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Enciclopedia - Michael Kühnen 
 

21 - DICTATURĂ 
  
   Printre acuzațiile populare ale propagandei de atrocitate îndreptate împotriva 
național-socialismului se numără afirmația că partidele național-socialiste (vezi 
Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani) se străduiau să instaureze o 
dictatură, adică suprimau libertatea și foloseau forța pentru a instaura și menține 
un sistem de guvernare împotriva voinței poporului.  
   Apărarea împotriva propagandei de atrocitate a inamicului nu este sarcina 
propagandei Frontului Nou, ci este lăsată în sarcina educației populare (în cadrul 
partidului: instruirii).  
   În schimb, comunitatea Noului Front își declară în mod ofensiv respingerea 
democrației de tip occidental cu parlamentarismul său și a revoluției național-
socialiste; de aici trebuie să se nască un stat care, sub conducerea partidului, va 
duce la o mobilizare politică totală la toate nivelurile vieții völkisch. Acest lucru 
va duce la mobilizarea tuturor forțelor și energiilor völkisch, depășind astfel lumea 
minus actuală și deschizând calea spre Noua Ordine. 
   Condiția prealabilă pentru aceasta este realizarea unei adevărate 
Volksgemeinschaft, din care numai comunitatea de voințe a națiunii poate ieși 
comunitatea de voințe a națiunii, care va deveni baza statului total.  
   Astfel, ceea ce propaganda atroce a inamicului numește dictatură - statul 
național-socialist al poporului în stare de mobilizare totală - necesită în realitate 
consimțământul liber și convins și loialitatea masei poporului. Căci fără aceasta, 
nu se poate concepe nici Volksgemeinschaft, nici națiunea conform imaginii de 
sine național-socialiste. Cucerirea lor este misiunea de luptă politică a partidului 
național-socialist ca purtător al voinței poporului și organizație de avangardă a 
națiunii. 
   Dar o formă de guvernare - chiar dacă înțelege, educă, modelează și mobilizează 
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în totalitate poporul - care se poate baza pe consimțământul și loialitatea masei 
populare, nu este o dictatură - chiar dacă are mijloacele sale de putere!  
   Mai mult, mobilizarea totală a Statului Popular Național-Socialist nu este un 
scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui scop. El face posibilă depășirea 
decadenței lumii minus dominante, conduce popoarele rasei ariene (a se vedea 
arieni) înapoi la un mod de viață în conformitate cu specia și natura, care asigură 
conservarea și dezvoltarea speciei și realizează astfel Noua Ordine. Dar aceasta 
este în același timp o ordine a tradiției și a libertății corect înțelese. 
   Prin urmare, Noul Front respinge acuzația de a lupta pentru o dictatură și își 
declară cu mândrie sprijinul pentru un stat național-socialist popular puternic și 
total, singurul care face posibilă și asigură supraviețuirea și dezvoltarea superioară 
a poporului în conformitate cu specia și natura sa - și astfel realizează 
suveranitatea și libertatea națiunii. 
  

22 - DISCIPLINĂ 
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   Disciplina este acea atitudine interioară pe care Partidul Național-Socialist (vezi 
Partidul Național-Socialist Muncitoresc German) o cere tuturor membrilor de 
partid și care se concretizează în supunere față de partid, față de conducătorii și 
subconducătorii săi de la toate nivelurile (vezi Führerprinzip). 
  

Ascultarea este marea virtute a Revoluției Național-Socialiste! 
  
   Prin urmare, după cerința credinței, cea a ascultării este a doua dintre cele 10 
porunci ale soldatului politic. Toți membrii de partid, dar mai ales soldații lor 
politici, se supun partidului și nimănui altcuiva. Ei fac acest lucru fără rezerve și 
cu toată puterea lor - indiferent dacă înțeleg sau nu sensul unui ordin, indiferent, 
de asemenea, dacă ordinul partidului corespunde sau nu propriilor lor dorințe. 
Pentru soldatul politic, datoria de supunere merge până la sacrificiul propriei vieți: 
  
Cine jură pe steagul cu svastică nu mai are nimic din ceea ce îi mai aparține! 

  
   Național-socialistul vrea să se supună pentru a putea câștiga. Prin urmare, nu 
supunerea forțată a cadrelor, ci disciplina născută din libera voință și discernământ 
este atitudinea național-socialistă față de viață.  
   Național-socialistul poate și trebuie să gândească pentru el însuși; el are propria 
sa înțelegere personală a național-socialismului, din care ar trebui să facă sugestii 
și să exprime idei. Superiorul este obligat să răspundă la astfel de sugestii și să ia 
în serios ideile și sugestiile, fie să le pună în aplicare, fie să explice de ce nu sunt 
aplicabile acum sau în așa fel. Datoria de supunere este totuși una nelimitată și 
fără limite. Dar național-socialistul nu trebuie să aibă niciodată sentimentul că este 
doar "carne de tun" și nu un tovarăș printre tovarăși, care conspiră pentru victoria 
pe care numai credința în partid o poate aduce. 
   Cea mai înaltă autoritate este liderul partidului. Odată ce liderul a vorbit, o 
chestiune este definitiv decisă și nu mai poate exista nicio îndoială cu privire la 
linia generală a partidului. Numai cei care au învățat să se supună în acest mod vor 
fi mai târziu apți să fie lideri subordonați sau lideri ei înșiși. 
  

Numai cei care au învățat să asculte vor putea într-o zi să dea ordine! 
  
   Național-socialistul nu trebuie să permită indisciplina, în toate formele ei, nici la 
el însuși, nici la camarazii săi, nici la vreunul dintre camarazii săi de conducere. 
Partidul trebuie să fie epurat mereu și mereu de oamenii care nu pot sau nu vor să 
mențină disciplina, pentru ca el să rămână o comunitate revoluționară de luptă și 
să nu degenereze într-o cocină burgheză. 
   După revoluție, disciplina nelimitată și necondiționată pe care național-
socialismul o predă mai întâi tovarășilor de partid și, în cele din urmă, tuturor 
Volksgenossen, face posibilă mobilizarea politică totală a statului național-socialist 
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al poporului (vezi Statul) și creează astfel condițiile pentru realizarea Noii Ordini. 
  

23 - DOGMATISM 
  
   În lupta spirituală pentru viitorul omului, ideologia și viziunea asupra lumii 
trebuie să fie strict distinse.  
   Ideologiile explică lumea și, în acest fel, formează o structură mai mult sau mai 
puțin logică de gândire bazată pe credințe - dogme. Acest lucru creează 
dogmatismul, care orbește oamenii influențați de el față de diversitatea, 
contradictorialitatea și complexitatea realității (a se vedea și diferențierea), 
deoarece nu mai vede lumea așa cum este, ci așa cum ar trebui să fie conform 
convingerilor sale. Cu cât o astfel de ideologie dogmatică devine mai puternică, cu 
atât mai grave sunt consecințele sale:  
   Încearcă să violeze realitatea și să o asimileze cu forța viziunii sale asupra lumii. 
Dogmatismul nu învață niciodată din realitate, ci încearcă să o suprime, să o 
îndoaie și să o suprime, pentru a o înlocui apoi cu propriile dogme. Dogmatismul 
este contrar naturii și ostil vieții, îl înstrăinează pe om de realitate și, prin urmare, 
de natură și de legile sale biologice ale vieții. El promovează și provoacă 
decadența comunităților umane. 
   Toate ideologiile - de exemplu, creștinismul, psihanaliza, marxismul - se bazează 
pe dogmatism, dar și sistemele statale sau culturale și atitudinile față de viață care, 
deși renunță la formarea unei viziuni închise asupra lumii, se bazează pe credințe 
contrare naturii - de exemplu, egalitatea tuturor oamenilor, individualismul, 
"drepturile omului", negarea faptului că omul este supus legilor naturii și 
determinat de structura sa biologică pulsională. Astfel, de asemenea, de exemplu, 
liberalismul, capitalismul, democrația, parlamentarismul etc. sunt dogmatice și 
ostile vieții.  
   În schimb, viziunea lumii recunoaște realitatea și, prin urmare, își construiește 
viziunea lumii nu pe dogme, ci pe intuiții care derivă din legile naturii, corespund 
naturii umane și trebuie să se dovedească în realitate. O viziune asupra lumii este 
dispusă și capabilă să învețe, să evolueze și, dacă este necesar, să se corecteze 
atunci când a greșit. Ea formează un "sistem deschis" de gândire, în contrast cu 
"sistemul închis" al unei ideologii. Viziunea asupra lumii este un sistem deschis de 
gândire care îi ajută pe oameni să se orienteze în realitate și să se dezvolte mai sus 
în ea și în conformitate cu legile ei de viață. 
   Național-socialismul este o viziune asupra lumii și nu o ideologie. Baza sa 
spirituală nu este dogmatismul, ci epistemologia științifică a umanismului 
biologic.  
   Cu toate acestea, dogmatismul, cu promisiunile sale de certitudini absolute ale 
credinței și sisteme de gândire închise, presupus fără contradicții, care explică 
totul, este o mare tentație la care pot ceda chiar și național-socialiștii, dar, făcând 
acest lucru, denaturează național-socialismul și provoacă degenerare spirituală.  
   De aceea, lupta împotriva dogmatismului este o parte importantă a revoluției 
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național-socialiste și o condiție prealabilă pentru realizarea Noii Ordini. 
   Principalul bastion al național-socialismului în lupta sa împotriva degenerărilor 
dogmatice este Sturm-Abteilung al Partidului Național-Socialist Muncitoresc 
German (SA al NSDAP), datorită spiritului său liber, deschis și atitudinii sale de 
soldat politic ostil oricărui sectarism mărunt, moralismului (vezi și morală) și 
oricărei false certitudini.  
   Național-Socialistul își câștigă siguranța și credința nu din dogme, ci din legile 
vieții și din cunoașterea propriei sale naturi. 
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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". 

  

  

15. 

  

   Într-o după-amiază toridă de vară, stăteam la biroul ofițerului de serviciu, cu ușa 

din față deschisă, în timp ce citeam niște literatură nazistă. S-a întâmplat să mă uit 

în sus și, cu coada ochiului, am văzut un cap mare și negru, cu buze neglijente, 

ochi mari și rotunzi și o freză afro care semăna cu cea a lui Buck Wheat din vechi-

ul serial de comedie Our Gang. 

   Așa că, fără să fac vreo mișcare bruscă, am decis că fie puteam să iau vechiul 

pistol 38 și să-l îndrept spre el, fie să mă ridic și să-l urmăresc spre est, spre Black-

town. În schimb, m-am gândit că o să-l sperii cu adevărat; am apăsat comutatorul 

de sub biroul ofițerului de serviciu care dădea alarma. Tocmai când Negrul încă se 

uita bine la interiorul Rockwell Hall, sirena a explodat! Și, la fel ca pe vremuri, 

negrul ăla a făcut pasul cel mare și a dispărut într-o fracțiune de secundă. Când m-

am uitat pe ușa din față, pe stradast , la numărul 71, jur că am văzut fum ieșind din 

spatele călcâielor acelui Negru, în timp ce se îndrepta spre Western Avenue. 

  

  

16. 

  

   Când răspundeam la telefonul de la Rockwell Hall, primeam tot felul de apeluri 

ciudate, de la amenințări cu bombă până la oameni care ne sunau să ne ceară aju-

tor, pentru că nu puteau obține nimic de la departamentul de poliție. Dar un apel 

care mi-a rămas în minte este cel în care un negru a sunat foarte supărat din cauza 

uneia dintre liniile noastre de asistență telefonică pentru Puterea Albă! Și a spus: 

"Mai bine l-ați dezlega pe săracul negru pe care îl aveți în subsolul Rockwell 

Hall."  

   Cel care a sunat se referea la o linie telefonică de la White Power pe care am or-

ganizat-o cu unul dintre Stormtroopers imitând un negru numit Dry Ice Washing-

ton și cu un alt Stormtrooper, Johnny White, în care Dry Ice se furișa din cușca de 

care îl țineam legat în subsolul nostru și făcea o linie telefonică, iar Stormtrooper 

Johnny White intra spre final și îl prindea pe Dry Ice furând un mesaj. Johnny 

White îi spunea: "Întoarce-te în cușca ta, Gheață Uscată.  Știi că voi, negrii, n-
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aveți voie să faceți telefoane cu putere albă!". 

   În acele zile aveam patru linii telefonice de urgență. O persoană de contact de la 

compania de telefonie a spus că liniile noastre fierbinți erau cele mai des apelate 

din tot orașul. Chiar și negrii sunau. 
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