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Stáváme se národními socialisty 

 

Sepp892 
 

 Tento èlánek napsal jeden z našich italských spolupracovníkù. 
  
   Kdyby se mì dnes nìkdo zeptal, kdy 
pøesnì jsem se stal skuteèným národním 
socialistou, urèitì bych byl bezradný.  
Odpovìï zní, že bych na tuto otázku 
skuteènì nedokázal odpovìdìt.  Stát se 
národním socialistou napøíè 20. a 21. 
stoletím není nìco, co se obvykle stane 
ze dne na den.  Je to jednoduché.  Nebo 
lépe øeèeno, stejnì složité. 
   Každý z nás, bìlochù narozených v 
druhé polovinì "krátkého století", pøišel 
na svìt se dvìma prvotními høíchy.  Tím, 
kterým je každý zatížen biblickou 
tradicí, a druhým, pøipisovaným pouze 
bìlochùm, totiž tím, že je bìloch.  
   Tento "stud", s nímž se rodíme a na 
nìjž si zvykáme od prvních let života, 
øídí a podmiòuje náš život v každé 
sociální interakci a pøedstavuje ústøední 
jádro naší výchovy.  Uèí nás, že bìloši 
jsou špatní, že být hrdý na své kulturní 
dìdictví je špatné a smìšné a že národní 
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socialismus je nejhorší ideologie a politická vize ze všech.  Zvykli jsme si bát se 
samotných slov.  
   Jak je tedy možné, že tolik z nás odolává hanbì s tak úèinným vymýváním 
mozkù a stává se z nich národní socialista?  Èím to je, že je mezi nimi rozdíl?  
Kdy se stane, že se rozhodneme postavit se za svá práva? 
   Každý národní socialista má samozøejmì svùj vlastní pøíbìh, ale troufám si 
tvrdit, že všichni jsme se na své cestì museli vypoøádat s tìžkými chvílemi.  V 
dnešní dobì je tìžké být národním socialistou, a i když osobnì považuji boj za 
nejlepší trénink k vítìzství, pøesto to spoustu dobrých lidí odradí od vstupu do 
našich øad.  
   Toto je pøíbìh o inspiraci. 
   Kdyby se mì nìkdo zeptal "s pistolí u hlavy", co byl mùj okamžik, kdy jsem se 
neotoèil, asi bych øekl, že den, kdy jsem vidìl mistrovský film Riefenstahlové 
"Triumf vùle".  Úplnì závìreènou scénou je notoricky známý projev, který Adolf 
Hitler pronesl na závìr šestého sjezdu národnì socialistické strany 8. záøí 1934 v 
Norimberku.  Písemný pøepis nevystihne dopad, jaký takový projev mùže mít na 
èlovìka, který jde cestou NS, ale já si jen poznamenám nìkteré dojmy. 
  
   "Šesté stranické shromáždìní se chýlí ke konci.  To, co miliony Nìmcù mimo naše 
øady možná hodnotily jen jako okázalou demonstraci politické síly, bylo pro 
statisíce bojovníkù neskonale víc; velké osobní, politické a duchovní setkání 
starých bojovníkù a bojových druhù. A možná, že navzdory velkolepé síle této 
impozantní pøehlídky armád strany se mnozí z nich tesklivì vraceli do dob, kdy 
bylo tìžké být národním socialistou." 
  
   Zní to povìdomì, že?  V tìchto dnech je tìžké být národním socialistou.  Není 
divu, že zde mùžete slyšet emoce ve vùdcovì hlase.  Je to poøád stejný boj, že?  
  
    Nebo  již v dobì, kdy naši stranu tvoøilo pouhých sedm lidí, formulovala dvì 
zásady: chtìla být skuteènì ideologickou stranou a chtìla nekompromisnì získat v 
Nìmecku jedinou a absolutní moc. 
   Jako strana jsme museli zùstat menšinou, protože jsme mobilizovali nejcennìjší 
bojové a obìtavé složky národa, které nikdy netvoøí vìtšinu, ale vždy menšinu.  A 
protože nejlepší rasová složka nìmeckého národa, hrdì sebevìdomá, odvážná a 
smìlá, se dožadovala vedení Øíše a národa, lid její vedení ve stále vìtším poètu 
následoval a podøizoval se mu. 
   Nìmecký národ si s radostí uvìdomuje, že vìèný úprk zdání byl nyní nahrazen 
jedním stabilním pólem, který cítí a ví, že pøedstavuje tu nejlepší nìmeckou krev, a 
proto se postavil do èela národa a je odhodlán si toto vedení udržet, vykonávat ho 
a už se ho nikdy nevzdat.  Vždy bude existovat jen jedna èást národa, která bude 
skuteènì aktivními bojovníky, a od ní se požaduje více než od milionù ostatních 
lidí.  Tìm nestaèí jen øíci: "Vìøím," ale skládají pøísahu: "Budu bojovat! " 
  



   Tady je.  To by se dalo považovat za okamžik, kdy jsem pocítil, že potøebuji být 
souèástí tohoto segmentu. Tehdy zaèal mùj boj. 
  
   Strana bude po všechny èasy vùdèím rezervoárem nìmeckého národa, nemìnná 
ve svém uèení, tvrdá jako ocel ve své organizaci, ohebná a pøizpùsobivá ve své 
taktice a ve svém celkovém vzhledu projevem ducha národa.  Opìt musí platit, že 
všichni slušní Nìmci se stanou národními socialisty.  Èleny strany se stávají jen ti 
nejlepší národní socialisté. 
   Døíve se naši odpùrci starali o to, aby bylo naše hnutí prostøednictvím zákazù a 
pronásledování pravidelnì oèiš ováno od lehkých plev, které se v nìm zaèaly 
usazovat.  Nyní musíme sami praktikovat selektivitu a vyluèovat to, co se ukázalo 
jako prohnilé, a tudíž nepatøící k našemu druhu.  Naším pøáním a zámìrem je, aby 
tento stát a tato Øíše pøetrvaly i v pøíštích tisíciletích.  Mùžeme se radovat z 
vìdomí, že budoucnost patøí zcela nám. 
   Tam, kde by starší generace mohly ještì váhat, nám pøísahalo a odevzdalo tìlo i 
duši mládí.  Jen pokud ve stranì spoleèným úsilím nás všech uskuteèníme 
koneènou podstatu a ideu národního socialismu, bude navždy a neznièitelnì 
vlastnictvím nìmeckého lidu a nìmeckého národa.  Pak se ke skvìlé a slavné 
armádì starých a hrdých ozbrojených složek našeho národa pøipojí neménì na 
tradice navázané vedení Strany a tyto dvì instituce budou spoleènì tvoøit a 
upevòovat nìmecký národ a nést na svých bedrech nìmecký stát a nìmeckou øíši. 
   V tuto hodinu zaèínají mìsto opouštìt desetitisíce stranických soudruhù.  Zatímco 
nìkteøí ještì vzpomínají, jiní se chystají na další nástup, a vždy budou lidé 
pøicházet a odcházet, a vždy budou znovu uchváceni, potìšeni a inspirováni, nebo  
idea a Hnutí jsou výrazem života našeho lidu, a proto symboly vìènosti. 
   A  žije národnì socialistické hnutí. A  žije Nìmecko! 
  
   Nezdá se vám, že bojujeme stále stejnou bitvu?  Máme být hrdí na to, že máme 
tu èest cítit se tak blízko hrdinùm, kteøí nám ukázali cestu ke správnému 
uspoøádání svìta? Jedno je jisté: cesta je stále vytyèena, je jen na nás, abychom 
neztratili stopu. 

 
  

  
 



Fredova odysea 
 

Část 2 
  

Můj nový domov 
 

Měl jsem štěstí! 
 
Můj nový domov nebyl špatný.  
 
Kromě nedostatku oken. (Televize a internet mi rozhodně nechyběly.) 
 
Personál byl zdvořilý a profesionální. Fyzicky atraktivní lidé. Zejména dámy! 
 
Jídlo bylo dobré. Směs farmářské a německé kuchyně. Hodně masa a čerstvé 
zeleniny ze zahrady. Dokonce i domácí chléb a sušenky. 
 
Po chodbách se potulovali psi, kočky a další zvířata. "Extra bezpečnost." 
 
Snažili se nás udržet IN? Nebo někoho jiného VEN? 
 
Občas jsem viděla, jak Helga doprovází staršího člověka ke dveřím s nápisem 
"Eintritt verboten!". Zmizely na několik hodin.  
 
Říkalo se, že ten starý chlap smí navštívit město. Ale jen s doprovodem. Nevím 
proč. Možná byl senilní. Občas se zatoulal a ztratil. 
 
Vlastně jsem na něj trochu žárlil, protože s Helgou trávil tolik času. I když už byl 
zřejmě příliš starý na to, aby tuto jedinečnou příležitost plně využil. 
 
Byly tam i další východy označené "Ausgang". Tyto podzemní tunely vedly k 
malým budovám maskovaným jako nepoužívané přístavky rozeseté po prérii. 

 




