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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

4 - ANTISEMITIZMUS 

  
   Semitská rasa - nazývaná aj blízkovýchodná rasa - je zvláštna zmiešaná rasa, 

ktorej hlavnou oblasťou osídlenia je severná Afrika a Blízka Ázia a ktorá sa do 

tejto oblasti tlačí ako nárazník a zároveň sprostredkovateľ medzi tromi veľkými 

rasami (biela, čierna, žltá). Semitská rasa má jasné, biologicky stabilné telesné a 

duševné rasové znaky, treba ju preto považovať oproti ostatným rasám za druhovo 

nepríbuznú.  

   Semitskému rasovému typu následne zodpovedá aj rasový svetonázor, životný 

postoj a religiozita. Pokiaľ tieto slúžia na zachovanie a zdokonalenie vlastného 

druhu, ako napríklad u semitských Arabov islam, nevyplýva z toho pre inak 

zmýšľajúcich ľudí žiadny problém. 

   V priebehu európskych kultúrnych dejín však zo semitského judaizmu 

vychádzali duchovné vplyvy, ktoré boli čoraz silnejšie a treba ich označiť za 

katastrofálne. Patrí k nim predovšetkým dogmatizmus, fanatizmus, ideológia 

rovnosti a individualizmu, ktoré sú cudzie árijskému duchu a duši (pozri Árijec) a 

podporujú jeho úpadok. Tieto vplyvy sa konkretizujú v duchovných alebo 

politických prúdoch, ako je kresťanstvo, marxizmus, liberálny kapitalizmus, 

psychoanalýza a podobne, aby napokon skončili, úplne vyprázdnené od 

akéhokoľvek duchovného obsahu, v materializme. 

   Práve proti týmto vplyvom a prúdom je namierený intelektuálny obranný boj 

antisemitizmu, ktorý v Nemecku našiel svoje politické vyjadrenie v bode 24 

straníckeho programu Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany, v 

ktorom sa boj proti "židovskému materialistickému duchu v nás a mimo nás" 

označuje za nevyhnutný predpoklad obnovy národného spoločenstva. 
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Antisemitizmus je teda podstatnou zložkou národného socializmu - národného 

socializmu ako svetonázoru aj ako spôsobu života.  

   Tieto vplyvy a prúdy semitského myslenia a cítenia však nie sú len náhodnými 

výsledkami stretnutia rôznych rás, ale aj politickými zbraňami judaizmu v jeho 

úsilí o ovládnutie sveta. Nositeľom tohto politického úsilia judaizmu v súčasnosti 

je sionizmus ako organizovaná sila svetového židovstva, a teda ako židovské 

národné hnutie. 

   Proti tomu organizuje národnosocialistická strana svoj politický obranný boj. 

Keďže v tomto boji islamský svet a semitskí Arabi nepredstavujú dodatočnú 

hrozbu, ale žiaduceho partnera pre spojenectvo, je vhodné pre intelektuálny 

obranný boj používať termín antijudaizmus a pre politický obranný boj 

antisionizmus a historický termín "antisemitizmus" nechať ustúpiť do pozadia. 

   Cieľom národného socializmu v tomto boji je odstránenie duchovného a 

politického nebezpečenstva, ktoré vychádza zo židovstva, konečným vyriešením 

židovskej otázky, čo na rozdiel od bežnej propagandy zverstiev neznamená 

vyhladenie alebo prenasledovanie židovského národa, ale len umožnenie a 
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obnovenie slobody árijských národov podľa ich vlastného spôsobu myslenia, 

cítenia a života. 

  

5 - ARABER 
  

   Semitská rasa je nezávislý hybrid medzi tromi hlavnými rasami (biela, čierna, 

žltá) so stabilnými rasovo typickými vlastnosťami. Jej osídlenou oblasťou je celé 

severoafrické pobrežie Stredozemného mora až po čisto negroidnú osídlenú oblasť 

v strednej Afrike, ako aj Blízky východ až po hranice osídlenej oblasti Turkov a 

Peržanov (pozri aj Parsovia a východná indoeuropeistika). 

   Etnickým jadrom semitskej rasy je rodina národov Arabov, ktorých pôvodnou 

oblasťou je rozľahlý Arabský polostrov, ale ktorí sa v dôsledku dynamiky 

dobývania islamu rozšírili na celé, vyššie uvedené, väčšie územie a formovali ho, 

ale v tomto procese absorbovali rôzne rasové prvky, čo viedlo k diferenciácii na 

rôzne národy. Napriek tomu treba Arabov považovať za jednotu, čo podporuje aj 

existencia arabského národného hnutia a jeho neúnavné snahy o vytvorenie 

vlastného arabského národa. 

   Arabi sú prirodzenými spojencami národno-socialistickej Európy:  

   Arabský nacionalizmus, rovnako ako európsky nacionalizmus, bojuje proti 

imperializmu a za slobodu. Národný socializmus a islam spája aj boj proti otroctvu 

úrokov ako predpoklad nemarxistického socializmu. A napokon, arabský národ 

trpí terorom sionizmu, ktorý na arabskej pôde založil svoj pirátsky štát Izrael a 

čiastočne vyvraždil a vyhnal arabský ľud Palestínčanov, čiastočne si ich podmanil 

a utláča ich dodnes. Je však známe, že sionizmus je hlavným nepriateľom 

národného socializmu, ktorý sa nemilosrdne stavia proti sionistickej snahe o 

ovládnutie sveta. To všetko sú predpoklady na vytvorenie európskeho a arabského 

väčšieho priestoru, ktorý umožní prekonanie imperializmu veľmocí, vybuduje 

bezúročný socialistický hospodársky poriadok a rozbije nároky sionizmu. 

   Jednota európsko-arabského regiónu ako spoločného životného priestoru má 

hlboké historické korene od rímskych čias a umožní slobodu a sebestačnosť 

všetkých národov, ktoré v ňom žijú, ako aj nezávislosť od imperialistickej 

nadvlády v oblasti politiky, hospodárstva, národnej obrany a kultúry. Preto sa 

národný socializmus novej generácie usiluje o vytvorenie Štvrtej ríše ako 

spoločného poriadku Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu.  

   Most medzi rasami tvoria rozmanité odštiepky árijskej rasy (pozri Árijci) v 

arabských osídlených oblastiach - napríklad berberské kmene v Maghrebe, kopti z 

Egpie, kresťanskí potomkovia križiakov v Libanone alebo Kurdi. Je potrebné ich 

všestranne podporovať, posilňovať a opätovne začleňovať do árijskej rasy, aby 

mohli takto fungovať ako konzola nadchádzajúcej ríše, ktorej základným 
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princípom, samozrejme, nie je rasová zmes hnaná internacionalizmom, ale 

vychádza z požiadavky rasovej segregácie. 

  

  

6 - ROBOTNÍCKE HNUTIE 
  

   Rastúca industrializácia v prostredí árijskej rasy (pozri Árijci) produkovala v 

posledných sto rokoch čoraz viac priemyselných robotníkov a zároveň v 

obrovskom rozsahu zhoršovala vykorisťovateľský charakter kapitalizmu. 

Hlavnými obeťami tohto kapitalizmu boli priemyselní robotníci, ktorí sa stali 

najchudobnejšou a najutláčanejšou spoločenskou vrstvou - robotníckou triedou. 

Neodolateľne v nich rástol protest proti ich zúfalej chudobe a túžba po sociálne 

spravodlivom poriadku bez vykorisťovania a útlaku - túžba po socializme. 

Nositeľom tohto protestu a tejto túžby sa stalo robotnícke hnutie, jeho výrazovou 

formou triedny boj.  

   Robotnícke hnutie sa už na začiatku dostalo pod dominantný vplyv marxizmu a 

prijalo jeho politický a ideologický dogmatizmus: vieru v rovnosť všetkých ľudí.  

Internacionalizmus a ďalšie protirodové a protiprírodné princípy úplne odcudzili 

robotnícku triedu jej ľudu, národu, rase a tradíciám.  

   Robotnícka trieda mala byť internacionalistickou nositeľkou marxistickej 

svetovej revolúcie. Takéto poňatie cieľa urobilo z robotníckeho hnutia už na 

začiatku nástroj a manipulačnú masu sionizmu v jeho úsilí o ovládnutie sveta, a 

tým ho odcudzilo od jeho skutočnej úlohy.  

   Na druhej strane však bola ťažká situácia robotníckej triedy v kapitalizme a 

nevyhnutnosť triedneho boja nepopierateľná. Až do vypuknutia prvej svetovej 

vojny sa robotnícke hnutie nedokázalo vymaniť z tejto tragickej dichotómie medzi 

nevyhnutnosťou a oprávnenosťou a jej zneužívaním proti robotníckej triede 

zameranými vodcami, za ktorými stáli sionistické mocenské záujmy, a tak zostalo 

z hľadiska mocenskej politiky neúčinné, aj keď dokázalo konkrétne zmierniť a 

prekonať niektoré krivdy. 

   Vypuknutie prvej svetovej vojny vyvolalo vo všetkých zúčastnených árijských 

národoch ohromné národné prebudenie, ktoré zmietlo strašidlo internacionalizmu 

a začlenilo robotnícku triedu do spoločenstva vôle národa.  

   V prvej svetovej vojne sa európsky robotník z vlastnej a vedomej vôle stal 

členom národného spoločenstva! A túto vôľu potvrdil svojou krvou a stotisíckrát 

prežitou smrťou vojaka. Ku koncu vojny a v povojnovom období sa však ukázalo, 

že západné demokracie so svojím liberálnym kapitalizmom túto obeť odmietli a 

naďalej podvádzali, vykorisťovali a utláčali robotnícku triedu. Marxizmus tak 

získal späť časť sklamanej robotníckej triedy, ktorá ho v rokoch 1914/25 JdF 
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jednomyseľne odmietla. 

V národnom socializme a fašizme však v Európe vyrástli tie politické sily, ktoré sa 

stali dedičmi robotníckeho hnutia a prevzali do svojich tradícií odkaz vôle 

robotníckej triedy z rokov 1914/23 JdF a politicky ho zúrodnili.  

   V Nemecku toto národné robotnícke hnutie vytvorilo Národnosocialistickú 

nemeckú robotnícku stranu. Táto strana je dedičkou a vykonávateľkou nemeckého 

robotníckeho hnutia a začala prekonávať liberálny kapitalizmus, budovať 

socializmus, urobiť z robotníka rovnoprávneho člena národného spoločenstva a 

presadiť robotnícku triedu ako povinnú etiku nového poriadku pre všetkých 

národných súdruhov. Naproti tomu marxistická tradícia robotníckeho hnutia sa od 

roku 1914/ 25 JdF stala reakčnou (pozri aj reakcia). 
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Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z 
brožúrky Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  
  

 8. 
  
   Telefón zdvihol službukonajúci dôstojník z ústredia strany. Černoch na druhej 
strane zrejme vytočil nesprávne číslo. Myslel si, že má na linke svojho šéfa, a os-
pravedlňoval sa, že mešká do práce... opäť. 
   Keď skončil, službukonajúci dôstojník povedal: "NEprichádzajte do práce. Máš 
VÝPOVEĎ!" Potom zaklapol telefón. 

  
  

9. 
  
   Národný socializmus je v Nemecku zakázaný. Preto nie je prekvapujúce, že 
mnohí súdruhovia vstúpili v 60. rokoch do pravicovej "Národnodemokratickej 
strany" (NPD). 
   Verejne museli predstierať lojalitu voči demokracii, najmä ak oficiálne re-
prezentovali NPD v televízii a pod. 
   Kompromis jedného súdruha vyvolal menší rozruch. Viete, mal vo zvyku nosiť 
na zadnej strane klopy sponu s hákovým krížom. Nanešťastie sa mu klopa nešťast-
nou náhodou zastrčila dozadu, čím sa špendlík s hákovým krížom odhalil... keď 
poskytoval televízny rozhovor pre legálnu demokratickú NPD! 
   Médiám sa to páčilo. NPD ho však prinútila odstúpiť z funkcie. 
   To je jeden z problémov, ktorý NSDAP/AO nemá. 
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