meios de 

compulsão, permitindo-lhes fazer as camadas mais baixas da nação 

ficarem prontas para as empresas mais perigosas. 
É a imprensa judaica que, em uma campanha absolutamente fanática 

de calúnias, derruba tudo o que pode ser considerado como apoio de 
independência de uma nação, sua civilização e sua autonomia econômica. 

Ela ruge especialmente contra aqueles que têm força de caráter suficiente 
para não ceder à dominação judaica ou cuja capacidade intelectual parece 

ao judeu, uma ameaça para si. 
A ignorância exibida pela massa do povo, como a verdadeira natureza 

dos judeus e a falta de percepção instintiva da nossa classe alta, faz das 
pessoas fáceis ingênuos dessa campanha judaica de mentiras. Enquanto a 

timidez natural da classe alta faz com que esta se afaste de um homem 
que está sendo atacado por judeus com mentiras e calúnias, a estupidez 

ou ingenuidade das massas faz com que acreditem em tudo que ouvem. 
As autoridades do Estado ou se escondem em silêncio ou, mais 

frequentemente ainda, a fim de pôr fim à campanha da imprensa judaica, 

perseguem aqueles que estão sendo injustamente atacados e isso, aos 
olhos de tais peões em exercício, é pela defesa da autoridade do Estado e 

a manutenção da paz e da ordem. 
 

Assim, se analisarmos todas as causas do colapso alemão, a causa 
final e decisiva é visto como a incapacidade de perceber o problema racial, 

e mais especialmente, a ameaça judia. 
 

A derrota no campo de batalha em agosto de 1918, poderia ter sido 
suportada com maior facilidade. Não foram eles que nos derrubaram, o 

que nos derrubou foi a força que preparou para aqueles derrotas, 
roubando a nação de todo o instinto e e força política e moral, através de 

programas que estavam em curso há muitas décadas. Ao ignorar a 
questão de manter a base racial da nossa nacionalidade, o antigo Império 

desconsiderou a única lei que torna possível a vida na Terra. 

 
A perda da pureza racial arruína as sortes de uma raça para sempre, 

que continua a afundar-se cada vez mais baixo, e suas consequências 
nunca mais podem ser expelidas do corpo e da mente. 

 
Assim, todas as tentativas de reforma e todo o trabalho social, todos 

os esforços de políticos, cada aumento de prosperidade econômica e cada 
adição aparente ao conhecimento científico não foi nada. A nação e o 

organismo que tornava a vida possível nesta terra ou seja, o Estado, não 
cresceram mais sólidos, mas diminuíram visivelmente mais e mais.  



 
Adolf Hitler 

84 

O brilho do antigo Império não conseguiu esconder a fraqueza interior 
e todas as tentativas para adicionar força para o Reich não deu em nada 

de cada vez, porque persistiu em ignorar as questões mais essenciais de 
todos. 

 
É por isso que em agosto de 1914, uma nação não se apressou cheia 

de determinação para a batalha, mas foi apenas o último lampejo de um 

instinto nacional de autopreservação frente as forças de avanço do 
marxismo e do pacifismo, aleijando o corpo da nossa nação. Mas uma vez 

que naqueles dias fatídicos, ninguém percebeu o inimigo interno, a 
resistência foi toda em vão e o destino não quis recompensar a espada 

vitoriosa, mas seguiu a lei da retribuição eterna. 
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XII 
 

O PRIMEIRO PERÍODO NO 
DESENVOLVIMENTO DO PARTIDO 

 
 

Se eu oferecer um relato do final deste primeiro período no 
desenvolvimento do nosso movimento e mencionar brevemente uma série 

de questões ligadas a ele, minha intenção não é dar uma dissertação 
sobre os objetivos teóricos do movimento. Este último tem tantas tarefas 

e visão que uma seção inteira deveria ser dedicada a lidar com isso. 
Portanto irei aos princípios completamente no que diz respeito ao 

programa, o movimento e tentar figurar o que entendemos pela palavra 

“Estado” na segunda parte deste livro. Por “nós”, refiro-me a todas as 
centenas de milhares de pessoas no mesmo rumo, mas que não têm as 

palavras para expressar o que está em suas mentes. Pois é um fato 
notável que todas as grandes reformas que muitas vezes têm apenas um 

homem como campeão desde o início, mas milhões continuam o trabalho. 
Seu objetivo é frequentemente um, que foi desejado em segredo por 

centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos até que alguém se 
levantou para proclamar o desejo universal e como seu porta-estandarte, 

impulsionando o velho anseio da vitória de uma nova ideia. 
O profundo descontentamento sentido por milhões prova que em 

seus corações apreciam um anseio por uma mudança completa nas 
condições como elas são hoje. Os muitos que estão cansados de eleições 

são um testemunho disso, também os números que se inclinam para o 
fanatismo da extrema esquerda. É para estes que o jovem movimento 

deve olhar primeiro. 

 
A questão de recuperar o poder político da nossa nação é antes de 

tudo de restaurar o nosso desejo nacional de autopreservação, uma vez 
que a experiência mostra que o edifício da política externa e também a 

avaliação da importância de um Estado, baseiam-se menos nos 
armamentos reais do que nos poderes conhecidos ou imaginados de 

resistência de uma nação. Pos uma aliança é concluída não com armas, 
mas com homens. Assim, a nação britânica vai continuar a ser 

considerada como a mais valiosa aliada no mundo, enquanto o mundo 
olha para a liderança e o espírito de seu povo pela ferocidade e tenacidade 

que está determinada a luta que, uma vez iniciada por cada meio e sem 
levar em conta o tempo e sacrifício, leva diretamente para o final 

vitorioso, prova que não há necessidade daqueles armamentos militares 
existentes em um determinada proporção em relação a quaisquer outros 

de outros Estados. 

 
Um jovem movimento visando consequentemente restabelecer um 

Estado alemão com governo independente, terá de concentrar suas forças 
em ganhar o apoio da massa do povo.  
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Nossa chamada “burguesia nacional” é tão desesperançosa, tão 
carente de sentimento nacional que é certamente é uma oposição séria 

contra uma política nacional forte em casa e no exterior. Por causa dessa 
mesma estupidez, no entanto, a burguesia alemã mantinha uma atitude 

de resistência passiva, mesmo contra Bismarck na hora da vinda da 
libertação e agora também, devido à sua proverbial timidez, não há razão 

para temer qualquer tipo de oposição ativa. 

Mas, quanto a massa de nossos compatriotas com simpatias 
internacionais, é o contrário. Não é só a sua natureza primitiva mais 

inclinado a ideias de violência, mas seus líderes judeus são mais brutais e 
implacáveis. 

Somado a isso está o fato de que os líderes dos partidos de traição 
nacional devem e necessariamente irão se opor a qualquer movimento, 

que seja por motivos de autopreservação. É historicamente inconcebível 
que a nação alemã possa retornar à sua posição anterior sem primeiro 

acertar as contas com aqueles que deram o primeiro impulso para o 
desastre terrível que visitou nosso Estado. Diante do tribunal do futuro, a 

traição de novembro de 1918 não será julgada por alta traição, mas por 
traição à nação. 

Assim, qualquer ideia de restaurar a independência alemã está 
indissoluvelmente ligada com a restauração de um espírito determinado 

de nosso povo. 

 
Ficou claro para nós, mesmo em 1919, que o principal objetivo do 

novo movimento deve ser o de despertar um sentimento de nacionalidade 
nas massas. Do ponto de vista tático, uma série de requisitos surgem: 

1. Nenhum sacrifício social é grande demais a fim de ganhar as 
massas para o movimento nacional. Mas um movimento cujo objetivo é 

recuperar o trabalhador alemão para a nação alemã, deve perceber que os 
sacrifícios econômicos não são um fator essencial para si, desde que a 

manutenção e a independência da vida econômica do país não esteja 
ameaçado por isso. 

2. A nacionalização das massas não pode ser efetuada por meias 
medidas ou pela expressão suave de um “ponto de vista objetivo”, mas 

pela concentração determinada e fanática do objetivo visado. A massa do 
povo não consiste de professores ou diplomatas. Um homem que deseja 

conquistar sua adesão deve conhecer a chave que abrirá a porta para o 

seu coração. Isso não é a objetividade ou seja, fraqueza, mas 
determinação e força.  

3. Só se pode haver sucesso na conquista da alma do povo se, 
enquanto estivermos realizando a luta política para o nosso próprio 

objetivo, nós também destruírmos aqueles que se opõem a ela.  
As massas são apenas uma parte da natureza e não há em si a 

compreenção de apertos de mão mútuos entre homens cujos desejos 
estão evidentemente em oposição direta ao outro. O que eles querem ver 

é a vitória pelo mais forte e a destruição do mais fraco. 
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4. A incorporação de uma parte da nação que se tornou uma classe 
como parte do todo nacional ou simplesmente do Estado, deve ser 

realizada não pelo rebaixamento das classes mais altas, mas pela 
elevação das inferiores. Mas a classe confiada com este processo nunca 

pode ser a maior, mas deve lutar pelos direitos de igualdade. A burguesia 
de hoje não está incorporada ao Estado por qualquer ajuda da nobreza, 

mas por sua própria atividade e sob sua própria liderança.  

O obstáculo mais sério na maneira da abordagem do trabalhador de 
hoje não é a inveja de seus interesses como classe, mas a atitude de seus 

líderes internacionais que é hostil à nação e a Pátria. Esses mesmos 
sindicatos, se levados num espírito fanaticamente nacional no que diz 

respeito à política e à nacionalidade, iriam converter milhões de 
trabalhadores em membros muito importantes da nação e isso seria 

totalmente alheio a quaisquer lutas que ocorrem aqui e ali, no domínio da 
economia pura. 

 
Um movimento que honestamente restaura o trabalhador alemão 

para seu povo e salva-o da loucura do internacionalismo, deve estar em 
oposição definitiva à atitude dominante entre os grandes empregadores 

que interpretam nacionalidade comum no sentido de sujeição econômica 
impotente do empregado ao empregador. 

Os trabalhadores erram contra a nacionalidade comum quando, sem 

levar em conta o bem-estar comum e a preservação da economia do país, 
fazem exigências exorbitantes confiando em sua força, tão gravemente 

quanto o empregador faz ao abusar da força de trabalho da nação, 
métodos de exploração desumanos e faz lucros exorbitantes do suor de 

milhões de pessoas. 
Assim, a reserva da qual o novo movimento deve chamar seus 

aderentes será em primeiro lugar, o corpo do trabalhador. Sua tarefa será 
a de livrá-los da loucura do internacionalismo, libertá-los de sua miséria 

social, tirá-los de sua depressão cultural e convertê-los em um fator na 
comunidade que deve ser sólido, valioso e cheio com a legislação nacional 

sentimentos e aspirações. 
Nosso objetivo na verdade, não é de produzir uma reviravolta no 

campo nacional, mas conquistar o campo anti-nacional para a nossa 
causa. Este princípio é absolutamente essencial para a direção tática de 

todo o movimento. 

 
Essa atitude consistente e portanto, evidente, deve ser expressa na 

propaganda do movimento e, por outro lado, será necessária para as 
razões do propagandista. Tanto no tema e forma, a propaganda deve ser 

enquadrada de forma a atingir a massa do povo, o único meio de medir a 
sua correção é sucesso na prática. Em um maior conjunto popular, o 

orador mais eficiente não é aquele que apela mais para a seção educada 
de seu público, mas que captura os corações da multidão. 

O objetivo de um movimento de reforma política nunca é atingido por 
uma explicação difícil ou por exercer influência sobre os poderes 

constituídos, mas apenas por tomar o poder político. 
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Mas um golde de Estado não pode ser considerado bem sucedido 
apenas se os revolucionários tomarem posse da administração, mas 

somente se o sucesso dos objetos e as intenções subjacentes a tal ação 
revolucionária trazem o bom maior para a nação do que apreciado sob o 

regime anterior e isso não pode bem ser dito da revolução alemã, como é 
chamado o ato de banditismo do outono de 1918. 

Mas da tomada do poder político é a preliminar para a prática 

realização de reformas, então um movimento com intenções reformistas 
deve, a partir do primeiro dia de sua existência, sentir-se como um 

movimento do povo e não uma obra literária de clube de chá de um grupo 
de jogadores de boliche presunçosos. 

 
O jovem movimento é em sua essência e organização, anti-

parlamentar ou seja, rejeita, em princípio e em sua composição, qualquer 
teoria da maioria de votos, o que implica que o líder é degradado a estar 

meramente lá para executar as ordens e opiniões dos outros. Em 
pequenas e grandes coisas, o movimento defende o princípio da 

autoridade inquestionável do líder, combinada com o máximo de 
responsabilidade. Tornar este o princípio decisivo é uma das principais 

tarefas do movimento, não apenas dentro de suas próprias fileiras, mas 
também em todo o Estado. 

Por fim, o movimento considera que não é seu dever manter ou 

restaurar qualquer forma particular de Estado em oposição a qualquer 
outro, mas sim criar esses princípios fundamentais sem os quais nem 

República nem Monarquia podem existir em permanência. Sua missão não 
é fundar uma Monarquia ou estabelecer uma República, mas criar um 

Estado germânico. 
 

A questão da organização interna do movimento não é uma questão 
de princípio, mas de conveniência. A melhor organização é aquela que 

insere o mínimo e não a maioria da máquinas estatal entre os líderes e os 
indivíduos de acordo consigo. A tarefa da organização ser comunicar uma 

ideia definida (que sempre se origina no cérebro de apenas um homem) 
para o público em geral e também ver sua conversão da teoria para a 

realidade. 
Quando o número de adeptos aumenta, pequenos grupos filiados 

devem ser formados que representam células do núcleo locais na futura 

organização política. 
 

A organização interna do movimento deve estar nas seguintes linhas: 
A concentração no início de todo o trabalho em um único local,Munique. 

Uma equipe de adeptos de confiabilidade inquestionável para serem 
treinados e uma escola formada para a futura propagação da ideia. A 

autoridade necessária para ser adquirida mais tarde por meio do maior e 
mais visível sucesso possível daquele centro. 

 
Os grupos locais não serão formados até que a autoridade da 

liderança central em Munique receba o reconhecimento absoluto. 
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Para a liderança, não somente força de vontade é requisitada, mas 
também a capacidade da qual energia tem um peso maior que a própria 

genialidade pura. Uma combinação das três qualidades é o melhor. 
 

O futuro de um movimento depende do fanatismo, mesmo da 
intolerância, com a qual seus adeptos defendem este como o curso 

correto e leva-o pela oposição aos regimes de caráter similar. 

É um grande erro pensar que um movimento se torna mais forte 
ligando-se com os outros, embora tenham objetivos semelhantes. Admito 

que qualquer aumento de tamanho significa um aumento de escopo e, aos 
olhos dos observadores superficiais, de poder. Na realidade, porém, um 

movimento somente admite a semente de fraqueza dentro de si, que é 
setida mais tarde. 

A grandeza de uma organização ativa, que é a personificação de uma 
ideia, está no espírito do fanatismo religioso e da intolerância em que ele 

ataca todos os outros, sendo fanaticamente convencidos de que só ele 
está certo. Se uma ideia é correta em si mesmo e sendo armado com tais 

armas trava guerra nesta terra, ela é invencível e perseguição só aumenta 
sua força interna. 

O poder da cristandade não se encontra em qualquer tentativa de 
conciliar-se com as opiniões filosóficas dos antigos, que tinham alguma 

semelhança com a sua própria, mas a sua implacável e fanática 

proclamação defensiva de suas próprias doutrinas. 
 

Os membros do movimento não devem assustar-se com o ódio do 
inimigo de nossa nação e por suas teorias de governo ou por suas 

palavras, eles devem olhar para tudo isso. Mentiras e calúnias estão 
essencialmente ligadas naquele ódio. 

Qualquer homem que não é atacado, caluniado e difamado na 
imprensa judaica não é um verdadeiro alemão nem um verdadeiro 

Nacional-Socialista. O melhor padrão para o valor de seus sentimentos, a 
realidade de sua convicção e o poder de sua força de vontade é a 

ferocidade demonstrada para consigo pelos inimigos da nossa nação. 
 

O movimento deve usar todos os meios para incutir respeito pela 
personalidade que deve ter em mente que todo o valor humano está na 

personalidade, que a cada ideia, cada realização, é o resultado do trabalho 

criativo de um homem e que a admiração pela grandeza não é apenas 
uma gratitude que lhe é paga, mas também um vínculo que une aqueles 

que são gratos a ele. Não há nenhum substituto para a personalidade. 
 

Nos primeiros dias do nosso movimento, que sofreu grandes 
dificuldades devido ao fato de que nossos nomes não levavam importância 

e eram desconhecidos o que, por si só, fez qualquer chance de êxito 
duvidosa. O público é claro, não sabia absolutamente nada sobre nós. Em 

Munique, ninguém sequer conhecia o partido pelo nome, salvo um 
pequeno número de adeptos e os poucos que sabiam.  
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Era, portanto, essencial estender o pequeno círculo, obter novos 
adeptos e por todos meios, fazer o nome do movimento conhecido. 

Com isso em vista, tentavamos realizar uma reunião a cada mês e 
posteriormente a cada quinze dias. Os convites foram parcialmente 

datilografados e em parte escritos em bilhetes à mão. Lembro-me de 
entregar até oito desses bilhetes em uma ocasião e à noite, nós 

esperamos pelas multidões que deveriam estar chegando. Depois de adiar 

a reunião por uma hora, o presidente foi obrigado a iniciá-lo com os sete 
homens originais e mais ninguém! 

Nós pobres diabos subscrevemos pequenas somas e finalmente 
conseguimos anunciar uma reunião no Munchener Beobachter que foi, em 

seguida, independente. Desta vez, o sucesso foi incrível. 
Conseguimos uma sala para a reunião. Às sete horas, 111 pessoas 

estavam presentes e a reunião começou. Um professor de Munique iria 
fazer o discurso de abertura e eu discursaria em segundo. Eu falei por 30 

minutos e agora provei que eu senti instintivamente, mas ao todo eu não 
sabia ao certo: eu poderia falar. Depois de 30 minutos, o público no 

pequeno salão ficou eletrificado e o entusiasmo foi tal que meu apelo fez 
os presentes estarem prontos a pagar trezentos marcos para as despesas. 

Isso nos aliviou de uma grande ansiedade. 
 

O então presidente do partido Sr. Harrer, era por profissão e 

formação um jornalista. Mas como líder do partido, ele tinha uma grande 
deficiência. Ele não era um orador para as massas. Por mais exato e 

consciente que seu trabalho fosse, por falta desse talento talvez, ele não 
tinha o poder extra de liderança. Sr. Drexler, então presidente local do 

movimento em Munique, era simplesmente um trabalhador e não contava 
muito como um alto-falante, além disso, ele não era um soldado. Ele 

nunca tinha servido na guerra de modo que, além de ser naturalmente 
fraco e indeciso, ele nunca teve um único treinamento, o que pode tornar 

os homens pessoas indecisas e leves. Assim, nenhum deles estaca 
esculpido para assimilar a fé fanática na vitória por qualquer movimento. 

Eu mesmo era ainda um soldado. 
 

Acima de tudo, os traidores marxistas da nação devem ter odiado tal 
movimento, cujo objetivo declarado era conquistar as massas que até 

então stavam absolutamente na linha e chamado de partidos do tipo 

judeo-marxistas internacionais. O título “Partido dos Trabalhadores 
Alemães” os irritava por si só. 

 
Durante todo o inverno de 1919-1920, a nossa luta foi para fortalecer 

a fé no poder de conquista do jovem movimento e inspirá-lo ao fanatismo, 
que tem o poder de remover montanhas. 

Uma reunião no Deutsches Reich no Dachauerstrasse provou 
novamente que eu estava certo. O comparecimento foi de mais de 

duzentos e nosso sucesso foi tanto financeiramente quanto no que 
respeita ao público foi brilhante. Um mês depois, mais de quatrocentos 

vieram a nossas reuniões. 
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Foi por uma boa razão que o jovem movimento fixou-se num 
programa definido e não empregou a palavra “popular” (völkisch). Devido 

à sua falta de limitação quanto a concepção, essa expressão não oferece 
nenhuma base para qualquer movimento nem estabelecer um padrão para 

aqueles que querem pertencer a ele. Desde que sua concepção é difícil de 
definir na prática e está aberta a amplas variações de interpretação, seu 

apelo é muito grande. Introdução na luta política de uma concepção, de 

modo indefinido e com tantas interpretações, tenderia a destruir aquela 
comunidade com objetivo na luta, a fim de atingir o que não pode ser 

deixado ao indivíduo resolver os seus desejos e convicções por si mesmo. 
 

Eu não posso alertar suficientemente os jovens contra o movimento 
que está sendo elaborado para a rede dos chamados “trabalhadores 

silenciosos”. Eles não são apenas covardes, mas são sempre incapazes e 
ociosos. Um homem que entende do assunto, que reconhece algum 

possível perigo e vê um remédio para ele diante de seus olhos, tem a 
obrigação imposta sobre si de não trabalhar “silenciosamente”, mas 

levantar-se publicamente contra o mal e trabalhar para a sua cura. Se ele 
falhar nisso, ele é um fracote miserável, esquecido do dever, se não for de 

covardia ou da preguiça e da incapacidade. Mas é assim que a maioria 
destes “trabalhadores silenciosos” geralmente reagem, como se eles 

sabiam Deus sabe o quê. Eles são absolutamente incapazes, mas eles 

tentam enganar o mundo inteiro com as suas pretensões, pois eles são 
preguiçosos, mas dão uma impressão de grande atividade e ocupação 

com a sua pretensão de “trabalho silencioso”. Em suma, eles são 
trapaceiros, aproveitadores políticos, que odeiam o trabalho honesto feito 

por outros. Cada agitador com coragem para enfrentar seus adversários 
na taberna e defender seus pontos de vista com coragem e franqueza 

afeta mais de um milhar de tais hipócritas sorrateiros insidiosos. 
 

No início de 1920, insisti que a primeira reunião massiva deveria ser 
realizada. Sr. Harrer, que era então presidente do partido, sentiu-se 

incapaz de concordar com a minha opinião quanto ao momento escolhido 
e aposentou-se de toda a honra de ser líder do movimento. Sr. Anton 

Drexler foi seu sucessor. Eu mesmo comprometi-me a organizar a 
propaganda do movimento e agora comecei a carregá-la sem restrição. 

 

24 de fevereiro de 1920 foi a data fixada para o primeiro grande 
encontro massivo do movimento que ainda era desconhecido. Eu fiz os 

arranjos em pessoa. A cor que escolhi foi vermelho, pois fornece a melhor 
sorte e é o que mais provavelmente atissaria e irritaria nossos adversários 

e portanto, fixarmoe-nos mais firmemente em suas mentes e memórias. 
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A reunião começou às sete e meia. Às sete e quinze, eu andei pelo 
corredor em Hofbräuhaus no Platzl em Munique e meu coração quase 

explodiu de alegria. Aquele grande salão, que parecia ótimo para mim, 
estava estreito e transbordou com um público de quase duas mil pessoas. 

Quando o primeiro orador terminou, foi a minha vez de falar. Em poucos 
minutos, interrupções me aclamaram e houve cenas de violência no corpo 

do corredor, um punhado de fiéis camaradas de guerra e alguns outros 

seguidores puseram ordem nos perturbadores e conseguiram restaurar a 
calma em minutos. Eu era podia prosseguir. Meia hora depois, os aplausos 

começaram a se abafar as interrupções e as vaias e finalmente, quando 
eu tinha explicado os vinte e cinco pontos, eu tinha diante de mim uma 

mão cheia de pessoas, unidas em uma nova convicção, uma nova fé, uma 
nova vontade. Uma chama foi acesa a partir do brilho da qual a espada 

iria emergir, destinada a restaurar a liberdade para o germânico Siegfried 
e a vida para a nação alemã. 

 
Na segunda parte, vou descrever em detalhes os princípios que nos 

guiaram na resolução do nosso programa. As chamadas classes 
internacionais riram de nós e fizeram piada sobre nós, numa tentativa de 

encontrar falhas. Mas a eficácia do nosso programa forneceu a melhor 
prova de que as considerações daquela época eram as corretas. 
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PARTE II – O Movimento Nacional-Socialista 

 
I 
 

TEORIA DE MUNDO E PARTIDO 

 
 

Ficou claro que o novo movimento não poderia esperar atingir a 
importância e a força necessárias para a grande luta a menos que 

sucedesse desde o início cultivando no coração dos seus adeptos a 
convicção nobre que não foi apenas o fornecimento da vida política com 

um novo grito de eleição, mas que apresenta uma nova visão do mundo. 

 
Deve ser refletido que motivos miseráveis são normalmente, no 

fundo dos “programas partidários” quando estes são polidos e 
remodelados eventualmente. Há um motivo que constantemente dirige o 

partido ou a introdução de novos programas ou a alteração dos já 
existentes: a ansiedade sobre o resultado das próximas eleições. 

Uma vez que as eleições parlamentares acabarem, o membro, que é 
eleito por cinco anos, vai todas as manhãs para o Parlamento, talvez não 

direitamente dentro, mas em qualquer lugar que o salão em que as listas 
de presença estão colocadas. Seu serviço fatigante no Parlamento do povo 

leva-o a assinar seu nome e no retorno deste esforço desgastante 
repetido diariamente, ele aceita um pequeno honorário como recompensa 

merecida. 
Não há quase nada tão deprimente quanto assistir a tudo o que se 

passa no Parlamento na sua realidade sóbria e ter que olhar sobre essa 

traição constantemente repetida. 
 

Tal solo intelectual não é susceptível de produzir força no campo da 
burguesia para lutar contra as forças organizadas do marxismo. Na 

verdade, os senhores no Parlamento não estão dando uma reflexão séria 
para este. Vendo que para todas as partes da chamada tendência 

burguesa, a política realmente consiste inteiramente na disputa para o 
assento de cada homem no Parlamento, cujas convicções e princípios na 

exigência do momento são atirados ao mar como areia, seus programas 
estão naturalmente determinados e sua resistência estimada, ao contrário 

do curso, em conformidade com a mesma. Eles não têm a grande atração 
magnética a qual as massas só respondem sob impressões urgentes de 

grandes e nobres ideias e inquestionável fé combinada com a fanática 
coragem de lutar. 

Mas no momento em que um dos lados, totalmente armados com 

armas mil vezes criminosas, ataca uma ordem existente, o outro lado só 
pode oferecer resistência se assumir uma nova forma de fé, no nosso caso 

política, e rejeita uma atitude tímida fraca e defensiva em favor de um 
ataque ousado e cruel. 
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A concepção de “popular” (völkisch) aparenta ser tão indefinida, 
desprovida de limitação na prática e variável em interpretação como a 

palavra “religioso”. Ambos incluem certas crenças básicas. E ainda, 
embora de suprema importância, elas são tão vagas de forma que não se 

elevam acima do valor de uma opinião que deva ser mais ou menos 
admitida, até que se fixe como os elementos básicos dentro do quadro de 

um partido político. Pelo mero sentimento, a humanidade é tão incapaz de 

converter ideais de mundo e as demandas que surgem delas em realidade 
quanto é de ganhar a liberdade apenas por um desejo universal para si. 

Não, não será até que o impulso ideal para a independência adota uma 
organização de combate na forma de força militar em que os desejos de 

uma nação possam ser convertidos em nobre realização. 
Qualquer ideal de mundo, seja mil vezes razão e altamente rentável 

para a humanidade, ainda estará sem força para a vida de uma nação até 
que seus princípios sejam feitos a base de um movimento de combate, 

capaz de manter-se como um partido até que a ação seja coroada pelo 
triunfo e até seus dogmas de partido tornarem-se uma nova lei 

fundamental do Estado. 
 

A atitude atual comum em relação à política, repousa em geral sobre 
a noção de que a força criativa e civilizatória deve ser um atributo do 

Estado, que este último não tem parte nas questões que afetam a raça, 

mas é um produto de necessidade econômica ou na melhor das hipóteses, 
um resultado natural das forças políticas. Levada à sua conclusão lógica, 

esta atitude básica leva não apenas a deturpação das causas raciais, mas 
também a incapacidade de atribuir a personalidade seu valor adequado. 

Uma negação de que existe uma diferença entre as raças que respeita à 
sua capacidade para a construção de cultura está presa a estender o 

grande erro por julgamentos formados sobre a personalidade do indivíduo. 
Um pressuposto de que todas as raças são iguais no que se refere a 

caráter será seguido de maneira similar numa consideração das nações, e 
daí os indivíduos. Assim, o próprio marxismo internacional é apenas uma 

visão geral do mundo (que foi realmente realizada por um longo tempo( 
levada pelo judeu Karl Marx, na forma de uma confissão definitiva de fé 

política. Sem o alicerce de tal processo venenoso em operação geral, o 
sucesso político extraordinário dessas doutrinas teria sido impossível. Karl 

Marx era na realidade, apenas a um homem entre os milhões de pessoas 

que reconheceram com olho certo de um profeta no lamaçal de um mundo 
corrompido, o veneno essencial e dele extraíu, como que por artes 

mágicas, uma solução concentrada a fim de trazer a mais rápida 
destruição para a existência independente das nações livres nesta terra. E 

tudo a fim de servir sua própria raça. 
Desta forma, a doutrina marxista é o epítome intelectual das visões 

de mundo geralmente recorrentes nos dias de hoje. 
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Nesta parte do mundo, a cultura e a civilização humana estão 
intimamente ligadas com a presença do elemento Ariano. Se ele morrer 

ou for abaixo, o véu negro de um período sem cultura mais uma vez 
descerá sobre o mundo. 

Para quem vê o mundo através dos olhos nacionalistas, qualquer 
quebra na existência da civilização humana efetuada pela destruição da 

raça que a mantêm, iria parecer à luz como o mais maldito dos crimes. 

Quem se atreve a pôr a mão sobre a imagem mais nobre de Deus está 
pecando contra o gentil Criador dessa maravilha e está dando uma mão a 

sua própria expulsão do Paraíso. 
Estamos todos conscientes de que em um futuro distante, a 

humanidade terá que lidar com os problemas, para lidar com isso, alguma 
raça mais nobre terá de ser convocada como povo-mestre, apoiado pelas 

forças de todo o globo. 
 

A organização de uma teoria de mundo só pode ser efetuada em 
qualquer tempo, ao ser enunciada definitivamente e claramente. Os 

princípios de um partido político que está em processo de formação são os 
mesmos para ele como dogma é para uma religião. 

Portanto, a teoria de mundo Nacionalista deve ter um instrumento 
forjado para ela que oferecerá a possibilidade de sua defesa pela força, 

agora mesmo que a organização do partido marxista está abrindo o 

caminho para o internacionalismo. Esse é o objetivo a qual o Partido 
Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) está buscando. 
 

Eu então percebi que era a minha tarefa especial extrair as ideias 
centrais da massa de material disforme de uma teoria de mundo universal 

e remodelá-las de uma forma mais ou menos dogmática que, sendo 
claramente cortadas e secas, devem ser de um tipo que una solidamente 

todos aqueles que subscrevem-se a ela. Em outras palavras: o NSDAP se 
compromete a adaptar os princípios essenciais de uma teoria de mundo 

nacional universal e tendo em conta as possibilidades práticas, os tempos 
e o fornecimento de material humano e suas fraquezas, formular a partir 

delas, um credo político que deve com o tempo vir a ser a condição 
preliminar para o triunfo final dessa teoria de mundo, uma vez que tais 

métodos possibilitem uma organização rígida das massas do povo. 
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II 
 

O ESTADO 

 
 

Entre 1920 e 1921, uma acusação foi movida contra nosso jovem 

movimento pelo agora desatualizado mundo burguês, que a nossa atitude 
para com o Estado era de rejeição. A partir disso, os partidos políticos de 

todas as cores argumentaram que era direito de lutar a fim de esmagar 
por todos os meios possíveis o jovem, campeão inconveniente de uma 

nova teoria de mundo. Eles tinham esquecido propositadamente que o 
próprio mundo burguês representa que o Estado não é mais um corpo 

homogêneo, que não há e não pode haver definição consistente da 
palavra. E ainda em nossas escolas estaduais não sentam instrutores na 

forma de palestrantess na lei estadual, cuja missão deve ser a de 
encontrar razões e explicações a existência mais ou menos feliz de seu 

centro de distribuição alimentar em nossa névoa. Quanto pior for a 
constituição de um Estado, quanto mais estúpida, mais presunçosas e 

menos compreensíveis são as definições do seu objeto existência. Como 
por exemplo, pode um professor Imperial real, uma vez escrever sobre o 

significado e o objeto do Estado em um país cuja existência do Estado é a 

pior monstruosidade do século XX? Uma tarefa realmente difícil! 
 

É possível distinguir três grupos entre o povo alemão: primeiro, o 
grupo daqueles que veem o Estado como um conjunto de pessoas mais ou 

menos voluntárias sob a administração do governo. Para eles, a mera 
existência do Estado constitui sua pretensão de inviolabilidade santificada. 

Em apoio a essa concepção louca do cérebro humano, eles observam 
adoração quase divina para a “autoridade do Estado”, assim denominada. 

Assim, por mágica eles convertem um meio para o objetivo final. O Estado 
não está lá para servir os homens, mas os homens estão lá com o 

propósito de adorar a autoridade do Estado que veste, por assim dizer, 
uma espécie de espírito final do funcionalismo. 

O segundo grupo não acredita que a autoridade do Estado é o objeto 
único do Estado, mas que a promoção do bem-estar de seus súditos tem 

algo a dizer do mesma. Pensamentos de “liberdade”, mal compreendidos 

na sua maior parte, intrometem-se na concepção deste grupo de Estado. 
O fato, por si só, que a forma de governo existe, não é razão suficiente 

para considerá-lo sagrado, mas deve ser examinado em matéria de 
adequação. Nós encontramos a maioria dos adeptos deste ponto de vista 

entre a nossa burguesia alemã convencional e especialmente entre os 
democratas liberais. 

O terceiro grupo é o mais fraco numericamente. Ele vê o Estado como 
um veículo para a realização de tendências muito vagamente imaginadas 

com uma política de força por uma nação unificada, todos falando a 
mesma língua. 
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Foi realmente angustiante ver como durante os últimos cem anos, as 
pessoas reteram essas opiniões, a maioria deles com toda a boa fé, 

brincou com a palavra “germanizar” (Germanisieren). Lembro-me como 
em minha própria juventude, este termo levou à surpreendente falsas 

concepções. Nos círculos pan-alemães, um ouvido sugeriu que, com a 
ajuda de o governo, a germanização da população eslava austríaca 

pudesse ser realizada com sucesso. É difícil imaginar que alguém pense 

que um alemão poderia ser feito de, digamos, um negro ou um chinês, 
porque ele aprendeu alemão e está pronto para falar alemão para o resto 

de sua vida e votar em algum partido político alemão. 
O processo significaria um começo da bastardização da nossa raça e 

no nosso caso, não germanização, mas a destruição do elemento alemão. 
Desde que nacionalidade, ou melhor, raça, não é uma questão de 

linguagem, mas de sangue, seria possível falar de germanização somente 
se o processo pudesse alterar a natureza do sangue da pessoa submetida 

a ele. Isso no entanto, é impossível. Teria de ocorrer, em seguida, mistura 
de sangue, mas isso implicaria na redução do nível da raça superior. 

 
A história mostra que houve a germanização da terra que nossos 

ancestrais conquistaram com a espada, que trouxe ganhos, pois foi 

colonizada por agricultores alemães. Sempre que sangue estrangeiro foi 
introduzido no corpo de nossa nação, seu efeito infeliz foi quebrar nosso 

caráter nacional. 
 

O princípio fundamental que devemos observar é que o Estado não é 
um fim, mas um meio. É o alicerce sobre o qual a cultura humana 

superior deve descansar, mas não se origina dele. É ainda a presença de 
uma raça dotada com capacidades para civilização que é capaz de fazer 

isso. Pode haver centenas de Estados modelos em todo o mundo e no 
entanto, se o Ariano conservador da cultura morresse, não existiria 

nenhuma cultura em um nível intelectual como a das maiores nações 

hoje. Podemos ir ainda mais longe e dizer que o fato de que os homens 
formam Estados, de modo algum reduz a possibilidade da espécie humana 

desaparecer, supondo que a capacidade intelectual superior e 
adaptabilidade se perdeu devido à falta de uma raça para conservá-las. 

O Estado como tal, não cria um padrão cultural definido, isso inclui 
apenas a raça que decide. Assim, a condição necessária para a produção 

de uma humanidade superior não é do Estado, mas a raça que possui as 
qualidades essenciais para isso. 

Nações, ou melhor ainda, as raças que possuem talento cultural e 
criativo tem essas qualidades úteis latentes nelas, mesmo que as 

circunstâncias externas, sendo desfavoráveis em um determinado 
momento, possam proibir o desenvolvimento delas. Assim, é ultrajante 

representar os povos germânicos da era pré-cristã como bárbaros sem 
cultura. Eles nunca foram. O clima severo de sua casa nórdica forçou-os a 

existir em condições que impediram suas qualidades criativas se 

desenvolverem.  
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Se não hovesse um mundo antigo clássico e se eles tivessem vindo 
para as terras do sul mais favoráveis e obtivessem as primeiras ajudas 

técnicas para o progresso através do emprego de raças inferiores a si, a 
capacidade de criar cultura que estava adormecida neles produziria uma 

eflorescência tão esplêndida como de fato aconteceu no caso dos helenos. 
 

O principal objetivo a ser perseguido por um Estado nacional é a 

conservação dos elementos raciais originais que, pela cultura 
disseminada, criam a beleza e dignidade de uma humanidade mais 

elevada. Nós como Arianos, só podemos imaginar o Estado como um 
organismo vivo de uma nacionalidade que não só irá garantir que a 

nacionalidade deva ser mantida, mas também, por continuar a cultivar 
suas capacidades intelectuais e criativas, levá-la-a para a liberdade maior. 

E ainda hoje, a presença exercida sobre nós como um Estado é um 
produto da intenso erro humano com uma probabilidade de miséria 

indescritível como consequência. Nós Nacional-Socialistas estamos cientes 
de que o mundo atual vê-nos como revolucionários por conta de nossas 

ideias e marca-nos como tal. Mas o nosso pensamento e ação não devem 
ser influenciados por aprovação ou condenação da nossa própria época, 

mas firme adesão às verdades que reconhecemos. Podemos então ter 
certeza de que a visão mais clara da posteridade não só compreende a 

nossa ação de hoje, mas admitirá que esta estava certa e que prestará 

homenagem a ela. 
 

Ao falar de uma missão maior do Estado, não devemos esquecer que 
a maior missão reside essencialmente na nação e que o dever do Estado é 

apenas o de fazer uso de sua força de organização com a finalidade de 
promover o desenvolvimento livre da nação. Mas, se perguntar como o 

Estado que nós alemães exigem deve ser constituído, é preciso primeiro 
ficar claro quanto a que tipo de homens devem visar a produção e o 

objeto que se propõe a servir. 
Infelizmente, o núcleo central da nossa nação alemã não é mais 

racialmente homogêneo. O processo de união dos vários componentes 
originais ainda não foi tão longe que podemos afirmar que uma nova raça 

surgiu a partir dele. Pelo contrário, o envenenamento através do sangue a 
partir do qual o nosso corpo nacional tem sofrido desde a Guerra dos 

Trinta Anos não só perturbou o nosso sangue, mas também a nossa alma. 

As Fronteiras abertas da Pátria, a vizinhança de organismos não-alemães 
estrangeiros perto de nossas terras de fronteira e sobretudo o fluxo 

constante de sangue estrangeiro no interior do Reich não deu tempo para 
a fusão absoluta, já que a invasão continua sem intervalo. 

Os alemães estão sem o instinto de rebanho que aparece quando 
todos são do mesmo sangue e protege as nações contra a ruína, 

especialmente nos momentos em que o perigo ameaça. O fato de haver  
essa carência, tem nos causado prejuízos incalculáveis. É fornecido um 

número de pequenos potentados alemães com capitais, mas isso roubou a 
nação alemã dos seus direitos de domínio. 
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Para tomar o lugar de uma máquina morta que reivindica apenas a 
existência por si só, um organismo vivo deve ser formado, com o objetivo 

exclusivo de servir uma concepção elevada. 
Na sua qualidade de Estado, o Reich alemão deve reunir todos os 

alemães para si, ele não somente deve selecionar fora da nação alemã 
apenas o melhor dos elementos raciais originais e conservá-los, mas deve 

lenta e seguramente elevá-los a uma posição de dominação. 

 
É muito natural que os funcionários que controlam nosso Estado hoje 

são muito mais felizes no trabalho  simplesmente mantendo as coisas 
como são em vez de lutar por algo que está por vir. Eles sentem que é 

mais fácil olhar para o Estado como uma máquina que está lá 
simplesmente com o propósito de mantê-los vivos. Que as suas vidas, 

como eles gostam de dizer, “pertencem ao Estado”. 
Quando, portanto, estamos lutando por nossas ideias novas que 

estão em plena harmonia com o significado original das coisas, vamos 
chamar muitos poucos camaradas a luta, vindos de uma grupo de homens 

que estão obsoletos em corpo e, infelismente, muitas vezes o mesmo em 
mente. Somente exceções, velhos jovens de coração e frescos na mente, 

virão conosco, mas nunca aqueles que pensam que o significado final de 
sua tarefa na vida é manter as condições inalteradas. 

Devemos ter em mente que, se uma certa quantia de alta energia e 

eficiência for extraída de uma nação, parecer estar unida em um único 
objetivo e for finalmente segregada da inércia das massas, esta pequena 

percentagem ipso fato elevar-se-á para tornar-se mestra do resto. A 
história do mundo é feita por minorias que incorporaram em si a maior 

parte da força de vontade e determinação da nação. 
Portanto, o que parece para muitos ser uma desvantagem, na 

realidade é a condição necessária para a nossa vitória. É a grandeza e a 
dificuldade da nossa tarefa onde reside a probabilidade de que apenas os 

melhores combatentes unir-se-ão a nós na luta. A promessa do sucesso 
está na escolha do melhor. 

 
Cada cruzamento de raças leva mais cedo ou mais tarde para o 

decaimento do produto híbrido, des de que a maior porção do cruzamento 
sobreviver unido na pureza racial. É somente quando o último vestígio da 

unidade racial superior torna-se mais bastardizado que o produto híbrido 

deixa de estar em perigo de extinção. Mas o alicerce deve basear-se num 
processo natural de regeneração que mesmo lento, deverá gradualmente 

extrair o veneno racial, isto é, certo de que um estoque fundamental de 
pureza racial ainda existe e que o processo de bastardização é detido. 

 
É o primeiro dever de um Estado nacional idificar o casamento para 

não ser uma desgraça perpétua para a raça, e consagrá-lo como uma 
instituição destinada a reproduzir a imagem do Criador e não alguns seres 

monstruosos, meio homem, meio macacos. 
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Protestos contra isso nas chamadas razões humanitárias mal convêm 
numa época que permite que qualquer corrupto degenerado reproduza a 

si mesmo e assim estabeleça uma carga de sofrimento indescritível, tanto 
sobre seus contemporâneos quanto sobre sua descendência, enquanto 

que por outro lado, os meios para prevenir um nascimento para os pais 
perfeitamente saudáveis são colocados à venda na loja de cada farmácia e 

até mesmo por vendedores ambulantes de rua. Neste ordenadamente 

atual Estado, como aqueles que o defendem afirmam, neste admirável 
mundo nacionalista burguês, a prevenção da fecundidade em portadores 

de sífilis, tuberculose e doenças hereditárias, deficientes e cretinos conta 
como um crime, enquanto que na prática, a interrupção da fecundidade 

em milhões das nossas melhores pessoas não é considerado como um mal 
ou uma ofensa contra a moral desta sociedade hipócrita. Ao invéz disso é 

um bocado à sua negligência mental míope. Porque se assim não fosse, 
eles teriam que quebrar a cabeça e pensar em como prever nutrir e 

conservar os representantes saudáveis de nossa nação e deviam executar 
um serviço similar para o benefício das gerações vindouras.  

Quão carente de detalhes e honra é todo este sistema! Ninguém está 
fazendo um esforço para cultivar o que é melhor para o bem da 

posteridade, mas as tudo está apto a continuar como está agora. 
 

É dever do Estado nacional recuperar tudo o que está sendo deixado 

cair agora em quaisquer lados. É preciso colocar a raça na posição central 
da vida geral da nação e observar a manutenção de sua pureza. Deve-se 

declarar a infância como sendo o mais precioso bem da nação. É preciso 
cuidar para que sejam gerados apenas filhos saudáveis, pois não é apenas 

vergonhoso que pessoas doentes ou com deficiências pessoais enviem 
crianças para o mundo, mas pelo contrário, é uma ação honrosa abster-se 

de fazê-lo. Por outro lado, deve ser considerado uma vergonha privar a 
nação de filhos saudáveis. O Estado deve colocar os mais modernos 

auxilios médicos a serviço destes fatos aceitos. Deve-se declarar incapaz 

de gerar filhos quem for claramente doente ou tem deficiências 
hereditárias, e  apoiar essa decisão com ação. Também deve-se observar 

se a fecundidade de uma mulher saudável não está impedida pelo maldito 
regime da renda familiar, que torna a bênção dos filhos uma maldição 

para os pais. 
Ao educar o indivíduo, o Estado deve ensinar que não é vergonhoso, 

porém um infortúnio lamentável, ser doente e fraco, no entanto é 
criminoso e vergonhoso transferir sua desgraça para a um ser inocente. E 

é uma prova de alta nobreza de sentimento e de humanidade, digna de 
admiração, se um homem doente porém inocente, renunciar ter seus 

prórpios filhos e transferir seu amor e carinho para alguma pobre criança 
orfã, cuja natureza saudável dá a promessa de se tornar um forte 

membro de uma comunidade forte. Por este trabalho de educação, o 
Estado deveria coroar suas atividades práticas em seu aspecto intelectual. 

Sua ação deve continuar, afetada pela consideração se o trabalho é 

entendido ou mal interpretado, popular ou impopular. 
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Deve ser possível para a consciência nacional no Estado nacional 
trazer à existência uma época mais gloriosa em que os homens já não dão 

toda a sua atenção para a melhoria das raças de cavalos, cães e gatos, 
mas sim para elevar a condição de homem e na qual um homem 

silenciosamente pratica a renúncia com o conhecimento, enquanto outra 
pessoa se alegra em sacrificar e dar. Isso não deveria ser impossível em 

um mundo onde centenas de milhares de homens se entregam 

voluntariamente ao celibato, obrigados por nada senão aos comandos de 
uma igreja. 

 
Se uma geração sofre com falhas a que ela reconhece e admite de 

fato e se ela própria contêm isso como na causa atual do nosso mundo 
burguês, com uma leve declaração que nada pode ser feito a respeito, 

essa sociedade está condenada à destruição. 
Não, nós, só nós todos, recusamos-nos a ceder a esse engano. Nossa 

burguesia atual é agora muito ruim e incapaz de lidar com qualquer 
grande tarefa para a humanidade. É muito ruim, não de minha opinião, de 

depravação deliberada, indolência colossal e tudo o que dela brota. Há 
tempos que os clubes políticos, que andam sob o nome genérico de 

partidos burgueses, foram nada mais que sociedades representantes de 
certas classes e profissões distintas, e eles têm nada melhor para fazer do 

que defender seus interesses egoístas da melhor forma possível. É óbvio 

que um guilda de políticos burgueses como a nossa, está apta a qualquer 
coisa ao invés de lutar, especialmente quando o outro lado é composto 

não de lojistas cautelosos, mas de massas proletárias violentamente 
despertadas e absolutamente determinadas. 

 
É dever do Estado transformar jovens descendentes da raça em 

instrumentos valiosos para mais tarde aumentar a raça. Com isto em 
vista, o Estado nacional deve direcionar seu trabalho educativo em 

primeiro lugar, não tanto em bombear mero conhecimento quanto para o 
cultivo de corpos completamente saudáveis. Depois vem o 

desenvolvimento da capacidade mental. Aqui novamente, a formação do 
caráter vem em primeiro lugar, especialmente no incentivo da força de 

vontade e determinação juntamente com o ensino da alegria de assumir a 
responsabilidade e por último vem a escolaridade do puro conhecimento. 

O Estado nacional deve agir na presunção de que um homem 

moderadamente educado, mas sadio no corpo, firme de caráter e cheio de 
alegria da autoconfiança e força de vontade, é de mais valor para a 

comunidade do que um fracote altamente qualificado. 
O cultivo do corpo não é portanto, um caso para o indivíduo no 

Estado nacional, nem mesmo uma questão que respeita aos pais sozinhos 
sendo de segundo ou mesmo de terceiro interesse para a comunidade, 

mas é um requisito para a manutenção da raça a qual o Estado deve 
defender e proteger. O Estado também deve distribuir seu trabalho de 

educação dos corpos jovens são tratados em mais tenra infância e 
recebem o endurecimento necessário para a vida mais tarde. É preciso ter 

um cuidado especial que a geração sedentária não seja produzida. 
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As escolas de um Estado nacional devem reservar mais tempo para o 
exercício físico. Não deve haver nenhum dia em que o menino não deva 

ter uma pelo menos uma hora de exercício corporal, tanto na parte da 
manhã e da tarde, nos jogos e na ginástica. Um esporte em particular não 

deve ser omitido, que parece para muitos nacionalistas ser “tão áspero e 
indigno”, o boxe. É inacreditável que ideias falsas são comuns entre os 

assuntos dos “educados”. Eles acham que é natural e honroso para um 

jovem aprender a lutar e que ele lute em duelos, mas é áspero se for 
boxe?! Por quê? Não há esporte que mais incentiva o espírito de ataque 

como este, exige decisão relâmpago e endurece o corpo. Não é mais 
áspero dois jovens resolverem uma disputa com os punhos do que com 

uma tiro de aço polido. 
Se toda a nossa classe intelectual não tivesse sido treinada 

exclusivamente no comportamento da alta classe e tivesse aprendido bem 
o boxe ao invéz disso, não teria havido nenhuma revolução alemã de 

valentões, desertores e semelhantes. Isso só foi possível porque o nosso 
ensino superior não produziu homens, mas funcionários, engenheiros, 

químicos, juristas, literatos e, a fim de manter viva essa intelectualidade, 
professores. Nossa liderança intelectual sempre produziu resultados 

brilhantes, mas o nosso cultivo da força de vontade esteve sob críticas. 
 

Nossa nação alemã, que agora encontra-se num estado de colapso, 

chutada por todos, precisa da força sugestiva produzida pela 
autoconfiança. Esta autoconfiança deve ser cultivada nos membros mais 

jovens da nação na infância e avante. Toda a sua educação e formação 
deve ser orientada no sentido de dar-lhe a convicção de que eles são 

superiores aos outros. Através da força física e habilidade, o jovem deve 
recuperar a fé na invencibilidade de sua nação. Pois o que uma vez levou 

os anfitriões alemães para a vitória foi a soma da confiança que cada um 
sentiu em si mesmo e todos sentiram em seus líderes. É a convicção de 

que a liberdade pode mais uma vez ser imposta pela força, que irá 
restaurar a nação alemã ao sua antiga grandeza. Mas essa convicção só 

pode ser o produto final de um sentimento partilhado por milhões de 
indivíduos. 

Que ninguém cometa um erro sobre isso: vasto como foi o colapso de 
nossa nação, igualmente grande deve ser o esforço para um dia acabar 

com esta situação infeliz. Só por uma investida de imensa de força de 

vontade nacional, sede de liberdade e devoção apaixonada, podemos 
restaurar o que nos faltou. 

 
É dever do Estado nacional cultivar a eficiência física, não só durante 

os anos escolares oficiais, mas também quando os dias escolares tiverem 
acabado, deve ser assim uma vez que o jovem ainda está em fase de 

desenvolvimento físico, este desenvolvimento deve ser uma bênção para 
ele. É tolice pensar que o direito do Estado em fiscalizar seus jovens 

cidadãos termina de repente com o fim do seu tempo escolar, só para 
recomeçar quando eles começam o seu serviço militar. O direito é um 

dever e lá é igual em todos os momentos. 
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O exército também não está lá apenas para ensinar um homem a 
marchar e fazer posição de sentido, mas tem que agir como a escola final 

e mais elevada de instrução nacional. O jovem recruta deve, claro, 
aprender o uso de sua arma, mas ao mesmo tempo ele deve continuar 

seu treinamento para sua vida futura. Nessa escola, o menino deve ser 
transformado num homem, ele não deve apenas aprender a obedecer, 

mas deve ser treinado a fim de comandar em algum momento futuro. 

Fortalecido pela confiança em sua própria força, preenchido com o 
esprito da corporação, o que ele sente em comum com o resto, o menino 

deve alcançar a convicção de que sua nação é invencível. 
Quando o serviço militar terminar, ele deve ser capaz de mostrar dois 

documentos: os seus documentos legais como cidadão do Estado, que lhe 
permitem assumir sua parte nos assuntos públicos e seu certificado de 

saúde, afirmando que em matéria de saúde, ele está apto a se casar. 
No caso da educação feminina, o esforço principal deve ser colocado 

sobre a formação do corpo e depois no desenvolvimento de caráter e do 
intelecto. Mas o objetivo absoluto da educação feminina deve visar a 

futura mãe. 
 

Quantas vezes na guerra houve a queixa que não foi ouvida de que 
nosso povo eram tão pouco capaz de gurar suas línguas e portanto, como 

foi difícil manter até mesmo segredos importantes do conhecimento do 

inimigo! Mas pense por si mesmo: será que a educação alemã antes da 
guerra ao menos se preocupou em representar o silêncio como uma 

virtude viril? Não, porque o nosso sistema escolar existente considera isso 
como uma questão trivial. Mas essa questão trivial custou incontáveis 

milhões do Estado nas despesas de direito, uma vez que noventa por 
cento dos casos de difamação e afins surgem simplesmente da 

impossibilidade de manter silêncio. Declarações descuidadas se lançam de 
volta igualmente descuidadas. Nosso comércio nacional está 

constantemente ferido por segredos do fabricante, sendo descuidadas e 
qualquer preparação tranquila para a defesa do país fez ilusória, porque 

as pessoas nunca aprendem a segurar a língua e parar de falar. Na 
guerra, essa paixão por tagarelar pode perder batalhas e ser a causa 

essencial de uma guerra que terminou mal. Deve-se perceber que oque 
não for praticado na juventude, não poderá ser aprendido quando o 

homem está totalmente formado. 

Desenvolvimento deliberado em nossas escolas em qualidades mais 
sutis é hoje inexistente. De agora em diante, deve ser considerado de 

uma forma muito diferente. Confiabilidade, disponibilidade para o 
autossacrifício e o silêncio são virtudes que uma grande nação precisa e 

seu treinamento em nossas escolas é mais importante do que um monte 
de coisas que agora enchem o currículo escolar. 

Assim, o trabalho educativo do Estado nacional deve insistir muito 
sobre a formação do caráter lado a lado com o cultivo do corpo. Muitos 

defeitos morais, agora inerentes ao corpo da nação, devem por 
treinamento consistente serem modificados, mesmo que não sejam 

totalmente extirpadas. 
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As pessoas muitas vezes se queixaram de que ao longo de novembro 
e dezembro de 1918, houve falha em cada lado e desde o monarca até o 

último comandante de divisão, ninguém poderia reunir coragem para 
tomar qualquer decisão independente. Essa terrível verdade é uma 

maldição da nossa educação, pois essa catástrofe cruel apareceu em 
grande escala que estava universalmente presente em questões menores. 

É a falta de força de vontade e não a falta de material de guerra o que nos 

torna totalmente incapazes de séria resistência. Encontra-se no fundo de 
nossa nação e impede-nos de tomar qualquer decisão com um risco 

associado, como se a grandeza de ação não consistisse na ousadia 
exibida. Um general alemão conseguiu, sem perceber, descobrir uma 

fórmula clássica dessa miserável falta de decisão, ele disse: “eu nunca 
agirei, a menos que eu possa contar com cinquenta e um por cento de 

sucesso.” Este “cinquenta e um por cento” resume a tragédia do colapso 
alemão. 

O terror do dia presente de responsabilidade está todo nas mesmas 
linhas. A falha está na educação dos jovens, que permeia toda a vida 

pública e encontra sua coroa na instituição do governo parlamentar. 
Assim como o Estado nacional deve futuramente prestar a máxima 

atenção ao cultivo da força de vontade e decisão, ele deve implantar nos 
corações dos jovens desde a infância em diante, a alegria da 

responsabilidade e coragem de confessar falhas. 

 
A formação científica, que hoje é o todo-ser e o todo-fim de toda a 

educação do Estado, podem ser adotadas pelo Estado nacional com 
algumas alterações que podem ser considerados sob três cabeças: em 

primeiro lugar, o cérebro juvenil não deve ser sobrecarregado com 
assuntos, noventa por cento dos quais ele não precisa e por conseguinte, 

se esquece novamente. Tome-se, por exemplo, um funcionário do Estado 
comum que esteve fora do Gymnasium (escola pública convencional) ou a 

Oberrealschule (escola mais moderna) em seu trigésimo sexto ou 
quadragésimo ano. Quão pouco reteve de tudo o que estava abarrotado! 

 
O sistema de ensino que eu indico geralmente, será mais do que 

suficiente para a maioria dos jovens, enquanto os outros, que por 
exemplo, precisarão de um idioma, mais tarde serão habilitados a 

construir sobre este e estudá-lo exaustivamente por sua livre escolha. 

Também será fornecido o dia na escola com o tempo necessário para 
o treinamento do corpo e para o aumento dos requisitos de outros 

aspectos, como já indicado. 
 

Nos métodos de ensino de história, modificações específicas devem 
ser consideradas. Em noventa e nove casos de cem, os resultados do 

sistema atual são lamentáveis. Algumas datas, números e nomes são tudo 
o que resta, enquanto as linhas claras, amplas estão completamente 

ausentes. O essencial, o que realmente importa nunca é ensinado, mas é 
deixado para o gênio mais ou menos talentoso do indivíduo para descobrir 

o significado interior da enxurrada de datas e sucessão de eventos. 
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No ensino de história, a redução da matéria a ser ensinada deve ser 
considerada. Para que a história não seja estudada apenas para descobrir 

o que aconteceu, mas a fim de que ela possa dar instruções para a 
existência futura e continuada da nossa própria nação. Não deve haver 

nenhum rompimento com o estudo da antiguidade. Justamente concebida 
em linhas gerais, a história romana continua a ser a melhor instrução, não 

só para agora, mas também para todos os períodos. É dever de um 

Estado nacional fazer com que a história do mundo seja finalmente escrita 
de forma que a questão racial deva ocupar uma posição predominante. 

A pouca importância do nosso corpo docente hoje nas escolas 
secundárias especialmente, no que diz respeito às profissões, é melhor 

comprovada pelo fato de que os homens de três tipos muito diferentes de 
escola podem entrar na mesma profissão. O que importa, portanto, é a 

educação geral por si e a instrução não especializada. Casos relativos a 
conhecimento especializado não podem, naturalmente, ser atendidos no 

currículo de nossas escolas secundárias como são hoje. 
O Estado nacional deve gastar tempo em limpar tais imperfeições. 

 
A segunda alteração exigida pelo nosso sistema de ensino é o 

seguinte: uma clivagem acentuada deve ser afetada entre formação geral 
e a técnico-especializada. Desde que a última ameaça afunda cada vez 

mais, a educação geral pelo menos em sua concepção ideal deve 

continuar a atuar como um contrapeso a ela. Temos de agarrar-se ao 
princípio de que a indústria e técnica da ciência e do comércio só podem 

florescer enquanto uma comunidade nacional com altos ideais proporciona 
o ambiente necessário. Por isso não se entende o egoísmo material, mas a 

prontidão para o sacrifício e alegria na renúncia. 
 

Hoje não há uma definição clara do Estado como uma concepção, 
nada é deixado de ser ensinado além de patriotismo local. Na antiga 

Alemanha, este em sua maioria, tomou a forma de fraca glorificação de 
mínima potência cujos números fizeram qualquer apreciação digna dos 

grandes da nossa nação uma questão de impossibilidade desde o início. O 
resultado foi que o nosso povo como um todo tem uma noção muito 

imperfeita da história alemã. Ele perdeu as linhas principais. É óbvio 
portanto, que nenhum homem jamais poderia alcançar qualquer 

entusiasmo real pela nação em tal forma. 

Ninguém sabia como representar os homens realmente importantes 
da nossa nação para as crianças da escola atual como heróis gloriosos, 

como concentrar a atenção universal sobre eles e assim criar um 
sentimento sólido. 

 
Desde quando a revolução fez o seu caminho para a Alemanha e 

patriotismo monárquico desapareceu por si mesmo, o ensino de história 
tem realmente perseguido mas um objetivo, o da mera aquisição de 

conhecimento. O Estado como é agora não tem nenhum uso para o 
entusiasmo nacional. Há apenas poucas chances para o poder permanente 

de patriotismo resistir em uma república.  
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Pois não podia haver nenhuma dúvida possível que o povo alemão ao 
menos tivesse realizado em campo em quatro anos e meio se o seu lema 

fosse “pela República”. Esta República é popular com o resto do mundo. 
Um homem fraco é sempre melhor apreciado por aqueles que fazem uso 

dele do que um homem bruto. Na verdade, a simpatia do inimigo com 
esta forma de Estado é a crítica mais destrutiva. Eles gostam da República 

alemã e deixam-na existir, já que não há melhor aliado no trabalho de 

escravizar nossa nação que pudesse ser encontrado. 
 

O Estado nacional terá que lutar por sua vida. As propostas de Dawes 
não o ajudarão a se defender. Por sua vida e autoproteção, será 

necessário apenas que os homens agora acreditem que podem dispensar. 
Quanto mais perfeito e valioso estiver em forma e essência, maior serão 

seus adversários a ressentirem e resistirem a ele. Os cidadãos serão então 
a sua melhor proteção do que suas armas. Muralhas da fortaleza não o 

cobrião, mas as paredes da vida de homens e mulheres, cheios de amor 
pela Pátria e entusiasmo nacionalista fanático. 

A terceira recomendação aborda o ensino científico: o Estado nacional 
observará sobre a ciência como um meio para aumentar do orgulho 

nacional. Não só a história do mundo, mas também a história da 
civilização devem ser ensinadas a partir deste ponto de vista. Um inventor 

deve parecer grande, não apenas como um inventor, mas ainda mais 

como um compatriota. A admiração de qualquer grande ação deve ser 
combinada com orgulho, porque o inventor de sorte é um membro da 

nossa própria nação. Devemos extrair a maior massa de grandes nomes 
da história alemã e colocá-los ante aos jovens de uma forma tão 

impressionante que eles podem se tornar pilares de um sentimento 
nacionalista inabalável. 

 
Não existe tal coisa como nacionalismo que apenas considera classes. 

Só se pode haver orgulho de uma nação se não houver classe da qual 
alguém sinta-se envergonhado. Uma nação dos quais metade está na 

miséria, desgastada ou mesmo corrupta, faz uma imagem tão ruim que 
ninguém pode sentir orgulho dela. Não até que uma nação seja saudável 

em todas as suas partes, corpo e alma, que pode a alegria de pertencer a 
ela especificamente encher o elevado sentimento a qual chamamos 

“orgulho nacional”. Mas esse orgulho elevado só virá com um homem que 

conhece a grandeza de sua nação. O medo do chauvinismo que é sentido 
no nosso tempo, é a marca de sua impotência. 

Este mundo está indubitavelmente a passar por grandes mudanças. A 
única questão é saber se o resultado será o bem da humanidade Ariana ou 

lucro para o eterno judeu. A tarefa do Estado nacional portanto, de 
preservar a raça e ajustá-la para atender as decisões finais e maiores 

neste mundo, é pela educação adequada da sua juventude. A nação que é 
a primeira no campo colherá a vitória. Do ponto de vista da raça, essa 

educação deve ser concluída até o serviço militar. Assim como para os 
alemães comuns, o período de serviço militar deve contar como a 

conclusão do ensino normal. 
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Grande todavia, a importância do treinamento físico e mental será ao 
Estado nacional, a seleção dos melhores indivíduos será igualmente 

importante intrinsecamente. Isto é tratado muito casualmente hoje. Como 
regra geral, os filhos de pais de melhor classe em boas circunstâncias que 

são considerados adequados para formação superior. A questão de talento 
desempenha um papel subordinado. O talento pode realmente ser apenas 

estimado relativamente. O filho de um fazendeiro pode ter muito mais 

talento do que um dos pais com muitas gerações de alta posição. 
Conhecimento superior deste último pode não ter nenhuma relação com 

maior ou menor talento, mas estar enraizado na essência da maior 
riqueza de impressões recebidas pela criança como resultado de sua 

educação mais abrangente e os mais variados ambientes de sua vida. 
 

O conhecimento obtido por cursinhos não produzirá as qualidades 
inventivas, mas somente o que é inspirado pelo talento, ninguém 

entretanto, na Alemanha, atribui qualquer valor ao talento de hoje. Nada 
além do clamor de necessidade por isso irá chamá-lo. 

Aqui há outra tarefa educativa para o Estado nacional. Não é seu 
dever limitar a influência de decidir nas mãos de uma classe existente da 

sociedade, mas é seu dever tirar os cérebros mais competentes afrente 
para fora da massa geral do país e promovê-los ao lugar de dignidade. É 

obrigação do Estado de dar certa educação definida na escola nacional 

para a criança comum, mas também deve oferecer ao talento a 
oportunidade que deve desfrutar. Deve considerar como seu maior dever 

o de abrir as portas do ensino superior do Estado sem distinção ao talento 
de qualquer espécie, em qualquer classe que apareça. 

Existe uma outra razão pela qual o Estado deva dar sua atenção a 
este assunto. Na Alemanha especialmente, a classe intelectual é tão 

rigidamente fechada em si mesma, longe do resto do mundo, que não tem 
qualquer vínculo com as classes que vivem abaixo dela. Há dois efeitos 

nocivos deste: em primeiro lugar, esta classe não tem nem entendimento 
nem simpatia para a massa do povo. Ela foi cortada de toda a conexão 

com ela por muito tempo para ainda possuir a necessária compreensão 
psicológica do povo. Tornou-se estranha para eles. Em segundo lugar, 

esta classe superior não tem a força de vontade essencial, pois esta é 
sempre mais fraca entre os intelectuais do que nas massas primitivas. 

Deus sabe que nós alemães, nunca falhamos no departamento de 

conhecimento, mas não conseguimos ao todo, a força de vontade e 
determinação. 

 
Por exemplo, os mais intelectuais eram os nossos estadistas, o mais 

fraco deles estava em cumprimento real. Nossa preparação política para a 
guerra e nossos armamentos técnicos eram insuficientes, não porque os 

cérebros que regem nossa nação eram muito pouco educados, mas sim 
porque os nossos governantes eram demasiadamente qualificados, 

recheados com conhecimento e inteligência, mas vazios de instinto de 
saúde e totalmente carentes de energia e ousadia.  
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Foi triste o destino de nossa nação de ter que lutar por sua vida, por 
um chanceler que era um fraco filósofo. Se tivéssemos sido guiados por 

um homem robusto do povo em vez de um Bethmann-Hollweg da vida, o 
sangue heróico granadeiro não teria sido derramado em vão. Além disso, 

as qualidades eruditas exageradas de material do qual nossos líderes 
vieram, proveram os melhores aliados para os canalhas de novembro. 

Pela forma vergonhosa de asfixiar o bem-estar nacional que foi confiado a 

eles, em vez de promoverem isso pela força e principalmente, que 
intelectualmente criaram as condições que fizeram o sucesso do outro 

lado uma certeza. 
A Igreja Católica Romana é um exemplo do qual muito pode ser 

aprendido. O celibato de seus sacerdotes obriga a tirar a nova geração 
para o sacerdócio, não a partir de suas próprias fileiras, mas a partir da 

massa do povo. A maioria das pessoas não está ciente desse significado 
particular do celibato. É a base da força daquela antiga instituição. 

Será dever do Estado nacional na sua capacidade educativa o de 
fazer com que haja renovação perpétua da classe intelectual por sangue 

novo. É obrigatório para o Estado selecionar com o máximo cuidado e 
exatidão, toda a soma de seus compatriotas o material humano com 

talento natural evidente e aplicá-lo a serviço da comunidade. 
 

Todo  trabalho tem um valor duplo, o material puro e o ideal. Seu 

valor material reside na importância do trabalho feito, medido não tanto 
pelo seu aspecto material quanto pela sua necessidade essencial e que, 

idealmente falando, não há igualdade entre os homens a partir do 
momento que cada um em sua própria esfera, seja lá o que pode ser, 

exerce-se o a fazer seu melhor. A estimativa do valor de um homem deve 
depender da forma em que ele executa a tarefa que lhe foi confiada pela 

comunidade. O trabalho do indivíduo é apenas um meio, e não o objeto de 
sua existência. Ao contrário, ele deve continuar a formar e enobrecer-se 

como um homem, mas isso só pode ser possível dentro do quadro da 
cultura que ele compartilha e que deve ter sempre a sua fundação em 

algum Estado. 
 

Mas a atualidade está a serviço de sua própria ruína, introduzindo o 
sufrágio universal tagarela sobre igualdade de direitos e não pode dar 

razão alguma para pensar assim. Em seus olhos, as recompensas 

materiais são uma expressão do valor de um homem, quebrando assim a 
base para a igualdade mais nobre que poderia existir. A igualdade nunca 

faz e nunca pode residir sobre as realizações de um homem por si só, mas 
é possível conceder que o homem sempre cumpre suas próprias 

obrigações especiais. Este e este somente podem anular as chances da 
natureza quando o valor de um homem é julgado e cada homem forja seu 

próprio significado. 
 

Pode ser que o ouro tornou-se uma potência dominante na vida de 
hoje, mas virá um tempo em que os homens se prostrarão perante deuses 

superiores.  
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Há muito hoje que deve sua existência ao desejo de dinheiro e bens, 
mas pouco está incluído nisso da não-existência que deixaria a 

humanidade mais pobre. É uma das tarefas do nosso movimento manter a 
perspectiva de um tempo em que será dado ao indivíduo o que ele precisa 

para viver, mas também para manter o princípio de que o homem não 
vive para gozo material por si só. Haverá expressão em uma sábia 

classificação dos lucros, pois deve ser possível para cada trabalhador 

honesto ter a certeza de viver uma vida ordenada e honrada como homem 
e cidadão. 

 
Que não se diga que esse é um ideal imaginário, nem que este 

mundo não possa existir na prática ou nunca possa realmente ser 
alcançado. Mesmo porque não somos tão simplórios de imaginar que uma 

Era impecável possa ser trazida com êxito à existência. Mas isso não nos 
isenta da obrigação de combater as falhas que são conhecidas, abolir as 

fraquezas e lutar por um ideal. Vontade amarga de realização de si 
mesmo produz apenas muitas limitações. Por isso mesmo, os homens 

devem tentar servir ao objetivo final. Falhas não devem virá-los para 
longe de seu objetivo, assim como a lei não pode ser desprezada apenas 

porque os erros insinuam-se, nem medicamento podem ser desprezado 
porque sempre haverá doenças. Os homens devem ter cuidado para não 

ter tanta baixa estima da força de um ideal. 
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III 
 

CIDADÃOS E SUJEITOS DO ESTADO 

 
 

A instituição que hoje é erroneamente chamada de “Estado”, só 

conhece dois tipos de pessoa: os cidadãos e os estrangeiros. Cidadãos do 
Estado são todos aqueles que, quer por nascimento ou naturalização, 

gozam dos direitos de cidadania do Estado. Estrangeiros são aqueles que 
gozam de direitos semelhantes em outros estados. Hoje em dia, esses 

direitos são adquiridos em primeiro lugar por ter nascido dentro das 
fronteiras de um Estado. Raça e nacionalidade não desempenham 

qualquer papel neste. O filho de um negro que viveu em um protetorado 
alemão e agora está domiciliado na Alemanha é automaticamente um 

cidadão do Estado alemão. Todo o processo de aquisição da nacionalidade 
do Estado não é muito diferente daquele de se tornar membro de um 

clube de automóveis, por exemplo. Eu sei que isso é indesejável de ouvir, 
mas qualquer coisa mais louca e menos pensada que nossas leis atuais de 

cidadania do Estado é quase impossível de conceber. Mas há pelo menos 
um Estado no qual débeis tentativas para alcançar um melhor arranjo são 

aparentes. Eu, claro, não refiro-me a República alemã, mas aos Estados 

Unidos da América, onde eles estão tentando em parte, incluir o senso 
comum em seus conselhos. Eles se recusam a permitir a imigração de 

elementos que são ruins do ponto de vista da saúde e uma proibição 
absoluta da naturalização de certas raças definidas e portanto, está 

fazendo um início modesto na direção de algo não muito diferente da 
concepção de Estado nacional. 

O Estado nacional divide seus habitantes em três classes: cidadãos, 
sujeitos e estrangeiros. Em princípio, o nascimento só lhe dá direito de um 

sujeito. Isso não faz com que carregue o direito de servir como um 
funcionário do Estado nem a tomar parte ativa na política, no sentido de 

votar nas eleições. No caso de todos os sujeitos do Estado, raça e 
nacionalidade tem que ser provadas. O sujeito é livre a qualquer momento 

para deixar de sê-lo e se tornar um cidadão do país correspondente à sua 
nacionalidade. O estrangeiro só difere do sujeito no que ele é sujeito de 

um Estado estrangeiro. O jovem sujeito de nacionalidade alemã é 

obrigado a submeter-se ao ensino que está previsto para cada alemão. 
Mais tarde, ele deve consentir nos exercícios corporais como previsto e 

finalmente, ele entra no exército. O treinamento militar é universal. Após 
o serviço militar acabar, o homem jovem e saudável com um registro 

íntegro será solenemente investido com os direitos de cidadania do 
Estado. Este é o documento mais importante por toda a sua vida na terra. 

Deve ser de maior honra ser um cidadão deste Reich, mesmo que apenas 
como varredor do que ser um rei em um Estado estrangeiro. A menina 

alemã é sujeita do Estado e o casamento faz dela cidadã. A mulher alemã 
envolvida em negócios pode ter cidadania. 
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IV 

 

PERSONALIDADE E A CONCEPÇÃO DO 
ESTADO NACIONAL 

 
 

Seria loucura esperar medir o valor de um homem pela raça a que 
pertence e ao mesmo tempo declarar guerra no axioma marxista, um 

homem é o mesmo que qualquer outro, a não ser que estivessemos 
preparados para perseguir isso à suas últimas consequências. 

Quem acredita hoje que um Estado nacional, Nacional-Socialista, 
deve por meios puramente mecânicos melhorar a construção de sua vida 

econômica, tornar-se diferente dos outros Estados, isto é, por um melhor 

compromisso entre riqueza e pobreza ou pela ampliação do controle do 
processo econômico ou por recompensa justa, por acabar com 

demasiadas grandes diferenças de salários, vai encontrar-se num impasse 
absoluto: ele não tem a menor noção do que se entende por uma visão de 

mundo. Os métodos descritos acima não oferecem nenhuma esperança de 
permanência e menos ainda que prometa um grande futuro. Uma nação 

que coloca a confiança em reformas tão superficiais não vai obter 
nenhuma garantia de vitória na luta geral das nações. Um movimento que 

funda as suas missões em tais compromissos, uma vez que estes na 
verdade não introduzem grandes reformas reais por causo do longo 

alcance, sua ação nunca tocará nada além da superfície das coisas. 
 

Para entender isso mais claramente, pode ser bom olhar para as 
verdadeiras origens e causas do desenvolvimento da civilização humana. 

O primeiro passo, que visivelmente turou a humanidade para longe 

do mundo animal, foi aquele que levou para a invenção. As primeiras 
medidas hábeis do homem na luta com o resto dos animais foram em sua 

origem, sem dúvida, a sua gestão das criaturas que tinham capacidades 
especiais. Assim, a personalidade era o que produziu claramente as 

decisões e realizações que eram posteriormente aceitas por toda a 
humanidade como uma questão de disciplina. O conhecimento de um 

homem de suas próprias forças que eu considero até hoje ser a base de 
toda a estratégia, foi originalmente devido a um cérebro determinado e 

não talvez, milhares de anos se passaram, foi aceito universalmente como 
uma coisa puramente natural. 

O homem coroou sua primeira descoberta como segundo: ele 
aprendeu entre outras coisas, como viver enquanto engajado em sua luta 

pela vida. E assim começou a atividade inventiva peculiar ao homem, os 
resultados do que vemos ao nosso redor. E isso é o resultado do poder 

criativo e da capacidade da pessoa individual. Era profundamente 

instrumental fazer o homem quem tem o poder de continuamente subir 
além.  
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Mas o que uma vez foram artifícios simples ajudando os caçadores na 
floresta em sua luta pela existência, são agora as brilhantes descobertas 

científicas do nosso tempo presente e estas ajudam a humanidade na luta 
pela existência hoje, e estão forjando as armas para as lutas no futuro. 

 
O trabalho de evoluir teoria pura que é incapaz de medição, mas que 

é prejudicial para qualquer nova descoberta relevante necessária, é 

novamente para ser visto como produto exclusivo do indivíduo. A multidão 
não inventa, as maiorias nem organizam nem pensam, é sempre apenas 

um homem, o indivíduo. 
Só se vê uma comunidade humana bem organizado, se ela se 

aprofundar em cada maneira possível no trabalho dessas forças criativas e 
as empregar para o bem da comunidade. Organização deve ser a 

personificação do esforço para colocar o cérebro sobre a multidão e para 
subjugar a multidão para o cérebro. 

Assim, a organização não pode impedir os cérebros da multidão 
emergorem mas deve, pelo contrário, por sua própria ação consciente, 

colocar e facilitar no mais alto grau possível. 
A dura luta para a vida, acima de tudo faz com que os cérebros 

surjam. Administração do Estado e a força das nações incorporadas nas 
forças de defesa são dominadas pela ideia da personalidade e autoridade 

inerentes a ela e pela responsabilidade para com o indivíduo altamente 

colocado. 
A vida política de hoje só tem virado as costas para este princípio da 

natureza persistentemente. Apesar de toda a civilização humana não ser 
nada senão o resultado da força criativa da personalidade, a comunidade 

como um todo e especialmente, entre seus líderes, o princípio da 
dignidade da maioria faz a pretensão ser a autoridade de decisão e ela 

está começando gradualmente a envenenar toda a vida abaixo e, de fato, 
quebrá-la. O trabalho destrutivo do judaísmo nos corpos de outras nações 

só pode, no fundo, ser atribuído ao esforço contínuo para minar a 
importância da personalidade por todas as nações que são suas 

hospedeiras e substituí-la pela vontade do povo. 
 

Vemos agora que o marxismo é a forma enunciada da tentativa 
judaica para abolir a importância da personalidade em todos os setores da 

vida humana e colocar os números em seu lugar. Na política, a forma de 

governo parlamentar é a sua expressão e isso é o que está funcionando 
tão mal, desde a mais pequena freguesia até o poder de controlar o Reich 

por completo. 
 

O marxismo nunca foi capaz de fundar uma cultura ou criar um 
sistema econômico por si só, além disso, ele nunca esteve realmente em 

uma posição para realizar em um sistema existente de acordo com seus 
próprios princípios. Mas depois de um tempo muito curto, ele foi forçado a 

refazer seus passos e outorgar concessões para a teoria do princípio da 
personalidade, até mesmo em sua própria organização, é incapaz de 

negar esse princípio.  
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A teoria nacional de mundo deve ser completamente diferenciada da 
teoria marxista, deve fixar sua fé na raça e também na importância da 

personalidade, torná-las os pilares de sustentação de toda sua edificação. 
Estes são os fatores básicos de sua visão de mundo. 

O Estado nacional deve trabalhar incansavelmente para por todo o 
governo, especialmente a mais alta, ou seja a liderança política, livre do 

princípio do controle das maiorias, isto é, da multidão, de modo que em 

sua lugar garanta a autoridade indiscutível do indivíduo. 
 

A melhor forma de Estado e de constituição é aquela que com firmeza 
de mão natural, ergue os melhores cérebros da comunidade para uma 

posição de liderança e influência predominante. 
 

Não deve haver maioria na tomada de decisões, mas apenas um 
corpo de pessoas responsáveis e a palavra “conselho” voltará ao seu 

antigo significado. Todo homem terá conselheiros ao seu lado, mas a 
decisão deve ser feita por um homem. O Estado nacional não dotado de 

homens cuja educação e ocupação não lhes deu conhecimento especial, 
será convidado a informar ou julgar assuntos de natureza especializada, 

como economia. O Estado, portanto, subdivide seu representante em 
comitês políticos e comitês que representam profissões e ofícios. A fim de 

obter a cooperação vantajosa entre ambos, haverá sobre si um senado 

determinado. 
Mas nem o Senado nem a Câmara terão poder para tomar decisões. 

Os membros individuais podem aconselhar, mas nunca decidir. Essa é 
uma prerrogativa exclusiva do presidente responsável daquele período. 

 
Quanto à possibilidade de levar a cabo o nosso conhecimento em 

prática, eu posso lembrar aos meus leitores que o princípio parlamentar 
da decisão por maiorias nem sempre governou a espécie humana, pelo 

contrário, ela só aparece durante períodos da história bastante curtos e 
são sempre os períodos de decadência das nações e dos Estados. 

Em qualquer caso, não deixe ninguém imaginar que as medidas 
puramente teóricas do exposto acima irão produzir tal mudança desde que 

logicamente, não deva parar na constituição de um Estado. Toda a 
legislação e de fato, toda a vida do cidadão terá de ser saturada consigo. 

Tal revolução acontecerá e só pode acontecer por meio de um movimento 

construído no espírito da ideia e portanto, o próprio progenitor do Estado. 
Assim, o movimento Nacional-Socialista hoje deve identificar-se com 

essa ideia e realizá-la na prática dentro de sua própria organização, para 
que possa não apenas ser capaz de orientar o Estado no caminho certo, 

mas ter o corpo perfeito do Estado pronto para a sua ocupação. 
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V 

 

TEORIA DE MUNDO E ORGANIZAÇÃO 

 
 

O Estado nacional, da qual tentei traçar um quadro geral, não será 

trazido à existência pelo simples conhecimento dos requisitos deste. Não é 
suficiente saber como esse Estado deveria parecer. O problema do seu 

nascimento é uma medida mais importante. Não podemos esperar até que 
os atuais partidos que atraem seus lucros a partir do Estado como ele é, 

mudarem sua atitude por sua própria iniciativa. Isso é o menos possível 
uma vez que seus verdadeiros líderes são judeus e judeus somente. 

O judeu persegue seu objetivo irresistivelmente nas suas relações 
com os milhões de proletários e burgueses alemães que estão a correr a 

caminho da destruição, principalmente devido à sua estupidez indolente e 
timidez. O judeu está plenamente consciente do seu objetivo final. Um 

grupo liderado por ele não tem escolha a não ser lutar por seus interesses 
e não tem nada em comum com o caráter das nações Arianas. 

Assim, se foi feita uma tentativa de realizar o ideal de um Estado 
nacional, teremos de ignorar as forças que agora controlam a vida dos 

cidadãos e buscar outra força determinado e capaz de assumir a luta por 

esse ideal. Pois há uma luta pela frente, se nossa primeira tarefa não é a 
criação de uma nova concepção de um Estado, mas a remoção da atual 

concepção judaica. 
 

A primeira arma de uma nova doutrina que contem novas e grandes 
princípios deve, por mais que as pessoas possam não gostar dela, ser alvo 

de fortes críticas. O marxismo possuía um objetivo e está ciente da 
ambição construtiva (mesmo que este seja apenas construção de um 

despotismo do mundo judaico de finanças) mas que, no entanto, deu-se à 
crítica demolidora por todos uns 70 anos. Em seguida, começou o seu 

chamado “trabalho construtivo”. Este foi perfeitamente correto, natural e 
lógico. 

Uma teoria de mundo é intolerante e não se contenta em ser um 
partido entre uma série de outros. Insiste no reconhecimento exclusivo e 

persistente de si mesmo e em uma concepção absolutamente nova de 

toda a vida pública de acordo com seus pontos de vista. Assim, não pode 
tolerar a continuação de uma força que representa as condições 

anteriores. 
O mesmo é com as religiões. O cristianismo não se contentou em 

apenas erigir seu próprio altar, ele foi forçado a proceder e destruir os 
altares dos pagãos. Apenas tal intolerância fanática tornou possível 

construir seu credo de diamante, que é uma condição absolutamente 
essencial da sua existência. Os partidos políticos estão sempre prontos 

para se comprometerem. Teorias mundiais, nunca. Os partidos políticos 
negociam com os seus adversários. Teorias de mundo afirmam que elas 

próprias são infalíveis. 
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Mesmo os partidos políticos quase sempre valorizam em primeiro 
lugar a esperança de subir à autoridade despótica, pois eles quase sempre 

contêm algum pequeno traço de uma teoria de mundo. Mas o pobreza de 
seu programa rouba-lhes o heroísmo, que é exigido par uma teoria de 

mundo. Sua disposição de conciliar atrai para si os espíritos fracos 
mesquinhos com quem cruzadas não pode ser levadas. Então, eles 

facilmente cravaram-se no lamaçal de sua própria mesquinhez miserável, 

logo no início de sua história. 
 

Uma teoria de mundo nunca será vitoriosa em seus ideais a menos 
que una em suas fileiras os elementos mais ousados e mais fortes de sua 

Era e nação e forma-os em uma organização de combate sólida. Também 
é essencial que a extraia certas ideias definidas fora da visão do mundo 

em geral e apresente-as em uma forma impressionantemente concisa, 
apropriada para servir como um credo para uma nova comunidade 

humana. Considerando que o programa de um partido, que é meramente 
político, é a receita para obter bons resultados de uma próxima eleição, 

uma teoria de mundo é equivalente a uma declaração de guerra contra a 
ordem de coisas existentes na verdade, contra um visão de vida aceita. 

 
Não é necessário que cada lutador seja concedido com uma visão 

completa e conhecimento exato das últimas ideias e processos mentais 

dos líderes do movimento. Um exército não seria muito bom se todos os 
homens da guerra fossem generais e um movimento político não seria 

muito bom na defesa de uma teoria de mundo, se consistisse apenas de 
uma coleção de “intelectuais”. Não, também é preciso o homem 

combatente primitivo, pois não pode haver disciplina interna sem ele. 
Por sua própria natureza, uma organização não pode permanecer, a 

menos que os líderes de alto intelecto sejam servidos por uma grande 
massa de homens inspirados por sentimento. Seria mais difícil manter a 

disciplina em uma empresa de duzentos homens, todos igualmente 
dotados intelectualmente, do que em uma contendo cento e noventa e 

menos dotados e dez com intelectos superiores. 
A organização da social-democracia é um caso a se considerar: seu 

exército é composto por oficiais e soldados. O trabalhador alemão, 
desfeito do exército, é o soldado raso, o intelectual judeu é o oficial. 

Para que a ideia nacional possa emergir do vago desejo do dia de 

hoje e ter sucesso na produção de pensamento claro, ela deve selecionar 
determinadas frases principais definidas a partir da massa de grandes 

concepções. Com isso em vista, o programa do novo movimento foi 
elaborado na forma de frases-chave, vinte e cinco ao todo. Seu objeto é o 

primeiro dar ao homem comum uma imagem aproximada das intenções 
do movimento.  Até certo ponto, elas são uma confissão de fé política, em 

parte para o benefício da causa e em parte, com a finalidade de união e 
fusão de seus membros por um compromisso reconhecido em comum por 

todos. 



 
Adolf Hitler 

116 

Pela nossa política de declarar em linhas gerais uma doutrina que é 
saudável, em princípio considera-se que seja menos prejudicial agarrar-se 

a uma concepção, mesmo que não completamente apta as realidades 
sólidas do que, por tentar melhorá-la para abrir a discussão de alguma lei 

fundamental do movimento que até então foi considerada como 
inalterável, uma vez que a maioria das más consequências poderiam 

seguir-se. Na verdade, isso não pode ser feito enquanto o movimento está 

lutando pela vitória. O que é essencial deve ser procurada não nos 
externos, mas no sentido interno, onde não há nada a ser mudado. Nós só 

podemos esperar que em seus próprios interesses, o movimento vá 
manter a força necessária para as suas batalhas, evitando qualquer ação 

que mostre evidências de divisões e falta de solidariedade. 
Muito pode ser aprendido com a Igreja Católica Romana. Embora o 

corpo de sua doutrina confronte com a ciência exata e pesquisas em 
muitos pontos, em muitos aspectos desnecessariamente, a Igreja não 

está preparada para sacrificar uma única sílaba de suas doutrinas. Ela 
percebeu muito corretamente que seu poder de resistência não depende 

de estar mais ou menos em harmonia com os eventos científicos do 
momento (que são como uma questão de fato, sempre alterados), mas 

sim em se agarrar firmemente a dogmas, que uma vez estabelecidos, em 
geral não expressam o caráter da fé. Como consequência, a Igreja esteve 

mais firme que nunca. 

Com o seu programa de vinte e cinco teses, o Partido Nacional-
Socialista dos Trabalhadores Alemães aceitou uma base que deve ser 

inabalável. Agora e no futuro, é e será a tarefa dos membros do nosso 
movimento não criticar ou alterar os principais princípios, mas considerar 

obrigado a mantê-los firmes. Na sua juventude, o jovem movimento devia 
seu nome a ele e o programa do partido foi elaborado em conformidade 

consigo. As ideias básicas do movimento Nacional-Socialista são 
nacionalistas igualmente as ideias nacionalistas são Nacional-Socialistas, 

se o Nacional-Socialismo é vitorioso, ele deve aderir absolutamente e 
exclusivamente essa convicção. É seu dever não menos que seu direito, 

proclamar a verdade mais definitivamente que qualquer tentativa de 
representar a ideia nacionalista fora dos limites do NSDAP é inadmissível e 

na maioria dos casos, jaz num falso fudamento. 
 

Todos os tipos de associações e panelinhas, pequenos grupos e 

“grandes partidos” que reivindiquem para si a palavra “nacionalista”, em 
si é apenas um efeito da influência do movimento Nacional-Socialista. 

Mas, para ele, nunca teria ocorrido a todas essas organizações até mesmo 
mencionar a palavra “nacionalista”, que não teria sugerido nenhum 

significado para eles, e eles, em particular os seus líderes, não teriam 
nada a ver com o concepção. O NSDAP foi o primeiro a atribuir um 

significado a essa palavra que contêm tanto e que agora é o uso comum 
por todo tipo de pessoa. Nosso movimento tem se mostrado e a partir de 

sua propaganda, trabalhar na força da ideia nacionalista de modo que a 
ganância da vantagem está forçando os outros, pelo menos, a fingirem 

aspirações semelhantes. 
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VI 
 

A LUTA NOS PRIMEIROS DIAS 

O PAPEL DO ORADOR 

 
 

Mal tinhamos terminado com a primeira grande reunião de 24 de 
fevereiro de 1920 no Hofbräuhausfestsaal em Munique, quando os 

preparativos para o próximo estavam em andamento. Até agora não nos 
atrevemos a pensar em realizar uma reunião uma vez por quinzena ou até 

mesmo uma vez por mês em uma cidade como Munique, mas agora era 
para ser arranjada uma cidade grande cada semana. 

Naquela época, a Câmara teve um significado quase sagrado para 

nós Nacional-Socialistas. Estava cada vez melhor preenchida e as pessoas 
estavam cada vez mais atentas. O processo quase sempre começava com 

o tema da “culpa da guerra” sobre o qual ninguém se preocupou até 
então. Em seguida, foi sobre os tratados de paz. Achou-se métodos 

violentos de discurso serem adequados e de fato, necessários. Naqueles 
dias, se a assembleia pública onde estivessem presentes não burgueses 

fleumáticos, mas proletários atormentados, lidasse com o Tratado de 
Versalhes, significava um ataque à República e era considerado um sinal 

de reacionário, se não fosse, era monarquista. No momento em que 
Versailles foi criticada, não havia interrupções regularem: “e quanto a 

Brest-Litovsk?”, a multidão continuava a gritar até que gradualmente 
ficasse mais aquecida ou o orador desistisse de tentar convencê-los. Nós 

sentimos vontade debater nossas cabeças contra a parede em desespero 
por tais pessoas! Eles não iriam entender que Versalhes era uma 

vergonha e uma desgraça ou aquilo que ditou a paz era um saque terrível 

da nossa nação. A obra marxista de destruição e propaganda venenosa do 
inimigo tinha cegado essas pessoas de toda a razão. E no entanto, 

ninguém pode reclamar, pois quão infinitamente grande era a culpa do 
outro lado! O que tinha feito a burguesia para conter essa terrível 

desagregação, ou melhor, qual tratamento mais inteligente para 
pavimentar o caminho para a verdade? Nada! 

 
Eu mesmo vi claramente que uma vez que o movimento enquanto 

jovem estava ciente, a questão da culpa da guerra devia ser esclarecida 
sobre as linhas da verdade histórica. 

 
Há, naturalmente, muita tentação, especialmente para qualquer 

movimento fraco, a agir e gritar com a multidão em momentos que um 
adversário forte conseguiu enganar e conduzir as pessoas a chegar a 

alguma decisão lunática, especialmente se ela conter alguns pontos 

mesmo que ilusórios, em favor de fazê-la a partir do ponto de vista do 
novo movimento. 
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Eu experimentei esses casos em diversas ocasiões, quando o máximo 
de energia foi necessário para impedir que o navio ficasse à deriva na 

corrente geral, iniciados por meios artificiais ou mesmo dirigindo consigo. 
A última ocasião foi quando nossa imprensa diabólica, a Hécuba da vida 

da nação alemã, conseguiu dar a questão sul do Tirol uma proeminência 
que terá sérias consequências para a nação alemã. Sem considerar que 

causa eles estavam servindo, vários homens, partidos e sociedades 

denominados “nacionalistas” juntaram-se a chorar simplesmente por 
medo do sentimento público animado pelos judeus e tolamente deram seu 

apoio em uma lutar contra um sistema que nós alemães deveriamos, 
especialmente na crise atual, considerar como um ponto brilhante neste 

mundo corrupto. Enquanto o judeu internacional nos estrangula lenta e 
seguramente, nossos assim chamados “patriotas” estão furiosos contra o 

homem e sistema que tiveram a coragem de livremente rasgarem-se, 
pelo menos num pedacinho do mundo a partir do abraço maçom judeu e 

se opor ao veneno do mundo internacional com as forças do nacionalismo. 
 

Logo se tornou evidente que nossos adversários, especialmente 
quando debatem conosco, estavam armados com um repertório definido 

de argumentos e que os seus pontos contra nossas reivindicações 
mantinham-se recorrentes em seus discursos, essa semelhança apontou à 

formação consciente e unificada e isso era um fato. Hoje eu tenho orgulho 

de ter descoberto os meios não só de fazer sua propaganda ineficaz, mas 
também de vencer os autores com suas próprias palavras. Dois anos mais 

tarde eu era um mestre desta arte. 
Sempre que eu falava, era importante ter uma ideia clara de antemão 

da forma provável e caráter dos argumentos que tinhamos que esperar 
durante a discussão e em seguida, rasgá-los em pedaços no meu próprio 

discurso de abertura, que era para mencionar todos os possíveis 
argumentos contra de uma só vez e provar a sua falsidade. 

Esta foi a razão pela qual, depois da minha primeira palestra sobre o 
Tratado de Paz de Versalhes, a qual eu discursei às tropas na minha 

qualidade de professor para elas, eu fiz uma alteração e agora falei sobre 
os “Tratados de Paz de Brest-Litovsk e Versailles”. Eu rapidamente 

determinei na discussão após a minha palestra, que os homens realmente 
não sabiam absolutamente nada sobre o Tratado de Brest-Litovsk, mas 

que era devido à propaganda bem-sucedida de seus partidos e que eles 

imaginavam que o tratado como um dos atos mais vergonhosos de 
opressão no mundo. A persistência com que essa mentira foi colocada 

diante do público foi o motivo que milhões de alemães consideravam o 
Tratado de Versalhes como nada mais do que uma justa retribuição pelo 

crime que cometeu em Brest-Litovsk. Portanto, considerar qualquer 
verdadeira luta contra Versailles seria errado e em muitos casos, não 

havia genuína aversão moral a tal processo. Essa foi a razão pela qual a 
palavra sem vergonha e monstruosa de “reparações” foi capaz de 

encontrar um lar na Alemanha.  
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Em minhas palestras, eu coloquei os dois tratados de paz em relação 
a eles ponto por ponto e demonstrei quão verdadeiro e extremamente 

humano uma era em contraste com a crueldade desumana do outro, o 
resultado foi mais marcante. Mais uma vez, uma grande mentira foi 

expurgada dos corações e cérebros da audiência aos milhares de pessoas 
e uma verdade foi plantada no lugar dela. 

Esses encontros foram de ganho para mim na medida em que eu 

lentamente tornava-me um orador nas reuniões de massa e que os 
hábitos e gestos exigidos em grandes salões a cativar milhares de 

pessoas, tornaram-se uma questão de segunda natureza para mim. 
Nossas primeiras reuniões foram distinguidas pelo fato de que não 

havia mesa coberta com folhetos, papéis e panfletos de quaisquer tipos, 
mas contamos principalmente com a palavra falada. E de fato, a última é 

a única força realmente capaz de produzir grandes revoluções no 
sentimento, por razões psicológicas. 

Um orador recebe orientação contínua do seu público, permitindo-lhe 
corrigir a sua palestra, já que ele pode medir o tempo todo sobre os 

rostos dos seus ouvintes até que ponto eles são bem sucedidos em seguir 
os seus argumentos de forma inteligente, e se suas palavras estão 

produzindo o efeito ele deseja, ao passo que o escritor não tem 
familiaridade com seus leitores. Por isso, ele é incapaz de preparar suas 

frases com vista a abordar uma multidão definido de pessoas, sentado na 

frente de seus olhos, mas ele é obrigado a argumentar em termos gerais. 
 

Supondo que um orador observa que os seus ouvintes não entendem, 
ele fará a sua explicação tão elementar e clara que cada um deve levá-la 

para si. Se ele sente que são incapazes de segui-lo, ele acumulará suas 
ideias com cuidado lentamente até que o membro mais fraco o tenha 

alcançado, novamente, uma vez que ele sente que eles não parecem estar 
convencidos de que ele está correto em seu argumento, ele repetirá uma 

e outra vez com ilustrações frescas e declarar suas objeções não ditas. Ele 
continuará assim até que o último grupo da oposição mostre a ele pelo 

comportamento e jogo de expressões que eles compreenderam sua 
demonstração do caso. 

Não raro, este é um caso de superação de preconceitos que não vem 
de sua compreensão, mas são principalmente inconscientes e apoiadas 

por sentimentos. É mil vezes mais difícil superar essa barreira de repulsa 

instintiva de ódio sentimental e viés negativo do que redefinir opiniões 
retos fundadas no conhecimento incorreto ou equivocado. Ignorância e 

falsas concepções podem ser removidas pelo ensino, obstrução 
sentimental nunca pode. 

A força que deu ao marxismo seu incrível poder sobre as massas não 
é o trabalho formal por escrito elaborado por intelectuais judeus, mas sim 

a grande inundação de propaganda oratória que tem dominado as massas 
ao longo de anos, de cem mil trabalhadores alemães, não mais de uma 

centena conhem o livro de Marx, que foi estudado mil vezes mais por uma 
classe intelectual (especialmente por judeus) do que por genuínos adeptos 

do movimento nas classes mais baixas.  
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Esse livro não foi escrito para as massas, mas exclusivamente para 
os líderes intelectuais da máquina judaica para conquistar o mundo, a 

agitação foi realizada com um material muito diferente. Isto é o que 
marca a diferença entre o marxismo e a nossa imprensa burguesa. A 

imprensa marxista foi escrita por agitadores, enquanto a imprensa 
burguesa preferiu conduzir a agitação por meio de seus escritores. 

 

A cada hora do dia em que um endereço é fornecido, há uma 
influência na decisão sobre o efeito do endereço. O mesmo discurso 

proferido pelo mesmo palestrante sobre o mesmo assunto tem um efeito 
bastante diferente às dez horas da manhã em relação ao que ele tem às 

três da tarde ou à noite. Quando eu estava começando, eu arranjei para 
as reuniões a serem realizadas no período da manhã e lembro-me de uma 

reunião em particular, realizada na Munchener Kindl-Keller, às dez horas 
para protestar contra a “opressão dos distritos alemães”. O resultado foi 

de compressão, mas ao mesmo tempo, muito instrutivo. Eu não acho que 
eu tivesse falado nada diferente do habitual, o efeito no entanto, foi 

aparentemente apenas nulo. Deixei a reunião totalmente insatisfeito, no 
máximo mais rico em experiência. Eu tentei a mesma experiência, mais 

tarde, com o mesmo resultado. Bela oratória de um apostólico dominante 
será mais bem sucedida à noite em homens indutores, cujos poderes de 

resistência estão sensivelmente enfraquecido devido àquela hora no curso 

natural, do que os homens que estão em plena posse de sua energia de 
espírito e vontade. O mesmo propósito é servido pela fraca luz produzida 

artificialmente nas Igrejas Católicas Romanas, as velas acesas, incenso e 
braseiros. 

É tudo o mesmo com a ignorância boba do mundo mostrada por 
nossa intelligentsia alemã, que eles acreditam que um escritor é obrigado 

a ser o superior em intelecto a um orador. Este ponto de vista é mais 
deliciosamente ilustrado em um artigo em um determinado jornal 

nacionalista, no qual se afirma que se é muitas vezes desiludida ao ver na 
imprensa um discurso por algum orador reconhecidamente grande. 

Lembro-me de outro artigo que entrou em minhas mãos durante a guerra, 
que aproveitou os discursos de Lloyd George, então ministro das 

munições, examinou-os como sob um microscópio, só para vir à brilhante 
conclusão de que esses discursos mostravam inferioridade de inteligência 

e conhecimento e eram banais e corriqueiros. Obtive alguns desses 

discursos de um volume pequeno e tive que rir em voz alta do 
pensamento de que um simples alemão amador não conseguiu ver o 

ponto dessas obras psicológicas na forma de influenciar o público. O 
sujeito julgou os discursos somente pela impressão que eles fizeram em 

seu intelecto saciado, considerando que o grande demagogo inglês tinha 
sido capaz de produzir um efeito imenso em suas audiências e no sentido 

mais amplo, no conjunto das classes mais baixas britânicas. Deste ponto 
de vista, os discursos daquele inglês eram as mais maravilhosas 

realizações, pois evidenciaram conhecimento surpreendente da 
mentalidade da população, seu efeito penetrante foi decisivo no sentido 

mais verdadeiro. 
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Compará-los com as fúteis balducioações de Bethmann-Hollweg, 
cujos discursos podem ter sido mais intelectuais, mas na verdade, eles 

apenas mostraram a incapacidade do homem de falar com sua nação. 
Lloyd George provou sua igualdade, ou melhor, sua superioridade 

imensurável a Bethmann-Hollweg pelo fato de que a forma e a expressão 
de seus discursos eram moldadas para abrir os corações de seu povo e 

fazê-los prestar obediência ativa a sua vontade. O próprio primitivismo 

desses discursos, a sua forma de expressão e sua escolha de fácil 
compreensão, ilustração simples, são provas da capacidade política 

imponente daquele inglês. 
 

Assembleias de massa são necessárias porque, ao atendê-las, o 
indivíduo sente-se a ponto de aderir a um movimento jovem e fica 

alarmado se deixado por si mesmo. Recebe sua primeira impressão de 
uma comunidade maior e isso tem um efeito de reforço e incentivo sobre 

a maioria das pessoas. Ele se submete à influência mágica do que 
chamamos de “sugestão das massas”. Seus desejos, anseios, e de fato a 

força de milhares de pessoas, estão acumulados na mente de cada 
indivíduo presente. Um homem que entra em tal reunião em dúvida e 

hesitação, sai fortificado interiormente, ele tornou-se um membro da 
comunidade. O Movimento Nacional-Socialista nunca deve ignorar isso. 
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VII 
 

A LUTA CONTRA AS FORÇAS VERMELHAS 

 
 

De 1919 a 20 e também em 1921, eu assisti aos chamados encontros 

burgueses em pessoa. Eu tenho que saber algo sobre esses profetas da 
visão burguesa do mundo e realmente não me pergunto por que entendi 

sua atribuiçção de tão pouca importância à palavra falada. Participei de 
reuniões dos democratas, nacionalistas alemães, Partido dos 

Trabalhadores Alemães e o Partido do Povo da Baviera (Partido Bávaro de 
Centro). O que me impressionou de imediato foi a unanimidade sólida das 

audiências. Quase todos os que tomaram parte nessas manifestações 
eram seguidores do partido. Não havia disciplina e em conjunto, era mais 

como uma festa teiosa do que um conjunto de pessoas que tinha acabado 
de colocar uma grande revolução. Os palestrantes fizeram todo o possível 

para manter o ambiente calmo. Alegaram, ou melhor, a maioria deles leu 
discursos no estilo de um artigo de jornal inteligente ou um tratado 

aprendido, evitando todas as expressões fortes, aqui e ali, uma piada 
profissional débil seria introduzida da qual os cavalheiros obedientementes 

na plataforma gargalhavam, não em voz alta, mas encorajadoramente 

com reserva cavalheiresca. A plateia inteira cochilava em uma espécie de 
transe depois de três quartos de hora dele, com interrupções causadas 

por alguém sair, barulho de uma garçonete ou bocejos de muitos na 
plateia. No encerramento, o presidente pediu uma canção patriótica 

alemã. Depois disso, a reunião desapareceu, pois todo mundo se apressou 
para sair, um para a sua cerveja, outro para um café e outros 

simplesmente para o ar fresco. 
 

Os encontros Nacional-Socialistas, por outro lado, eram de forma 
alguma reuniões “pacíficas”. As ondas de duas visões de mundo se 

enfureciam contra a outra e elas não terminam grunhindo uma canção 
patriótica maçante, mas com erupções de paixão populare e nacionalista. 

Era importante desde o início introduzir a disciplina cega em nossas 
reuniões e estabelecer a autoridade do presidente absolutamente. 

E nós tivemos dissidentes em nossas reuniões, seguidores da 

bandeira vermelha. Eles vieram muitas vezes e muitas vezes em massas 
sólidas com alguns agitadores entre eles e em cada rosto podia-se ler: 

“queremos dizer que viemos aqui para isso”. Muitas vezes, tudo po um fio 
e só a energia do presidente e manuseio pelo nosso guarda-salão 

perplexavam as intenções dos nossos adversários. 
Este último tinha todas as razões para estar irritado conosco. Nós 

escolhemos o vermelho para nossos cartazes após exata e cuidadosa 
consideração, a nossa intenção era irritar a esquerda, colocá-la em um 

acesso de raiva e assim induzi-la a vir às nossas reuniões, mesmo que 
apenas para separá-los, se pudéssemos ter a chance de falar consigo. 
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Nossos oponentes então passaram a emitir apelos ao “proletariado 
consciente” para ir em massa às nossas reuniões a fim de atacar a 

“agitação monarquista reacionária”, como representado por nós com o 
punho do proletariado. 

Nossas reuniões estavam de uma só vez repletas de trabalhadores 
em três quartos de hora antes da hora da reunião. Eles se assemelhavam 

a um polvora pronta para explodir a qualquer momento da pistola. Mas as 

coisas sempre suscederam o contrário. As pessoas vieram como inimigos 
e foram embora, talvez não preparados para se juntar a nós, mas de 

qualquer forma em um humor reflexivo e pronto para criticar e examinar 
a exatidão de suas doutrinas. Em seguida, a palavra era: “proletários! 

Evite as reuniões dos agitadores nacionalistas!” Semelhantes táticas 
vacilantes eram observáveis na imprensa vermelha também. 

As pessoas ficaram curiosas. Houve uma súbita mudança de tática e 
por um período, fomos tratados como verdadeiros criminosos contra a 

humanidade. Artigo após artigo proclamando e demonstrando nossa 
criminalidade e contos escandalosas fabricados a de A a Z foram feitos 

para fazer o truque. Mas em um curto espaço de tempo, eles parecem ter 
se convencido de que esses ataques não estavam tendo nenhum efeito, 

na verdade, eles realmente ajudaram a concentrar-nos a atenção geral. 
Uma razão que nunca chegou tão longe como romper nossas 

reuniões foi indubitavelmente a covardia extraordinária demonstrada 

pelos dirigentes dos nossos adversários. Em todos os momentos críticos, 
essas criaturas desprezíveis esperaram do lado de fora das salas para o 

resultado da explosão. 
 

Naquela época, fomos obrigados a tirar a proteção de nossas 
reuniões com nossas próprias mãos, nunca se pode contar com a proteção 

por parte das autoridades oficiais, pelo contrário, a experiência mostra 
que sempre favorecem o elemento perturbador. O único sucesso 

verdadeiro que ação oficial atendia era, no máximo, a dissolução de uma 
reunião, ou seja, parar por completo, que foi de fato o objetivo e objeto 

de nossos oponentes em vir para nos perturbar. Assim, tivemos que fazer 
em nossas mentes que qualquer reunião, que dependia de proteção 

somente da polícia, desacredita os seus promotores, aos olhos das 
massas. Muitas e muitas vezes, um punhado de seguidores tinha colocado 

uma resistência heróica contra uma multidão furiosa e violenta dos 

vermelhos. Esses quinze ou vinte homens estariam certamente 
sobrecarregados no final. Mas o resto sabia muito bem que em três ou 

quatro vezes, como muitos deles em primeira mão, teriam uma batida na 
cabeça e eles não iriam arriscar. 

 
Ficou claro a qualquer um, que a Revolução só foi possível graças aos 

métodos devastadores do burguês que governou o nosso país. Mesmo 
assim, não teria havido muita punhos prontos para proteger a nação 

alemã, mas não havia crânios para esmagar.  
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Quantas vezes então, os olhos de meus jovens brilhavam na resposta 
quando eu explicava a eles a essencialidade de sua missão e assegurava 

sem cessar que toda a sabedoria desta terra não é nada se não for 
servida, coberta e protegida pela força, que a meiga Deusa da paz não 

pode mover-se a menos que acompanhada pelo Deus da guerra e que um 
grande ato de paz deve sempre ser protegido e auxiliado pela força. Desta 

forma, a ideia do serviço militar aproximou-se deles de uma forma muito 

mais viva, não no sentido petrificado das almas obsoletas dos funcionários 
que servem a autoridade morta de um Estado morto, mas na realização 

viva do dever de cada homem em oferecer sua vida, que seu país pode 
viver, em todos os momentos e em todos os lugares. 

Como esses jovens correram o risco! 
Como um enxame de vespas, eles correram para frente sobre os 

perturbadores de nossas reuniões, independentemente da superioridade 
numérica, por descuido de feridas e sacrifícios sangrentos, cheios até a 

borda com a grande ideia, a sagrada missão de limpar o caminho para o 
nosso movimento. No início do verão de 1920, as tropas de guarda da 

nossa ordem foram gradualmente assumindas de forma definitiva e na 
primavera de 1921, elas foram divididas por categoria que por sua vez 

foram subdivididas em seções menores. Esta se tornou uma necessidade 
urgente uma vez que até aqui, nossas atividades no que diz respeito a 

reuniões estavam continuamente crescentes. 

 
A organização dos nossos homens para manter a ordem nas reuniões 

foi o meio de esclarecer uma questão muito difícil. Até então, o 
movimento não possuía nenhum símbolo e nenhuma bandeira. A falta 

destes símbolos não era apenas uma desvantagem, mas era intolerável 
tendo em vista o futuro, uma vez que os membros do partido não tinham 

sinal distintivo de sociedade e para o futuro, era insuportável ficar sem 
algum sinal da natureza de um símbolo do movimento que pode ser 

imposto contra o dos internacionalistas. 
Mais de uma vez na minha juventude, a importância psicológica de 

tal símbolo foi claramente evidente para mim, do ponto de vista do 
sentimento. Em Berlim, após a guerra, eu estava presente em uma 

manifestação em massa do marxismo em frente ao Palácio Real. Um mar 
de bandeiras vermelhas, lenços vermelhos e flores vermelhas deram uma 

aparência de poder para aquela multidão que estimava em cerca de 120 

mil pessoas. Eu sentida e entendida quão facilmente o homem comum fica 
impressionado com a magia sugestiva de uma grandiosa encenação. 

 
A burguesia, que como um partido não representa teoria de mundo 

não tinha, portanto, nenhuma bandeira. Seu grupo consistia de “patriotas” 
e andava com as cores do Reich. 

 
O preto-branco-vermelho do antigo Império foram revividos pelos 

assim chamados partidos “burgueses nacionais”, como sendo suas cores. 
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É óbvio que o símbolo de uma situação que deve ser vencida pelo 
marxismo sob circunstâncias anexas inglórias, era inútil para servir como 

o sinal segundo o qual o mesmo marxismo por sua vez, seria esmagado. 
Por mais que qualquer alemão decente devesse amar e reverenciar as 

cores antigas, gloriosas, quando colocadas lado a lado em seu frescor da 
juventude, quando ele lutou com este e viu o sacrifício de tantas vidas, a 

bandeira tinha pouco valor para as lutas do futuro. 

Esta foi a razão pela qual nós, Nacional-Socialistas, reconhecemos 
que a elevação do estandarte antigo que não denota nenhum símbolo, não 

poderia expressar nossos objetivos especiais, pois não tinhamos vontade 
de levantarmos o Imperio em ruínas dentre os mortos, com todos os seus 

defeitos, mas construir um novo Estado. O movimento, que hoje está 
lutando contra o marxismo, neste sentido, deve ter em suas bandeiras o 

símbolo do novo Estado. Eu mesmo sempre quis para manter as cores 
antigas. Depois de inúmeras tentativas, eu estabeleci uma forma final: 

umaa bandeira com um fundo vermelho, com um disco branco que tem 
em seu centro uma cruz gamada preta. Depois de muito procurar, eu 

decidi sobre as devidas proporções entre o tamanho da bandeira e o do 
disco branco e a forma e espessura da cruz, que se manteve desde então. 

Braçadeiras, também do mesmo jeito, foram imediatamente 
ordenadas aos homens dos corpos para manter a ordem: vermelho com 

um disco branco e uma cruz gamada. A nova bandeira apareceu pela 

primeira vez em público no meio do verão de 1920. Dois anos passaram, 
quando os nossos homens, que tinham chegado aos milhares, eram agora 

uma considerável Tropa de Choque (Sturmabteilung, SA), Considerou-se 
necessário dar à organização de luta a nova teoria de mundo um símbolo 

especial da vitória: um estandarte. 
Naquela época em Munique, não havia partido barrando os partidos 

marxistas, especialmente nenhum nacionalista que poderia mostrar 
manifestações de massa, como podíamos. O Munchener Kindl-Keller, que 

abrigou cinco mil pessoas, estava mais do que uma vez perto da rotura e 
havia apenas um salão que não tínhamos arriscado, o Circus Krone. 

No fim de Janeiro de 1921, houve novamente uma causa de 
ansiedade na Alemanha. O Acordo de Paris, pelo qual a Alemanha estava 

contratada para pagar a quantia absurda de duzentos e vinte e seis 
bilhões de marcos de ouro, era para ser confirmada na forma de um 

ultimato em Londres. 

Dia após dia foi passando e nenhum dos grandes partidos tinha 
tomado qualquer aviso do evento terrível e a Comunidade da Organização 

Nacional não pôde pensar quanto a uma data definitiva para a 
demonstração do que estava sendo planejado. 

 
Na terça-feira, primeiro de fevereiro, exigi uma decisão final. Fui 

adiado para quarta-feira. Naquele dia, eu exigi ser explicado claramente, 
se e quando a reunião estava para acontecer. A resposta ainda era incerta 

e hesitante, era a sua intenção convidar as organizações da comunidade 
para uma manifestação naquele dia da semana. 
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Então eu perdi toda a paciência e decidi realizar uma manifestação de 
protesto da minha própria responsabilidade. Ao meio-dia de quarta-feira, 

eu tinha ditado os cartazes em dez minutos e havia contratado o Circus 
Krone para o dia seguinte, 3 de fevereiro. Naqueles dias, era um 

tremendo empreendimento. Foi bastante incerto se poderia preencher 
esse vasto salão e havia o risco da reunião ser impedida. Uma coisa 

estava certa, uma falha nos tiraria de volta por um longo tempo. 

Tivemos um dia para postar nossos convites. Infelizmente, choveu na 
quinta-feira de manhã e havia razão para temer que muitas pessoas 

fossem preferir permanecer em casa em vez de se apressar para uma 
reunião na chuva e na neve, especialmente quando era susceptível de 

haver violência e assassinato. 
Na quinta-feira, dois caminhões que eu contratei estavam tão 

cobertos de vermelho quanto possível e duas bandeiras estavam presas 
nele e cada um carregava quinze ou vinte membros do nosso partido, 

ordens foram dadas para dirigir rápido pelas ruas, jogando folhetos, 
propaganda para a reunião em massa a ser realizada à noite. Foi a 

primeira vez que os camiões com bandeiras tinham conduzido pelas ruas 
contendo outros além dos marxistas. 

 
Quando entrei no grande salão, senti a mesma alegria que eu sentia 

um ano antes na primeira reunião no Hofbräuhausfestsaal, mas não até 

que eu houvesse forçado o meu caminho através da parede sólida de 
homens e subido para a plataforma, que eu havia percebido a plena 

medida do nosso sucesso. O salão estava diante de mim, repleto de 
milhares e milhares de pessoas. Meu tema foi “o futuro ou ruína”. 

Comecei a falar, e falei por cerca de duas horas e meia. Meu sentimento 
me disse que após a primeira meia hora, a reunião ia ser um grande 

sucesso e foi. Os jornais burgueses relataram a demonstração como tendo 
sido apenas “nacionalista” em caráter em sua forma modesta 

convvencional, eles omitiram qualquer menção de seus promotores. 
 

Após este início, em 1921, nossas reuniões em Munique tornaram-se 
muito mais frequentes. Tivemos não apenas uma vez por semana, mas às 

vezes dois comícios em uma semana, na verdade, no meio do verão e no 
outono, estavamos aptos a três. Nós sempre encontravamos agora no 

Circus Krone e apuramos nossa satisfação, que todas as nossas noites 

foram bem sucedidos. O resultado foi um aumento constante do número 
de membros do movimento. 

Nossos adversários, naturalmente, não estavam indo a se acalmar 
sob tais sucessos. Então, eles decidiram fazer um último esforço, por um 

ato de terrorismo, colocar um trovão final na roda das nossas reuniões. O 
dia de ação chegou alguns dias mais tarde. Uma reunião na 

Hofbräuhausfestsaal, em que eu estava a falar, foi escolhida para o acerto 
de contas final. Entre seis e sete horas da noite de 4 de novembro de 

1921, recebi a primeira notícia certa de que a reunião era para ser 
definitivamente cancelada. Devido a um acaso infeliz, não tinhmos 

entendido isso antes.  
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Naquele mesmo dia, que tinhamos saído de nossos gloriosos 
escritórios antigos no Sterneckergasse para outros, ou seja, estávamos 

fora do antigo, mas ainda não estavam nos novos escritórios porque o 
trabalho ainda estava acontecendo neles. O resultado foi que havia 

apenas um corpo muito fraco de homens para manter a ordem na 
reunião, nada mais que uma companhia fraca de cerca de quarenta e seis 

homens estava em mãos e o aparelho de alarme ainda não estava em 

condições de chamar reforços suficientes no decurso de uma hora. 
Entrei no vestíbulo da sala às quinze para as oito e vi que não havia 

nenhuma dúvida da intenção imediata. O salão estava lotado e os policiais 
impediam que mais entrassem. Nossos inimigos, que tinham chegado 

muito cedo, estavam dentro do salão e os nossos amigos estavam do lado 
de fora. O pequeno corpo de guardas estava me esperando no vestíbulo. 

A porta para o grande salão me foi fechada e chamei os quarenta e cinco 
ou quarenta e seis homens até mim. Expliquei aos jovens camaradas que 

esta noite pela primeira vez, o movimento teria que provar sua fidelidade 
ao ponto de dobrar e quebrar e que nenhum de nós pode deixar a sala 

vivo, mas eu não achei que nenhum deles iria desertar. Se eu visse um 
homem mostrando-se um covarde, eu deveria rasgar sua braçadeira e 

tirar-lhe o crachá. Então chamei-os a ir para cima de uma vez no primeiro 
suspiro de uma tentativa de acabar com o encontro e lembrei que um 

homem se defende melhor atacando. 

Fui respondido por três “vivas”, que soaram mais ferozes e mais 
quentes do que nunca. Então eu entrei na sala e observou a situação com 

os meus próprios olhos. Eles se sentaram juntos apertados e tentaram me 
apunhalar com seus olhares. Rostos incontáveis viraram-se para mim com 

ódio fervente, enquanto outros proferiram gritos que queriam dizer uma 
só coisa. Eles sabiam que eram o partido mais forte e me senti em 

conformidade. 
 

Foi possível, no entanto, começar a reunião e eu comecei a falar. 
Após cerca de uma hora e meia, foi dado o sinal. Alguns gritos furiosos e 

um homem de repente saltou sobre uma cadeira e gritou “liberdade!”, 
quando os lutadores da “liberdade” começaram seu trabalho. Em poucos 

segundos, a sala estava cheia com gritaria e uivos do qual inúmeras 
garrafas voaram como morteiros: as pernas das cadeiras quebraram, 

lascas de vidro, uivos e gritos. Foi um espetáculo louco. Levantei-me de 

onde eu estava e vi meus jovens camaradas fazendo a sua parte. A dança 
mal tinha começado quando minhas Sturmabteilung, como foram 

nomeadas, formados naquele dia, atacaram. Como lobos em grupos de 
oito ou dez, eles correram outra vez sobre o inimigo e começaram 

gradualmente a varrê-los, literalmente, para fora do salão. Depois de 
cinco minutos, eu dificilmente podia ver alguém que não estava 

sangrando. Eu estava começando a conhecer sua qualidade. Seu cabeça, 
o meu esplêndido Maurice Hess, meu presente secretário particular e 

muitos outros que, embora gravemente feridos, continuaram a atacar, 
enquanto suas pernas os carregassem. 
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Uma grande multidão ainda permaneceu em um canto do salão, 
ainda resistindo teimosamente. Então, de repente, dois tiros de pistola 

foram disparados a da entrada na direção da plataforma e um ruído 
selvagem. O coração quase se alegrou em tal reavivamento das velhas 

memórias de guerra. Era impossível distinguir de quem os tiros tinham 
sido disparados, mas de qualquer forma, eu podia ver que os meus jovens 

renovaram o ataque com o aumento do espírito até que, finalmente, os 

últimos arruaceiros foram expulsos do salão. 
 

Levou cerca de 25 minutos. Até o final fomos os donos da situação. 
Hermann Esser, que foi presidente durante a noite, anunciou: “a reunião 

deve continuar. O porta-voz continuará”, então segui com o meu discurso. 
Assim que a reunião acabou, um tenente da polícia animado de repente 

correu para o corredor e gritou, agitando os braços: “a reunião está 
encerrada”. Eu tive que rir, era a pompa real oficial. 

 
Nós aprendemos muito naquela noite e nossos adversários também 

não esquecem a lição que receberam. Até o outono de 1923, a Munchener 
Mensagem omitiu qualquer menção aos punhos do proletariado. 
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VIII 
 

O HOMEM FORTE É MAIS FORTE SOZINHO 

 
 

O cidadão mediano fica satisfeito e tranquilo quando ele ouve que os 

nossos grupos de trabalho juntam-se em um sindicato, ele descobriu o 
elemento que os une em um só corpo e rejeita o que os divide. Todo 

mundo está convencido de que tal união é um ganho imenso em força e 
uma vez que os grupos pequenos são fracos, assim de repente, 

convertidos em uma potência. E, no entanto, isso está em sua maior parte 
completamente errado! 

Algum homem proclama uma coisa verdadeira, apela para solução de 
algum problema definido, marca um objetivo e cria um movimento que 

tem como objetivo a realização de suas intenções. Isto é como um 
sindicato ou um partido é fundado, cujo programa é destinado tanto a 

remoção de males existentes ou a alcançar uma condição definitiva em 
algum período futuro. Uma vez que tal movimento veio à vida, pode assim 

reclamar um direito de prioridade. O curso natural deve ser que todos 
aqueles que desejam lutar pelo mesmo objetivo daquele movimento 

devem identificar-se com ele e assim, adicionar a sua força a fim de 

melhor poder servir a aspiração comum. 
Há duas razões pelas quais esta não é a forma como as coisas 

acontecem. A primeira razão pode quase ser descrita como trágica, a 
segunda é lamentável e tem seu fundamento na fraqueza humana. 

Toda grande ação neste mundo é, em geral, a realização de um 
desejo bastante presente em milhões de corações humanos, de um desejo 

universal. É uma característica essencial das grandes questões de 
qualquer período em que milhares estão trabalhando em resolvê-los e 

muitos imaginam propostas para a eleição do destino para esse fim, de 
modo que, no livre jogo das forças, o mais forte e mais ousado será 

finalmente vitorioso e a ele deve ser confiada a tarefa. 
O lado trágico de tudo isso é que estes homens lutam para o mesmo 

objetivo por caminhos diferentes, cada um realmente acreditando em sua 
própria missão, considera-se obrigado a seguir o seu próprio caminho, em 

total desrespeito aos outros. Não raro, a espécie humana teve seus 

sucessos para as lições aprendidas com os infortúnios de tentativas 
anteriores que vieram a pesar. 

 
Na história, vemos que os dois caminhos que ao mesmo tempo 

podem eventualmente ter resolvido o problema alemão e cujos 
representantes chefe e campeões eram a Áustria e a Prússia, Habsburgos 

e Hohenzollern, deveriam ter ficado juntos desde o inicio, todo o resto de 
acordo com sua opiniões, deveriam ter confiado as suas forças 

combinadas para um partido ou outro. Então, o caminho do campeão que 
acabou por ser o mais digno teria sido o único a seguir, o método 

austríaco nunca teria levado a um Império Alemão. 
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Finalmente, aquele Império forte na unidade alemã, surgiu de 
milhões de alemães que sentiram em seus corações ser o mais terrível 

símbolo de todo o conflito entre irmãos, pois a Coroa imperial alemã foi 
ganha, na realidade, no campo de batalha da Königgrätz e não nas lutas 

em torno de Paris, como é comumente afirmado. A fundação do Império 
Alemão não era o resultado de qualquer desejo comum perseguido por 

métodos comuns, mas foi resultado, em vez disso, de esforço deliberado 

(às vezes quase não consciente) para a hegemonia. Dessa luta, a Prússia 
saiu vitoriosa. 

Portanto, não é de se lamentar se um número de homens preveem 
atingir o mesmo objetivo. É assim que nós reconhecemos o mais forte e o 

mais rápido, o homem que conquista. 
 

A segunda razão não é apenas trágica, é lamentável. Ela surge a 
partir da triste mistura de inveja, cobiça, ambição e vontade de roubar 

que aparece, infelizmente, muitas vezes combinadas em questões que 
interessam a humanidade. 

No momento em que um novo movimento começou e adotou seu 
próprio programa em particular, os homens vém à frente alegando lutar 

pelo mesmo objetivo. Isso não significa que eles pretendem tomar seus 
lugares honestamente nas fileiras do movimento e assim admitir seu 

direito de prioridade, mas que eles visam roubar seu programa e formar 

um novo partido com base nele. 
A fundação de um número inteiro de novos grupos, partidos etc., 

chamando-se “nacionalistas” nos anos de 1918 a 1919, aconteceu com 
nenhum mérito para seus fundadores, mas como um desenvolvimento 

natural. Em 1920, o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 
Alemães tinham gradualmente tornado-se cristalizado como o partido 

vitorioso. Nada prova a honestidade genuína de alguns fundadores 
individuais mais maravilhosamente do que o fato de que vários deles 

decidiram com rapidez admirável, sacrificar seu próprio movimento, 
obviamente menos bem sucedido, isto é, para fechá-lo e afiliarem-se 

incondicionalmente com o mais forte. 
 

Este foi o caso especialmente com o protagonista do Partido 
Socialista Alemão em Nuremberg, Julius Streicher. As duas partes foram 

iniciadas com objetivos semelhantes, mas eram de outra forma 

totalmente independentes uma da outra. Logo, no entanto, como 
Streicher estava convencido de forma clara e inquestionável da força 

superior e um crescimento mais forte do NSDAP, ele deixou de trabalhar 
para o Partido Socialista Alemão e exortou seus seguidores a entrar em 

sintonia com nosso Partido, que saiu vitorioso na competição e teve que 
combinar com eles para continuar a lutar pela causa comum. Uma decisão 

altamente louvável, mas difícil para ele como homem. 
 

Jamais deve se esquecer que nenhuma conquista realmente grande 
no mundo alguma vez foi feita por coalizões, mas que sempre foi devido 

ao triunfo de um homem individual.  
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Sucessos conseguidos por coalizões, devido à natureza da sua 
origem, contêm as sementes da futura desintegração do seu início, na 

medida em que de fato, perde o que já havia sido atingido. Grandes 
alterações de pensamento, que realmente revolucionam o mundo, são 

inconcebíveis e irrealizáveis, exceto na forma de luta titânica conduzida 
pelas forças individuais, nunca de companhias conduzidas por coligações. 

 

O estado natural, portanto, nunca será criado pela vontade instável 
de uma união nacionalista de organizações, mas apenas pela força da 

vontade diamantina de um único movimento, depois que o movimento 
tiver ganho completamente, depois de ter derrotado todos os outros.  
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IX 

 

REFLEXÕES SOBRE O SIGNIFICADO 
E ORGANIZAÇÃO DAS TROPAS DE CHOQUE 

 
 

A força do Estado antigo repousava sobre três pilares: o monarca, os 
órgãos administrativos e o exército. A Revolução de 1918 varreu a 

monarquia, desorganizou o exército e entregou os órgãos de 
administração a corrupção partidária. Assim, o essencial para a autoridade 

do Estado foi cortado de debaixo dele. Este último depende sempre sobre 
três elementos que se encontram essencialmente na base de toda a 

autoridade. 

O primeiro fator constante essencial para a autoridade é o apoio 
popular. Mas a autoridade que repousa apenas sobre este fundamento é 

totalmente fraca, instável e vacilante. O segundo elemento de toda a 
autoridade é evidentemente o poder. Se o apoio e poder popular estão 

unidos e pode sobreviver por um determinado período em uníssono, será 
possível ver que a autoridade reside sobre uma base ainda mais firme, a 

autoridade da tradição. Se de uma vez o suporte popular, poder e 
autoridade da tradição estão unidos em um, a autoridade pode ser 

considerada inabalável. 
 

A revolução corta qualquer possibilidade desta última chance. Na 
verdade, a autoridade da tradição já não existia. A dissolução do antigo 

Império, a destruição dos símbolos de sua antiga grandeza rudemente 
derrubou a tradição, o resultado é um duro golpe para a autoridade do 

Estado.  

Mesmo o segundo pilar da autoridade, o poder do Estado, não estava 
mais presente. Para ter sucesso em tudo com a Revolução, os líderes 

foram obrigados a perturbar a força organizada e o poder do Estado, o 
exército, ou melhor, foram mesmo obrigados a usar os fragmentos 

esfarrapados do exército como uma força de combate para a Revolução. 
Autoridade não seria possível olhar para o apoio naquelas ralés de 

soldados amotinados que consideravam o serviço militar na luz de uma 
jornada de oito horas. Assim, o segundo elemento, uma segurança para a 

autoridade, foi levado embora, e a revolução realmente apreciou ninguém 
além do original, o apoio popular, com o qual construiu sua autoridade. 

 
Cada nação pode ser dividida em três classes: de um lado os 

melhores homens do país, bons no sentido de todas as virtudes e 
especialmente, distinguem-se pela sua coragem e disposição para o 

autossacrifício. No outro extremo, a pior escória da humanidade, mau no 

sentido de que eles são egoístas e depravados. No meio-termo entre os 
dois extremos encontra-se a terceira classe, o amplo estrato intermediário 

em quem não há nem o espírito de heroísmo nem da criminalidade média. 
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É notável que a massa do povo, a classe intermediária como eu 
gostaria de chamá-los, nunca entrou em destaque a não ser quando as 

duas classes extremas reúnem-se em conflito e que se um dos extremos é 
vitorioso, o outro prontamente submete-se ao vencedor. Se os melhores 

homens alcançam o domínio, as massas vão segui-los, caso o pior venha 
para o topo, as massas pelo menos, não fazem nenhuma tentativa de 

resistir a eles, pois a massa intermediária nunca vai lutar. 

O espetáculo no final da guerra foi o seguinte: a grande camada 
média da nação tinha como o dever, pagar seu tributo de sangue, a seção 

extrema dos melhores homens tinham se sacrificado, quase como com 
heroísmo típico. O extremo dos piores, protegido por leis completamente 

tolas e pela negligência de aplicar os artigos de guerra, uma vez que 
deveriam ter sido aplicados, foram mantidos vivos. Esta escória 

cuidadosamente preservada de nossa nação, em seguida, fez a Revolução, 
e ela só foi capaz de fazê-lo porque a seção extrema dos melhores já não 

estava lá para resistir. Tudo tinha sido morto em uma batalha. 
Esses saqueadores marxistas não podiam depender por muito tempo 

no apoio popular só por sua autoridade. E, no entanto, a jovem República 
tinha necessidade dela a qualquer custo, pois eles não estavam dispostos, 

depois de um curto período de caos, a serem esmagados de repente por 
uma força punitiva montada com as últimas relíquias do bom elemento da 

nossa nação. 

O elemento que abrigava a ideia revolucionária e levou-a através da 
Revolução, não era nem capaz nem pronto para fornecer os soldados para 

protegê-lo. O que esse elemento queria não era organizar um Estado, mas 
desorganizar o que existia. Convinha melhor a seus instintos. Sua senha 

não era a ordem e a construção da República alemã, mas sim pilhagem. 
 

Apareceu então pela primeira vez, numerosos jovens alemães 
prontos ao serviço. Como disseram, da paz e da ordem para passar pelo 

uniforme do soldado mais uma vez, assumir suas armas e colocar seus 
capacetes de aço para ir contra os destruidores da sua pátria. Reuniram-

se em corpos como voluntários e começaram a trabalhar, o tempo todo 
odiando a Revolução, para proteger-los e assim, fortalecê-los na prática. 

Eles agiram assim em toda a boa fé. 
 

O verdadeiro organizador da Revolução e sua pessoa intrigante real, 

o judeu internacional, tinha aferido a situação corretamente. O tempo não 
tinha chegado para empurrar a nação alemã no banho de sangue do 

bolchevismo, como aconteceu na Rússia. A pergunta era: o que as tropas 
da frente fariam sobre isso? Será que os homens no campo ficaram 

parados? 
Durante essas semanas, a Revolução na Alemanha foi forçada a dar 

pelo menos uma aparência de extrema moderação, se não fosse correr o 
risco de ser cortada em pedaços em um momento por duas ou três 

divisões alemãs.  
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Pois se até mesmo um único comandante divisional tinha feito a sua 
mente aqui e ali com sua divisão fiel para arrastar para baixo a bandeira 

vermelha e cumpri os „conselhos‟ contra uma parede ou quebrar qualquer 
resistência com Minenwerfer e granadas de mão, a divisão não teria 

tomado um mês para se transformar em um exército de seis divisões. O 
intrigado judeu estava aterrorizado com isso mais do que qualquer coisa. 

A revolução no entanto, não foi feita pelas forças da paz e da ordem, 

mas por aqueles do tumulto, roubo e pilhagem. E o desenvolvimento da 
Revolução não estava de acordo com a vontade destes últimos elementos, 

seu curso nem por razões táticas poderia ser explicado ou ser palatável 
para eles. À medida que a social-democracia gradualmente ganhou poder, 

o movimento caiu mais e mais o caráter de uma revolução de força bruta. 
 

Mesmo antes de a guerra terminar e enquanto o Partido Social 
Democrata, derivando seu caráter da inércia das massas, pendurou como 

uma carga de chumbo no pescoço da defesa nacional, os elementos 
radicais ativistas foram extraídos e formados em colunas de ataque novas 

e agressivas. Estes foram o Partido Independente e a União Spartacus, 
tropas de choque do marxismo revolucionário. Mas quando o exército 

retornou da frente aparecendo à luz de uma esfinge ameaçadora, o curso 
natural da Revolução teve que ser atenuado. O corpo principal do exército 

social-democrata assumiu o comando das posições conquistadas, os 

independentes e os espartaquistas foram empurrados de lado. Isso não 
aconteceu sem uma luta. A mudança mal tinha ocorrido quando 

apareceram dois campos lado a lado: o partido da paz e da ordem e o 
grupo de terror sangrento. Não seria perfeitamente natural que a 

burguesia devia valer-se com distinção no campo da paz e da ordem? 
O resultado foi que os inimigos da República deixaram de lutar contra 

ela e ajudou a subjugar aqueles que também eram os inimigos da 
República, seja por razões muito diferentes. Outro resultado é que todo o 

perigo que os adeptos do velho Estado podiam colocar-se em luta contra o 
novo é evitado para o bem. 

 
Se considerarmos que a Revolução era capaz, muito além das falhas 

no velho Estado que foram a causa disso, para ser bem sucedida quando 
chegou ao ponto, chegamos às seguintes conclusões: foi (1) devido ao 

amortecimento das nossas concepções de dever e obediência, e (2) à 

passividade temerosa das partes que deveriam manter nosso Estado.  
O primeiro foi na parte inferior devido a nossa educação não-nacional 

e puramente estatal. A partir daí, veio o equívoco dos meios e fins. 
Consciência e cumprimento do dever e obediência não são fins em si 

mesmos, não mais do que o Estado é um fim em si, mas todos eles 
devem ser meios para viabilizar e garantir a existência de uma 

comunidade, vivendo uma vida espiritual e fisicamente similar. 
A revolução foi bem sucedida porque nosso povo, ou melhor, os 

nossos governos, tinham perdido toda o sentido verdadeiro para essas 
concepções de modo que eles haviam se tornado fracos, formais e 

doutrinários.  
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No que diz respeito ao segundo ponto, os partidos burgueses, que 
podem ser denominados as únicas formações políticas existentes sob o 

velho Estado, estavam convencidos de que eles deveriam pedir sua visão 
unicamente por métodos intelectuais, uma vez que os métodos físicos 

pertenciam ao Estado. Isso foi sem sentido em um período em que o 
adversário político há muito tempo descartou esse ponto de vista e estava 

declarando com total franqueza que isso significava, se pudesse, atingir os 

seus fins políticos pela força.  
O programa político dos partidos burgueses jaz no passado, na 

medida em que ainda não se reconciliaram com a nova situação, sua 
finalidade no entanto, era ter uma ação, se possível, nas novas condições. 

Mas sua única arma ainda estava como antes, palavras e palavras apenas.  
Os únicos elementos que na época tinham força e coragem para se 

opor ao marxismo e as massas as quais este as animou, foram em 
primeiro lugar o Corpo Livre e mais tarde, as organizações de defesa, 

Einwohnerwehr e finalmente, os laços de tradição. 
 

O sucesso do marxismo em tempos passados foi devido à interação 
de determinação política e força implacável. O que roubou a Alemanha 

nacionalista de qualquer esperança prática de moldar o desenvolvimento 
alemão foi a falta de determinada cooperação da força implacável com 

inspiração política. 

O que quer que as aspirações dos partidos nacionalistas possam 
possuir, eles foram bastante impotentes em obtê-las lutando, certamente 

não nas ruas. 
As associações de defesa tinham toda a força, eles eram mestres das 

ruas, mas eles estavam sem ideias ou objetivos políticos para que seu 
poder pudesse ser usado com fins lucrativos para a Alemanha 

nacionalista. 
O judeu foi brilhantemente bem sucedido em disseminar a concepção 

do “caráter apolítico” das associações de defesa por meio de sua 
imprensa, assim como na política, onde ele sempre enfatizou 

ardilosamente o caráter “puramente intelectual” da luta. 
 

A falta de uma ideia nova e grande é sempre um sinal de falta de 
força de combate. A convicção de que existe um direito de usar armas, 

mesmo as mais brutais, sempre anda de mãos dadas com a crença 

fanática de que uma nova ordem revolucionária deve ser vitoriosa no 
mundo. 

Um movimento que falha em lutar por ideais e objetivos tão nobres 
nunca lutará até o último momento. 

Na produção de uma nova grande ideia, a Revolução Francesa 
descobriu o segredo do sucesso. Foi a mesma coisa com a Revolução 

Russa e o fascismo em tirar sua força a partir da ideia de submeter toda 
uma nação a um processo de regeneração completa, dando resultados 

bem suscedídos para essa nação. 
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Quando o Reichswehr foi formado e consolidado, o marxismo 
gradualmente obteve a força necessária para o apoio de sua autoridade e 

começou, como consequência lógica, descartar as aparentemente 
perigosas associações de defesa nacionalistas, alegando que elas estavam 

agora supérfluas. 
 

A fundação do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães 

foi o primeiro sinal de qualquer movimento cujo objetivo não era, como a 
dos partidos burgueses, uma restauração mecânica do passado, mas a 

criação de um Estado organicamente nacionalista no lugar do presente 
mecanismo estatal sem sentido. Fiel à sua convicção da importância 

primordial da nova doutrina, o jovem movimento considera naturalmente 
que nenhum sacrifício é grande demais a fim de obter esse objetivo. 

Isso já aconteceu uma e outra vez na história do mundo em que um 
período de terror com base em uma teoria de mundo jamais foi quebrado 

pela autoridade formal do Estado, mas sempre deu lugar a uma nova e 
diferente teoria de mundo, igualmente ousada e determinada. Isto pode 

ferir os sentimentos dos campeões do Estado em posições oficiais, mas 
isso não vai acabar com os fatos. 

  
O Estado está sendo invadido pelo marxismo. Vendo que ele entregou 

incondicionalmente ao marxismo em 9 de novembro de 1918, ele não vai 

se levantar súbitamente amanhã de dominá-lo, pelo contrário, as chapas 
burguesas que ocupam assentos do ministro já murmúram a necessidade 

de não tomar medidas contra o trabalhadores, a saber que por 
“trabalhadores”, eles estão pensando do marxismo. 

 
Já descrevi como um corpo para a proteção das reuniões foi formado 

lentamente para o propósito prático de nosso jovem movimento, e que 
este gradualmente assumiu o caráter de um corpo de tropas para manter 

a ordem e estava ansioso para tomar forma como uma organização. 
Naquele tempo, este corpo era primeiramente apenas uma guarda 

para as reuniões. Suas primeiras tarefas eram limitadas a tornar possível 
a realização de reuniões que de outra forma teriam sido interrompidas 

pelos nossos adversários. Estes homens foram treinados para o ataque 
apenas e não porque, como foi afirmado em tolos círculos nacionalistas 

alemães, que seu ideal era ser porrete, mas porque percebi que não havia 

nenhuma chance para os ideais se o defensor deles fosse abatido como na 
verdade ocorreu não raramente na história, em que os maiores líderes 

chegaram a um final ruim pela mão de alguns helotas. Eles não 
consideram a violência como um objetivo, mas eles desejavam proteger 

aqueles que proclamaram o grande objetivo ideal contra ser dominado 
pela violência. Eles perceberam também que não era o seu dever o de 

realizar a proteção de um Estado que não fosse proteger a nação contra 
aqueles que ameaçaram destruir a nação e Estado. 

As SA, como são chamadas, não são senão uma parte do movimento 
assim como a propaganda, imprensa, instituto científico etc. São 

simplesmente seções do partido. 
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A ideia subjacente à formação da SA era a intenção de torná-la uma 
defensora absoluta convencida da ideia Nacional-Socialista e para 

aperfeiçoar sua disciplina, lado a lado com o treinamento físico de alta. 
Não era para ter nada em comum com qualquer organização de defesa no 

sentido burguês nem mesmo com qualquer organização secreta. 
Minha razão para guardar estritamente naquela época contra permitir 

que as Tropas de Choque do NSDAP a serem criadas como uma 

associação de defesa foi o seguinte: para cada razão prática, a defesa de 
uma nação não pode ser realizada por associações de defesa privadas, a 

não ser se apoiadas por todas as forças do Estado. É totalmente fora de 
questão formar organizações com qualquer valor militar para um 

propósito definido com a chamada “disciplina voluntária”. O principal 
suporte para fazer encomendas realizadas está faltando, ou seja, o poder 

de infligir punição. Na primavera de 1919, foi possível levantar um “Corpo 
de Voluntários” simplesmente porque a maioria dos homens que lutaram 

na frente passou pela escola do antigo exército. Este espírito está 
inteiramente carente nas “organizações de defesa” atuais. 

 
Supondo-se que, apesar de todas as dificuldades, algumas 

associações deviam ser bem sucedidas na conversão de um número 
definido de alemães em homens verdadeiros no sentimento e proficientes 

em treinamento físico e militar, o resultado deve necessariamente ser nulo 

em um Estado cuja tendência não é o desejo de criar tal força que, de 
fato, etesta a ideia uma vez que está totalmente fora de sintonia com os 

objetivos íntimos dos líderes, os corruptores do Estado. Este é o caso 
hoje. Não é ridículo um governo estar preparado para treinar cerca de dez 

mil homens de uma forma secreta, quanto poucos anos antes, o Estado 
tendo vergonhosamente sacrificado oito milhões e meio de soldados 

altamente treinados, não apenas não tinha mais uso para eles, mas como 
um sinal de gratidão por seus sacrifícios, os expôs a execração universal? 

Acaso espera-se que os soldados sejam treinados num regime que 
manchada e cuspi em seus soldados mais gloriosos, arranca suas 

medalhas e insígnias, pisa nas suas bandeiras e despreza suas 
realizações? Ou será que este regime de Estado já tomou um único passo 

para restaurar a honra do antigo exército ou forçar aqueles que 
destruíram e abusaram de responder pelo que fizeram? Nenhuma atitude! 

Pelo contrário, estes últimos podem ser vistos ocupando os mais altos 

cargos do Estado. E ainda disseram em Leipzig: “direito pela força”, uma 
vez que, no entanto, hoje o poder está nas mãos dos mesmos homens 

que originalmente inventaram a Revolução e desde que a revolução 
representa a mais cruel traição do país, a ação mais traiçoeira em toda a 

história alemã, não se pode certamente ter nenhuma razão do porquê o 
poder de tal caráter deva ser aumentada pela formação de um novo 

exército jovem. Todo o raciocínio sensato é contra isso. 
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Se o Estado como é hoje, adotasse o sistema de divisões de defesa 
treinadas, nunca poderia ser aplicado a defesa dos interesses nacionais 

fora do país, mas só poderia ser usado para proteger os opressores da 
nação dentro do país contra a raiva da nação trocado e traída, que um dia 

se levantará em seu furor. 
Por esta razão, as nossas SA não foram autorizadas a ter qualquer 

coisa a ver com a organização militar. Elas eram meramente um 

instrumento para proteger e educar o movimento Nacional-Socialista, e 
suas tarefas estava em outra direção completamente diferente de 

qualquer outra denominada associação de defesa. 
Eles também não representam uma organização secreta. Os objetivos 

das organizações secretas só são os ilegais. 
O que precisávamos e precisamos agora então não era cem ou dois 

conspiradores equivocados, mas cem mil e novamente, cem mil lutadores 
fanáticos na nossa teoria de mundo. O trabalho não deve ser feito em 

conventículos secretos, mas por traços reunidos poderosos, a estrada não 
pode ser liberada para o movimento pelo punhal, veneno ou pistola, mas 

pela conquista do homem da rua. Temos que instruir os marxistas que o 
futuro controle das ruas estará nas mãos dos Nacional-Socialistas, assim 

como serão no futuro os mestres do Estado. 
Há outro perigo de organizações secretas, em que seus membros 

muitas vezes não compreendem completamente a grandeza da tarefa nem 

são capazes de imaginar que o sucesso da causa nacional possa ser certo 
de uma só vez por meio de um único assassinato. Tal ideia pode encontrar 

justificação histórica nos casos em que a nação venha sofrendo sob a 
tirania de alguns opressores talentosos. Durante 1919 e 1920, havia o 

perigo de que os membros de organizações secretas, inspirados por 
grandes exemplos na história e levados pela magnitude da desgraça das 

nações, podem tentar vingar-se dos corruptores de seu país sob a crença 
de que, assim, eles iriam acabar com a miséria de sua nação. Todas essas 

tentativas foram pura loucura, porque a vitória marxista não foi devido ao 
gênio superior de um excelente líder individual, mas à incompetência 

incomensurável e covardia do mundo burguês. 
 

Então, se as SA não podem ser uma organização militar, nem uma 
sociedade secreta, elas devem ser desenvolvidas sob os seguintes 

princípios: 

1. Seu treinamento não deve ser realizado em princípios militares, 
mas do ponto de vista do que for melhor para o partido. Vendo que seus 

membros devem se encaixar no corpo, o foco não deve ser definido nas 
instruções, mas em treinamento para o esporte. Eu sempre considerei o 

boxe e o jiu-jitsu mais importantes do que a formação medíocre na 
pontaria. 

2. A fim de evitar que as SA assumam qualquer caráter secreto, elas 
não só tem de ser uniformizadas e universalmente reconhecidas, mas 

também o caminho que a organização deve tomar, de modo a ser da 
maior utilidade para o movimento, deve ser claramente definido e 

universalmente conhecido. Não deve trabalhar por meios secretos.  
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3. A formação e organização das SA não devem ser uma cópia do 
antigo exército como matéria de uniforme e equipamento, mas tem de ser 

escolhidas de forma a ser adequadas às funções que lhe tenha sido dadas.  
 

Havia três eventos que acabou por ser de grande importância para o 
desenvolvimento posterior das SA: 

1. A grande demonstração geral por todas as sociedades patrióticas 

na final do verão de 1922 na Königsplatz em Munique contra a lei para a 
defesa da República. Na procissão das sociedades, o movimento Nacional-

Socialista também tomou parte, foi liderado por seis companhias de 
Munique, seguidas pelas seções do partido político. Eu mesmo tive a 

honra de dirigir-me como um dos palestrantes à multidão, que chegou a 
sessenta mil pessoas. Os arranjos foram um tremendo sucesso porque, 

apesar de todas as ameaças dos vermelhos, provou-se pela primeira vez 
que nacionalistas de Munique puderam marchar nas ruas.  

2. A expedição de Coburg em Outubro de 1922. Certas sociedades 
“nacionalistas” decidiram realizar um “Dia alemão em Coburg”. Fui 

convidado a participar com uma recomendação para trazer alguns dos 
meus amigos comigo. Peguei oitocentos homens das SA para irem comigo 

num comboio especial para a pequena cidade que se tornou parte da 
Baviera.   

Na estação em Coburg, fomos recebidos por uma deputação dos 

organizadores do “Dia alemão” que anunciaram que ele havia sido 
“arranjado” às ordens de sindicatos locais, isto é, o Partido Independente 

e o Comunista, que não deveríamos entrar na cidade com nossas 
bandeiras e nossa banda tocando (tinhamos uma banda de quarenta e 

dois músicos) e não deviamos marchar com fileiras. Eu rejeitei essas 
condições vergonhosas imediatamente e não deixei de expressar meu 

espanto aos senhores que organizaram este “Dia” na sua negociação com 
tais pessoas e chegarem a um acordo consigo, e declarei que as SA 

imediatamente marchariam na cidade em formação com bandeiras 
arriadas e a banda tocando.  

No pátio da estação, fomos recebidos por uma multidão aos milhares 
gritando. “Assassinos”, “bandidos”, “ladrões”, „criminosos”, eram os 

nomes carinhosos cujo pais fundadores da República alemã despejaram 
sobre nós. As jovem SA mantiveram perfeita ordem. Nós marchamos para 

o tribunal do Hofbräuhauskeller no centro da cidade. Para evitar a 

multidão de seguir-nos, a polícia fechou as portas do tribunal. Como isso 
era intolerável, eu exigi que a polícia devesse abrir os portões. Depois de 

longa hesitação, eles obedeceram. Nós marchamos na volta pelo caminho 
que tinhamos vindo para os nossos quartos e lá tivemos finalmente que 

enfrentar a multidão. Os representantes do verdadeiro socialismo, 
igualmente e fraternalmente começaram a atirar pedras. Nossa paciência 

se esgotou e nós batemos a torto e a direita por dez minutos. Em um 
quarto de hora depois, não havia mais vermelho a ser visto nas ruas. 

Hove graves colisões durante a noite. As SA veieram sobre os 
Nacional-Socialistas que haviam sido atacadas isoladamente e estavam 

em um estado deplorável. Trabalho a curto foi feito com o inimigo. 
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Na manhã seguinte, o terror vermelho sob o qual Coburg sofreu 
durante anos, estava quebrado. 

No dia seguinte, marchamos para a praça onde foi anunciado que 
uma demonstração de dez mil trabalhadores iria ser realizada. Em vez de 

dez mil, como anunciado, havia apenas uma centena presente, que se 
manteve em silêncio como um todo assim que nos aproximamos. Aqui e 

ali, divisões de vermelhos que tinham vindo de fora e ainda não nos 

reconheceu, tentaram levantar uma briga, mas eles rapidamente 
perderam qualquer desejo de fazê-lo. Tornava-se óbvio que a população, 

que por tanto tempo foi miseravelmente intimidada, agora estava 
acordando lentamente e ganhando coragem para nos cumprimentar com 

gritos e quando partimos à noite, torcida espontânea estourou. 
Nossas experiências em Coburg provou quão essencial era a 

introdução de um uniforme regular para as SA, não só com a finalidade de 
fortalecer ser espírito de corporação, mas também para evitar confusão e 

falha em reconhecer os oponentes. Até aquele momento, ela usava 
apenas a braçadeira, mas agora a túnica e o conhecido boné foram 

adicionados. 
Aprendemos também sobre a importância de ir de um plano regular 

para todos os lugares em que o terror vermelho por muitos anos tivera 
impedido aqueles que pensavam de forma diferente de realizar quaisquer 

reuniões, de quebrar o terror vermelho e restabelecer a liberdade de 

reunião. 
3. Em março de 1923, ocorreu um evento que obrigou-me a desviar o 

curso do movimento e introduzir mudanças. 
No início desse ano, Ruhr foi ocupada pelos franceses, e esta foi, 

posteriormente, de grande importância no desenvolvimento das SA. 
Hoje não é possível, nem é do interesse nacional, falar ou escrever 

sobre isso em público. A ocupação de Ruhr, que não venha sobre nós 
como uma surpresa, deu um bom motivo para esperar que devamos 

deixar nossa política covarde da submissão e que as associações de 
defesa agora teriam algo definido a fazer. Era provável que as SA que 

continha vários milhares de jovens fortes, não ficaria privada de uma 
parte desse serviço nacional. Durante a primavera e o verão de 1923, 

ocorreu a sua transformação em uma organização militar de combate. 
Isso se deveu em grande parte aos desenvolvimentos posteriores durante 

esse ano, na medida em que preocuparam nosso movimento. 

 
Os eventos no final de 1923, embora parecessem aversivos à 

primeira vista, mas quando vistos a partir de um plano superior, eram 
quase uma necessidade uma vez que colocam um ponto final a um duro 

golpe para a conversão das SA, que agora fazia mal ao movimento. No 
entanto, estes eventos ao mesmo tempo abriram a possibilidade de um 

dia reconstruir-nos ao ponto em que fomos forçados a divergir da reta. 
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Em 1925, o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães foi 
refundado e ele terá que reconstruir e organizar sua Sturmabteilung sobre 

os princípios mencionados no início. Ela terá de retornar aos seus 
princípios originais e terá que considerar fazer as SA em um instrumento 

de defesa e força na luta para a teoria de mundo do movimento, como 
seu mais alto dever. 

 

Não deve-se permitir que as SA desçam ao nível de uma organização 
secreta, deve-se sim tomar medidas para fazer dela uma guarda de cem 

mil homens para o Nacional-Socialismo e, portanto, uma ideia 
profundamente nacionalista. 
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X 

 

A FARSA DO FEDERALISMO 

 
 

No inverno de 1919 e ainda mais na primavera e no verão de 1920, o 

jovem partido foi obrigado a adotar uma atitude em relação a uma 
questão que se tornou importante, mesmo durante a guerra. Na primeiro 

parte, em que eu descrevi brevemente os sinais visíveis para mim da 
ameaça do colapso da Alemanha, com especial referência para o sistema 

de propaganda dirigido pelos inglêses e também os franceses para alargar 
o velho conflito entre o Norte e no Sul da Alemanha. Foi na primavera de 

1915 que o sistema de artigos e panfletos contra a Prússia como sendo a 
única causa da guerra, apareceu pela primeira vez. Até 1916, ele foi 

desenvolvido e aperfeiçoado de forma astuta e vergonhosa. Ele contou 
com os mais baixos instintos da humanidade e começou a agitar o Sul 

contra o Norte da Alemanha e os frutos da agitação logo fizeram sua 
aparição. Os líderes, tanto no governo quanto no exército (especialmente 

o exército bávaro) pode muito bem ser reprovado, pois eles não podem 
escapar da culpa por falhar com cegueira e molezas criminais, tomar 

medidas contra isso com determinação adequada. Nada foi feito! Pelo 

contrário, alguns deles pareciam ver isso sem grande desgosto e foram, 
talvez, burros o suficiente para imaginar que tal propaganda não poderia 

apenas auxiliar na unificação da nação alemã, mas poderia até fortalecer 
automaticamente as forças da rebelião. Quase sempre na história, tal 

negligência ímpia recebeu punição mais pesada. O enfraquecimento que a 
Prússia sofreu por isso atacou toda a Alemanha. Ela apressou-se a entrar 

em colapso, o que não arruinou só a Alemanha, mas muito mais, 
certamente, os próprios Estados-Membros individuais. 

Na cidade em que o ódio artificialmente animado contra a Prússia 
levantou-se mais violentamente, a revolta contra a casa reinante era o 

início da Revolução. Seria errado imaginar que a propaganda inimiga era o 
único responsável pelo sentimento antiprussiano. Os métodos incríveis de 

nossos organizadores de guerra que reuniram, e enganaram, todo o 
Império em um sistema absolutamente louco de centralização em Berlim, 

foi a principal causa desse sentimento antiprussiano. 

 
O judeu era esperto demais para não perceber de que a campanha 

infame de pilhagem que ele organizou contra a nação alemã, sob o manto 
das sociedades de guerra, estava prestes a despertar oposição. Enquanto 

isso não chegasse a sua própria garganta, ele não tinha nenhum motivo 
para temer. Assim, ocorreu-lhe que não poderia haver melhor receita para 

evitar uma subida das massas dirigida ao desespero e exasperação, do 
que deixar a sua chama de raiva e direcionar-se em outra direção. 

 
Então veio a Revolução. 
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O judeu internacional, Kurt Eisner, começou a jogar a Baviera contra 
a Prússia. Deliberadamente objetivando o movimento revolucionário na 

Baviera contra o resto do Reich, ele não estava atuando o mínimo do 
ponto de vista da Baviera, mas como um encomendado da judiaria para 

fazê-lo. Ele explorou os instintos e desgostos existentes das pessoas da 
Baviera, dentro de suas possibilidades para desmembrar o alemão mais 

facilmente. O Reich, uma vez colocado em ruínas, teria facilmente caído 

ao bolchevismo. 
A arte dos agitadores bolcheviques em representar o avanço dos 

contingentes de libertação para pôr fim às repúblicas dos Comitês como 
uma vitória do militarismo prussiano sobre o antimilitarismo e elementos 

antiprussianos, deu frutos prósperos. Considerando que, na época das 
eleições para a Assembleia Legislativa da Baviera, Kurt Eisner tinha menos 

de dez mil seguidores em Munique e o Partido Comunista tinha menos de 
três mil, após o colapso da República de Comitês, as duas partes se 

fundem e chegam a quase um cem mil. 
 

Acho que, nunca na minha vida, comecei um trabalho mais impopular 
do que o que eu fiz na minha posição contra a incitação antiprussiana. Em 

Munique, durante o período de Comitês, a primeira reunião em massa 
ocorreu naquele ódio contra o resto da Alemanha, especialmente a 

Prússia, foi amarrada a tal calor frenético, que se um alemão do norte 

participasse de tal reunião, iria arriscar sua vida. Essas manifestações 
normalmente terminavam com gritos selvagens de “acabe com a 

Prússia!”, “abaixo com a Prússia!”, “guerra contra a Prússia!”. Um 
sentimento resumido no Reichstag alemão por um defensor brilhante dos 

interesses soberanos da Baviera, no grito de guerra: “prefiro morrer como 
um bávaro, que apodrecer como um prussiano!” 

A luta que eu tinha realizado, em primeiro lugar por mim e segundo, 
com o apoio dos meus camaradas de Guerra, foi agora realizada em 

quase, eu diria, como um dever sagrado do jovem movimento. Tenho 
orgulho de poder dizer hoje que nós, dependendo quase que 

exclusivamente dos nossos adeptos na Baviera, fomos responsáveis por 
colocar um fim lento, porém seguro, a essa combinação de loucura e 

traição. 
 

É evidente que a agitação contra a Prússia nada tinha a ver com o 

federalismo. Atividades federativas são mais inadequadas quando o seu 
objetivo é quebrar ou desmembrar outra confederação. Um verdadeiro 

federalista, para quem a concepção do Império Bismarck não é uma frase 
vazia, não poderia no mesmo fôlego desejar cortar partes do Estado 

prussiano, que foi criado e aperfeiçoado por Bismarck, nem podia apoiar 
publicamente tal aspiração separatista. É o mais inacreditável, já que a 

batalha travada por estes chamados federalistas era contra o elemento na 
Prússia, o que poderia pelo menos ser considerado como estando 

relacionados com a Democracia de novembro.  
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Suas calúnias e ataques não foram dirigidos contra os pais da 
Constituição de Weimar, que consistia principalmente de alemães sulistas 

e judeus, mas contra os representantes da velha Prússia conservadora, os 
próprios antípodas da Constituição de Weimar. Não devemos sentir 

nenhuma surpresa que eles estavam especialmente cuidadosos para não 
tocar nos judeus, mas isso talvez dê a chave para resolver todo o enigma. 

O objetivo do judeu era incitar os elementos “nacionais” alemães uns 

contra os outros, para colocar a Baviera conservadora contra a Prússia 
conservadora. E ele foi bem sucedido. 

 
No inverno de 1918, o antissemitismo começou a enraizar-se em toda 

a Alemanha. O judeu voltou aos seus velhos métodos. Com rapidez 
incrível, ele lançou a atenção para o movimento popular e começou uma 

nova cisão. Em levantar a questão ultramontane e nas contendas 
derivadas, como eram as coisas, a única possibilidade de ocupar a 

atenção popular com outros problemas, de modo a impedir que o ataque 
concentre-se nos judeus. Os homens que infectaram a nossa nação com 

essa questão nunca poderão reparar o mal que cometeram contra ela. O 
judeu certamente conseguiu seu objetivo, ele está encantado em ver 

católicos e protestantes lutando uns contra os outros, o inimigo de toda a 
humanidade Ariana ri em sua manga. 

As duas Igrejas cristãs estão olhando para essa poluição e destruição 

de uma vida nobre e exclusiva, concedida pela graça de Deus a esta terra, 
com os olhos indiferentes. Para o futuro do mundo, no entanto, a 

importância de tudo isso não é se protestantes batem em católicos, mas 
sim se o homem Ariano tem a mantem seus próprios ou morre. E ainda 

hoje, as duas confissões não estão lutando contra o destruidor da raça 
Ariana, mas sim mutuamente tentando aniquilar a outra. 

Na Alemanha, não é permitido promover uma luta contra 
ultramontantismo ou clericalismo como acontece em países puramente 

católicos, pois protestantes certamente tirariam uma nisso. A defesa, que 
os católicos em outros países iriam colocar contra os ataques de caráter 

político em seus líderes religiosos na Alemanha, uma vez que assumem a 
forma de um ataque do protestantismo contra o catolicismo. 

 
Quanto ao resto, os fatos falam por si. Os homens que em 1924, de 

repente descobriram que a principal missão do movimento nacionalista 

era uma luta contra o “ultramontanismo”, conseguiram quebrá-lo, mas 
sucessederam em dividir o movimento nacionalista. Devo acrescentar meu 

aviso, no caso de algum cérebro imaturo no movimento nacionalista 
imaginar que ele pode fazer o que Bismarck foi incapaz. Será o principal 

dever daqueles que lideram o movimento Nacional-Socialista se oporem 
absolutamente a qualquer tentativa de oferecer os serviços de seu 

movimento para qualquer luta e expulsar de suas fileiras aqueles que 
conduzem propaganda para esse objetivo. Por uma questão de fato, 

tivemos sucesso contínuo neste, durante o outono de 1923. 
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Os Estados da República Americana não fizeram a União, mas foi a 
União que criou a maior parte dos chamados Estados. Os direitos muito 

abrangentes concedidos aos vários territórios expressam não só o caráter 
essencial daquela União de Estados, mas estão em harmonia com a 

vastidão da área que eles cobrem, quase alcançando as dimensões de um 
continente. Assim, ao falar dos Estados da União Americana, não se pode 

referir a si como tendo soberania Estatal, mas como direitos desfrutando, 

ou melhor, talvez privilégios determinados e garantidos pela Constituição. 
Na Alemanha, no entanto, os Estados individuais eram originalmente 

Estados soberanos e o Império foi formado a partir deles. Mas a formação 
do Império não ocorreu em razão da vontade livre e igual cooperação dos 

Estados individuais, mas porque um Estado, a Prússia, conseguiu 
hegemonia sobre os outros. 

 
A grande diferença de tamanho de território entre os Estados 

alemães por si, impede qualquer comparação com a União Americana. 
Além disso, a diferença de tamanho entre o menor deles ou a maior, ou 

melhor, o maior deles, demonstra a desigualdade da realização e da 
participação na fundação do Império e na formação da confederação de 

Estados. Não se pode afirmar que a maioria dos Estados gosta muito de 
verdadeira “soberania”. 

Os direitos de soberania da qual os Estados renunciaram a fim de o 

Império ser possível receberam em uma pequena medida de sua própria 
vontade. Na maioria dos casos, eles eram ou inexistentes ou 

simplesmente perdidos sob a pressão de resistência superior da Prússia. O 
princípio seguido por Bismarck não era dar ao Estado apenas o que tinha 

sido tirado dos Estados menores, mas exigir dos Estados o que o Império 
absolutamente requereu. Mas é completamente errado atribuir esta 

decisão de Bismarck a qualquer convicção de sua parte de que o Estado 
foi adquirindo, assim, todos os direitos de soberania de todos os tempo 

que seriam exigidosde, pelo contrário, ele quis ir mais para o futuro, o que 
teria sido difícil de alcançar no momento. E a soberania do Estado tem, na 

realidade, aumentado continuamente em detrimento dos Estados. A 
passagem do tempo conseguiu o que Bismarck esperava que fosse 

conseguir. O colapso alemão e a destruição do Estado monárquico, 
necessariamente apressou-se para estes desenvolvimentos. 

 

A mesma causa desferiu um golpe duro para o caráter federativo do 
Reich, um golpe mais duro ainda estava impressionado com a aceitação 

das obrigações sob o Tratado de paz. 
Era natural e óbvio que os países perderam o controle de suas 

finanças e tiveram que renunciar para o Reich, a partir do momento em 
que o Reich, depois de ter perdido a guerra, submetido a obrigações 

financeiras que nunca foram considerados como sendo cobertas por 
contribuições dos Estados individuais. A nova decisão que levou o Reich a 

assumir as ferrovias e os serviços postais foi um passo necessário e 
progressivo na escravização gradual de nossa nação sob o tratado de paz. 
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O Império Bismarck era livre e desempedido. Não foi abatido pelas 
obrigações financeiras totalmente improdutivas, como a presente 

Alemanha de Dawes tem de levar em suas costas. Suas despesas foram 
limitadas a alguns itens absolutamente necessários de importância 

nacional. Era, portanto, bem capaz de fazer sem a supremacia financeira e 
viver com o dinheiro contribuído pelos Estados confederados e, 

naturalmente, o fato de que os Estados mantiveram seus direitos de 

soberania e tiveram relativamente pouco a pagar ao Império, contribuiu 
para a sua satisfação em serem membros do Império. Mas é tanto 

incorreto e desonesto querer fazer propaganda com a afirmação de que 
qualquer que seja a insatisfação que existisse, era imputável unicamente 

à servidão financeira sofrida pelos Estados nas mãos do Império. Não, isso 
não era realmente o caso. O declínio de alegria no pensamento do Império 

não deve ser atribuído à perda de direitos soberanos, mas sim o resultado 
da maneira miserável em que a nação alemã era então representada pelo 

seu Estado. 
Assim, o Estado hoje é forçado, por razões de autopreservação, a 

reduzir cada vez mais os direitos soberanos de cada país, não só do ponto 
de vista material em geral, mas em princípio também. Pois, vendo que ele 

está drenando as últimas gotas do sangue de seus cidadãos por sua 
política de aperto financeiro, ele é forçado a retirar até o último dos seus 

direitos a menos que esteja preparado para ver a chama do 

descontentamento geral até a rebelião. 
 

Nós Nacional-Socialistas, portanto temos que admitir o seguinte 
princípio básico: um poderoso Reich nacional, guardando e protegendo os 

interesses dos seus cidadãos no exterior, no sentido mais amplo, é capaz 
de oferecer liberdade em casa, então ele não precisa ter ansiedade para a 

solidez do Estado. Por outro lado, um governo nacional forte pode assumir 
a responsabilidade por grandes incursões sobre a liberdade dos indivíduos, 

bem como do Estado sem o risco de enfraquecer a ideia de Império. Se 
somente cada cidadão reconhecer que tais medidas são medidas que 

visam tornar esta nação grande. 
É um fato que todos os Estados do mundo estão se movendo na 

direção da unificação de sua política interna e a Alemanha não estará fora 
da disputa a este respeito. 

 

Entretanto, natural de certa medida de unificação especialmente na 
área das comunicações, pode parecer, é mais que mínimo dever dos 

Nacional-Socialistas trazer uma forte oposição contra tal desenvolvimento 
no Estado de hoje, dado que o único objeto destas medidas é cobrir e 

tornar possível uma política externa desastrosa. Pela simples razão de que 
o Reich de hoje se propõe a trazer em si as ferrovias, os serviços postais, 

finanças etc., por razões que não são de alta política nacional, mas a fim 
de ter em suas mãos os meios e as promessas para cumprimento de 

obrigações ilimitadas, os Nacional-Socialistas devem tomar todas as 
medidas que aparecem calculadas para bloquear e, se possível, evitar tal 

política. 
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Outra razão para se opor a centralização desse tipo é que o Reich 
judaico-democrata que se tornou uma verdadeira maldição para a nação 

alemã, está procurando tornar impotentes as objeções levantadas pelos 
Estados que não tão longe imbuíram o espírito da idade, esmagando-os 

até ao ponto de torná-los totalmente insignificante. 
 

Nosso ponto de vista tem sempre que ser de alta política nacional e 

nunca deve ser estreito ou particularista. Esta última observação é 
necessária, para que os nossos adeptos venham a imaginar que nós, 

Nacional-Socialistas pensariamos em negar que o Reich tem o direito de 
assumir uma soberania maior do que a dos Estados. Também nem deveria 

e nem poderia haver qualquer dúvida quanto a esse direito. Uma vez que 
para nós, o Estado em si é apenas uma forma enquanto o essencial é o 

que ele inclui, ou seja, a nação, o povo, é claro que tudo deve ser 
subordinado aos interesses do país e em particular, não podemos permitir 

que qualquer Estado único dentro da nação e do Reich (que representa a 
nação) desfrute de soberania política independente como um Estado. O 

nível da permição que membros da Confederação em manter legislações 
deve e será detido. Enquanto que continua ser possível, não temos o 

direito de saber se os estrangeiros continuam a duvidar da estabilidade do 
quadro do nosso olhar e tirar suas medidas em conformidade. 

A importância de cada Estado, no futuro, será mais no lado cultural. 

O monarca que mais fez pela reputação da Baviera não era um 
particularista obstinado com sentimentos anti-alemães, mas aquele que 

tinha tanta simpatia com a Alemanha quanto com a arte, Ludwig I. 
 

O Exército deve ser mantido estritamente além de todas as 
influências de cada estado. O futuro Estado Nacional-Socialista não deve 

cair no erro do passado em forçar o exército a realizar uma tarefa que não 
deve e nunca teve de ser atribuida a ele. O exército alemão não está lá 

com a finalidade de proporcionar uma escola para manter peculiaridades 
raciais, mas sim para ensinar todos os alemães a entender e seguir em 

frente com o outro. Tudo o que tende a divisões na vida da nação deve 
ser convertido pelo exército em uma união influênte. Deve tirar cada 

jovem acima do horizonte estreito da sua própria província e colocá-lo em 
seu lugar no seio da nação alemã. Ele deve aprender a olhar para as 

fronteiras não de sua casa, mas da sua pátria, pois são aqueles que ele 

terá que proteger um dia. É uma loucura, portanto, permitir que o jovem 
alemão fique em sua casa, mas uma coisa boa é mostrar-lhe a Alemanha 

durante o tempo de seu serviço militar. Isto é ainda mais essencial hoje, 
uma vez que os jovens alemães não viajam e assim ampliam seu 

horizonte como uma vez faziam. 
As doutrinas do Nacional-Socialismo não são destinadas a servir os 

interesses políticos das províncias da Confederação, mas liderar a nação 
alemã. Elas devem determinar a vida de toda uma nação e remoldá-la. 

Elas devem, portanto, imperiosamente reivindicar o direito de romper 
fronteiras, elaboradas de acordo com os acontecimentos políticos que 

rejeitamos. 
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XI 
 

PROPAGANDA E ORGANIZAÇÃO 

 
 

A propaganda deve correr em antecedência de organização e 

conquistar o material humano com o qual a organização visa trabalhar. Eu 
sempre fui um inimigo da organização precipitada e pedante, pois essa é 

capaz de levar a resultados mecânicos mortos. Por esta razão, é melhor 
permitir uma impressão a ser transmitida a partir de um centro por meio 

de propaganda durante um período e depois pesquisar e analisar 
cuidadosamente através de líderes entre o material humano, que tenha 

sido montado. Muitas vezes vai ocorrer que homens que não mostram 
capacidades óbvias no início virão a se tornar líderes natos. 

 
É completamente errado imaginar que a abundância de 

conhecimentos teóricos é necessariamente uma prova característica das 
qualidades e energias necessárias para a liderança. O contrário é 

frequentemente o caso. 
Um grande teórico é raramente um grande líder. Um agitador é muito 

mais provável que possua essas qualidades, o que será uma notícia 

desagradável para aqueles que trabalham em uma questão é meramente 
científico. Um agitador que é capaz de comunicar uma ideia para as 

massas tem de ser um psicólogo mesmo que ele não passe de um 
demagogo. Ele sempre será melhor como um líder que o teórico da 

reforma que não sabe nada sobre os homens, porque a liderança significa 
capacidade de mover massas de homens. O talento para produzir ideias 

não tem nada em comum com a capacidade de liderança. Mas a união do 
teórico, organizador e líder em um homem são os fenômenos mais raros 

nesta terra, nela consiste a grandeza. 
Já descrevi a atenção que eu dei a propaganda nos primeiros dias do 

movimento. Sua função era para inocular um pequeno núcleo de homens 
com a nova doutrina de modo a dar forma ao material de que os primeiros 

elementos de uma organização podem ser formados mais tarde. No 
processo, os objetivos da propaganda superam os de organização. 

 

O trabalho que a propaganda tem a fazer é continuar a ganhar 
adeptos à ideia, enquanto a preocupação de todo o corpo da organização 

deve ser tornar os melhores adeptos em membros ativos do partido. Não 
há necessidade de propaganda que se preocupe sobre o valor de cada um 

de seus estudiosos, quanto à eficiência, capacidade, inteligência ou 
caráter, que é a tarefa de organização para selecionar cuidadosamente 

para fora da massa, qualquer que possa realmente conduzir ao triunfo do 
movimento. 
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A primeira tarefa da propaganda é ganhar os homens para a 
organização que vem, o da organização é fazer com que os homens 

realizem a propaganda. A segunda tarefa da propaganda é perturbar as 
condições existentes por meio da nova doutrina, cuja organização é a luta 

pelo poder a fim de por garantia no sucesso final para a doutrina. 
Uma das muitas tarefas da organização é ver que nenhum sinal de 

desunião se arrasta na adesão do movimento, causa divisões e assim leva 

ao enfraquecimento do trabalho do movimento e também que o espírito 
de luta não desfalece, mas é continuamente renovado e fortalecido. Para 

este fim, os membros não devem ser multiplicados indefinidamente, pois 
a energia e ousadia só existem em uma parcela da humanidade, um 

movimento cuja organização não estabelece limites para ela, um dia 
necessariamente tornaria-se fraco. 

Portanto, é essencial, mesmo que apenas para fins de 
autopreservação, que enquanto ela mantem seu sucesso, um movimento 

deve parar de adumentar seus membros e exercerá daqui em diante a 
maior cautela, e somente após análise aprofundada, considerará 

aumentar sua organização. Só por esta via manter-se-á a suma do 
movimento fresca e saudável. É preciso fazer com que essa suma 

continue a ter controle exclusivo do movimento, ou seja, decide sobre a 
propaganda que está a conduzir ao reconhecimento universal e, estando 

na posse de todo o poder, exerce as operações necessárias para a 

realização prática de seus ideais. 
 

Como controlador de propaganda para o partido, tive o cuidado de 
não apenas preparar o terreno para a futura grandeza do movimento, mas 

trabalhei em princípios muito radicais de modo que o melhor material foi 
introduzido na organização. O mais radical e emocionante que minha 

propaganda era, mais afugentou personagens fracos e vacilantes e 
impediu sua penetração no núcleo interior da nossa organização. E tudo 

isso foi para o bem. 
Até meados de 1921, essa atividade criativa suficiente não fez nada 

senão bem ao movimento. Mas, no verão daquele ano, alguns eventos 
tornaram-se óbvios de que a organização não conseguia manter o ritmo 

com a propaganda, cujo sucesso parecia gradualmente mais evidente. 
 

Nos anos de 1919 e 1920, o movimento tinha um comitê no controle 

dele, eleito pelos membros da assembleia. Esse comitê, comicamente 
suficiente, encarna o próprio princípio contra o qual o movimento lutou 

mais intensamente, principalmente o parlamentarismo. 
Eu me recuso a tolerar tal loucura e depois de um tempo muito curto, 

deixei de frequentar as reuniões da comissão. Eu fiz minha propaganda 
para mim e pronto. Eu me recusei a permitir que qualquer ignorante se 

intrometesse com qualquer outro assunto. Da mesma forma, me abstive 
de interferir com os outros em seus departamentos. 
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Assim que foram adotadas as novas regras, eu me estabeleci como 
presidente do partido e então adquiri a autoridade e os direitos 

necessários que o acompanhavam, toda essa loucura chegou a um fim 
imediato. As decisões da comissão foram substituídas pelo princípio da 

responsabilidade absoluta. O presidente é responsável por todo o controle 
do movimento. 

Este princípio tornou-se gradualmente reconhecido dentro do 

movimento como sendo natural, pelo menos tanto quanto o controle do 
partido estava em causa. 

A melhor maneira de dissolver as comissões que não faziam nada ou 
simplesmente fabricaram recomendações impraticáveis, era as por para 

fazer algum trabalho real. Foi engraçado ver como os membros 
silenciosamente desapareciam e, de repente, estavam longe de ser 

encontrados! Isso me lembrou de nossa grande instituição do mesmo tipo, 
o Reichstag. Quão rapidamente todos iriam evaporar se fosse para fazer 

alguns trabalhos reais em vez de apenas falar, especialmente se cada 
membro fosse pessoalmente responsabilizado por todo o trabalho que fez! 

 
Em dezembro de 1920, adquirimos o Völkischer Beobachter. Este 

trabalho que, como o próprio nome sugere, era geralmente destinado ao 
consumo popular, viria a ser o órgão do NSDAP. Em primeiro lugar, 

verificou-se duas vezes por semana, mas no início de 1923, tornou-se um 

papel por dia e, no final de agosto, começou a aparecer na sua grande 
forma posterior bem conhecida. 

O Völkischer Beobachter era um assim chamado órgão “popular” com 
todas as vantagens e, ainda mais, as falhas e fraquezas inerentes às 

instituições populares. Excelente embora seu conteúdo fizesse sua gestão 
ser impossível como uma proposta de negócio. A ideia subjacente é que 

ele deve ser mantido por subscrição popular que não se percebe que teria 
que fazer o seu caminho na competição com os demais e que seria 

indecente esperar as inscrições de bons patriotas cobrirem erros e 
negligência no lado do negócio de uma empresa. 

Eu fiz um grande esforço na hora de alterar estas condições, o perigo 
de que eu logo reconheci. Em 1914, durante a Guerra, conheci Max 

Amann que agora é o diretor geral de negócios do partido. No verão de 
1921, eu convidei meu antigo camarada de regimento que encontrei por 

acaso um dia, e pedi-lhe para se tornar gerente de negócios para o 

movimento. Depois de longa hesitação, pois ele já tinha uma boa posição 
com perspectivas, ele consentiu, mas com a condição de que ele não 

devia estar à mercê de comitês de incompetentes, ele devia ter de 
responder a um único mestre e um apenas. O que realmente aconteceu 

foi que alguns homens foram levados para aos funcionários que 
anteriormente tinham sido anexados ao Partido do Povo da Baviera, mas o 

seu trabalho mostrou que eles tinham excelentes qualificações.  
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O resultado deste experimento foi eminentemente bem sucedido. Foi 
devido a esse reconhecimento honesto e franco das qualificações reais de 

um homem que o movimento conquistou os corações de seus funcionários 
com mais rapidez e certeza do que tinha sido o caso antes. Mais tarde, 

eles se tornaram e permaneceram bons Nacional-Socialistas, não somente 
em palavra, e eles provaram que pelo trabalho sólido, estável e consciente 

que eles realizaram no serviço do novo movimento. 

 
No decorrer de dois anos, eu trouxe meus pontos de vista cada vez 

mais em operação e hoje, na medida em que a liderança em chefia está 
em causa, eles possuem estabilidade como a solução mais natural. 

O sucesso óbvio deste sistema foi mostrado em 9 de novembro de 
1923. Quatro anos antes, quando eu entrei no movimento, não havia 

sequer um carimbo de borracha. Em 9 de novembro de 1923, o partido foi 
dissolvido e seus bens confiscados. A soma total obtida por todos os 

objetos e papel somaram mais de 170 mil marcos de ouro. 



 
Adolf Hitler 

152 

XII 
 

A QUESTÃO DOS SINDICATOS 

 
 

O rápido crescimento do movimento obrigou-nos a adotar em 1922 

uma atitude em relação a uma questão que é ainda hoje não totalmente 
clara. Em nossos esforços para estudar os métodos mais rápidos e fáceis 

pela qual o movimento pudesse penetrar a ouvir das massas, estavamos 
continuamente encarados pela objeção de que o trabalhador nunca 

poderia ligar-se totalmente a nós se seus interesses profissionais e 
econômicos eram vistos por homens com outras opiniões estranhas a 

nossa e sua organização política estava nas mãos deles. 
 

Na primeira parte, escrevi sobre a natureza, objetivos e também a 
necessidade dos sindicatos. Eu dei-lhes o meu parecer que, a não ser por 

meio de medidas estatais (que geralmente levam a nada) ou por um novo 
ideal de educação, a atitude do empregador para o trabalhador sofreu 

uma mudança, este último não teria nenhuma alternativa se não 
empreender a defesa dos seus próprios interesses, apelando aos seus 

direitos iguais como parte contratante na vida econômica. Eu passei a 

dizer que essa ação defensiva invadiu toda a comunidade nacional se, em 
razão disso, as injustiças sociais envolvendo ferimentos graves para a vida 

da comunidade não poderiam ser evitadas. Eu disse ainda, que a 
necessidade de os sindicatos deve ser tomada como concedida desde que 

os empregadores incluídos entre seus números de homens que tinham de 
si mesmos nenhum sentimento de obrigação social ou mesmo para os 

direitos mais elementares da humanidade. 
No presente momento, estou convencido de que os sindicatos não 

podem ser dispensados. Na verdade, eles estão entre as instituições mais 
importantes na vida econômica da nação. 

 
O nosso movimento que visa o Estado Nacional-Socialista para o 

povo, pode entreter dúvidas de que cada instituição futura desse Estado 
deva ser enraizada no próprio movimento. É o maior dos erros imaginar 

que a posse do poder por si só permitirá que qualquer reorganização 

definitiva seja realizada do nada, sem a ajuda de uma equipe de homens 
que foram treinados previamente no espírito da origanizalçao. Aqui 

também, o princípio brm enfatiza que o espírito é sempre mais importante 
do que a forma, que pode ser criada rapidamente. 

Assim, ninguém poderia repentinamente do nada propor o projeto de 
uma nova Constituição e esperar ser capaz de “introduzir” com um 

decreto de cima. Pode até ser tentado, mas o resultado não sobreviveria, 
certamente seria um natimorto. Lembro-me da origem da Constituição de 

Weimar e a tentativa de impingir uma nova constituição e uma nova 
bandeira na nação alemã, nenhum deles tem qualquer ligação com nada 

conhecido em nosso país durante a última metade do século. 
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O Estado Nacional-Socialista deve evitar todas essas experiências. Ele 
deve crescer de uma organização que funciona há tempos. Por isso, o 

movimento Nacional-Socialista deve reconhecer a necessidade de possuir 
uma organização sindical própria. 

Qual deve ser a natureza de um sindicato Nacional-Socialista? Qual é 
a nossa tarefa e quais são os seus objetivos? 

Este não é um instrumento de luta de classes, mas um defesa e 

representação dos trabalhadores. O Estado Nacional-Socialista não 
conhece classes, mas em um sentido político, apenas cidadãos com 

direitos absolutamente iguais e obrigações iguais e lado a lado consigo, 
sujeitos absolutamente sem direitos no sentido político. 

O objetivo primário do sistema de sindicatos não é lutar em uma 
guerra de classes, mas o marxismo forjou-os num instrumento para a sua 

própria luta de classes. O marxismo criou a arma econômica que o judeu 
internacional emprega para destruir a base econômica de Estados 

nacionais independentes e livres, para arruinar sua indústria e comércio 
nacional. Seu objeto é tornar nações livres em escravas do mundo judaico 

das finanças que não conhece fronteiras de Estado. 
 

Nas mãos do sindicato Nacional-Socialista, a greve não é um 
instrumento para arruinar a produção da nação, mas para aumentá-la e 

fazer com que ela flua, lutando contra todas as falhas que, por seu caráter 

anti-social, impedem a eficiência nos negócios e a vida de toda a nação. 
O trabalhador Nacional-Socialista deve estar ciente de que a 

prosperidade da nação significa felicidade material para si mesmo. 
O empregador Nacional-Socialista deve estar ciente de que a 

felicidade e contentamento dos seus trabalhadores é um elemento 
essencial para a existência e o desenvolvimento de sua própria grande 

empresa. 
 

Não faz sentido ter um sindicato Nacional-Socialista lado a lado com 
outros sindicatos. Ele deve estar profundamente convencido da 

universalidade da sua missão bem como a obrigação resultante. Não ser 
interferênte em outras instituições com objetivos semelhantes e talvez 

hostis e estar pronto para proclamar a sua própria individualidade 
essencial. Não pode haver comprometimento com aspirações similares. 

Seu direito absoluto de autonomia deve ser mantido. 

 
Havia e ainda há muitos argumentos contra os nossos próprios 

sindicatos fundadores. Sempre recusei-me a considerar experimentos que 
festavam fadados ao fracasso desde o início. Eu devia ter considerado um 

crime tomar do trabalhador a porção do seu salário suado para pagar uma 
instituição que eu não estava completamente convencido que seria de 

utilidade para seus membros. Nossa ação, em 1922, foi baseada nessas 
opiniões. Outros, aparentemente, sabiam melhor e começaram os 

sindicatos. Mas não demorou muito para que eles desaparecessem, de 
modo que no final, eles estavam na mesma posição que nós mesmos. A 

diferença era que não haviamos traído nem nós, nem os outros. 
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XIII 
 

POLÍTICA ALEMÃ DE ALIANÇAS PÓS-GUERRA 

 
 

A inconstância do Reich no domínio da política externa e sua 

incapacidade de seguir os princípios corretos em sua política de alianças 
não só continuou após a Revolução, mas também continuou de forma 

pior. Pois, se antes da Guerra, confusão de ideias na política podem ser 
tomadas como a primeira causa da má liderança do Estado nos assuntos 

externos. Após a guerra, por outro lado, era intenção honesta que estava 
faltando. Era óbvio que o partido que havia alcançado seus objetivos 

destrutivos por meio da revolução, não estaria interessado em uma 
política de alianças cujo objeto era a reconstrução do Estado alemão livre. 

Enquanto o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães 
era apenas pequeno e pouco conhecido da sociedade, os problemas da 

política externa pareciam de importância inferior aos olhos de muitos dos 
nossos adeptos. E de fato, uma preliminar essencial para a luta pela 

liberdade exterior é a remoção das causas da nossa ruína e a destruição 
daqueles que estão lucrando com isso. 

Mas a partir do momento em que a sociedade pequena e 

insignificante ampliou sua esfera de atuação e alcançou a importância de 
uma grande associação, rapidamente tornou-se necessário tomar nota dos 

desenvolvimentos na política externa. Tivemos que decidir sobre princípios 
que não só deviam estar em contradição com nossos pontos de vista 

fundamentais, mas realmente deviam ser uma expressão deles. 
 

A ideia essencial e básica que está sempre diante de nós ao 
considerar esta questão, é que a política externa é apenas um meio para 

um fim. Mas o fim é exclusivamente o incentivo de nossa própria 
nacionalidade. Nenhuma sugestão de política externa pode ser solicitada 

por qualquer consideração que não seja o seguinte: será que ajudará ou 
prejudicará nossa nação, agora ou no futuro? 

 
Temos que considerar ainda, que a questão da recuperação de 

territórios que uma nação e Estado perderam é sempre, em primeiro 

lugar, a de recuperar o poder político e independência para a Pátria. 
Também, nesse caso, os interesses dos territórios perdidos devem ser 

impiedosamente ignorados em relação ao de recuperar a liberdade da 
Pátria. A libertação de estilhaços oprimidos e cortados de uma raça ou das 

províncias de um império não é afetada em razão de qualquer desejo da 
população oprimida ou de um protesto por aqueles que permanecem, mas 

por todos os meios de poder ainda é possuído pelo restante da Pátria, que 
já foi comum a todos. 
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Não é por protestos inflamados que as terras oprimidas são trazidas 
de volta para os braços de um Reich comum, mas por uma espada 

sempre pronta a atacar. É tarefa dos líderes de uma nação, em sua 
política interna, forjar a espada. Em sua política externa, devem visar o 

trabalho de forja e devem procurar camaradas. 
 

Na primeira parte deste volume, descrevi a indiferença da nossa 

política de alianças antes da guerra. Em vez de uma política territorial 
saudável dentro da Europa, nossos líderes políticos preferiram a das 

colônias e comércio. Este foi o mais mal concebido, pois assim eles 
esperavam de escapar de ter que tomar a decisão pelas armas. O 

resultado dessa tentativa foi a de que, enquanto esperavam sentar-se em 
todos os bancos, eles caíram como geralmente acontece, entre todos eles, 

e a Guerra Mundial foi a vingança definitiva imposta sobre o Império por 
sua má liderança. O caminho certo teria sido fortalecer o poder do império 

no continente ao conquistar novo território na Europa. 
Mas desde que os pais da loucura do nosso Parlamento democrático 

se recusaram a considerar qualquer esquema regular de preparação para 
a guerra, qualquer plano para a aquisição de terras na Europa foi jogado 

por cima e, por sua preferência por uma política de colônias e comércio, 
sacrificaram a (então possível) aliança com a Inglaterra ao mesmo tempo 

em que deixaram de buscar o apoio da Rússia, o curso lógico. Finalmente, 

eles tropeçaram na Guerra Mundial, abandonado por todos, menos pela 
dinastia dos Habsburgos de mau agouro. 

 
A tendência histórica da diplomacia britânica, a única contrapartida 

que na Alemanha era a tradição do exército prussiano, era que desde o 
exemplo dado pela rainha Elizabeth, dirigido deliberadamente no sentido 

de prevenir todos os meios possíveis a ascensão de qualquer potência 
europeia além do padrão geral de grandeza e dividi-lo por um ataque 

militar, se necessário. Os meios utilizados pela Inglaterra para esse efeito 
variaram de acordo com a situação e a tarefa imposta, mas a vontade e 

determinação eram sempre as mesmas. A independência política das ex- 
colônias norte-americanas, levou, como o passar do tempo, a esforços 

poderosos para obter uma certeza de apoio no continente europeu. 
 

Assim, após a Espanha e os Países Baixos terem afundado de serem 

grandes potências, as forças do Estado britânico estavam concentradas 
contra o crescente poder da França até que finalmente, com a queda de 

Napoleão, o medo da hegemonia do poder militar que era o mais perigoso 
de todos para a Inglaterra, quebrou para o bem e para todos. 

A mudança de direção para o estadista britânico contra a Alemanha 
foi um processo lento, porque a Alemanha, devido à sua falta de unidade 

nacional, não apresentou nenhuma ameaça visível para a Inglaterra. De 
1870 a 1871, no entanto, a Inglaterra já havia adotado sua nova atitude.  
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Suas hesitações, resultantes da importância dos Estados Unidos na 
economia mundial bem como pelo desenvolvimento da Rússia como um 

poder, infelizmente, não foram transformadas em vantagem pela 
Alemanha, com o resultado que a tendência histórica da diplomacia 

britânica, tornaram-se cada vez mais firmemente estabelecidas. 
A Inglaterra considerou a Alemanha como o Poder cuja ascendência 

no comércio e, portanto, na política mundial, era consequência de sua 

enorme industrialização e estava se tornando uma ameaça séria. A 
conquista do mundo por “invasão pacífica” da qual nossos estadistas 

pensavam ser a última palavra da sabedoria, foi selecionado por políticos 
britânicos como base para organizar a resistência. O fato de que esta 

resistência assumiu a forma de um ataque totalmente organizado, era 
inteiramente consistente no carater com sentido de Estado, cujo objetivo 

não era a manutenção de uma paz mundial questionável, mas o 
estabelecimento da dominação mundial britânica. O fato da Inglaterra 

empreguar como seus aliados todos os Estados que podiam ser úteis no 
sentido militar, foi igualmente consistente com a sua previsão tradicional 

de estimar a força dos seus oponentes, bem como seu conhecimento dos 
seus próprios pontos fracos em qualquer dado momento. Isso não pode 

ser chamado de “falta de escrúpulos”, uma vez que para organizar uma 
guerra de forma tão completa, não deve se julgar por padrões heróicos, 

mas por sua idoneidade para a ocasião. É tarefa da diplomacia fazer com 

que uma nação não vá heroicamente, mas seja mantida por meios 
práticos. Em seguida, cada estrada que leva a isso é a certa e não segui-la 

é, obviamente, um crime de negligência flagrante do dever. 
 

Quando a Alemanha ficou revolucionária, todo o medo da ameaça de 
dominação mundial pela Alemanha acabou, tanto quanto concernia o 

estadista britânico. Não era o interesse da Inglaterra que a Alemanha 
devesse ser inteiramente obliterada do mapa da Europa. Pelo contrário, o 

colapso com medo de novembro de 1918, colocou o rosto da diplomacia 
britânica faze com uma nova situação que foi imediatamente descoberta 

ser possível: Alemãnha destruída e França, o mais forte poder político no 
continente europeu. A limpeza da Alemanha como uma potência no 

continente apenas traria lucro para os inimigos da Inglaterra e ainda, 
entre novembro de 1918 e verão de 1919, a diplomacia britânica não 

estava em posição de alterar sua atitude uma vez que tinha explorado as 

forças do sentimento do público mais completamente do que nunca 
durante a Guerra. 

Além disso, a fim de evitar que o poder da França torna-se 
demasiado grande, a única política possível para a Inglaterra era a 

participação na cobiça da França por roubo. Na verdade, a Inglaterra não 
conseguiu alcançar que ela visava quando ela foi para a guerra. 

 
A ascensão de uma potência europeia para além da relação de forças 

no sistema de Estado continental da Europa, não tinha sido impedida. Na 
verdade, foi solidamente estabelecida. 
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A posição da França hoje é única. Ela é a primeira potência no sentido 
militar, sem rival sério no continente, suas fronteiras são praticamente 

seguras contra Itália e a Espanha, ela está protegida contra a Alemanha 
pela impotência da Pátria, sua longa extensão costeira está colocada ante 

aos nervos expostos do Império Britânico. 
O desejo permanente da Inglaterra é manter um equilíbrio de poder 

entre os Estados da Europa entre si, uma vez que parece ser uma 

condição necessária para a hegemonia britânica no mundo. 
O desejo permanente da França é impedir a Alemanha se tornar uma 

potência contínua, manter um sistema de pequenos Estados na Alemanha, 
mais ou menos iguais entre si no poder e sem uma liderança unificada. 

Ela quer manter a margem esquerda do Reno como uma garantia para a 
criação e garantia de sua hegemonia na Europa. O objetivo final da 

diplomacia francesa estará em eterna contradição com as tendências 
finais da diplomacia britânica. 

 
Não há moldes existentes para qualquer estadista britânico, 

americano ou italiano que poderia ser designado como “pró-alemão”. 
Todos os ingleses em sua capacidade como estadista é britânico em 

primeiro lugar e o mesmo acontece com cada americano. E nenhum 
italiano estaria disposto a promover qualquer outra coisa além de política 

pró-italiana. Qualquer pessoa, portanto, que espere construir alianças com 

as nações estrangeiras contando com pró-germanismo entre os estadistas 
de outros países, ou é um idiota ou não é homem de verdade. Para fins 

práticos no momento, devemos buscar uma resposta para as seguintes 
perguntas: por que os Estados, até agora não estão vitalmente 

preocupados pelo fato de que devido à extinção completa de uma Europa 
Central alemã, o poder militar e econômico da França alcança uma 

posição de hegemonia absoluta e predominante? Que Estados, tendo em 
vista suas próprias condições de existência e sua política tradicional até 

então, considerão tal desenvolvimento uma ameaça para seu futuro? 
Nós devemos ser absolutamente claros sobre o fato de que a França 

é a inimigo permanente e inexorável da nação alemã, a chave para a sua 
política externa será sempre seu desejo de possuir a fronteira do Reno 

garantir aquele rio para si mesma, mantendo o alemão em ruínas. 
A Inglaterra não quer a Alemanha como potência mundial, a França 

não quer a Alemanha como uma potência em qualquer coisa! Uma 

diferença muito essencial. Nós hoje, no entanto, não estamos lutando por 
um lugar como uma potência mundial, mas temos que lutar para a 

existência de nossa Pátria, para a nossa unidade nacional e o pão de cada 
dia das nossas crianças. Deste ponto de vista, apenas dois Estados 

sobram para nós: Inglaterra e Itália. 
A Inglaterra não deseja uma França cujo poder militar, sem restrições 

pelo resto da Europa, possa cobrir uma política que um dia provavelmente 
vá contra os interesses britânicos. A predominância militar da França 

pressiona dolorosamente o coração do Império mundial da Grã-Bretanha. 
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Nem a Itália pode desejar qualquer reforço de posição de poder da 
França na Europa. O futuro da Itália sempre dependerá de 

desenvolvimentos que afetam a bacia do Mediterrâneo, territorialmente. 
Seu motivo para entrar na guerra não era o desejo de engrandecer a 

França, mas sua determinação de dar o golpe mortal ao seu rival odiado 
do Adriático. Qualquer aumento da força francesa no continente significa 

restrições para o futuro da Itália e ela não se engana ao pensar que as 

relações nacionais de forma alguma excluam rivalidades. 
Consideração fria e cautelosa mostra que esses dois Estados, 

Inglaterra e Itália, cujos interesses próprios mais naturais estão 
minimamente em oposição às condições essenciais para a existência da 

nação alemã e são de fato, de certa forma, idênticos a eles mesmos. 
 

Pode qualquer país aliar-se com a Alemanha como ela é hoje? Não. 
Nenhum poder que respeita sua dignidade e espera tirar de alianças algo 

mais do que enxerto por políticos gananciosos vai aliar-se com a 
Alemanha em sua condição atual, na verdade, ela não poderia fazê-lo. 

Nossa atual incapacidade de alianças é a principal razão pela qual a 
gangue de inimigos ladrões une a todos. 

 
Ainda menos é do interesse da política de Estado britânico que a 

Alemanha deva ser mais humilhada, tal desenvolvimento é de grande ao 

interesse dos judeus das finanças internacionais. Em contraposição aos 
interesses do bem-estar do Estado britânico, os judeus das finanças 

desejam não só perpetuar a humilhação econômica da Alemanha, mas 
também sua escravização política completa. Portanto, o judeu é o grande 

agitador para a destruição da Alemanha. 
A tendência do pensamento da judiaria é claro. É a bolchevização da 

Alemanha, isto é, para apodrecer a inteligência nacional alemã e assim 
esmagar as forças de trabalho alemão sob o jugo do mundo judaico das 

finanças como uma preliminar para estender largamente o plano judaico 
de conquistar o mundo. 

Na Inglaterra, como na Itália, a divergência de opiniões entre os 
estadistas vendidos e as demandas do mundo financeiro judaico é óbvia, 

muitas vezes de fato, grosseiramente aparente. 
É somente na França que há um acordo íntimo entre as intenções da 

bolsa de valores, representada pelos judeus, e os desejos dos 

governantes daquele país que são chauvinistas por natureza. Essa 
identidade constitui um perigo enorme para a Alemanha e é a razão pela 

qual a França é de longe, o mais terrível inimigo da Alemanha. 
 

É claro, não é fácil para nós do movimento Nacional-Socialista 
imaginar a Inglaterra como um possível futuro aliado. Nossa imprensa 

judaica conseguiu uma e outra vez a concentração do ódio na Inglaterra e 
muitos bobos alemães vão rapidamente à opinião preparada pelos judeus, 

conversando sobre a “reestruturação” da Marinha, protestaram contra a 
perda de nossas colônias e sugeriram que devemos recuperá-los.  
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Assim, eles forneceram o material para o malandro judeu entregar a 
seus parentes na Inglaterra, para uso como propaganda. Agora deve a 

ocorrer em nossos tolos políticos burgueses, que o que nós devemos de 
lutar agora não é por “poder marítimo”. Mesmo antes da guerra, era 

loucura usar nossa força nacional para tais objetos sem garantir primeiro 
nossa posição na Europa. Uma aspiração desse tipo é uma daquelas 

estupidezes que na política vão pelo nome de crimes. 

Devo mencionar um passatempo particular que o judeu montou com 
particular habilidade durante os últimos anos: Tirol do Sul. Os judeus e os 

legitimistas de Habsburgo têm o maior interesse em obstruir uma política 
de aliança com a Alemanha que no futuro pode levar à ressurreição de 

uma pátria alemã independente. Não foi carinho por Tirol do Sul que 
causou a propaganda em seu favor, porque ela fez a esse país mais mal 

do que bem, senão o medo de um possível entendimento entre a 
Alemanha e a Itália. 

Sim. Tirol do Sul! 
Eu gostaria de dizer que eu era um daqueles que no momento em 

que o destino de Tirol do Sul foi decidido, ou seja, de agosto de 1914 a 
novembro de 1918, foi quando o país estava sendo defendido na prática 

pelo exército. Lutei por todo esse período, não para que Tirol do Sul 
devesse ser perdida, mas que assim como todos os outros países 

alemães, devesse ser preservada para a Pátria. Tirol do Sul, 

naturalmente, não estava garantida para a Alemanha pelos discursos 
mentirosos e inflamatórios de parlamentares inteligentes no Vienna 

Rathaus Square ou ante ao Feldherrnhalle em Munique, mas 
exclusivamente pelos batalhões de frente. Foi o povo que rompeu nessa 

frente quem traiu Tirol do Sul, assim como todos os outros distritos 
alemães. 

Deve ser bem entendido que as terras perdidas nunca serão 
reconquistadas pelos apelos solenes ao bom Deus, nem por esperanças 

piedosas em qualquer Liga das Nações, mas apenas pela força das armas. 
 

A parte vergonhosa de tudo isso é que os próprios faladores não 
acreditam que qualquer coisa possa ser adquirida por seus protestos. Eles 

próprios sabem muito bem quão inofensivos e sem esperança são seus 
caminhos divagantes. Eles fazem isso só porque é mais fácil agora 

conversar sobre a recuperação de Tirol do Sul do que há um tempo era 

lutar para mantê-lo. Cada um acerta um pouco. Oferecemos nosso sangue 
para si, agora esse povo aguça seus narizes. 

 
Se a nação alemã parar a podridão que ameaça a Europa, não deve 

cair nos erros do período pré-guerra e fazer o Criador e o resto do mundo 
de inimigos, mas deve determinar quem são seus adversários mais 

perigosos a atacá-los com toda a sua força concentrada. Se a Alemanha 
agir assim, a raça vindouraa perceberá nossas grandes necessidades e 

ansiedades e ainda mais admirará nossa amarga determinação quando vir 
o brilhante sucesso que resultará dele. 
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Foi a ideia fantasiosa de uma aliança com a carcaça morta do Estado 
Habsburgo que arruinou a Alemanha. Hoje, sentimentalismo fantástico no 

manuseio das possibilidades da política externa é o melhor meio para 
prevenir nossa subida novamente por todo o tempo. 

 
O que os nossos governos fazem para mais uma vez infundir espírito 

de independência orgulhoso, viril desafio e ódio indignado nesta nação? 

Em 1919, quando a nação alemã estava sobrecarregada com o 
Tratado de Paz, não havia justificativa na esperança de que esse 

documento de opressão ajudaria no clamor pela libertação da Alemanha. 
Aconteceu por vezes que os tratados de paz cujas condições batem em 

cima de uma nação como flagelos, soam a primeira trombeta da 
ressurreição que segue. 

Quanto poderia ter sido feito do Tratado de Versalhes? Cada ponto 
pode ter sido queimado no cérebro e os sentimentos da nação, até que 

finalmente a vergonha comum e o ódio comum teriam se tornado um mar 
de chamas de fogo nas mentes de sessenta milhões de homens e 

mulheres, fora da massa incandescente, uma vontade de aço teria surgido 
e um grito: nós estaremos armados mais uma vez! 

Cada oportunidade foi perdida e nada foi feito. Quem saberá que o 
nosso país não é o que deveria, e poderia, ser? 

Uma nação numa posição como a nossa, não será considerada apta a 

alianças a menos que o governo e a opinião pública determinem-se a 
cooperar em proclamar e defender sua vontade de lutar pela liberdade. 

O grito de uma nova frota de guerra, restauração de nossas colônias 
etc., é obviamente mera conversa fiada, uma vez que não contêm 

nenhuma ideia de possibilidade prática. Consideração calma mostra isso 
de uma só vez. Aqueles que protestam estão, portanto, esgotados em 

manifestações nocivas contra o Criador e o resto do mundo e se 
esquecem do primeiro princípio que é essencial para todo o sucesso: o 

que fazes, faças completamente. Gritando contra cinco ou dez Estados, 
deixamos de concentrar todas as forças da vontade e física nacional para 

um golpe no coração do nosso inimigo mais fervoroso, e nós estamos 
sacrificando a possibilidade de adquirir força por meio de alianças para a 

luta final. É aí onde há uma missão para o movimento Nacional-Socialista. 
Devemos ensinar nosso povo a passar por ninharias e olhar para o que é 

grande, não para dividir por conta de questões secundárias e nunca 

esquecer que o objetivo para o qual temos de lutar hoje é a pura 
existência da nossa nação, e um inimigo de quem temos de atacar é 

sempre a força que está nos roubando essa existência. 
Além disso, a nação alemã não tem o direito moral para reclamar da 

atitude adotada pelo resto do mundo até que tenha punido os criminosos 
que venderam e traíram seu próprio país. 

 
Acaso é concebível que aqueles que representam os verdadeiros 

interesses das nações com as quais uma aliança é possível, serão capazes 
de seguir suas opiniões contra a vontade do inimigo mortal dos Estados 

nacionais livres?  
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Será que, por exemplo, as forças da tradição da diplomacia na 
Inglaterra quebram ou não a influência avassaladora dos judeus? Esta é 

uma pergunta muito difícil de responder. Ela depende de muitos fatores 
para uma decisão final a ser proferida. 

 
A luta travada pela Itália fascista contra as três principais forças dos 

judeus, inconscientemente talvez, embora eu pessoalmente não acredite 

nisso, seja a melhor prova de que as presas venenosas desse poder fora e 
acima do Estado estão sendo removidas, mesmo que por meios indiretos. 

As sociedades secretas são proibidas, a imprensa supra-nacional 
independente está perseguida e o marxismo internacional foi 

desmantelado. 
É tudo mais difícil na Inglaterra. Lá, os judeus quase que totalmente 

controlam a “democracia livre” por indiretamente influenciar a opinião 
pública. No entanto, mesmo na Inglaterra, há uma luta contínua em curso 

entre os representantes dos interesses do Estado britânico e a ditadura 
mundial judaica. 

Viu-se pela primeira vez depois da Guerr, quão perto essas forças 
opostas impingiram umas sobre as outras, na atitude da liderança do 

Estado britânico de um lado e a imprensa por outro lado, em relação ao 
problema do Japão. Diretamente a guerra acabou, a velha irritação mútua 

entre Estados Unidos e Japão começaram a reaparecer. Laços de 

relacionamento não poderiam evitar certo sentimento de ansiedade 
ciumenta contra a União Americana crescendo em todos os domínios da 

economia e da política internacionais. É compreensível que a Inglaterra 
deveria ansiosamente percorrer a lista de suas antigas alianças e ver a 

chegada de um momento em que a palavra não seria “a Grã-Bretanha no 
além mar”, mas “o oceano para a América”. 

Não era um interesse britânico, mas em primeiro lugar, judaico, o de 
destruir a Alemanha, tal como hoje, a destruição do Japão serviria aos 

interesses do Estado britânico menos do que seria a vontade do 
controlador do esperado para o império mundial judaico. Enquanto a 

Inglaterra está esgotando-se em manter sua posição no mundo, o judeu 
está organizando suas medidas para sua conquista. 

O judeu sabe muito bem que depois de seus milhares de anos de 
acomodação, ele é capaz de minar os povos da Europa e fazê-los 

bastardos sem raça, mas que ele não poderia fazer o mesmo com um 

Estado nacional asiático, como o Japão. 
 

Hoje, portanto, ele está incitando as nações contra o Japão como 
uma vez fez contra a Alemanha de modo que possa muito bem acontecer 

que enquanto o estadista britânico está tentando construir uma aliança 
japonesa, a imprensa judaica na Inglaterra pode estar ao mesmo tempo 

chamando para uma luta contra o aliado e se preparando para uma guerra 
de extermínio, proclamando a Democracia e recitando sua frase de efeito: 

abaixo o militarismo e o imperialismo japonês. 
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Assim, o judeu é hoje um rebelde na Inglaterra, e lá também será 
iniciada a luta contra a ameaça mundial judaica. 

 
O movimento Nacional-Socialista deve fazer com que em nosso país, 

pelo menos, o inimigo mortal seja percebido e que a luta contra ele possa 
ser uma tocha para iluminar um período menos sombrio para outras 

nações, bem como possa trazer benefícios para a humanidade Ariana em 

sua luta pela vida. 
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XIV 

 

POLÍTICA DO LESTE 

 
 

Nossa chamada intelligentsia está começando de uma forma mais 

saudável a desviar nossa política externa de qualquer representação 
verdadeira dos nossos interesses nacionais a fim de que possa servir as 

suas teorias fantásticas, e sinto-me obrigado a falar com um cuidado 
especial para os meus seguidores na questão mais importante da política 

externa, ou seja, nossas relações com a Rússia, uma vez que deve ser 
entendido por todos e pode ser tratado de em uma obra como esta. 

O dever de uma política externa de um Estado nacional, é garantir a 
existência da raça incluída no Estado, mantendo uma proporção natural e 

saudável entre os números e o aumento da nação, o tamanho e a 
qualidade da terra em que eles habitam. 

Nada além de espaço suficiente de terra garante a liberdade da 
existência de uma nação. Só desta forma pode a nação alemã defender-se 

como uma potência mundial. Por quase dois mil anos, os nossos 
interesses nacionais, assim como nossas atividades externas mais ou 

menos felizmente concebidas podem ser chamadas assim, fizeram sua 

parte na história mundial. Nós mesmos podemos testemunhar isso. Para a 
grande luta dos povos entre 1914 e 1918, foi senão a luta da nação alemã 

por sua existência no mundo, que atendeu pelo nome de Guerra Mundial. 
 

Naquela época, a nação alemã era aparentemente uma potência 
mundial. Digo “aparentemente” porque não era realmente uma potência 

mundial. Se a nação alemã tivesse preservado a proporção a que me 
referi acima, a Alemãnha teria realmente sido uma potência mundial e a 

guerra poderia, além de todos os outros fatores, acabar em nosso favor. 
Hoje, a Alemanha não é uma potência mundial. De um ponto de vista 

puramente territorial, a área do Reich alemão é insignificante em 
comparação com o das chamadas potências mundiais. A Inglaterra não é 

um exemplo a ser citado, já que o país mãe britânico não é senão a 
grande capital do império mundial britânico, que engloba cerca de um 

quarto da superfície terrestre como sua propriedade. Devemos sim olhar 

para Estados gigantescos, como a União Americana, em seguida a China e 
a Rússia, áreas fechadas, algumas delas de dez vezes maior do que o 

Império Alemão. A própria França deve ser contada como uma delas. Ela 
está constantemente a adicionar ao seu exército as populações de cor de 

seu imenso império. Se a França continuar como ela está fazendo agora, 
daqui 300 anos ela terá um poderoso território fechado do Reno ao 

Congo, cheio de uma raça continuamente se tornando mais e mais 
bastardizada. É aí que a política colonial francesa difere da original alemã. 
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Nosso território nem aumentou as terras ocupadas pela raça alemã, 
nem fez a tentativa criminosa de fortalecer o império pela introdução de 

sangue negro. O Askari na África Oriental Alemã foi um passo pequeno e 
hesitante nesse sentido, mas na verdade ele só foi utilizado para a defesa 

da colônia em si. 
 

Deixamos de apreciar qualquer posição em comparação com os 

outros grandes Estados do mundo, e que graças apenas à direção fatal de 
nossa nação em política estrangeira, a absoluta falta de qualquer tradição, 

como eu poderia chamá-la, de uma política definida nos assuntos externos 
e à perda de todos os instintos de saúde e vontade de manter-nos como 

nação. 
Tudo isso deve ser sanado pelo movimento Nacional-Socialista, que 

deve tentar remover a desproporção entre nossa população e nossa área, 
esta última vista tanto como fonte de alimento como bases de poder 

político, entre o nosso passado histórico e o desespero da nossa presente 
impotência. 

 
Uma das maiores conquistas da política alemã foi a formação do 

Estado prussiano e do cultivo, atravéz dele, da ideia de um Estado, 
também a construção do exército alemão, atualizado com as exigências 

modernas. A mudança da ideia de defesa individual para a defesa nacional 

como um dever saltarou diretamente daquela formação de Estado e o 
novo princípio que introduziu. É impossível exagerar a importância desse 

evento. A nação alemã se desintegrou por excesso de individualismo, 
tornou-se disciplinada sob o organismo do exército prussiano e recuperou 

por seus meios, pelo menos, parte da capacidade de organização que 
havia sido perdida. Pelo processo de treinamento militar, recuperamos 

para nós mesmos como uma nação, o que outras nações sempre 
possuíram em sua busca por unidade. Portanto, a supressão da obrigação 

do serviço militar, que pode não ter ponto algum para dezenas de outras 
nações, é de importância decisiva para nós. Dadas dez gerações de 

alemães sem a disciplina e educação de treinamento militar e, entregue às 
más influências da desunião que estão em seu sangue, nossa nação teria 

perdido as últimas relíquias de existência independente neste planeta. O 
espírito alemão teria feito sua contribuição para a civilização 

exclusivamente sob as bandeiras de nações estrangeiras e sua origem 

teria sido perdida no esquecimento. 
 

É muito importante para a nossa maneira de proceder, tanto agora 
como no futuro, que os verdadeiros sucessos políticos da nossa nação e os 

objetos inputeis pelos quais o sangue da nossa nação foi derramado, 
devem ser claramente distinguidos e separados. O movimento Nacional-

Socialista nunca deve juntar-se com o patriotismo vicioso e barulhento do 
nosso mundo burguês atual. É especialmente perigoso para nós nos 

consideramos como tendo o mínimo de compromisso pela evolução pouco 
antes da guerra. Nosso objetivo deve ser o de trazer o nosso território em 

harmonia com os números de nossa população. 
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A demanda para a restauração das fronteiras de 1914 é politicamente 
insensata. No entanto, aqueles que persistem em proclamá-la como 

objeto de sua ação na política, e ao fazê-lo, tendem a consolidar a aliança 
hostil que de outra forma desmoronaria no curso natural. Esta é a única 

explicação do porquê de oito anos após a luta mundial no qual os Estados 
com desejos e objetivos heterogêneos participaram, a coalizão vitoriosa 

conseguiu continuar depois em uma formação mais ou menos sólida. 

Todos os Estados na época lucraram com o colapso da Alemanha. O 
medo da nossa força empurrou a inveja e o ciúme mútuo das grandes 

potências individuais em segundo plano. Eles consideraram que, se o 
nosso Império poderia ser dividido entre eles, seria melhor guarda contra 

qualquer despertar futuro. Má consciência e medo da força da nossa 
nação é o cimento mais eficaz para a ligação dos membros dessa aliança. 

 
Tempos mudaram desde a Conferência de Viena. Príncipes e seus 

amantes não jogam por províncias, mas agora o judeu internacional 
implacável está lutando pelo controle das nações. 

 
As fronteiras de 1914 nada significam em relação ao futuro da 

Alemanha. Eles estavam sem proteção no passado, nem significam força 
no futuro. Eles não iriam dar solidariedade interna a nação alemã, nem 

que eles fornecem-na alimento a partir de um ponto de vista militar, que 

não seria adequado ou mesmo satisfatório, nem melhorar a nossa 
situação atual em relação aos outros poderes do mundo, ou melhor, os 

poderes que são os poderes do mundo real. A distância da Inglaterra não 
seria encurtada, nem as fronteiras nos tornariam tão grandes quanto a 

América, a França, aliás, não sofreriam qualquer diminuição essencial da 
sua importância na política mundial. 

Só uma coisa é certa. Qualquer tentativa de restaurar as fronteiras 
de 1914, mesmo que bem sucedida, levaria apenas a um maior 

derramamento de sangue da nossa nação, até que não houvesse 
nenhuma menção digna para as decisões e ações, que refariam a vida e o 

futuro da nação. Pelo contrário, o vão glamour daquele sucesso vazio iria 
levar-nos a renunciar a qualquer objetivo mais distante uma vez que a 

“honra nacional” estaria, então, satisfeita e a porta se abriria mais uma 
vez de qualquer forma, até que algo mais acontecesse para o comércio. É 

dever dod Nacional-Socialistas se agarrarem firmemente aos nossos 

objetivos na política externa e estes são para garantir território à nação 
alemã, que é ser dever sobre esta terra. Esta forma de ação é a única que 

poderia justificar o derramamento de sangue aos olhos do Criador e das 
futuras gerações na Alemanha. 

 
Nenhuma nação na terra tem um metro quadrado de território por 

qualquer direito derivado dos Céus. Fronteiras são feitas e alteradas pela 
ação humana sozinha. O fato de que uma nação consegue adquirir uma 

parte injusta do território não dá nenhuma razão superior para seu 
respeito. Limita-se a prova da força do conquistador e a fraqueza de quem 

perde com isso. Essa força por si só constitui o direito de possuir. 
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Portanto, assim como os nossos antepassados não receberam a terra 
em que vivemos como um presente dos céus, mas tiveram que lutar com 

suas vidas. Assim, no futuro, nada nos concederia terra e vida para a 
nossa nação, exceto o poder de uma espada vitoriosa. 

Por mais que nós reconhecemos hoje a necessidade de um acordo 
com a França, será inútil a longo prazo se o nosso objetivo geral, a 

política externa, deva ser sacrificada para o bem dele. Só pode haver 

sentido nisso se esye oferecer um suporte para estender o espaço que 
nosso povo habita na Europa. A aquisição de colônias não vai resolver 

essa questão. Nada, na verdade, senão o ganho de território para a 
colonização, deve ampliar a área da própria terra mãe e assim, não só 

manter os novos colonos em estreita comunhão com a terra de origem, 
mas garantir à combinação de todas as vantagens decorrentes do 

tamanho do conjunto unido. 
Nós Nacional-Socialistas, deliberadamente traçamos uma linha 

através da tendência pré-guerra de nossa política externa. Estamos onde 
estávamos há 600 anos atrás. Nós carregamos a corrente germânica em 

direção ao sul e oeste da Europa e voltar os olhos para o leste. Nós 
terminamos com a política pré-guerra das colônias e de comércio e 

estamos indo para a política fundiária do futuro. 
Quando falamos de novas terras na Europa, somos obrigados a 

pensar em primeiro lugar na Rússia e seus Estados da fronteira. 

O próprio destino parece querer nos dar nossa direção. Quando o 
destino abandonou a Rússia ao bolchevismo, ele roubou o povo russo da 

classe educada que uma vez criou e garantiu sua existência como um 
Estado. O Estado russo organizada não se deve a qualquer capacidade 

política na raça eslava, mas foi um maravilhoso exemplo da eficiência do 
elemento germânico na formação de Estados entre as raças inferiores. 

Este elemento germânico pode agora ser considerado como totalmente 
exterminado na Rússia. O judeu tomou o seu lugar. É impossível para o 

russo sacudir o jugo do judeu por sua própria força, como é para o judeu 
manter o controle do vasto império por qualquer período de tempo. Seu 

caráter não é o de um organizador, mas de fermento em decomposição. O 
imenso Império está maduro para o colapso e o fim da dominação judaica 

significará o fim da Rússia como um Estado. 
 

Tal política de nossa parte, é claro, em sua maioria oposto 

violentamente pelos judeus. Eles invocaram o espírito de Bismarck como 
um argumento para uma política que é sem sentido e impossível, e 

também a mais prejudicial para a nação alemã. Eles dizem que Bismarck 
atribuíu grande importância em preservar as boas relações com a Rússia. 

Isso está sem dúvida, correto. Mas eles totalmente se esqueceram de 
mencionar que ele também definiu muito boas relações com a Itália, de 

fato. Sr. von Bismarck, na verdade, fez uma aliança com a Itália a fim de 
terminar com a Áustria com mais facilidade. Por que é que a política não 

continuou? O “porque” que será dito é “a Itália agora não é a Itália 
daqueles dias”. Bom. Então, senhores, permitam-me observar que a 

Rússia de hoje não é mais a Rússia daqueles dias.  
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Bismarck era um mestre na oportunidade do momento para se 
permitir ser pego dessa forma. Assim, a pergunta deveria ser, não, “o que 

Bismarck fez então?” mas sim, “o que ele faria agora?” É também mais 
fácil de responder. Sua habilidade política jamais o teria levado a aliar-se 

com um Estado que está fadado ao colapso. 
Além disso, Bismarck considerava a política de colônias e comércio 

com sentimentos muito misturados em seu tempo, pois sua preocupação 

estava em consolidar e estabelecer através dos métodos mais seguros no 
Estado que ele havia criado. Essa era a sua única razão para acolher a 

“re-segurança” russa, uma vez que deixou as mãos livres para o Ocidente. 
Mas o que era útil para a Alemanha, então só faria mal a ela agora. 

 
Já em 1920 e 1921, o partido foi abordado a partir de vários aspectos 

na tentativa de trazê-lo em contato com os movimentos da libertação em 
outros países. Foi nas linhas das tão informadas “Associação das Nações 

Oprimidas”. Eles consistiam principalmente de representantes de alguns 
Estados das Balcãs, também alguns do Egito e da Índia, que me 

impressionaram como sendo intrometidos tagarelas sem nada por trás 
deles. Mas havia muito poucos alemães, especialmente entre os 

nacionalistas, que se deixam levar por esses tagarelas orientais, e 
imaginava que qualquer estudante indiano ou egípcio que de repente a 

transformar-se num verdadeiro “representante” da Índia ou do Egito. Eles 

nunca se preocuparam em saber, nem se deram conta, de que eram as 
pessoas com nada por trás delas e sem autorização de ninguém para 

concluir qualquer tipo de acordo de modo que o resultado de lidar com 
tais personagens era apenas lixo e simples desperdício de tempo. 

Vou lembrar as esperanças infantis e incompreensível que surgiram 
de repente em 1920 e 1921 em círculos nacionalistas. A Inglaterra era 

suposta estar à beira de um colapso na Índia. Alguns saltimbancos da Ásia 
(que podem ter sido lutadores genuínos pela liberdade na Índia, pelo que 

me importa) que correu pela Europa, conseguiu inspirar pessoas bastante 
razoáveis com a ideia fixa de que o império mundial britânico, com seu 

pivô na Índia, estava prestes a entrar em colapso lá. Nunca lhes ocorreu 
que o desejo era o pai do pensamento. 

É pueril pensar que na Inglaterra, a importância do Império Indiano 
para a união mundial britânica não era apreciado. E é uma triste prova da 

recusa de tirar uma lição da Guerra Mundial e ao perceber a determinação 

do caráter anglo-saxão quando as pessoas imaginam que a Inglaterra 
deixaria a Índia. Isso também demonstra a completa ignorância existente 

na Alemanha quanto aos métodos pelos quais os britânicos administram 
seu Império. A Inglaterra nunca perderá a Índia, a menos que ela dê lugar 

a confusão racial em sua máquina de administração, ou a menos que seja 
forçado a fazê-lo com a espada de um poderoso inimigo. Levantes 

indianos nunca serão bem sucedidos. Nós, alemães, sabemos muito bem 
por experiência, quão difícil é forçar a mão da Inglaterra. Além de tudo 

isso, eu, falando como um alemão, preferiria muito mais ver a Índia sob o 
domínio britânico do que a de qualquer outra nação. 
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As esperanças de um mítico despertar do Egito contra a influência 
britânica foram igualmente mal fundadas. 

 
Já era ruim o suficiente em tempos de paz. As alianças com a Áustria 

e a Turquia não eram nada para se alegrar. No momento em que os 
maiores Estados militares e industriais em todo o mundo se uniram em 

uma aliança ofensiva ativa, coletamos alguns Estados fracos e vencidos e 

tentamos com a ajuda de uma massa de madeira destinada a ir abaixo, 
enfrentar uma coalizão mundial ativa. A Alemanha pagou caro por esse 

erro em sua política externa. 
Como um nacionalista, estimando a humanidade pelo princípio da 

raça, não posso admitir que seja certo prender as fortunas de uma nação 
para os chamados “povos oprimidos”, pois eu sei quão inúteis eles são 

racialmente. 
 

Os atuais governantes da Rússia não tem intenção de entrar em uma 
aliança com honra ou de manter-se a uma. Não devemos esquecer que 

eles são criminosos de sangue ruim, o que significa lidar com a escória da 
humanidade e que, favorecidos pelas circunstâncias em uma hora trágica, 

eles invadiram um grande Estado e em uma fúria massacraram, 
dizimando milhões de seus compatriotas mais inteligentes e agora, há dez 

anos, eles vém realizando o regime mais tirânico de todos os tempos. Não 

devemos esquecer que seus governantes pertencem a uma nação que 
combina uma rara mistura de crueldade bestial e grande habilidade em 

mentir, e consideram-se especialmente convocados a reunir o mundo 
inteiro sob sua opressão sangrenta. Não devemos esquecer que o judeu 

internacional, que continua a dominar a Rússia, não considera a Alemanha 
como um aliado, mas como um Estado destinado a sofrer um destino 

semelhante. A ameaça que a Rússia sofre, é aquela que perpetuamente 
pende para a Alemanha. A Alemanha é o próximo grande alvo do 

bolchevismo. Toda a força de uma jovem ideia missionária é necessária 
para levantar nossa nação mais uma vez e salvá-la do abraço da víbora 

internacional e conter a corrupção de seu sangue em casa, de modo que 
as forças da nação, uma vez postas em liberdade, podem ser empregadas 

na preservação da nossa nacionalidade. Se esse é o nosso objetivo, é 
loucura tornarmos-nos aliados a um Poder cujo mestre é o inimigo mortal 

do nosso futuro. 

 
Nosso erro especial que o antigo Império Alemão cometeu em relação 

à sua política de alianças, foi que ele estragou suas relações para com 
todos, continuamente balançando de um lado para isso, e pela sua 

fraqueza em preservar a paz a todo custo. Só uma coisa não pode ser 
censurada: interromper suas boas relações com a Rússia. 

Confesso francamente que antes da guerra, eu pensei que teria sido 
melhor se a Alemanha tivesse renunciado à sua política colonial tola e sua 

política naval, se juntado a Inglaterra em aliança com a Rússia, e tivesse 
abandonado a fraca aspiração para cobrir o mundo inteiro para uma 

política determinada de aquisição de território no continente europeu. 
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Eu não esqueço as ameaças insolentes perpétuas oferecidas a 
Alemanha pela Rússia pan-eslava. Não esqueço as mobilizações prática 

contínua cujo único objeto era para irritar a Alemanha. Não posso 
esquecer o temperamento da opinião pública na Rússia, que antes da 

guerra, destacou-se em ataques de ódio inspirados em nossa nação e ao 
Império, nem posso esquecer a grande imprensa russa que sempre foi 

mais em favor da França do que de nós. 

No entanto, ainda havia outra maneira antes da Guerra da qual 
poderiamos ter empreendido na direção da Rússia, com a ideia de virá-la 

contra a Inglaterra. 
 

A presente consolidação das grandes potências é o último sinal de 
alerta para que pensemos, tragamos nosso povo de volta a partir de sua 

terra de sonhos para a dura verdade e mostremos o caminho único para 
que o velho Reich possa florescer mais uma vez. 

Se o movimento Nacional-Socialista sacudir todas as ilusões e tiver a 
razão como único líder, a catástrofe de 1918 poderia ser uma grande 

bênção para o futuro da nossa nação. Podemos acabar por ganhar que a 
Inglaterra possui, o que até mesmo a Rússia possuía, e o que a França 

novamente utilizaria na tomada de decisões corretas para o seu próprio 
interesse: a tradição política. 

Para a Alemanha, o curso a ser adotado é claro. Ela nunca deve 

permitir que duas potências continentais surjamr na Europa. Ela deve 
considerar qualquer tentativa de organizar uma potência militar em suas 

fronteiras, mesmo que apenas na forma de um Estado capaz de se tornar 
militar, como uma agressão contra a Alemanha e deve-se considerar não 

apenas um direito, mas um dever de impedi-lo por todos os meios, até 
mesmo ao ponto de pegar em armas. 

 
Os resultados militares de uma aliança com a Inglaterra e a Itália 

seriam a frente às de uma com a Rússia. O mais importante é o fato de 
que uma aproximação com esses dois países ao todo não significaria um 

risco de guerra. O único poder que pode assumir uma atitude em oposição 
a tal aliança, a França, não estaria em posição de fazê-lo. Assim, essa 

aliança faria a Alemanha capaz de fazer os preparativos em paz e 
tranquilidade que, dentro dos limites de tal coalizão, têm de ser tomados 

para um acordo com a França. Isso iria quebrar automaticamente o 

tratado que causou tanta infelicidade a Alemanha e isolou a França, o 
inimigo mortal de nossa nação. A nova Aliança anglo-germano-italiana iria 

segurar as rédeas e a França deixaria de fazê-lo. 
Quase igualmente importante, seria o fato de que a nova aliança 

inclui membros que possuem qualidades técnicas que complementam 
mutuamente um ao outro. A Alemanha finalmente adquiriria aliados que 

não iriam sugar seu sangue como sanguessugas, mas que poderiam e 
deveriam fazer sua parte em complementar os nossos armamentos 

técnicos. 
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Deveria, é claro, haver dificuldades como eu disse no capítulo 
anterior, em trazer tal aliança. Mas foi a criação do tratado menos difícil? 

Onde o rei Edward foi bem sucedido contra os interesses, que eram, por 
natureza, mutuamente contrários, vamos e devemos ser bem sucedido se 

o conhecimento da necessidade de algum desenvolvimento nos inspira a 
concertar nossa ação com habilidade e consideração madura. 

 

Iremos, obviamente, contra as quadrilhas de inimigos rancorosos de 
nossa raça em casa. Nós Nacional-Socialistas, devemos perceber isso, se 

nós proclamamos que nossa convicção interior nos diz é absolutamente 
essencial. Devemos endurecer-nos a enfrentar a opinião pública, levada à 

loucura pelos judeus astúciosos e explorando nossa falta de raciocínio 
alemã. Hoje somos nada além de uma pedra no rio, em poucos anos, o 

destino pode nos erguer como uma represa contra a qual o fluxo geral 
pode ser quebrado, apenas a fluir para frente no novo leito. 
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XV 

 

DEFESA DE EMERGÊNCIA COMO UM DIREITO 

 
 

Quando estabelecemos nossas metas em novembro de 1918, uma 

política foi introduzida sobre a qual com toda a probabilidade humana, 
estava fadada a levar a completa ruína. Torna-se compreensível como um 

período de tempo, o que era suficiente entre 1806 e 1813 para preencher 
a Prússia, derrotou completamente o que ela era com nova energia e 

espírito de luta, foi deixada passar sem ser utilizada e, de fato, levou para 
o nosso Estado enfraquecimento além. A razão para isso é que, após o 

armistício vergonhoso ser assinado, ninguém tinha nem energia nem 
coragem para se opor a medidas de opressão que o inimigo estava 

trazendo repetidamente. Ele era muito inteligente para exigir muito de 
uma só vez. 

Pedidos de desarmamento, fazer-nos politicamente impotentes e 
pilhagens econômicas seguiram-se uma após o outra com a ideia de 

produzir o espírito que poderia considerar mediação de Dawes como um 
pedaço de sorte e o Tratado de Locarno como um triunfo. 

 

No inverno de 1922 a 1923, foi realizado ap todo que, mesmo após a 
conclusão da paz, a França estava trabalhando com determinação de ferro 

para alcançar sua guerra original objetiva. Porque ninguém vai acreditar 
que no decorrer dos quatro anos de luta mais decisiva da sua história, a 

França perderia o não muito valioso sangue de seu povo, simplesmente 
para mais tarde receber compensação por meio de indenizações pelos 

prejuízos que ela iria sustentar. Alsace-Lorraine, por si só, não explicaria a 
energia dos líderes franceses da guerra se já não fosse parte do grande 

programa político da França do futuro. Esse programa é o seguinte: a 
desintegração da Alemanha em uma coleção de pequenos Estados. Isso 

foi o porquê da França chauvinista lutar, e ao fazê-lo, ela estava vendendo 
sua nação para os vassalos na verdade do judeu internacional. 

 
Alemanha, de fato, entrou em colapso com rapidez de relâmpago em 

novembro de 1918. Mas enquanto a catástrofe estava acontecendo em 

casa, os exércitos ainda estam afundo nos países inimigos. A primeira 
preocupação da França naquele tempo, não era a desintegração da 

Alemanha, mas sim a retirada dos exércitos alemães o mais rápido 
possível da França e da Bélgica. Assim, o primeiro ataque dos líderes em 

Paris em terminar a guerra era para desarmar os exércitos alemães e 
forçá-los de volta para a Alemanha. Se possível, não até que se 

realizasse, puderiam dedicar atenção a atingir sua própria meta original 
na guerra. Para a Inglaterra, a guerra estava realmente ganha quando a 

Alemanha foi destruída como uma potência colonial e comercial e foi 
reduzida a tornar-se um Estado de importância secundária.  
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Ela não tinha interesse em apagar o Estado alemão por completo, na 
verdade, ela tinha sempre razão para desejar um futuro rival contra a 

França na Europa. Assim, a França teve que esperar pela paz antes de sair 
ao trabalho pelo qual a guerra tinha posto seus fundamentos e a 

declaração do Clemenceau que, para ela a paz era apenas uma 
continuação da guerra com um significado adicional. 

 

As intenções da França deviam ter sido conhecidas no inverno de 
1922 a 1923. Estou convencido de que a única maneira de alterar essas 

intenções em relação a nós mesmos será forçar o leme do navio do nosso 
Reich contra o inimigo, e eu acredito que haverá uma boa chance de 

sucesso se gerenciarmos primeiro o isolamento da França de modo que a 
segunda luta não deva ser uma da Alemanha contra o mundo, mas uma 

defesa da Alemanha contra a França, que está perturbando sua paz e a do 
mundo também. 

Enquanto o eterno conflito entre a Alemanha e França consiste 
meramente de defesa contra a agressão francesa, ela nunca chegará a 

uma decisão, mas século após século, a Alemanha será conduzida a partir 
de uma posição atrás da outra. 

Não até que isso seja totalmente compreendido na Alemanha a fim 
de que a vontade do povo alemão de viver não mais seja desperdiçada em 

defesa passiva, mas se nos reunirmos para um acordo final com a França, 

seremos capazes de trazer a luta eterna e infrutífera com aquele país a 
uma decisão. 

 
Em dezembro de 1922, a situação entre a Alemanha e a França 

parecia ter se tornado ameaçadora novamente. A França estava 
contemplando vastas novas medidas de opressão e sanções necessárias 

para sua ação. Esperava-se que na França que, ao ocupar o Ruhr, ela 
finalmente quebraria espinha dorsal da Alemanha e traria-nos a uma 

posição econômica desesperada em que deveriamos ser forçados a 
assumir obrigações bem pesadas. 

Pela ocupação do Ruhr, o destino mais uma vez ofereceu a nação 
alemã a chance de se afirmar, pois o que à primeira vista parecia ser uma 

desgraça terrível, continha no estreito de uma observação extremamente 
promissora, a possibilidades de acabar com o sofrimento da Alemanha. 

Pela primeira vez, a França tinha verdadeira e profundamente distanciado 

a Inglaterra, não só os diplomatas britânicos que haviam concluído a 
aliança francesa, mantiveram e encararam com visão cautelosa de cálculo 

frio, mas uma grande parte da nação também. O mundo dos negócios em 
especial, sentiu a irritação mal ocultada nesse imenso reforço do poder da 

França no continente. Sua ocupação de Ruhr privou a Inglaterra de todos 
os sucessos que ela tinha ganhado na guerra e foi o marechal Foch e a 

França que ele representava, e não a diplomacia atenta e minuciosa da 
Inglaterra, que agora eram os vencedores. 

O sentimento na Itália também se voltou contra a França. Na 
verdade, diretamente a Guerra terminou a amizade deixou de ser 

exatamente cor de rosa, e agora transformou-se em ódio absoluto.  
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Tinha chegado o momento em que os aliados de ontem tornaram-se 
os inimigos de amanhã. Que isso não foi provocado, deveu-se 

principalmente ao fato de que a Alemanha não tinha Enver Pasha, mas 
apenas um Cuno para chanceler. 

Na primavera de 1923, no entanto, antes da ocupação francesa de 
Ruhr poderia ter sido usada como pretexto para a reconstrução de nosso 

poder militar. Um espírito novo teria de ser implantado na nação alemã, 

sua força de vontade reforçada e os corruptores daquela força maior em 
uma nação teriam que ser destruídos. 

 
Assim como o derramamento de sangue de 1918 foi uma retribuição 

por negligência em 1914 e 1915 para acabar com a ameaça marxista sob 
os pés, isso estava ali fadado a ser um terrível castigo, na primavera de 

1923, por não aproveitarmos a oportunidade que foi oferecida de 
finalmente destruir a obra dos traidores marxistas e assassinos da nação. 

Somente mentes burguesas poderiam ter chegado à concepção incrível 
que o marxismo poderia agora ser diferente do que tinha sido e que o 

canalha que liderou em 1918 e que, em seguida, sem o menor escrúpulo 
usou de dois milhões de mortos como degraus para assentos no Governo, 

agora estaria pronto para pagar o serviço para o senso de direito do país. 
Era loucura incrível esperar que esses traidores de repente se 

transformassem em lutadores pela libertação da Alemanha. Eles não 

estavam sonhando com isso! É improvável que um marxista vire-se contra 
a traição quanto uma hiena vire-se contra a carniça! 

 
A situação em 1923 era muito semelhante à de 1918. A primeira 

medida essencial para qualquer forma de resistência decidida era a 
expulsão do veneno marxista do corpo de nossa nação. Eu estava 

convencido de que o primeiro dever de qualquer governo verdadeiramente 
nacional era buscar e encontrar forças determinadas em uma guerra para 

destruir o marxismo e conceder a essas forças uma mão amiga. Era o seu 
dever de não cortejar a loucura da “ordem e tranqüilidade” no momento 

em que o inimigo estrangeiro estava dando o golpe mortal à Pátria e, 
quando em casa, a traição estava à espreita em cada esquina. Não, um 

governo verdadeiramente nacional deveria ter desejado a agitação e 
desordem se a confusão resultante fosse o único método para um acerto 

final com os inimigos marxistas da nossa nação. 

 
Eu frequentemente implorei aos chamados partidos nacionalistas 

darem ao destino a mão amiga e permitirem ao nosso movimento os 
meios para chegarmos a um acerto de contas com o marxismo, mas eu 

preguei para ouvidos surdos. Todos eles pensavam que sabiam mais, 
incluindo o Chefe da Força de Defesa, até que finalmente eles se 

encontraram cara a cara com a capitulação mais miseráveis de todos os 
tempos. Então eu percebi profundamente dentro de mim que a burguesia 

alemã tinha chegado ao fim da sua missão e não poderia ser chamada a 
exercer nenhuma outra tarefa. 
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Naquele período, confesso francamente, concebi uma fervorosa 
admiração pelo grande homem ao sul dos Alpes, cujo profundo amor por 

seu país proibiu-o de negociar com inimigos internos da Itália e que 
lutarou para destruí-los por todos os meios e métodos possíveis. A 

qualidade que classifica Mussolini com os grandes homens do mundo é a 
sua determinação de não compartilhar a Itália com o marxismo, mas 

salvar o seu país, dando ao internacionalismo a sua destruição. Quão 

medíocres nossos falsos estadistas alemães parecer em comparação com 
ele! A atitude adotada por nossa burguesia e a forma como eles poupam o 

marxismo, decidiu o destino de qualquer tentativa de resistência ativa em 
Ruhr desde o início. Foi loucura tentar combater a França com esse 

inimigo mortal em nosso meio. 
Mesmo na primavera de 1923, era fácil prever o que iria acontecer. É 

inútil discutir se houve ou não uma chance de um sucesso militar contra a 
França. Se o resultado da ação alemã na questão de Ruhr fosse apenas a 

destruição do marxismo na Alemanha, o sucesso estaria do nosso lado. 
 

A Alemanha, uma vez livre dos inimigos mortais de sua vida e do 
futuro, possuiria uma força que nenhum mundo poderia competir. No dia 

em que o marxismo for destruído na Alemanha, suas amarrão serão 
qubradas em boa verdade. Nunca em nossa história fomos conquistados 

pelas forças dos nossos inimigos, mas sim por nossa própria depravação e 

pelo inimigo em nosso próprio meio. 
 

No entanto, em um grande momento de inspiração, os Céus 
presentearam a Alemanha um grande homem, Sr. Cuno, cujo método de 

raciocínio foi o seguinte: “a França está ocupando Ruhr, o que existe lá? 
Carvão. A França está ocupando o Ruhr por causa de seu carvão?” O que 

poderia ocorrer mais obviamente para Sr. Cuno que uma noção de que 
uma greve iria privar os franceses do carvão e que iriam, então, mais 

cedo ou mais tarde limpar Ruhr, já que seu negócio não estava provando 
ser lucrativo? Essa foi a linha de pensamento daquele “excelente estadista 

nacional”. Para fazer uma greve, eles precisam realmente dos marxistas, 
pois dizia respeito aos trabalhadores em primeiro lugar. Por isso, foi 

essencial trazer o trabalhador (no cérebro de um estadista burguês como 
Cuno que é sinônimo com marxista) em linha com todos os outros 

alemães na frente unida. Os marxistas rapidamente vieram com a ideia, 

para os marxistas, pois os líderes marxistas precisavam do dinheiro de 
Cuno, tanto quanto Cuno precisava de sua “frente sem título”. 

Se o Sr. Cuno, naquele momento, ao invés de incentivar uma greve 
de compra geral e tornasse isso a base de sua “frente unida”, exigiria 

mais duas horas de trabalho de todos os alemães, a fraude da “frente 
unida” teria sido eliminada em três dias. As nações não alcançam a 

liberdade por não fazerem nada, mas pelo sacrifício. Esta chamada 
resistência passiva nunca poderia ter sido mantido por um longo período 

de tempo. Ninguém senão um homem que não entendia nada de guerra 
podia imaginar que ele pudesse expulsar um exército de ocupação por 

métodos tão absurdos. 
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Se os Westphalianos de Ruhr estivessem conscientes de um exército 
de oitenta ou cem divisões prontas para apoiá-los, o francês teria ido 

pisando em espinhos. 
 

Assim que os sindicatos tinham praticamente enchido seus bolsos 
com as contribuições de Cuno, e fosse quase decidido mudar a resistência 

folgada e passiva em ataque ativo, as hienas vermelhas todas de uma vez 

romperiam com o rebanho nacional e voltariam a ser o que sempre foram. 
Sem murmurar, o Sr. Cuno se aposentou seus navios e a Alemanha 

tornou-se mais rica em experiência e mais pobre de grande esperança. 
Mas quando o colapso miserável começou e a capitulação vergonhosa 

ocorreu, após o sacrifício de milhares de milhões de dinheiro e muitos 
milhares de jovens alemães tinham sido tão humildes em confiar nas 

promessas dos governantes do Reich, a indignação contra tal traição da 
nossa Pátria infeliz irrompeu em chamas. Em milhões de pessoas, a 

convicção brilhante de que nada além de uma radical purificação de todo o 
sistema existente na Alemanha traria a salvação. 

 
Neste livro, posso apenas repetir a última frase do meu discurso e do 

grande julgamento da Primavera de 1924: “Embora os juízes deste Estado 
possam estar felizes em sua condenação de nossas ações, a história, no 

entanto, Deusa de uma verdade maior e de uma lei melhor, sorrirá ao 

rasgar esta sentença e declarará a todos nós inocentes da culpa e do 
dever de expiação.” 

 
Não tentarei descrever aqui as tentativas que levaram e decidiram 

aqueles eventos de novembro 1923, porque não acho que será de 
qualquer lucro para o futuro e porque não há realmente nenhum ponto em 

rasgar as feridas abertas que ainda estão pouco cicatrizadas ou de falar de 
culpa no caso de pessoas que ao todo, talvez agarraram-se a sua nação 

com igual amor nas profundezas de seus corações, porém apenas 
perderam o caminho comum ou não concordaram sobre ele. 


