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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

10 - AUTARHIE 
  

   Autosuficiența înseamnă autosuficiență în materii prime și alimente, precum și o 
bază suficientă în ceea ce privește populația, tehnologia și știința pentru a asigura 
conservarea și dezvoltarea speciilor unui popor.  
   Autarhia este, prin urmare, condiția prealabilă pentru suveranitatea statelor, 
națiunilor sau a unui imperiu. Ea necesită un spațiu vital suficient pentru realizarea 
sa. 
   În lumea minusurilor de astăzi, a imperialismului concurent al superputerilor, a 
sclaviei exploatatoare a capitalismului, a aspirațiilor de dominație mondială ale 
sionismului și francmasoneriei (vezi Dominația mondială) și a altor sisteme de 
coerciție dogmatică-ideologică (vezi Dogmatism), au mai rămas doar câteva state 
suverane.Germania și-a pierdut suveranitatea în 1944/56 JdF.  
   În schimb, național-socialismul se consideră o mișcare de libertate anti-
imperialistă care dorește și va lupta pentru a reda libertatea rasei ariene (a se vedea 
arieni) și popoarelor sale. Acest lucru necesită o politică a mișcării mondiale 
național-socialiste care organizează spațiul vital arian în așa fel încât popoarele 
albe să poată trăi și să se dezvolte independent de economia mondială capitalistă și 
libere de orice influență străină speciei - fie ea spirituală, politică, economică, 
militară sau culturală -, adică să devină autosuficiente.  
   Prin urmare, Noul Front pledează la toate nivelurile vieții völkisch a germanilor 
pentru o politică care să facă posibilă o mai mare autarhie, dar rămâne conștient de 
faptul că o autarhie completă a poporului german în zona sa ancestrală de 
colonizare nu este posibilă - o constatare care a condus deja la cererea de la 
punctul 3 pentru un spațiu vital suficient în programul de partid al Partidului 
Național-Socialist al Muncitorilor Germani.  
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 Frontul Nou dorește să atingă obiectivul autarhiei prin crearea celui de-al patrulea 
Reich - ca un ordin mai mare autarhic. 

 

11 - CONSTRUCȚII 
  
  Țărănimea este forma cea mai pură și mai originală a clasei muncitoare - adică a 
acelei atitudini față de viață pe care național-socialismul o cere tuturor membrilor 
poporului și care așteaptă de la fiecare să presteze muncă pentru conservarea și 
dezvoltarea speciei poporului său, folosindu-și toate capacitățile și talentele la 
locul său.  
   Nu doar indirect, ca toate celelalte straturi ale unei comunități naționale, ci în 
mod direct, țăranul face acest lucru, care își hrănește poporul cu munca sa și 
creează astfel premisele oricărei vieți völkisch. 
   De aceea, național-socialismul vede în țărănime un fundament important al 
viziunii sale asupra lumii și vieții, al programului său politic și al viitorului stat 
popular național-socialist (vezi Statul). 
   Lupta pentru un nou, al patrulea Reich și pentru un spațiu vital suficient servește 
nu în ultimul rând autosuficienței în sectorul alimentar, care ar trebui să permită 
țărănimii să hrănească poporul din propriile forțe. Autosuficiența în domeniul 
alimentar face parte din libertatea dorită a unei națiuni și a economiei sale.  
   Pentru a permite țărănimii germane să își îndeplinească sarcina și pe plan intern, 
la lupta pentru autosuficiență externă se adaugă lupta pentru o reformă agrară 
internă adaptată nevoilor naționale. De aceea, Partidul Național-Socialist al 
Muncitorilor Germani cere în punctul 17 din programul său de partid, referitor la 
politica agricolă, mai presus de toate, o astfel de reformă agrară, care să mențină o 
țărănime sănătoasă și viabilă ca bază a unei comunități naționale care trăiește în 
conformitate cu specia și natura sa. 
  

12 - UMANISMUL BIOLOGIC 
  
   Umanismul biologic este teoria științifică a cunoașterii pe care se bazează 
național-socialismul. El pornește de la realitatea biologică a omului în mediul său. 
Umanismul biologic definește omul după cum urmează:  
   Omul este o ființă naturală responsabilă de sine, cu o dispoziție biologică de a 
crea cultură și este viabil doar ca ființă comunitară. 
   Recunoașterea omului ca ființă naturală înseamnă aplicarea gândirii biologice, a 
legilor naturale ale luptei și selecției, ale eredității și diferențierii și la el și la 
mediul său de viață. Ca toate ființele naturale, omul este supus legilor naturii. Spre 
deosebire de acestea, însă, el este capabil să le ignore temporar și să trăiască în 
contradicție cu ele, gândind, simțind și acționând contrar naturii.  
   Prin urmare, el este responsabil de sine, decide singur dacă trăiește în armonie 
sau în contradicție cu natura sa biologică și cu legile ei de viață. Dar, în orice caz, 
el rămâne în cele din urmă dependent de ele. O viață în contradicție cu legile 
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naturii, ca bază a comunității umane, inițiază decadența acestei comunități și duce 
în cele din urmă la moartea ei.  
   Capacitatea umană de a crea cultură nu schimbă cu nimic acest lucru: Cultura nu 
îl eliberează pe om de natura sa biologică. Ea însăși este rezultatul unei dispoziții 
biologice. Inteligența umană și liberul arbitru ca premisă pentru crearea culturii nu 
sunt daruri supranaturale, ci instrumente ale naturii în lupta pentru supraviețuirea 
speciei umane.  
   La urma urmei, omul este viabil doar ca ființă comunitară. Doar comunitatea 
face din om o ființă umană și, astfel, face ca viața sa să fie valoroasă și 
semnificativă. 
   Din această definiție rezultă obiectivul unei culturi înalte în acord cu specia și 
natura, care nu dorește nici o simplă "întoarcere la natură", nici o degenerare a 
modului de viață culturală în direcții ostile vieții. De aici rezultă și metodologia de 
gândire și de dobândire a cunoștințelor național-socialiste. Dacă apare o anumită 
întrebare, național-socialistul trebuie să se întrebe mai întâi pe sine:  
   Este vorba de o stare de fapt care ține de natura biologică a omului sau este un 
fenomen cultural? Dacă este o problemă care ține de natura biologică a omului, 
atunci va trebui să se cerceteze în ce condiții s-a dezvoltat această caracteristică și 
ce sens biologic a avut inițial, sau dacă este un fenomen biologic de selecție 
culturală minus. Național-socialismul nu poate reacționa la problemele și 
circumstanțele care se află în natura biologică a omului decât în așa fel încât 
aceste predispoziții să-și poată desfășura sensul lor biologic inițial. Mai mult, el 
protejează materialul ereditar al comunităților umane care i-au fost încredințate 
prin măsuri eugenice (vezi igiena rasială).  
   Național-socialismul răspunde problemelor care decurg din dezvoltarea culturală 
a omului prin educarea oamenilor pentru a trăi într-un mod care să favorizeze 
dezvoltarea și, în general, în armonie cu natura, și prin lupta fără milă împotriva 
tuturor fenomenelor care amenință conservarea și dezvoltarea speciei, adică care 
sunt ostile vieții.  
   De asemenea, el poate fi neutru în ceea ce privește faptele care nu au nici un 
efect pozitiv, nici unul negativ. 
   În conformitate cu natura duală a omului ca ființă naturală cu dispoziția 
biologică de a crea cultură, umanismul biologic face distincția între comunitățile 
naturale și cele culturale în viața speciei umane. Cele mai importante sunt: 
  
Familia, poporul și rasa ca comunități naturale. 
  
Männerbund, partid (vezi Partidul Național-Socialist Muncitoresc German), 
națiune și imperiu ca comunități culturale. 
  
   Din aceste concepții ale umanismului biologic derivă obiectivul național-
socialismului de a crea o Nouă Ordine în care toate activitățile culturale își 
îndeplinesc scopul biologic de a permite și promova supraviețuirea și dezvoltarea 
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superioară (conservarea și dezvoltarea speciilor) a comunităților naturale 
respective și, prin urmare, a speciei umane ca întreg.  
   Acest lucru conduce apoi la solicitări pentru fiecare individ, un imperativ 
biologic:  
   Acționați în așa fel încât acțiunile voastre să nu pună în pericol, ci să favorizeze 
conservarea și dezvoltarea speciei căreia îi aparțineți prin naștere!  
   Din acest imperativ biologic se dezvoltă etica idealismului valorilor, național-
socialismul ca atitudine față de viață. Această etică se bazează organic pe 
descoperirile științifice ale umanismului biologic. Împreună, ele formează 
viziunea național-socialistă asupra lumii și vieții. 

 
13 - REFORMA AGRARĂ 

  
   Național-socialismul se bazează pe fundamentul etic al muncii și urmărește 
crearea unei comunități populare socialiste (vezi Muncitorism, Etică, Socialism). 
   Țărănimea, de asemenea, ar trebui să fie împuternicită și să-și dezvolte voința de 
a prelua și de a îndeplini locul și sarcinile firești ale țăranului în comunitatea 
națională. Acest obiectiv este servit de cerințele politicii agricole de la punctul 17 
din programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani. 
Acest punct din program clarifică, de asemenea, problema proprietății private a 
pământului în general. 
   Pământul trebuie să fie, în cele din urmă, proprietatea întregii Volksgemeinschaft 
și nu trebuie să servească niciodată la îmbogățirea fără muncă și fără efort a unor 
indivizi. Pentru a împiedica acest lucru, NSDAP cere crearea condițiilor legale 
pentru exproprierea fără plată, cu ajutorul căreia comunitatea populară își va 
recăpăta propriul spațiu de locuit și propria bază de hrană și de viață. Această 
expropriere îi va afecta, de regulă, pe toți cei care, fără să muncească ei înșiși, pe 
și pentru pământ, obțin venituri de pe urma pământului. În comunitatea populară 
socialistă este justificată din punct de vedere etic doar proprietatea privată a 
proprietății și a pământului pentru cei care asigură alimentația poporului prin 
propria muncă - tocmai țăranii.  
   Proprietatea funciară rurală este păstrată și nu numai că este acceptată de 
comunitatea națională, dar este și afirmată și promovată din toată inima. De 
asemenea, ea poate fi moștenită pentru a lega mai ferm țărănimea de Scholle și 
pentru a păstra modul de viață țărănesc.  
   Această garantare și promovare a unei țărănimi sănătoase este însă precedată de 
o reformă agrară cuprinzătoare, adaptată la nevoile naționale. Aceasta îi afectează 
pe toți cei ale căror exploatații de pământ sunt prea mari pentru a le putea cultiva 
prin eforturi proprii, ceea ce duce la folosirea abuzivă a unor părți din aceste 
exploatații prin închirierea lor în scopul obținerii unui venit fără muncă și fără 
efort. Și îi afectează și pe cei care nu trăiesc și nu muncesc deloc pe pământ. 
Aceste terenuri sunt expropriate și distribuite noilor fermieri dispuși să muncească 
și celor ale căror exploatații nu sunt suficiente pentru subzistență. 
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   În concluzie, programul de politică agricolă al NSDAP este: crearea unei 
țărănimi sănătoase printr-o reformă agrară generoasă, suprimarea muncii și a 
veniturilor fără efort și pe pământ și prin proprietatea funciară, păstrarea și 
promovarea proprietății private țărănești asupra pământului în funcție de nevoile 
naționale.  
   Nevoile naționale includ, de asemenea, cel mai înalt grad posibil de 
autosuficiență pentru  
comunitatea națională (a se vedea autarhia). 
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Distracție sub svastică 
  
Activismul național-socialist are și el momentele sale mai ușoare! Iată un 
fragment din broșura lui Gerhard Lauck, "Fun Under the Swastika". 
  
  

12. 
  
   Doamna reporter avea o voce foarte sexy. Când am întâlnit-o în sfârșit, m-am 
bucurat să văd că nici restul nu era rău. 
   A adus cu ea un fotograf. Închiriaseră o cameră separată în hotel, pentru că 
doreau să aibă un fundal "nazist" frumos pentru ședința foto. După interviu, noi 
trei am mers în camera de "fotografiere". 
   Când am deschis ușa, am găsit mai multe paturi împinse împreună în mijlocul 
camerei. 
   M-am întors spre ea și am întrebat cu o față serioasă: "Ce fel de fotografii vom 
face aici?" 
   ...Mulți ani mai târziu, o doamnă fotoreporter franceză a închiriat o sală pentru o 
"ședință foto" cu mine. Managerul hotelului a întrebat-o chiar "ce fel de poze" 
erau implicate, explicându-i că un client anterior folosise sala pentru a face "poze 
obraznice". 
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