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Encyklopédia - Michael Kühnen 
 

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 musia 
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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 ne-národných 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 uznajú 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). 

  

15 - OBČIANSTVO 
  

   Osvietenská revolúcia nahradila vedúcu úlohu šľachty a duchovenstva vládou 

buržoázie. Následne sa občan stal vzorom západného typu demokracie a 

dominantným typom človeka v spoločenskej a ekonomickej forme liberálneho 

kapitalizmu, ktoré obe vzišli z ducha osvietenstva. 

   Ak však títo chápali koncept občana ako ideálny obraz slobodného, 

samostatného a zodpovedného jednotlivca, realita veľmi rýchlo ukázala, že takýto 

individualizmus môže viesť len k hrubému materializmu a že občan je v 

skutočnosti len človek, ktorý chce zarábať namiesto toho, aby slúžil; ktorý kladie 

svoj blahobyt nad blahobyt spoločenstva a chce sa vidieť ako stredobod sveta. 

Jeho pohodlie, jeho úzkoprsá morálka, jeho životná úroveň majú byť meradlom 

života a stredobodom úsilia štátu. Vôľa občana sa tým vyčerpáva. Dnešný 

materialistický mínusový svet vznikol v tomto duchu. 

   Národný socializmus preto chápe buržoáziu ako ľudský obraz materializmu, 
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ktorý prekonáva prostredníctvom etiky robotníckej triedy. 

  

"Svet občana ustupuje svetu pracovníka". 

  

   To je dôležitý predpoklad prekonania dekadencie prostredníctvom národno-

socialistickej revolúcie. 

   Ak sa buržoázia v Nemecku historicky prežila už po prvej svetovej vojne a bola 

zatlačená späť uchopením moci Národnosocialistickou nemeckou robotníckou 

stranou, hoci, žiaľ, nebola úplne prekonaná, po druhej svetovej vojne ju západné 

víťazné mocnosti v SRN opäť priviedli k moci a odvtedy ovládla spoločenský a 

verejný život a charakter nemeckého národa.  

   Nemecká buržoázia, ktorá od rokov 1945/56 JdF navyše uzavrela spojenectvo s 

amerikanizmom, sa tak definitívne stala morom nemeckého národného tela, 

ktorého ozdravenie je možné len jeho úplným prekonaním.  

Politicky sa to odohráva s uchopením moci národno-socialistickou stranou a 

kultúrne prostredníctvom boja völkisch kultúrnej revolúcie. 

 

16 - KRESŤANSTVO 
  

   Národný socializmus ako svetonázor biologického humanizmu vychádza z 

reality života určovanej prírodnými zákonmi. Preto sú preň ľudia a rasy 

stredobodom všetkého myslenia, cítenia a konania. Všetky prejavy a prejavy 

ľudského života bez výnimky sú výsledkom biologickej podstaty človeka, a teda 

jeho rasovej a etnickej príslušnosti, a majú význam a hodnotu len vtedy, ak slúžia 

zachovaniu a rozvoju druhu!  

   Na tomto pozadí treba hodnotiť aj otázku náboženstva. Národnosocialistický 

svetonázor obsahuje etiku hodnotového idealizmu, ale je nábožensky tolerantný. 

Nevyžaduje náboženské posolstvá a formy, ale ponecháva každému národovcovi 

slobodu náboženského vyznania. Jediným obmedzením je cieľ zachovania a 

rozvoja druhu, ktorý spája všetkých a všetko, a preto nemožno pripustiť žiadne 

náboženské spoločenstvo, ktoré by tomuto cieľu odporovalo. V súlade s tým aj 

národný socializmus rozlišuje pozitívne kresťanstvo od negatívneho. 

   Kresťanstvo prinieslo v Európe historicky prvú skutočnú revolúciu a viedlo k 

úplnému prehodnoteniu všetkých hodnôt v tom čase ešte prevažne tradičných 

poriadkov antického sveta (pozri tradícia). Negatívnym aspektom bolo, že 

myslenie a cítenie judaizmu so všetkým jeho dogmatizmom a fanatizmom si našlo 

cestu do európskej kultúry. Toto negatívne, judaizované kresťanstvo malo ničivé 

následky, stalo sa hlavným faktorom európskej dekadencie, ako dokázal najmä 

Nietzsche, a ohrozilo tým zachovanie druhu a vývoj druhu árijského človeka 
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(pozri árijský).  

   Existuje však aj pozitívne, neodsudzujúce kresťanstvo, ktoré sa prispôsobilo 

cíteniu a hodnotám árijského človeka, obsahuje vo svojej myšlienke "lásky k 

blížnemu" (Volksgenossen) náboženské zdôvodnenie Volksgemeinschaft a 

völkisch socializmu, a tak pozitívne pôsobí na zachovanie a rozvoj druhu. 

Prikázanie lásky pozitívneho kresťanstva, chápané podľa druhu a prírody, 

zodpovedá sebapochopeniu národného socializmu ako puta lásky a vzájomného 

porozumenia medzi Volksgenossen. 

   Nemecko je kresťanské od začiatku svojej histórie. To sa nedá zmeniť 

politickým hnutím - akoby fiat - bez nového a nebezpečného rozkolu v myslení a 

cítení ľudových súdruhov. Národnosocialistická nemecká robotnícka strana 

zámerne ponecháva otvorenú otázku, či nemecký ľud nepotrebuje aj völkisch-

náboženskú, nekresťanskú reformu. To však v žiadnom prípade nemôže byť 

úlohou politickej strany, ku ktorej sa nezávisle od náboženského vyznania môžu a 

majú hlásiť všetci príslušníci ľudu, ktorí cítia zachovanie a rozvoj druhu ako 

najvyššiu hodnotu.  

   Preto NSDAP v bode 24 svojho straníckeho programu požaduje slobodu 

všetkých náboženských vyznaní, pokiaľ sa neobrátia proti ľudu a štátu Nemcov, 

bojuje proti židovsko-materialistickému neduhu dnešného mínusového sveta a ako 

organizácia vyznáva pozitívne kresťanstvo, ktorého prikázanie lásky zodpovedá 

rozhodujúcemu etickému prikázaniu národného socializmu, a tým aj základom 

nastávajúceho nového poriadku, ako je to položené ako základný kameň v 

straníckom programe NSDAP: 

  

VEREJNÝ ZÁUJEM PRED VLASTNÝM ZÁUJMOM! 
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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". 
  
  

13. 
  
   Šlezvicko-Holštajnsko je dosť "nacistická" provincia. Aj keď som mal v pätách 
políciu, občas som sa zastavil na verejných stretnutiach legálnych, nacional-
istických skupín, ktoré navštevovali 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 zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí.  
   Môj "ochrankár" meral 180 cm, vážil 240 kg a tváril sa ako "Môžem ich teraz 
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 organi-
zoval pašovanie propagandistických materiálov do Nemecka. Potom som sa rozh-
odol 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 pred-
sa 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 od-
prevadila policajná eskorta... ale z Hamburgu som až na luxemburské letisko ces-
toval sám! Keď sa to dozvedeli komunisti, uverejnili článok, v ktorom tvrdili, že 
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"fašistická nemecká polícia" mi, "zlému nacistovi", umožnila utiecť; dokonca va-
rovali, 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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