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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 o mână de 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 lor - fie ea 
spirituală, politică, economică, militară sau 
culturală -, adică să devină autosuficiente.  
   Prin urmare, Noul Front pledează la toate 
nivelurile vieții populare 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-
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Socialist al Muncitorilor Germani.  
   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, asta 
face țăranul, care își hrănește poporul cu munca sa și creează astfel premisa oricărei vieți 
nebunești. 
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   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 viabilitatea unei țărănimi sănătoase ca fundament al 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 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 
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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 superioară (conservarea speciilor 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!  
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   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 a 
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, trebuie să fie împuternicită și să-și dezvolte voința de a-și asuma și 
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 German al Muncitorilor. 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 hrana poporului prin propria muncă - tocmai țăranii.  
   Proprietatea funciară rurală este păstrată și nu numai că este acceptată de comunitatea 
națională, dar este, de asemenea, 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. 
   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). 
  

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 pofida 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: 
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 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 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). 
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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. 
  
   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 legale, 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 fa-
cială "Pot să-i omor acum, șefu'?".  A decis să iasă în fața sălii pentru a fuma, unde a văzut în 
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 contrabanda cu mate-
riale 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 oameni 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 Ham-
burg... dar am fost singur de la Hamburg până la aeroportul din Luxemburg! Când comuniștii au 
aflat despre asta, au publicat un articol 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 in-
amicului.  
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