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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, svetovládnych ambícií 

sionizmu a slobodomurárstva (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 takú 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, ktorý je tomuto druhu cudzí - či už ide o 

vplyv duchovný, politický, hospodársky, vojenský alebo kultúrny -, t. j. aby sa 

stali sebestačnými.  

   Preto Nový front presadzuje na všetkých úrovniach völkisch života Nemcov 

politiku, ktorá umožňuje väčšiu autarkiu, ale zostáva si vedomý, že úplná autarkia 

nemeckého národa 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.  
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 Nový front chce dosiahnuť cieľ autarkie 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 völkisch 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). 

   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 
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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 životnými zákonmi. 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: 

  

Rodina, ľudia a rasa ako prirodzené spoločenstvá. 
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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 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). 

   Aj roľníctvo by malo byť posilnené a malo by mať 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 

zabezpečujú výživu ľudu vlastnou tvrdou prácou - 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, 
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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). 

 



7 

Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z 
brožúrky Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  
  

12. 
  
   Reportérka mala veľmi sexy hlas. Keď som ju konečne spoznal, potešilo ma, že 
ani jej zvyšok nebol zlý. 
   Priniesla so sebou fotografa. V hoteli si prenajali samostatnú izbu, pretože chceli 
mať na fotenie pekné "nacistické" pozadie. Po rozhovore sme všetci traja išli do 
miestnosti na "fotografovanie". 
   Keď sme otvorili dvere, našli sme uprostred miestnosti niekoľko postelí 
natlačených na seba. 
   Otočil som sa k nej a s vážnou tvárou som sa spýtal: "Čo tu budeme fotiť?" 
   ...O mnoho rokov neskôr si jedna francúzska fotoreportérka prenajala sálu na 
"fotografovanie" so mnou. Manažér hotela sa jej skutočne opýtal, "o aké foto-
grafie" ide, a vysvetlil jej, že predchádzajúci zákazník používal sálu na fotenie 
"nemravných fotografií". 



8 

 


