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Encyklopédia - Michael Kühnen 
 

10 - AUTARKY 
  

   Sebestačnosť znamená sebestačnosť v surovinách a potravinách, ako aj dostatočnú základňu v 
oblasti obyvateľstva, techniky a vedy, ktorá zabezpečí zachovanie a druhový rozvoj národa.  
   Autarkia je preto predpokladom suverenity štátov, národov alebo impéria. Na jej realizáciu je 
potrebný dostatočný ţivotný priestor. 
   V dnešnom mínusovom svete konkurenčného imperializmu veľmocí, vykorisťovateľského 
úrokového otroctva kapitalizmu, sionistických a slobodomurárskych snáh o svetovládu (pozri 
Svetová nadvláda) a iných dogmaticko-ideologických donucovacích systémov (pozri 
Dogmatizmus) zostala len hŕstka suverénnych štátov.Nemecko stratilo svoju suverenitu v 
rokoch 1944/56 JdF.  
   Naproti tomu národný socializmus sa považuje za antiimperialistické hnutie za slobodu, ktoré 
chce a bude bojovať za slobodu árijskej rasy (pozri Árijci) a jej národov a vráti im ju. To si 
vyžaduje politiku svetového 
národnosocialistického hnutia, ktorá 
organizuje árijský životný priestor tak, aby 
biele národy mohli žiť a rozvíjať sa nezávisle 
od kapitalistického svetového hospodárstva a 
bez akéhokoľvek vplyvu cudzieho ich druhu - 
či už duchovného, politického, hospodárskeho, 
vojenského alebo kultúrneho -, t. j. aby sa stali 
sebestačnými.  
   Preto Nový front presadzuje na všetkých 
úrovniach ľudového života Nemcov politiku, 
ktorá umožňuje väčšiu autarkiu, ale zostáva si 
vedomý, že úplná autarkia nemeckého ľudu v 
jeho pôvodnom sídelnom priestore nie je 
možná - toto vedomie viedlo už k požiadavke 
bodu 3 o dostatočnom životnom priestore v 
straníckom programe Národnosocialistickej 
nemeckej robotníckej strany.  
   Nový front chce dosiahnuť cieľ autarkie 
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vytvorením Štvrtej ríše - ako autarkického väčšieho poriadku. 
 

11 - VÝSTAVBA 
  
   Roľníctvo je najčistejšou a najoriginálnejšou formou robotníckej triedy - teda toho životného 
postoja, ktorý národný socializmus vyžaduje od všetkých príslušníkov ľudu a ktorý od každého 
očakáva, že bude vykonávať prácu pre zachovanie a rozvoj druhu svojho národa, pričom využije 
všetky svoje schopnosti a nadanie na svojom mieste.  
   Nielen nepriamo, ako všetky ostatné vrstvy národného spoločenstva, ale celkom priamo to 
robí roľník, ktorý svojou prácou živí svoj ľud a vytvára tak predpoklad každého ľudského 
života. 
   Preto národný socializmus vidí v roľníctve dôležitý základ svojho pohľadu na svet a život, 
svojho politického programu a budúceho národnosocialistického ľudového štátu (pozri štát). 
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Snaha o novú, Štvrtú ríšu a dostatočný životný priestor slúži v neposlednom rade sebestačnosti v 
potravinárstve, ktorá mala umožniť roľníctvu živiť ľud z vlastných síl. Potravinová sebestačnosť 
je súčasťou želanej slobody národa a jeho hospodárstva.  
Aby nemecké roľníctvo mohlo plniť svoju úlohu aj vo vnútri, k snahe o vonkajšiu sebestačnosť 
sa pridáva aj snaha o vnútornú pozemkovú reformu prispôsobenú národným potrebám. Preto 
Národnosocialistická nemecká robotnícka strana požaduje v bode 17 programu svojej strany o 
poľnohospodárskej politike predovšetkým takú pozemkovú reformu, ktorá udrží zdravé 
roľníctvo životaschopné ako základ národného spoločenstva žijúceho v súlade so svojím 
druhom a prírodou. 
  

12 - BIOLOGICKÝ HUMANIZMUS 
    
   Biologický humanizmus je vedecká teória poznania, na ktorej je založený národný 
socializmus. Vychádza z biologickej reality človeka v jeho prostredí. Biologický humanizmus 
definuje človeka takto:  
   Človek je svojprávna prírodná bytosť s biologickou dispozíciou vytvárať kultúru a je 
životaschopný len ako spoločenská bytosť. 
   Uznať človeka za prírodnú bytosť znamená aplikovať biologické myslenie, prírodné zákony 
boja a výberu, dedičnosti a diferenciácie aj na neho a jeho životné prostredie. Tak ako všetky 
prírodné bytosti, aj človek podlieha prírodným zákonom. Na rozdiel od nich ich však dokáže 
dočasne ignorovať a žiť v rozpore s nimi tým, že myslí, cíti a koná v rozpore s prírodou.  
   Človek je teda sám za seba zodpovedný, sám sa rozhoduje, či žije v súlade alebo v rozpore so 
svojou biologickou prirodzenosťou a jej zákonmi života. V každom prípade však v konečnom 
dôsledku zostáva od nich závislý. Život v rozpore so zákonmi prírody ako základu ľudského 
spoločenstva iniciuje úpadok tohto spoločenstva a v konečnom dôsledku vedie k jeho zániku.  
   Ľudská schopnosť vytvárať kultúru na tom nič nemení: Kultúra neoslobodzuje človeka od 
jeho biologickej prirodzenosti. Sama je výsledkom biologickej dispozície. Ľudská inteligencia a 
slobodná vôľa ako predpoklad tvorby kultúry nie sú nadprirodzené dary, ale nástroje prírody v 
boji o prežitie ľudského druhu.  
   Koniec koncov, človek je životaschopný len ako spoločenská bytosť. Len spoločenstvo robí 
človeka ľudskou bytosťou, a tým robí jeho život hodnotným a zmysluplným. 
   Z tejto definície vyplýva cieľ vysokej kultúry v súlade s druhom a prírodou, ktorá nechce ani 
obyčajný "návrat k prírode", ani degeneráciu kultúrneho spôsobu života do smerov 
nepriateľských životu. Z toho vyplýva aj metodológia národnosocialistického myslenia a 
získavania poznatkov. Ak vznikne určitá otázka, národný socialista si ju musí najprv položiť:  
   Ide o stav, ktorý patrí k biologickej podstate človeka, alebo je to kultúrny fenomén? Ak ide o 
problém biologickej podstaty človeka, potom bude treba skúmať, za akých okolností sa táto 
vlastnosť vyvinula a aký biologický zmysel mala pôvodne, alebo či ide o biologický jav 
kultúrneho mínusového výberu. Národný socializmus môže reagovať na problémy a okolnosti 
spočívajúce v biologickej podstate človeka len tak, že tieto predispozície môžu rozvinúť svoj 
pôvodný biologický zmysel. Okrem toho chráni dedičný materiál jemu zverených ľudských 
spoločenstiev eugenickými opatreniami (pozri rasová hygiena).  
   Národný socializmus reaguje na problémy vyplývajúce z kultúrneho vývoja človeka tým, že 
vychováva ľudí k životu, ktorý je priaznivý pre rozvoj a celkovo v súlade s prírodou, a 
nemilosrdne bojuje proti všetkým javom, ktoré ohrozujú zachovanie a rozvoj druhu, t. j. ktoré sú 
nepriateľské životu.  
   Môže byť neutrálny aj vo vzťahu k faktom, ktoré nemajú ani pozitívny, ani negatívny účinok. 
   V súlade s dvojakou povahou človeka ako prírodnej bytosti s biologickou dispozíciou vytvárať 
kultúru rozlišuje biologický humanizmus prírodné a kultúrne spoločenstvá v živote ľudského 
druhu. Najdôležitejšie sú: 
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Rodina, ľudia a rasa ako prirodzené spoločenstvá. 

 
Männerbund, strana (pozri Národnosocialistická nemecká robotnícka strana), 

národ a ríša ako kultúrne spoločenstvá 
. 

   Z týchto poznatkov biologického humanizmu vyplýva cieľ národného socializmu vytvoriť 
Nový poriadok, v ktorom všetka kultúrna činnosť plní svoj biologický účel umožniť a podporiť 
prežitie a vyšší rozvoj (zachovanie druhov a rozvoj druhov) príslušných prírodných 
spoločenstiev, a tým aj ľudského druhu ako celku.  
   To potom vedie k požiadavkám na každého jednotlivca, k biologickému imperatívu:  
   Konajte tak, aby ste svojím konaním neohrozovali, ale podporovali zachovanie a rozvoj druhu, 
ku ktorému svojím narodením osudovo patríte!  
   Z tohto biologického imperatívu sa vyvíja etika hodnotového idealizmu, národný socializmus 
ako postoj k životu. Táto etika organicky nadväzuje na vedecké poznatky biologického 
humanizmu. Spoločne tvoria národnosocialistický pohľad na svet a život. 

 

13 - POZEMKOVÁ REFORMA 
  
   Národný socializmus je založený na etickom základe práce a jeho cieľom je vytvoriť 
socialistické ľudové spoločenstvo (pozri Workerism, Ethics, Socialism). 
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   Aj roľníctvo má byť posilnené a rozvíjať vôľu zaujať a plniť prirodzené miesto a úlohy 
roľníka v národnom spoločenstve. Tomuto cieľu slúžia požiadavky poľnohospodárskej politiky 
v bode 17 straníckeho programu Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. Tento bod 
programu objasňuje aj problém súkromného vlastníctva pôdy vo všeobecnosti. 
   Pôda musí byť v konečnom dôsledku majetkom celého Volksgemeinschaft a nikdy nesmie 
slúžiť na bezpracné a beznámahové obohacovanie jednotlivcov. Aby sa tomu zabránilo, NSDAP 
požaduje vytvorenie zákonných podmienok pre vyvlastnenie bez úhrady, pomocou ktorého 
ľudové spoločenstvo získa späť svoj vlastný životný priestor a svoju vlastnú potravinovú a 
životnú základňu. Toto vyvlastnenie sa spravidla dotkne všetkých, ktorí bez toho, aby sami 
pracovali, na pôde a pre pôdu, získavajú z pôdy príjem. Eticky oprávnené je v socialistickom 
ľudovom spoločenstve len súkromné vlastníctvo majetku a pôdy pre tých, ktorí vlastnou tvrdou 
prácou zabezpečujú výživu ľudu - práve roľníkov.  
   Vlastníctvo vidieckej pôdy je zachované a národné spoločenstvo ho nielen akceptuje, ale aj 
bezvýhradne podporuje. Môže sa aj dediť, aby sa roľníctvo pevnejšie pripútalo k šoltýsovi a aby 
sa zachoval roľnícky spôsob života.  
   Tejto záruke a podpore zdravého roľníctva však predchádza komplexná pozemková reforma 
prispôsobená národným potrebám. Tá sa týka všetkých tých, ktorých pozemky sú príliš veľké na 
to, aby ich mohli obrábať vlastnými silami, čo vedie k zneužívaniu častí takýchto pozemkov ich 
prenajímaním s cieľom získať príjem bez práce a námahy. A týka sa to aj tých, ktorí na pôde 
sami vôbec nežijú a nepracujú. Táto pôda sa vyvlastňuje a rozdeľuje novým poľnohospodárom, 
ktorí sú ochotní pracovať, a tým, ktorých pozemkové vlastníctvo nepostačuje na obživu. 
   Súhrnne možno povedať, že program poľnohospodárskej politiky NSDAP je: vytvorenie 
zdravého roľníctva prostredníctvom veľkorysej pozemkovej reformy, potlačenie práce a 
beznámahy aj na pôde a prostredníctvom vlastníctva pôdy, zachovanie a podpora súkromného 
vlastníctva roľníkov k pôde podľa národných potrieb.  
   Medzi národné potreby patrí aj čo najvyšší stupeň sebestačnosti  
národného spoločenstva (pozri autarkia). 
  

14 - POLITIKA ALIANCIE 
  

   Vzhľadom na veľkú slabosť národného socializmu novej generácie v porovnaní s historickým 
národným socializmom Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany musí taktika 
politickej práce národných socialistov v dnešnom Nemecku sledovať všetky cesty, ako osloviť 
masy a získať na ne vplyv.  
   Z tohto dôvodu frontové organizácie Nového frontu rozvíjajú premyslenú aliančnú politiku. 
Pritom sa však Nový front napriek všetkej taktickej pružnosti drží dvoch zásad práce 
národnosocialistickej strany, ktoré stanovil vodca Adolf Hitler v rokoch 1934/45 JdF na 
vtedajšom zjazde ríšskej strany: 
  

 Národnosocialistická strana má byť skutočnou stranou Weltanschauung. 
 Národnosocialistická strana sa usiluje o úplnú a neobmedzenú moc v štáte. 

  
   Pre národných socialistov neexistuje kompromis ani v jednom z týchto princípov. Spojenecká 
politika Nového frontu preto vždy a za každých okolností zahŕňa tri po sebe nasledujúce kroky: 

  
1. Uznanie: Národní socialisti musia byť vždy tam, kde je ľud z akéhokoľvek dôvodu 

nespokojný, musia tam podporovať náladu na vzburu a nakoniec na revolúciu a za týmto 
účelom sa spájajú s masovými organizáciami alebo sami niektoré z nich zvolávajú. Tie 
spravidla nebudú môcť byť národnosocialistické; kádrom Nového frontu stačí, že 
vyjadrujú a posilňujú nespokojnosť. Nesmú len hrubo odporovať ideologickým cieľom a 
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musia byť pripravení uznať národných socialistov za spojencov a spolubojovníkov. Na 
oplátku môže Nový front urobiť značné ústupky navonok, pretože zákaz nacizmu bude 
tým krehkejší, čím viac Volksgenossen a skupín uzná národný socializmus novej 
generácie za politickú silu a partnera v spojenectve. 

2.  nadradenosť: Nový front sa nikdy nesmie zastaviť pri uznaní, ktoré dosiahol ako 
politický spojenec. Po jeho získaní sa jeho vyškolené kádre musia usilovať o získanie 
politickej nadvlády v masových organizáciách. To sa dosiahne neúnavnou a príkladnou 
aktivistickou obetavosťou, ktorou si získajú obdiv a uznanie aj u nenárodných 
socialistov a na ktorú sú národnosocialistické kádre obzvlášť vhodné vďaka svojej etike 
politického vojaka. Okrem toho je potrebné získať prevahu obsadením najdôležitejších - 
hoci nie vždy viditeľných - funkčných miest, ktoré zabezpečia vplyv na zoznamy členov, 
propagáciu a financie. 

3. kontrola: Hneď ako je nadvláda zabezpečená, národno-socialistické kádre prevezmú 
úplnú kontrolu nad masovými organizáciami, ktoré sa tak oficiálne stanú 
pododdeleniami Nového frontu a budúcej NSDAP, pričom otvorene uznávajú a aktívne 
presadzujú svoj nárok na politické vedenie. 

  
   Táto politika spojenectva je možná len vtedy, ak sa kádre vyznačujú úplnou disciplínou a 
vykonávajú každý taktický výkyv, aj keď mu spočiatku nerozumejú a nemožno im ho otvorene 
vysvetliť, a vždy zostávajú spoľahlivým nástrojom vedenia (pozri Führerprinzip). 
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Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z brožúrky Gerhar-
da Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  

12. 
  
   Šlezvicko-Holštajnsko je dosť "nacistická" provincia. Aj keď som mal v pätách políciu, občas 
som sa zastavil na verejných stretnutiach legálnych, nacionalistických skupín, ktoré navštevo-
vali ľudia nášho typu. Samozrejme, najprv tam vošiel súdruh, aby si všetko overil, a ja som sa 
dlho nezdržal. 
   Jedného dňa som sa zastavil na provinčnom vianočnom večierku NPD, na ktorom sa zúčast-
nilo niekoľko stoviek ľudí.  
   Môj "ochrankár" meral 180 cm, vážil 240 kg a tváril sa ako "Môžem ich už zabiť, šéfe?"  
Rozhodol sa vyjsť pred halu na cigaretu, kde čoskoro uvidel ďalšieho súdruha, ktorý práve 
prichádzal. (Mimochodom, tento súdruh dal svojmu synovi meno Adolf.) 
   "Ahoj, ako sa máš," pozdravil môj bodyguard novoprichádzajúceho.  
   "Polícia bola u mňa doma. Hľadali Gerharda." 
   "Zistili niečo?" 
   "Nie, povedal som im, že neviem, kde je. Mimochodom, viete, kde je?" 
   "Áno, je vnútri a pije kávu." 
   Na tvári sa mu objavil prekvapený výraz. Žart? Ale nie, vošiel do haly, našiel ma a so 
smiechom mi povedal, čo sa stalo. 
   Krátko nato pristúpil k mojej stoličke muž a spýtal sa ma: "Nie ste vy Gerhard Lauck?" 
   S odvolaním sa na trochu nepresný - alebo prinajmenšom predčasný - článok v novinách som 
odpovedal: "Nie, v novinách som čítal, že bol deportovaný." 
   ...V skutočnosti som sa polícii vyhýbal ešte mesiac, počas ktorého som organizoval pašovanie 
propagandistických materiálov do Nemecka. Potom som sa rozhodol odísť s hrmotom: Oznámil 
som, že budem mať prejav s názvom "Prečo neuznávam svoj príkaz na deportáciu!". Polícia 
neočakávala, že sa skutočne dostavím, a tak do rokovacej sály poslala len niekoľko mužov. Ale 
ja som sa predsa len dostavil. V skutočnosti som mal viac mužov ako oni - väčších chlapov. Môj 
najväčší chlapík sa týčil nad ich najväčším mužom, ktorý očividne vyzeral vystrašene. Môj 
chlapík sa naňho len pozrel v štýle "môžem ho teraz zabiť, šéfe". Nezatkli ma, len ma požiadali, 
aby som išiel s nimi. 
   Na policajnej stanici som predložil letenku a vysvetlil, že musím stihnúť vlak za tridsať minút, 
aby som stihol svoj let. Na hamburskú železničnú stanicu ma odprevadila policajná eskorta... ale 
z Hamburgu som až na luxemburské letisko cestoval sám! Keď sa to dozvedeli komunisti, 
uverejnili článok, v ktorom tvrdili, že "fašistická nemecká polícia" mi, "zlému nacistovi", 
umožnila utiecť; dokonca varovali, že sa stále potulujem po Nemecku! Keď som ten článok čítal 
o mnoho týždňov neskôr v Lincolne, ešte raz som sa na účet nepriateľa zasmial.  
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