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Enciclopedia - Michael Kühnen 
 

14 - POLITICA DE ALIANȚĂ 
  

   Având în vedere marea slăbiciune a național-socialismului noii generații, în 

comparație cu național-socialismul istoric al Partidului Național-Socialist al 

Muncitorilor Germani, tactica activității politice a național-socialiștilor din 

Germania de astăzi trebuie să urmeze toate căile pentru a ajunge la mase și a 

câștiga influență asupra lor.  

   Din acest motiv, organizațiile de front ale Frontului Nou dezvoltă o politică de 

alianță bine gândită. Procedând astfel, însă, Frontul Nou, în ciuda oricărei supleți 

tactice, aderă la cele două principii de lucru ale partidului național-socialist 

stabilite de liderul Adolf Hitler în JdF 1934/45 la Congresul Partidului Reichului 

de la acea vreme: 

  

 Partidul Național-Socialist ar trebui să fie un adevărat partid 

Weltanschauung. 

 

 Partidul Național-Socialist urmărește obținerea puterii totale și nelimitate în 

stat. 

  

   Pentru național-socialiști nu există compromisuri în privința niciunuia dintre 

aceste principii. Prin urmare, politica de alianță a Noului Front cuprinde, 

întotdeauna și în orice circumstanțe, trei etape succesive: 

  

1. Recunoaștere: Național-socialiștii trebuie să fie mereu acolo unde oamenii 

sunt nemulțumiți, indiferent de motiv, trebuie să promoveze acolo starea de 
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spirit pentru revoltă și, în cele din urmă, pentru revoluție și, în acest scop, ei 

se alătură organizațiilor de masă sau le creează ei înșiși. De regulă, acestea 

nu vor putea fi național-socialiste; pentru cadrele Frontului Nou este 

suficient ca ele să exprime și să întărească nemulțumirea. Pur și simplu nu 

trebuie să contrazică în mod flagrant obiectivele ideologice și trebuie să fie 

pregătite să recunoască național-socialiștii ca aliați și tovarăși de luptă. În 

schimb, Noul Front poate face concesii externe considerabile, deoarece 

interdicția nazistă va deveni cu atât mai fragilă cu cât mai mulți 

Volksgenossen și grupuri vor recunoaște național-socialismul noii generații 

ca forță politică și partener de alianță. 

2.  supremație: Frontul Nou nu trebuie să se oprească niciodată la 

recunoașterea pe care a obținut-o ca aliat politic. Odată ce aceasta este 

asigurată, cadrele sale instruite trebuie să se străduiască să câștige 

supremația politică în cadrul organizațiilor de masă. Acest lucru se va 

realiza printr-o dedicare neobosită și exemplară în calitate de activiști, care 

va câștiga și admirația și aprobarea celor care nu sunt naționaliști socialiști 

și pentru care cadrele național-socialiste sunt deosebit de potrivite datorită 

eticii lor de soldat politic. În plus, supremația trebuie câștigată prin 

ocuparea celor mai importante - deși nu întotdeauna vizibile - posturi 

funcționale, care vor asigura influența asupra listelor de membri, a 

publicității și a finanțelor. 

3. control: De îndată ce dominația este asigurată, cadrele național-socialiste 

preiau controlul total al organizațiilor de masă, care devin astfel în mod 

oficial subdiviziuni ale Frontului Nou și ale viitorului NSDAP, recunoscând 

în mod deschis și promovând în mod activ pretenția lor la conducerea 

politică. 

  

   Această politică de alianță este posibilă numai dacă cadrele sunt caracterizate de 

o disciplină totală și execută fiecare leagăn tactic, chiar dacă nu-l înțeleg și nu le 

poate fi explicat deschis la început, și rămân întotdeauna instrumente de încredere 

ale conducerii (vezi Führerprinzip). 

  

15 - CETĂȚENIE 
  

   Revoluția Iluminismului a înlocuit rolul conducător al nobilimii și al clerului cu 

cel al burgheziei. În consecință, cetățeanul a devenit modelul democrației de tip 

occidental și tipul dominant de om în forma socială și economică a capitalismului 

liberal, ambele rezultate din spiritul Iluminismului. 

   Dar dacă aceștia din urmă au înțeles conceptul de cetățean ca fiind imaginea 
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ideală a unui individ liber, responsabil și autonom, realitatea a dovedit foarte 

repede că un astfel de individualism nu poate duce decât la materialism cras și că 

cetățeanul este de fapt doar persoana care vrea să câștige în loc să servească, care 

își pune bunăstarea sa mai presus de bunăstarea comunității și vrea să se considere 

pe sine însuși centrul lumii. Confortul său, moralitatea sa îngustă la minte, nivelul 

său de trai, trebuie să fie măsura vieții și centrul eforturilor statului. Voința 

cetățeanului se epuizează în acest sens. Lumea de astăzi, materialistă și cu 

minusuri, a luat naștere din acest spirit. 

   Prin urmare, național-socialismul înțelege burghezia ca fiind imaginea umană a 

materialismului, pe care o învinge prin etica clasei muncitoare. 

  

"Lumea cetățeanului cedează locul lumii muncitorului". 

  

   Aceasta este o condiție prealabilă importantă pentru depășirea decadenței prin 

revoluția național-socialistă. 

   Dacă burghezia din Germania își depășise deja utilitatea istorică după Primul 

Război Mondial și a fost respinsă prin preluarea puterii de către Partidul Național-

Socialist al Muncitorilor Germani, deși, din păcate, nu a fost complet depășită, ea 

a fost readusă la putere după cel de-al Doilea Război Mondial de către puterile 

occidentale victorioase în RFG și, de atunci, a dominat viața socială și publică și 

caracterul poporului german.  

   Burghezia germană, care din 1945/56 JdF a intrat în plus într-o alianță cu 

americanismul, a devenit astfel, în cele din urmă, ciuma corpului național german, 

a cărei refacere nu este posibilă decât prin depășirea sa completă.  

Acest lucru are loc pe plan politic, odată cu preluarea puterii de către partidul 

național-socialist, și pe plan cultural, prin lupta revoluției culturale völkisch. 

 

16 - CREȘTINISMUL 
  

   Ca viziune a umanismului biologic, național-socialismul se bazează pe realitatea 

vieții determinată de legile naturale. Prin urmare, pentru el, oamenii și rasa se află 

în centrul tuturor gândurilor, sentimentelor și acțiunilor. Fără excepție, toate 

expresiile și manifestările vieții umane sunt rezultatul naturii biologice a omului 

și, prin urmare, al apartenenței sale rasiale și etnice, iar acestea au sens și valoare 

doar dacă servesc la conservarea și dezvoltarea speciei!  

   Problema religiei trebuie, de asemenea, evaluată în acest context. Viziunea 

național-socialistă asupra lumii conține etica idealismului valorilor, dar este 

tolerantă din punct de vedere religios. Ea nu cere mesaje și forme religioase, ci 

lasă fiecărui național libertatea de confesiune religioasă. Singura restricție este 
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obiectivul de conservare și dezvoltare a speciei, care leagă tot și toate, și, prin 

urmare, nu poate fi admisă nicio comunitate religioasă care contrazice acest 

obiectiv. În consecință, național-socialismul distinge, de asemenea, un creștinism 

pozitiv de unul negativ. 

   Creștinismul a provocat în Europa prima revoluție reală din epoca istorică și a 

dus la o reevaluare totală a tuturor valorilor ordinii, la acea vreme încă în mare 

parte tradiționale, din lumea antică (vezi tradiție). Aspectul negativ a fost că 

gândirea și sentimentul iudaismului, cu tot dogmatismul și fanatismul său, și-au 

făcut loc în cultura europeană. Acest creștinism negativ, iudaizat, a avut consecințe 

devastatoare, a devenit un factor principal al decadenței europene, așa cum a 

dovedit mai ales Nietzsche, și a amenințat astfel conservarea speciei și dezvoltarea 

speciei omului arian (vezi Arian).  

   Există însă și un creștinism pozitiv, nejudecat, care s-a adaptat la sentimentele și 

valorile omului arian, care conține în gândirea sa de "iubire pentru 

aproapele" (Volksgenossen) o justificare religioasă a Volksgemeinschaft și a 

socialismului völkisch și care are astfel un efect pozitiv asupra conservării și 

dezvoltării speciei. Porunca iubirii din creștinismul pozitiv, înțeleasă în funcție de 

specie și de natură, corespunde autoînțelegerii național-socialismului ca o legătură 

de iubire și înțelegere reciprocă între Volksgenossen. 

   Germania a fost creștină încă de la începutul istoriei sale. Acest lucru nu poate fi 

schimbat de o mișcare politică - ca și cum ar fi un fiat - fără o nouă și periculoasă 

scindare în gândirea și sentimentele tovarășilor poporului. Partidul Național-

Socialist al Muncitorilor Germani lasă în mod deliberat deschisă întrebarea dacă 

poporul german are nevoie și de o reformă völkisch-religioasă, necreștină. Dar 

aceasta nu poate fi în nici un caz sarcina unui partid politic, la care, independent 

de confesiunile religioase, se pot și trebuie să se angajeze toți membrii poporului, 

care simt conservarea și dezvoltarea speciei ca fiind cea mai înaltă valoare.  

   De aceea, la punctul 24 din programul său de partid, NSDAP cere libertatea 

tuturor confesiunilor religioase, atâta timp cât acestea nu se întorc împotriva 

poporului și a statului german, luptă împotriva non-spiritului iudeo-materialist al 

lumii minusurilor de astăzi și, ca organizație, profesează un creștinism pozitiv, a 

cărui poruncă a iubirii corespunde poruncii etice decisive a național-socialismului 

și, prin urmare, fundamentului viitoarei Noi Ordini, așa cum este ea stabilită ca 

piatră de temelie în programul de partid al NSDAP: 

  

INTERESUL PUBLIC ÎNAINTEA INTERESULUI PERSONAL! 
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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". 
  
  

13. 
  
   Schleswig-Holstein este o provincie destul de "nazistă". Chiar și cu poliția pe 
urmele mele, am trecut din când în când pe la întâlniri publice ale unor grupuri le-
gale, naționaliste, frecventate de genul nostru de oameni. Bineînțeles, un tovarăș 
intra primul pentru a verifica lucrurile, iar eu nu stăteam prea mult. 
   Într-o zi, am trecut pe la petrecerea de Crăciun provincială a NPD, la care au 
participat câteva sute de persoane.  
   "Garda mea de corp" avea 1,80 metri înălțime, cântărea 90 de kilograme și avea 
expresia facială "Pot să-i omor acum, șefu'?".  S-a hotărât să iasă în fața sălii 
pentru a fuma o țigară, unde a văzut curând un alt camarad care tocmai sosea. (De 
altfel, acest din urmă tovarăș își botezase fiul "Adolf"). 
   "Bună ziua, ce mai faci?", l-a salutat bodyguardul meu pe noul venit.  
   "Poliția a fost la mine acasă. Îl căutau pe Gerhard." 
   "Au aflat ceva?" 
   "Nu, le-am spus că nu știam unde este. Apropo, știi unde este?" 
   "Da, este înăuntru și bea cafea." 
   O privire surprinsă i s-a conturat pe față. O glumă? Dar nu, a intrat în sală, m-a 
găsit și mi-a povestit râzând ce se întâmplase. 
   La scurt timp, un bărbat s-a apropiat de scaunul meu și m-a întrebat: "Nu ești 
Gerhard Lauck?". 
   Referindu-mă la un articol de ziar ușor inexact - sau cel puțin prematur - am 
răspuns: "Nu, am citit în ziar că a fost expulzat". 
   ...De fapt, m-am sustras poliției încă o lună, timp în care am organizat contra-
banda cu materiale de propagandă în Germania. Apoi m-am hotărât să plec în 
forță: Am anunțat că voi ține un discurs cu titlul "De ce nu-mi recunosc ordinul de 
deportare!". Poliția nu se aștepta ca eu să mă prezint efectiv, așa că a trimis doar 
câțiva oameni în sala de ședințe. Dar am apărut. De fapt, am avut mai mulți oa-
meni decât ei - oameni mai mari. Cel mai mare individ al meu era mai mare decât 
cel mai mare om al lor, care în mod clar părea speriat. Colegul meu i-a aruncat 
doar o privire de genul "pot să-l omor acum, șefu'". Nu m-au arestat, ci m-au rugat 
să vin cu ei. 
   La secția de poliție am prezentat biletul de avion și am explicat că trebuie să 
prind trenul în treizeci de minute pentru a ajunge la zbor. Am fost escortat de 
poliție până la gara din Hamburg... dar am fost singur de la Hamburg până la aero-
portul din Luxemburg! Când comuniștii au aflat despre asta, au publicat un articol 
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în care susțineau că "poliția fascistă germană" mi-a permis mie, "nazistul rău", să 
evadez; au avertizat chiar că încă mai hoinăresc prin Germania! Citind acel articol 
multe săptămâni mai târziu, în Lincoln, am mai râs o dată pe seama inamicului.  
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