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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

43 - CREDINȚA 
  
   Credința este baza vieții național-socialistului! Credința este cerută de național-
socialism de la toți adepții săi - dar mai ales de la soldații săi politici din Sturm-
Abteilung. Printre cele 10 porunci ale soldatului politic, "credința" formează prima 
poruncă. Dar se poate cere cu adevărat credință? Nu se întâmplă mai degrabă că 
abilitatea de a crede scapă în mare măsură voinței umane, că cineva dobândește 
sau pierde credința în ceva în mod independent de faptul că vrea sau nu? 
   De fapt, nu se poate și nu trebuie să "crezi" în ideea național-socialistă. Aceasta 
nu este nici religie, nici ideologie. Nu învață dogmatismul unor convingeri 
arbitrare. Național-Socialismul este pur și simplu recunoașterea legilor vieții, a 
naturii biologice și a destinului omului în mediul său și hotărârea idealistă de a 
lucra pentru realizarea unei ordini în conformitate cu specia și natura, pentru 
conservarea și dezvoltarea speciei. Pentru una stă umanismul biologic ca teorie 
științifică a cunoașterii, pentru cealaltă etica idealismului valoric. Pentru a lupta 
pentru Noua Ordine, național-socialiștii se organizează în Partidul Național-
Socialist - în Germania în Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani. Iar 
acest partid cere acum de la fiecare membru de partid - dar mai ales de la soldații 
săi politici - o triplă credință: 
  

 credința în partid; 
 credința în tovarăși (vezi camaraderie); 
 credința în sine. 

  
   Această poruncă: "Credința" nu cere susținerea unor afirmații ideologice sau de 
altă natură, ci această credință este decizia de a avea încredere. Ea nu se supune 
dogmelor, ci cere voința de a încredința propria viață comunității, de la care 
primește sens și valoare! 
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   A crede în partid înseamnă a avea încredere că partidul, ca voință organizată de 
a trăi a poporului și ca organizație politică de avangardă a națiunii, are întotdeauna 
dreptate. Niciun național-socialist nu poate avea vreodată "dreptate" împotriva 
partidului. Nu pentru că fiecare decizie trebuie să fie întotdeauna corectă, ci pentru 
că scopul este corect și fără munca organizată de partid, fără lupta condusă de 
partid, acest scop nu ar fi niciodată atins. 
  
   Credința în camarazi înseamnă să ai încredere că, în ciuda tuturor defectelor și 
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neajunsurilor umane, camarazii îți vor fi mereu alături și vor continua lupta acolo 
unde tu însuți a trebuit să te oprești - și asta de-a lungul generațiilor. 
  
   Credința în sine este încrederea în propriile forțe. Omul care crede este mai 
puternic decât se crede adesea el însuși. El poate suporta totul atâta timp cât crede! 
Acest lucru îi permite național-socialistului mândria și sfidarea sa, pe care le 
aruncă împotriva lumii minusurilor conducătoare. 
  

44 - EGALITATE 
  
   Ca viziune a umanismului biologic, național-socialismul pornește de la realitatea 
vieții determinată de legile naturale și respinge orice dogmatism. O astfel de 
dogmă este însă afirmarea egalității oamenilor. Nu egalitatea, ci diversitatea este 
realitatea vieții (vezi șiDiferențiere). Oamenii diferă din punct de vedere biologic 
și, prin urmare, și din punct de vedere spiritual, în funcție de rase și popoare, 
precum și în funcție de sex ca bărbat sau femeie și, în cele din urmă, ca ființe 
umane individuale. Această diversitate trebuie păstrată și consolidată pentru a 
servi vieții. 
   De aceea, național-socialismul luptă pentru imaginea umană a idealismului 
valorilor, care vrea să vadă și să trezească în individ cea mai înaltă întruchipare a 
valorii rasei și a personalității. El luptă pentru realizarea de sine a sexelor (vezi 
Männerbund și Mutterschaft). Mai presus de toate, însă, el luptă pentru 
conservarea speciei și dezvoltarea speciei popoarelor și a raselor. În această luptă 
pentru conservarea și dezvoltarea speciei, toți oamenii au drepturi și îndatoriri 
egale - aceasta este singura egalitate:  
   Că fiecare are drepturi și îndatoriri egale la locul său și în funcție de capacitățile 
și înclinațiile sale, pentru a-și servi poporul și rasa în cel mai bun mod posibil! 
   Prin urmare, Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani cere, la punctul 
9 din programul său de partid, drepturi și îndatoriri egale pentru toți 
Volksgenossen ca cetățeni. Ca primă îndatorire, punctul l0 cere în mod consecvent 
fiecărui Volksgenossen să creeze mental sau fizic, activitatea sa trebuind să fie în 
interesul Volksgemeinschaft-ului. Fiecare datorie include în același timp un drept 
și constituie astfel libertatea Volksgenossen-ului. Cele mai importante sunt: 
  
1. dreptul la muncă și datoria de a munci pentru comunitatea națională. 
  
2. Dreptul la libera alegere a modului de reproducere și de întemeiere a familiilor 
(vezi familie) și datoria de a păstra puritatea corpului poporului în conformitate cu 
legile eugenice și rasiale (vezi și igiena rasială). 
  
3. dreptul la  libertate pentru autorealizarea propriei personalități și datoria de a 
lega această libertate de conservarea și dezvoltarea speciei poporului și a rasei. 
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   Aceste drepturi și îndatoriri creează egalitate între oameni în ceea ce privește 
etica vieții lor, respectând în același timp inegalitatea biologică fundamentală a 
tuturor ființelor umane. 
  

45 - PROPAGANDĂ AROCITARĂ 
  
   De la înființarea Partidului Național-Socialist Muncitoresc German, la 
24.2.1920/30 JdF și mai ales după înfrângerea celui de-al Treilea Reich în cel de-al 
Doilea Război Mondial, propaganda atrocităților a fost o armă constantă și 
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eficientă a părții inamice în lupta împotriva național-socialismului. Propaganda de 
atrocitate a reușit astfel să zugrăvească o imagine complet distorsionată și 
înfiorătoare a ideii și a partidului, care a fost extinsă și la național-socialismul noii 
generații și care determină și astăzi imaginea publică. 
   Cele mai importante "argumente" ale propagandei atrocității sunt minciuna 
exterminării planificate a evreilor (Holocaustul, vezi și Soluția finală), minciuna 
vinovăției de război, sloganul dictaturii preconizate, care s-ar ascunde în spatele 
mobilizării völkisch în statul total, precum și afirmația că național-socialiștii au 
văzut în membrii raselor străine doar suboameni - deși național-socialismul, cu 
gândirea sa biopolitică, nu afirmă diferența dintre rase și popoare, ci stabilește 
diferența dintre ele (vezi și Diferențiere). Cu toate acestea, de la sfârșitul 
războiului, propaganda atrocității a reușit de fapt să elimine complet național-
socialismul din lupta de conturare politică și să pună mișcarea Völkische în 
ansamblu în defensivă. 
   Educația populară a istoriografiei revizioniste, susținută de întreaga opoziție 
națională, este îndreptată împotriva propagandei atrocității. Acest lucru întrunește, 
de asemenea, aprobarea comunității Frontului Nou, dar aceasta refuză să facă din 
apărarea împotriva propagandei atrocităților un punct central al propriei sale 
propagande.  
   Mai degrabă le ignoră și, la rândul său, trece la ofensivă în loc să se apere pentru 
totdeauna de orice minciună atroce. Astfel, propaganda de atrocități a inamicului 
își pierde semnificația psihologică primordială și, în cele din urmă, este făcută 
ineficientă de procesul de inversare psihologică în masă pe care îl va produce 
strategia Noului Front. 

 

46 - HEAL 
  
   Mântuirea este un concept străvechi din conceptul de viață și din lumea 
conceptuală a popoarelor germanice. Semnificația includea: Fericire, sensul vieții, 
prosperitatea națiunii, a clanului, a familiei și a individului, acordul cu zeii, 
afirmarea destinului, bucuria de a trăi. Din lumea conceptuală a popoarelor 
germanice, acest termen a ajuns în mișcarea germană Völkische și, în cele din 
urmă, în cea a național-socialismului, care a adoptat dorința de mântuire în salutul 
său, sub denumirea de Salutul german. 
   Această dorință de mântuire se bazează pe conștientizarea cât de departe este de 
vechiul concept de mântuire lumea de azi, lumea minus: căzută în decadență, ruptă 
de tradiție, înstrăinată de legile vieții printr-o viață contrară speciei și naturii, 
bolnavă și la mila amenințării cu moartea speciei omului arian (vezi Arian), a cărui 
supraviețuire și reînnoită înflorire național-socialismul vrea totuși să o facă 
posibilă. De aceea, dorința de mântuire este un concept central al atitudinii 
național-socialiste față de viață, o declarație de război împotriva lumii vechi și un 
angajament față de Noua Ordine. 
   Național-socialismul definește mântuirea în mod concret ca fiind unitatea de 



6 

cunoaștere, voință și acțiune a omului arian în slujba unei idei de înaltă calitate 
etică. Această unitate îi permite omului să devină o personalitate și este o condiție 
prealabilă pentru aceasta. Cunoașterea, voința și acțiunea - adică cunoașterea, 
voința și fapta - reprezintă astfel fundamentul conceptului național-socialist de 
personalitate: 
  
Cunoașterea este vehiculată de epistemologia național-socialistă a umanismului 
biologic; 
  
voința este premisa decisivă pentru mișcarea de luptă politică, Partidul Național-
Socialist (a se vedea Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani); 
  
Acțiunea se realizează ca o luptă pentru existență, care asigură conservarea și 
dezvoltarea speciilor comunității naționale și realizează astfel o nouă cultură 
înaltă. 

  
   Toate acestea fac parte din etica național-socialistă a idealismului valorilor. 
   În acest fel, național-socialismul formează oameni care pot fi din nou purtători 
de mântuire pentru rasa și poporul lor, continuând astfel tradiția conceptului 
germanic de mântuire; oameni care, conform cuvintelor Führerului Adolf Hitler, 
întruchipează "cea mai înaltă valoare a rasei și a personalității" ca național-
socialiști. 
  



7 

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". 
  
  

  
28. 

  
   Cumva am reușit să pun un autocolant NSDAP/AO chiar la intrarea în gara prin-
cipală aglomerată din Hamburg fără să fiu prins. M-am îndepărtat aproximativ 30 
de metri și apoi m-am întors încet pentru a vedea dacă sunt urmărit de poliție sau 
de roșii (totul era în regulă)... și pentru a urmări orice reacție la autocolant. 
   Aproape imediat, un bărbat mai în vârstă, care mergea mai încet decât majorita-
tea oamenilor, s-a oprit în fața autocolantului și s-a uitat fix la el. Apoi a băgat mâ-
na în buzunar și a scos ceea ce părea a fi hârtie și un pix. Cu siguranță, scria ceva, 
probabil adresa NSDAP/AO de pe autocolant, am presupus. 
   Mai târziu, NSDAP/AO a primit o scrisoare de la un german care scria că a aflat 
adresa noastră de pe un autocolant pe care îl văzuse în gara din Hamburg și că 
dorea să primească literatura noastră. 
  

  
29. 

  
   Ca fiu al unuia dintre cei mai importanți comici din Vaudeville, trecutul teatral al 
comandantului Rockwell a fost vizibil în multe dintre acțiunile publice pe care le-a 
imaginat. El știa că râsul comun la adresa dușmanilor noștri negri și evrei deza-
morsează puterea lor de intimidare și ajută la unirea taberei noastre prin umor co-
mun. În timpul unor demonstrații de stradă, de exemplu, el a inclus adesea un 
Stormtrooper îmbrăcat în costum de gorilă în lung și-n lat, purtând o pancartă pe 
care scria "Sunt pentru egalitate!". 
   La o întâlnire secretă a societății homosexuale interrasiale Matachine, des-
fășurată discret într-un hotel exclusivist din New York, Rockwell a pus un soldat 
Stormtrooper să se năpustească în holul înțesat de persoane din lumea mondenă, 
strigând din toți rărunchii că are "un transport de urgență pentru Convenția homo-
sexualilor". În mâinile sale era o cutie mare roz legată cu o fundă roz și atașată de 
un carton pe care scria cu litere îngroșate: "Rush - o cutie de vaselină pentru Con-
venția homosexualilor!". 
   Unele dintre obiectele produse de Rockwell pentru Partidul Nazist American au 
dobândit o largă popularitate. Cel puțin un milion de exemplare au fost tipărite și 
distribuite ale celebrului său "Boat Ticket", care dădea dreptul fiecărui negru la o 
călătorie dus-întors cu o barcă cu scurgeri spre Africa. Acesta conținea chiar și un 
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cupon pentru veste de salvare, 500,00 dolari bucata de la Izzy Pilebaum, un om cu 
suflet mare. 
   Un singur disc de 45 rpm lansat în 1965 de "G.L. Rockwell and the Coon-
hunters" conținea o pereche de cântece care au ajuns direct în fruntea Hit Parade-
ului Hootenanny: "Ship those Blacks back!" și "We're non-violent Blacks". În timp 
ce muzica era strict folk, versurile erau neconvenționale. 
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