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PRATARM
Kiekvienas amžius Žem je yra reprezentuojamas vardo, išskirtinos
fig ros, kuri pasirodo tik kart per t kstan ius met žmonijai suteikti
nauj simbol!, nauj !statym , vesti ir pramušti jos likim .
M s laik didžioji fig ra ir archetipas yra Adolfas Hitleris.
Didžiausio pavojaus m s rasei laiku, ši amžina b tyb buvo atsi sta
mums priminti amžinuosius gyvyb s d snius.
Žodžiai, kuriuos šnek jo šis vyras, m s rasei yra gyvyb s žodžiai. Be
j n ra vilties. Be j m s r šis neturi jokios ateities šioje planetoje.
Be j , m s ras yra pasmerkta išnykimui.
Bet, d ka Savo apvaizdingo pasirodymo žmonijos istorijoje, Adolfas
Hitleris mums paliko nuostab palikim . Nes ir jo raštuose, ir jo
viešuose pasisakymuose, Jis atskleid tuos !status ir !sakymus, pagal
kuriuos mes turime gyventi ir veikti.
Adolfo Hitlerio doktrinos kertinis akmuo yra !k nytas Jo knygos –
Mein Kampf – Mano Kovos – kurioje Jis išd st naujo tik jimo
esminius principus ir tiesas, puslapiuose. Ir nors šis veikalas yra
dažnai minimas, gin ijamas, iš ties , šmeižiamas, retai t ra jis
skaitomas su !žvalgumu ir suvokimu, kurio reikia tikram supratimui.
Padaryti Adolfo Hitlerio pamokymus labiau prieinamus m s
Jud jimo šalininkams, taip pat ir kitiems, mes si lome š! aktualiausi
ir gyv citat iš šio didingo veikalo rinkin!.
Pirmoje vietoje, atrenkant šias citatas, buvo poreikis suteikti glaust
medžiagos pateikt!, kuri gali b ti nesunkiai atsimenama kaip naudinga
nuoroda ir vadovas kasdieniniame gyvenime. Patogumo d lei, visos
rinktin s citatos buvo sugrupuotos ! dvylik pagrindini kategorij .
Skai iai nurodo konkret tom ir skyri Mano Kovoje, kuriame gali
b ti rasta kiekviena citata.
Mes tikime, kad šie žodžiai pasirodys kaip ne tik pamokantys, bet,
kad jie pasitarnaus kaip paskatinimo ir paraginimo šaltinis ir atves
prie naujo Vado nor suvokimo ir valios visai ariškajai žmonijai.
- Matt Koehl
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I: GAMTA
Aukš iausioji išmintis visada susideda iš instinktyvi priežaš i
supratimo: žmogus niekada negali susmukti ! beprotyb3, tik damas,
kad jis tapo Gamtos valdovu ir viešpa iu - kuri yra taip lengvai
sukeliama pusinio išsilavinimo išpuikimo - bet turi suprasti Gamtos
valdžios esmin3 b tinyb3 ir suvokti kaip jo paties egzistencija yra
priklausoma nuo šios amžinos kovos aukštyn d sni . Tada jis pajaus,
kad visatoje, kurioje planetos sukasi aplink saules ir m nuliai sukasi
aplink planetas, kur vien j ga amžinai valdo silpnyb3, priversdama j
b ti klusnia tarnaite, arba sutraiškydama j , negali b ti ypating
d sni žmogui. Ir j! nustelbia amžinieji šios aukš iausiosios išminties
principai. Jis gali bandyti juos suprasti, bet nuo j pab gti, niekada.
I:10
Kai žmogus bando sukilti prieš geležin3 Gamtos logik , jis pradeda
konflikt su d sniais, kuriems jis pats yra skolingas savo, kaip
žmogaus, egzistencij . Ir taip jo veiksmas prieš Gamt turi privesti prie
jo paties praž ties. I:11
Ir ia, žinoma, Gamta gali b ti niekinama tam tikr laik , bet jos
kerštas s kmingai pasirodys. Jai save parodyti tereikia laiko, arba ji
yra dažnai pastebima žmogaus per v lai. I:10
Amžinoji Gamta nestabdoma atkeršija už savo !statym pažeidim .
I:2
... Ši planeta kadaise milijonus met jud jo per erdv3 be žmogišk j
b tybi ir ji kažkuri dien tai gali daryti v l, jeigu žmon s pamirš, kad
yra skolingi savo egzistencij ne koki pamišusi ideolog id joms, bet
geležini Gamtos d sni žinojimui ir taikymui. I:11
... B tent gyvybei turi tarnauti visi dalykai. I:8
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II: RAS
Visi nutikimai pasaulio istorijoje yra tiesiog rasinio sav3s išsaugojimo
išraiškos ger ja, arba blog ja prasme. I:11
Vidin taut prigimtis visada nulemia b d , kokius padarinius tur s
išorin s !takos. Kas vienus veda prie badavimo, kitus ištreniruoja
sunkiam darbui. I:11
Tas, kas n ra geros ras s, šiame pasaulyje yra atmata. I:11
... Rasin pasaul ži ra randa žmonijos svarb jos pagrindiniuose
rasiniuose elementuose. Iš principo ji mato valstyb3 tik kaip priemon3
tikslui ir t tiksl suvokia kaip rasin3 žmogaus egzistencij . Taigi, ji
jokiu b du netiki rasi lygybe, bet, kartu su j skirtumais, ji pastebi j
aukštesn3 ir menkesn3 vert3 ir jau iasi !sipareigojusi, per šitas žinias,
skatinti geresni j ir stipresni j pergal3 ir reikalauti prastesni j ir
silpnesni j paklusnumo, sutinkant su amžin ja Valia, kuri valdo ši
visat . Taigi, iš principo, ji priima pagrindin3 aristokratin3 Gamtos
id j ir tiki šio d snio galiojimu iki paskutiniojo individo. Ji tiki
žmonijos idealizavimo b tinybe, kuri pati mato kaip vienintel3
žmonijos egzistencijos prielaid . Bet ji negali suteikti teis s egzistuoti
net etinei id jai, jeigu ši id ja sudaro gr sm3 aukštesn s etikos gyvyb s
neš j rasiniam gyvenimui; nes išsigimusiame ir negridizuotame
pasaulyje visos to, kas žmogiškai gražu ir kilnu, koncepcijos, kaip ir
idealizuotos žmonijos ateities id jos, b t prarastos amžinai. II:2
Visi dideli ši dien klausimai yra akimirkos klausimai ir sudaro tik
konkre i priežaš i padarinius. Ta iau tik viena iš j turi pastovi
svarb : rasinio nacijos išlikimo klausimas. I:12
Viskas šioje Žem je yra tobulintina. Kiekvienas pralaim jimas gali
tapti pasekan ios pergal s t vu, kiekvienas pralaim tas karas, v lesnio
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atgimimo priežastimi, kiekvienas sunkumas – žmogiškosios energijos
apvaisinimu; ir iš kiekvienos priespaudos gali ateiti naujas didingas
atgimimas – kol kraujas vis dar išlaikytas grynas. I:11
Germaniškasis Amerikos žemyno gyventojas, kuris išliko rasiškai
grynas ir nemaišytas, pakilo b ti jo valdytoju; jis liks valdytoju tol, kol
jis netaps kraujo išniekinimo auka. I:11
Nuod m prieš krauj ir prieš ras3 yra originalioji šio pasaulio
nuod m ir tos žmonijos, kuri jai pasiduoda, galas. I:10
Ne, yra tik viena šven iausioji žmogiškoji teis ir ši teis yra, tuo
pa iu, šven iausioji pareiga, tai yra: užtikrinti, kad kraujas b t
išlaikomas grynas ir, išsaugojant geriausi j žmonij , sukurti
galimyb kilnesniam ši b tybi vystymuisi. II:2
Rasin valstyb turi, taipogi, prad ti kelti santuok iš pastovaus ras s
išniekinimo lygmens ir jai suteikti pašventinim institucijos, kuri yra
pašaukta sukurti Viešpaties atvaizdus, o ne pabaisas vidurkyje tarp
žmogaus ir beždžion s. II:2
Nes Dievo valia dav žmon ms j form , j b v! ir sugeb jimus. Tas,
kuris naikina Jo darb , skelbia kar Viešpaties k riniui ir švent jai
Valiai. II:10
Tas, kuris dr!sta pakelti rank prieš aukš iausi j! Viešpaties atvaizd ,
nusideda prieš geranorišk šio stebuklo K r j ir prisideda prie
išvijimo iš rojaus. II:1
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III: BENDRUOMEN
Instinktas išsaugoti savo paties r š! yra pirmin žmoni
susik rimo priežastis. I:4

bendrij

Nacionalinio orumo išugdymo tautoje klausimas yra, tarp kit
dalyk , pirmiausia sveik socialini s lyg suk rimo, kaip galimybi
šviesti individ , klausimas. Nes tik tie, kurie buvo mokykloje ir
ugdyme, išmoksta žinoti kult rin3, ekonomin3, bet virš visko, politin3
savo pa i T vyn s didyb3, gali gauti ir gaus vidin! pasididžiavim ,
priklausant! tokiai tautai. I:2
Socialin veikla niekada ir jokiu b du negali matyti savo užduot!
tuš iuose gerb vio programuose, absurdiškose, kaip ir nenaudingose,
bet ver iau pagrindini tr kum m s ekonominiame ir kult riniame
gyvenime, kurie bet kokiu atveju gali vesti prie individo nuvert jimo,
panaikinime. II:2
Socialinis siekimas... jokiu b du negali reikalauti pad kos, nes jo
funkcija yra ne dalinti paslaugas, bet atkurti teises. I:2
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Iš ties , galimyb išsaugoti sveik žemdirbi bendruomen3 kaip visos
nacijos pagrind niekada negali b ti vertinama per daug aukštai.
Daugelis ši dien b d papraš iausiai yra nesveik santyki tarp
m s kaim ir miest populiacij , pas km . Solidi atsarga smulki ir
vidutini
kinink visais laikais buvo geriausia apsauga prieš
socialines negandas, kokias turime šiandien. I:4
Rasin valstyb tur s prieiti prie iš pagrind kitokio poži rio ! darbo
koncepcij . Ji, jeigu prireiks, bet per amžius truksiant! švietim , tur s
sulaužyti neapykantos fiziniam darbui nesamon3. Iš principo ji vertins
žmog ne pagal jo darbo r š!, bet jo pasiekimo form ir kokyb3. II:2
Žmogaus !vertinimas turi b ti pagr!stas tuo b du, kaip jis vykdo jam
patik t užduot!. Nes veiksmas, kur! atlieka individas, yra ne jo
egzistencijos tikslas, o priemon jo siekti. Yra svarbiau, kad jis
tobulint ir tautint save, kaip žmog , bet tai jis gali daryti tik savo
kult rin s bendruomen s r muose, kuri visada turi b ti ant valstyb s
pagrind . Jis turi prisid ti prie šio pamato išsaugojimo. Šio
prisid jimo forma yra nulemta Gamtos; jo pareiga yra tiesiog su
sažiningomis pastangomis bendruomenei gražinti tai, kas jam yra
duodama. Tas, kuris tai daro, nusipelno aukš iausiojo vertinimo ir
aukš iausiosios pagarbos. II:2
Sažiningas darbas, nesvarbu koks, niekada n ra g dingas. I:2
Kiekvieno nacionalsocialisto atsidavimas yra pademonstruotas
uolumo ir sugeb jimo !vykdyti rasin s bendruomen s jam patik t
darb . II:13
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IV: IDEALIZMAS
Gryniausias idealizmas nesamoningai yra tapatus giliausiajam
žinojimui. I:11
Kaip yra reikalinga toliau suvokti, kad idealizmas n ra nereikaling
jausm išraiška, Bet iš ties jis buvo ir yra, ir visada bus to, k mes
vadiname žmogišk ja kult ra, prielaida, taip pat, kad jis vienintelis
sukuria „žmogaus“ koncepcij . Šiam vidiniam poži riui arijas yra
skolingas savo pozicij pasaulyje ir jam pasaulis yra skolingas žmog .
Nes tik jis vienas iš gyvos dvasios suformavo k rybin3 gali , kuri, su
unikaliu brutalaus kumš io ir intelekto genijaus suporavimu, suk r
žmogiškosios kult ros paminklus. I:11
Arijas yra didžiausias ne savo protiniais sugeb jimais, kaip tokiais,
bet savo valingumo atiduoti visus savo geb jimus bendruomenei
apimtimi. Jame sav3s išsaugojimo instinktas pasiek savo kilniausi j
form , nes jis savanoriškai (valingai) subordinuoja savo ego didesn s
visumos gyvenimui ir, jei valanda reikalauja, net j! paaukoja. I:11
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Iš viso, be savo idealistinio poži rio, net geriausios proto sritys telikt
intelektu, kaip tokiu – išorine išvaizda be vidin s vert s ir niekada
k rybin s galios. Bet, kadangi tikras idealizmas yra niekas daugiau
kaip individo gyvenimo interes subordinavimas didesni jai visumai
ir, savo ruožtu, yra visokiausi organizacini form suk rimo s lyga.
Jis, savo giliausiose gelm se, yra susij3s su aukš iausi ja Gamtos valia.
Vien jis veda žmones ! savanorišk j gos ir stipryb s pripažinim ir
taip juos padaro Tvarkos, kuri veikia ir formuoja vis visat , dalelimis.
I:11
Savo gyvyb s atidavime d l bendruomen s egzistencijos slypi visos
pasiaukojimo prasm s kar na. Tik tai neleidžia tam, k pastat
žmogiškos rankos, b ti perverstam žmogišk rank , arba sunaikintam
Gamtos. I:11
Kai tik egoizmas tampa tautos valdovu, tvarkos vadžios yra atleistos
ir, savo pa i džiaugsmo paieškoje, žmon s nukrenta iš dangaus ! tikr
pragar . I:4
Iš ties , mes taipogi teigiame, kad žmogus gyvena ne tik, kad
tarnaut aukštesniems idealams, bet, kad atvirkš iai, tie idealai taip
pat sudaryt prielaid jo paties, kaip žmogaus, egzistencijai. II:2
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V: KULT RA
Rasi klausimas suteikia rakt ne tik pasaulio istorijai, bet taip pat ir
visai žmogiškosios kult ros istorijai. I:12
Viskas, kuo mes šiandien žavim s šioje Žem je – mokslas ir menas,
technologija ir išradimai – yra vien keli taut ir galb t originaliai,
vienos ras s, k rybinis produktas. Nuo j priklauso visos šios kult ros
egzistencija. Jeigu jos žus, Žem s grožis nugrius ! kap su jomis. I:11
Jeigu mes padalintum me žmonij ! tris dalis – kult ros k r jus,
kult ros neš jus ir kult ros naikintojus – tik arijas b t laikomas
pirmosios grup s atstovu. I:11
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Visa žmogiškoji kult ra, visi meno, moksl
ir technologij
pasiekimai, kuriuos šiandien matome priešais save, yra beveik
išskirtinai arij k rybinis produktas. I:11
Visos didžiosios senov s kult ros mir tik d l to, kad originaliai
k rybingoji ras išmir nuo kraujo užnuodijimo. I:11
Jeigu šiandien, pavyzdžiui, Žem
b t
sudrebinta kažkokio
tektoninio !vykio ir iš vandenyn potvyni iškilt nauji Himalajai, per
vis katastrof b t sunaikinta visa žmonijos kult ra. Nebeegzistuot
jokia valstyb , b t išnykusios tvarkos vadžios, t kstantme i
vystymosi dokumentai b t sunaikinti – telikt vienintelis didelis
lavon laukas, padengtas vandens ir purvo. Bet jei iš šio baisyb s
chaoso b t išlik3 net keli ras s, paj gios kult rai, žmon s – po j
apsigyvendinimo Žem – jei tik po t kstan io met – v l paliudyt
žmogišk j k rybin3 gali . Tik paskutinis kult rai paj gios ras s ir jos
individuali nari sunaikinimas Žem3 palikt amžinai tuš i . II:2

VI: ASMENYB
Rasin filosofija yra iš pagrind atskirta nuo marksitin s filosofijos
tuo faktu, kad ji ne tik pastebi ras s vert , bet, kartu su ja, asmenyb s
svarb , kuri, taipogi, sudaro vien iš jos visos strukt ros ramš i .
II:4
Taigi, principe, ji priima pagrindin! Gamtos princip , ir tiki, šio
d snio galiojimu iki paties paskutiniojo individo. Ji mato ne tik
skirting rasi vert3, bet ir skirting individuali žmoni vert3. Iš
mas s ji ištraukia žmogaus svarb ir taip, priešingai marksizmui, su jo
disorganizuojan iu efektu, ji veikia organizuojan iu b du. II:1
Jud jimas turi kiekvienu b du skatinti pagarb asmenybei. Jis turi
- 13 -

niekada nepamiršti, kad asmenin je vert je slypi visko, kas žmogiška,
vert ; kad kiekviena id ja ir kiekvienas pasiekimas yra vieno žmogaus
k rybin s j gos pasiekimas ir, kad žav jimasis didybe sudaro ne tik
pagarbos atidavim v liau min tam dalykui, bet taip pat sukuria
vienijant! ryš! tarp d king j . I:12
Yra ne mas , kuri išranda ir ne dauguma, kuri organizuoja, ar galvoja,
bet visuose dalykuose, visada tik individualus žmogus, asmenyb . II:4
Dauguma niekada nepakeis žmogaus. I:3
Atsisakyti pagarbos atidavimo didžiai dvasiai reiškia didžiuli j g ,
kurios kyla iš didži vyr ir moter , atsisakym . I:12
Kai žmoni širdys d žta ir žmoni dvasios yra neviltyje, tada iš
praeities prieblandos, didieji priespaudos ir r peš io, g dos ir vargo,
dvasin s vergijos ir fizini suvaržym užkariautojai ži ri žemyn '
juos ir ištiesia savo amžinasias rankas vilties netekusiems
mirtingiesiems. B da tautai, kuri yra susig dusi jas paimti. I:2

VII: ŠVIETIMAS
Rasin valstyb turi pertvarkyti ugdom j! darb pirmiausia ne
infuzuoti sausas žinias, bet pl toti visiškai gerus k nus. Protini
sugeb jim mokymas yra tik antraeilis. Ir ia v l turi b ti atkreiptas
d mesys ! charakterio, ypa stiprios valios vystym ir pasiryžimo
ugdym , sujungt su treniravimu džiaugsmingame atsakomyb s
jausme ir tik paskui, ! akademin! mokym . II:2
... Žmogus su menku akademiniu išsilavinimu, bet fiziškai geras, su
geru, stipriu charakteriu ir pripildytas džiaugsmingo pasiryžimo ir
valios galios, rasinei bendruomenei yra vertas daugiau, negu gudrus
ištiž lis. II:2
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... Ilgainiui, geras protas tegali gyventi gerame k ne. II:2
Ištikimyb , pasiaukojimo dvasia, laisv , yra vertyb s, kuri didžiai
nacijai visiškai reikia ir kuri pl tojimas mokykloje yra svarbesnis,
negu dalis dalyk , kurie dabar sudaro m s programas. II:2
Ir taip rasin valstyb , savo edukaciniame darbe, turi šonas ! šon su
fiziniu rengimu, d ti aukš iausi r pest! ! charakterio rengim . II:2
Be šito, yra rasin s valstyb s uždavinys pasir pinti, kad pasaulio
istorija pagaliau b t rašoma iš pozicijos, kurioje rasinis klausimas
yra pakeltas ' vyravim . II:2
Viso rasin s valstyb s ugdomojo ir rengiamojo darbo kar na turi
b ti išdeginti rasin s mon ir rasin' jausm ' instinkt ir intelekt , '
šird' ir prot jaunimo, patik to jai. Joks berniukas ir jokia mergait
negali palikti mokyklos, jiems neišaiškinus kraujo grynumo
realizacijos, reikšm s ir esm s. II:2

VIII: PRIEŠAS
Galingiausias arijo priešininkas yra !k nytas žydijoje. I:11
Jis yra ir išlieka amžinu parazit parazitu, kuris, kaip nuodinga
bacila, plinta tol, kol palankios s lygos j! kvie ia. Ir jo b vimo efektas
yra irgi kaip vis siurb li : kad ir kur jis pasirodo, vietin tauta, po
ilgesnio, ar trumpesnio laiko, miršta. I:11
Egzistencija priver ia žyd meluoti ir meluoti pastoviai, taip pat, kaip
ji priver ia šiaur s krašt gyventojus dev ti šiltus drabužius. I:11
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Ar buvo bent viena purvo, ar beg diškumo forma, ypa kult riniame
gyvenime, be nei vieno žydo, prisid jusio prie jos? Jeigu atsargiai
pjauni ! tok! p lin!, rasi, kaip lerv p van iame k ne, dažnai šviesos
nustebinam žydel!. I:2
... Niekas neturi b ti nustebintas, jeigu, tarp m s žmoni , velnio
personifikacija, kaip viso blogio simbolis, užima savo viet gyvoje žydo
formoje. I:11
Žydiškoji marksizmo doktrina atmeta aristokratin! Gamtos princip
ir amžin j galios ir j gos privilegij pakei ia ! skai i mas3 ir j
negyv svor!. Taip ji neigia asmenin3 vert3, neigia tautos ir ras s
svarb ir taip iš žmonijos atima prielaid jos egzistencijai ir kult rai.
Kaip visatos pagrindas, ji privest prie bet kokio intelektualiai
suvokiamos tvarkos galo... Jeigu, su savo marksistinio tik jimo
pagalba, žydija yra pergalinga prieš pasaulio tautas, jos kar na bus
žmonijos laidotuvi vainikas ir ši planeta v l, kaip kadaise dar
milijonus met , jud s per erdv3 be žmoni .
Taigi šiandien aš tikiu, kad aš veikiu pagal Visagalio K r jo vali :
gindamasis nuo žydijos, aš kovoju už Viešpaties darb . I:2
Su žydija negali b ti sutar i
arba“. I:7

sudarin jimo, bet tik kietas „arba,

Juk rasiškai gryna tauta, samoninga savo kraujo atžvilgiu, niekada
negali b ti pavergta žydijos. Šiame pasaulyje ji amžinai tebus niekš
valdov . I:11
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IX: KOVA
Tie, kurie nori gyventi, tegul kovoja; ir tie, kurie nenori kovoti šiame
amžinos kovos pasaulyje, n ra nusipeln3 gyventi. I:11
Šis pasaulis n ra bailioms tautoms. I:3
Yra m s pareiga informuoti visus ištiž lius, kad tai papraš iausias
klausimas, b ti, ar neb ti. I:2
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Pergal amžinai ir išskirtinai slypi puolime. II:2
Prieš tuos, kurie su mumis susiremia j ga, mes ginsime save su j ga.
I:12
Teroras tegali b ti sulaužytas teroro. I:12
Kli tys egzistuoja ne tam, kad joms b t pasiduota, bet ver iau b ti
sulaužytomis. II:2
Tas, kuris pirmas iš Lemties reikalauja s km s garanto, automatiškai
atsisako visos herojiško poelgio id jos. II:2
Bet b tent šiame tariamame m s didžios kovos beviltiškume slypi
m s tikslo didyb , kaip ir m s pasisekimo galimyb . Kovos š kis,
kuris arba iš pat pradžios atbaido menkas dvasias, arba greitai jas
priver ia netekti vilties, bus signalas tikr kovojan i prigim i
susirinkimui... Tik geriausieji kovotojai žengs pirmyn. Ir šioje
atrankoje slypi s km s garantija. II:2
Pasaulio istorija yra kuriama mažum , kai ši skaitlin mažuma
'k nija valios ir pasiryžimo daugum . II:2
Niekas negali abejoti, kad šis pasaulis vien dien bus atiduotas
žiauriausioms kovoms už žmonijos egzistencij . Pabaigoje triumfuos
tik polinkis sav3s išsaugojimui. Po juo yra taip vadinama žmonija – ta
kvailumo, bailumo ir „visk žinan io“ paikumo mišinio išraiška –
sutirps kaip sniegas po kovo saul3. Žmonija išaugo didi amžinoje
kovoje ir tik amžinoje taikoje ji pražus. I:4
Visagalis Dieve, kai laikas ateis, palaimink m s ginklus, b k
teisingas, kaip Tu visada buvai, teisk dabar, ar mes nusipelnome
savo laisv s, Viešpatie, palaimink m s m š'! II:13
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X: JUD JIMAS
A supuvus! ir bail buržuazin! pasaul! ir ! triumfuojant! marksistin s
užkariavim bangos marš ženg naujas galios fenomenas, kuris ties
vienuolikta valanda sustabdyt praž ties vežim . II:1
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Metu, kai viena pus , apsiginklavusi visais pasaul ži ros ginklais,
kad ir t kstanteriopai nusikalstamais – ruošiasi šturmuoti
egzistuojan i tvark , kita pus gali pasipriešinti tik jeigu ji
apsišarvuoja save naujo tik jimo formomis... ir silpn , baili gynyb
paver ia dr saus ir brutalaus puolimo kovos š kiu. II:1
Didžios atsinaujinan ios id jos nebuvimas visais laikais reiškia
kovin s j gos apribojim . Tvirtas tik jimas teise panaudoti net
brutaliausius ginklus visada yra susietas su fanatiško tik jimo
revoliucin s Naujosios Tvarkos pergale šioje Žem je b tinybe,
egzistencija. II:9
Mes Svastikoje matome misij d l kovos už ariškosios žmonijos
pergal3 ir, tuo pa iu, už k rybinio darbo pergal3... II:7
Kiekvienas žmogus turi žinoti, kad naujasis Jud jimas gali pasi lyti
garb3 ir šlov3 tik ateities kart akyse, bet dabartyje - nieko. I:3
... Jud jimas, kuris nori atnaujinti pasaul!, turi tarnauti ne akimirkai,
o atei iai. II:6
Bia gali b ti nustatyta, kad didžiausios ir labiausiai išliekan ios
s km s istorijoje yra linkusios, didži ja dalimi, b ti tos, kurios, savo
pradžiose, surado mažiausiai supratimo, nes jos stov jo aštriausiame
konflikte su pagrindin3 vieš ja nuomone, savo veiksmais ir savo valia.
II:6
Mes, nacionalsocialistai, kaip naujos gyvenimo filosofijos atstovai,
niekada negalime remtis taip vadinamais „priimtais faktais“, ir tuo
pa iu, klaidingais. Jeigu mes taip darytum me, mes neb tum me
didžios, naujos id jos atstovai, o šiandienin s melagyst s prisitaik liai.
II:2
Mes, nacionalsocialistai, turime niekada jokiomis aplinkyb mis
neprisid ti prie 'prasto m s
buržuazinio pasaulio „valio
patriotizmo“. II:14
Jud jimo ateitis yra !takojama fanaticizmo – taip, netolerancijos, su
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kuria jo rem jai j! palaiko kaip vienintel! teising jud jim ir stumia j!
prieš kitas panašaus tipo formas. I:12
Tetur t b ti vienas jud jimas vienam tikslui. II:8
Ir ia slypi misija nacionalsocialistiniam jud jimui. Jis turi mokyti
žmones nesureikšminti smulkmen ir ži r ti ' didžiausius dalykus,
neišsisklaidyti d l nesvarbi dalyk – ir niekada nepamiršti, kad
tikslas, už kur' mes šiandien turime kovoti, yra pati m s tautos
egzistencija ir vienintelis priešas, kuriam mes turime smogti, yra ir
išlieka ta galia, kuri iš m s plešia ši egzistencij . II:13
Visi Jud jimo ir jo individuali
nari
persekiojimai, visi
kriminalizavimai ir keiksnojimai buvo bej giai jam pakenkti. Jo id j
teisingumas, jo valios grynumas, jo rem j sav3s pasiaukojimo dvasia,
leido jam išeiti iš vis represij stipresniam, negu bet kada. Jeigu
m s esamos parlamentin s korupcijos pasaulyje, jis tampa labiau ir
labiau s moningas d l giliausios savo kovos esm s, jau ia save esant
ne tik gryniausia ras s ir asmenyb s vert s išraiška ir veda save
atitinkamai, jis, beveik su matematiniu užtikrintinumu, vien dien
pergalingai išeis iš šios kovos. II: Epilogas

XI: VALSTYB
Valstyb

yra priemon

tikslui. Tikslas slypi fiziškai ir psichiškai
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vienalyt s visuomen s išsaugojime ir tobul jime. Šis išsaugojimas,
vis pirma, reiškia egzistencij kaip ras , taipogi laisv vis šios
ras s j g tobul jim . II:2
Taigi, aukš iausioji rasin s valstyb s paskirtis yra r pestis t
pirmini
rasini
element , kurie duoda kult r
ir kuria
aukštesionios žmonijos grož' ir orum , išsaugojimas. Mes, kaip
arijai, tegalime suvokti valstyb kaip gyv tautos organizm , kuris
ne tik užtikrina konkre ios tautos išlikim , bet, per jos dvasini ir
ideali geb jim vystym , veda j ' aukš iausi j laisv . II:2
Rasin valstyb ... turi pastatyti ras ' viso gyvenimo centr . II:2
Aukš iausiasis žmogiškosios egzistencijos siekis n ra valstyb s
išsaugojimas, tuolabiau, valdžios, bet ras s išsaugojimas. I:3
Jeigu, per valdžios galios priemones, tauta yra vedama link savo
sunaikinimo, tada sukilimas yra ne tik kiekvieno tokios tautos nario
teis – tai yra jo pareiga. I:3
Juk ilgainiui valdymo sistemos yra išlaikomos ne per j gos spaudim ,
bet per tik jim j gerumu ir teisingumu, su kuriuo jos gali atstovauti
ir ginti konkre ios tautos interesus. I:10
Geriausia konstitucija ir geriausia valdymo forma yra ta, kuri
padaro, kad geriausieji protai nat raliai pasiekt dominuojan ios
svarbos pozicij ir 'tak visuomen je. II:4
Pradedant mažiausia bendruomenine grupe ir baigiant aukš iausiaja
visos nacijos vadovybe, valstyb turi savo organizacijoje !tvirtinti
asmenyb s princip . II:4
Šis principas – visiška atsakomyb , bes lygiškai suporuota su visišku
autoritetu – galiausiai išauginsiantis vadov elit – ši dien , tiame
neatsakingos demokratijos amžiuje, yra visiškai nesuprantamas. II:4
Atmesdamas asmeninio autoriteto princip ir pakeisdamas j! laikinos
minios skai iais, parlamentinis daugumos valdžios principas nusideda
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prieš pagrindin3 Gamtos aristokratin3 id j ... I:3
Grei iau kupranugaris pralys pro adatos akut3, negu didis žmogus
bus „atrastas“ per rinkimus. I:3
Ir ne daugiau, kaip šimtas tuš i galv sudaro išminting žmog ,
tepakilt herojiškas sprendimas iš šimto baili . I:3
Šiandienos Vakar demokratija yra marksizmo pirmtak , be kurios
jis b t ne!sivaizduojamas. Ji pasaulio marui suteikia kult r , kurioje
gali plisti jo bakterijos. I:3
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XII: NAUJOJI TVARKA
Ta iau šis pasaulis užtikrintai juda link didžios revoliucijos. Ir
klausimas tegali b ti, ar ji bus skirta ariškosios žmonijos naudai, ar
parazituojan iosios žydijos pranašumui. Rasin valstyb tur s
užtikrinti, kad, per tinkam jaunimo švietim , ji vien dien 'gyt
ras , pribrendusi paskutiniesiems ir didžiausiesiems sprendimams
šioje žem je. II:2
Gali b ti, kad šiandien auksas tapo vieninteliu gyvenimo valdovu, bet
laikas ateis, kai žmonija v l nusilenks prieš aukštesn!j! Diev . II:2
Žinoma, vargana šiandienos pilie i armija niekada šito nesupras. Jie
iš šito juoksis, arba judins savo kreivus pe ius ir murm s savo amžin
pasiteisinim : „Tai b t labai gražu, bet tai negali b ti !gyvendinta!“
Tiesa, su jumis tai negali b ti !gyvendinta – j s pasaulis n ra to
vertas. J s žinote tik vien r pesti: savo asmenin! gyvenim ir tik
vien diev – savo pinigus. Bet mes nesikreipiame ! jus, o ! didžiul3
armij t , kurie yra tokie neturtingi, kad j asmeninis gyvenimas jiems
negali reikšti aukš iausiojo džiaugsmo pasaulyje – ! tuos, kurie nemato
valdan iojo savo egzistencijos principo aukse, bet kituose dievuose.
II:2
Ta iau mes nesame tokie naiv s, kad tik tume, kad kada nors b t
'manoma atnešti tobul er . Bet tai nei vieno iš m s neatleidžia nuo
pareigos kovoti prieš pasteb tus tr kumus, nugal ti silpnybes ir
siekti idealo. II:2
Ir v l nacionalsocialistinis jud jimas turi !vykdyti didžiausi siek!: jis
turi atverti žmoni akis kit nacij atžvilgiu ir turi jiems v l ir v l
priminti tikr j! m s
šiandieninio pasaulio prieš . Vietoje
neapykantos prieš arijus – nuo kuri mus beveik viskas gali skirti –
bet su kuriais mes vis tiek esame susieti bendro kraujo, ar didžios
giminingos kult ros linijos, jis turi šauktis visuotin s r styb s prieš
bjaur j! žmonijos prieš , kaip tikr j! m s kent jimo pradinink . Jis
turi pasir pinti, kad, bent m s šalyje, mirtinasis priešas b t
pasteb tas ir, kad kova prieš j! tapt švytin iu šviesesnio laiko
simboliu, parodyti kitoms nacijoms keli ! supriešintos ariškosios
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žmonijos išganym . II:13
Mes negalime leisti didesni jai rasinei bendruomenei b ti skirtum
tarp pavieni taut b ti supl šytai ! šipulius. Kova, kuri vyksta
šiandien, yra labai didiems tikslams. Kult ra, sujungianti
t kstantme ius ir priimanti heleniškuosius ir germaniškuosius
pasaulius, yra kovojanti už savo egzistencij . II:2
Rasin je valstyb je rasin filosofija pagaliau turi atnešti kilnesn!j!
amži , kai žmon s nebebus susir pin3 šun , arkli ir ka i veisimu,
bet paties žmogaus pakilimu – amži , kuriame vienas žinan iai ir tyliai
atsisako, o kitas džiaugsmingai aukojasi ir duoda. II:2
Taigi, rasin pasaul ži ra atitinka giliausi j Gamtos vali , kadangi ji
atkuria t laisv jeg žaism , kuris turi privesti prie pastovaus
tarpusavio aukštesniojo dauginimosi, kol pagaliau geriausioji žmonija,
pa musi vis ši Ž m3, tur s laisv keli veiklai srityse, kurios iš dalies
slypi virš jos ir, iš dalies, už jos. II:1
Mes visi jau iame, kad tolimoje ateityje žmonija susidurs su
problemomis, kurias tik aukš iausioji ras – tapusi viešpataujanti ir
remiama viso gaublio priemon mis ir galimyb mis – bus paj gi !veikti.
II:1
Valstyb , kuri, šiame rasin s taršos amžiuje paskiria save r pintis
geriausiais rasiniais elementais, vien dien tur s tapti Žem s valdove.
Tegul m s Jud jimo šalininkai niekada šito nepamiršta, jeigu kada
nors auk dydis tur t juos priversti daryti neram palyginim su
galimais rezultatais. II:Epilogas
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