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Encyklopédia-Michael Kühnen 
  

17 - DECADENCE 
  
   Biologický humanizmus, ako vedecká epistemológia národného socializmu, 
definuje človeka ako samostatne zodpovednú prírodnú bytosť s biologickou 
dispozíciou vytvárať kultúru, ktorá je životaschopná len ako spoločenská bytosť.  
   Človek ako prírodná bytosť, rovnako ako všetko živé, podlieha prírodným 
zákonom: Dedičnosť, diferenciácia a boj o existenciu s jej selekciou a vymieraním 
- aby sme vymenovali len tie najdôležitejšie.  
   Pre ešte stále zväčša nevedomého raného človeka je tento život a prežívanie v 
prírode a s prírodou stále celkom prirodzený. Človek však v sebe nesie aj 
biologickú dispozíciu na tvorbu kultúry, ktorá, podobne ako všetky biologické 
dispozície všetkých živých bytostí, slúži len jednému cieľu: zachovaniu a rozvoju 
druhu - teda prežitiu a vyššiemu rozvoju druhu. Táto dispozícia človeka sa stáva 
historicky silnou s opustením života zberača a lovca a s tým spojeným prechodom 
k usadlej roľníckej kultúre (pozri aj roľníctvo). Rozvíja sa v mužských 
spojenectvách kňazov a bojovníkov (pozri Soldatentum), ktoré umožňujú vznik 
monarchie ako pôvodnej formy štátu. Na týchto cestách sa vyvíjala árijská kultúra. 
Ako každá kultúra je však aj árijská neustále ohrozovaná nebezpečenstvom 
úpadku. 
   Dekadencia sa začína hneď, ako sa rozvoj kultúry odpúta od svojho účelu 
pomáhať zachovaniu a rozvoju druhu, osamostatní sa a tým sa dostane do rozporu 
so životom a zákonmi prírody. Dekadencia tak spôsobuje smrť kultúry a väčšinou 
aj ľudí, ktorí ju podporujú.   
 Len čo sa kultúra a príroda dostanú do rozporu, nastupuje dekadencia a spôsobuje 
spočiatku pomalý a neviditeľný, potom neustále sa zrýchľujúci proces rozkladu, 
ktorý sa končí úpadkom tejto kultúry a často aj smrťou ľudí (pozri aj ľudia).  
   V užšom zmysle sa dekadencia chápe ako konečné štádium rozkladu kultúry. 
Charakterizuje ju: 
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Materializmus ako prevládajúci spôsob života; 
Hodnotový relativizmus; 
Zrovnoprávnenie pohlaví (pozri ženské hnutie); 
Pokles pôrodnosti; 
Miscegenácia; 
  
   V tomto poslednom štádiu dekadencie sa láme vôľa žiť, a preto ľudia zvyčajne 
neprežijú zničenie svojej kultúry. 
   Dnešný mínusový svet je ovládaný amerikanizmom, ktorý sa stal celosvetovou 
hybnou silou dekadencie v súčasnosti. Ohrozuje všetky rasy, národy a kultúry, 
takže po prvýkrát v dejinách je dekadenciou a jej dôsledkami ohrozené celé 
ľudstvo. 
   Na druhej strane v oblasti árijskej rasy vytvára národný socializmus ako dedič 
idealisticky formovanej tradície bieleho človeka (pozri tiež hodnotový idealizmus) 
odpor.  
   Národnosocialistická strana (pozri Národnosocialistická nemecká robotnícka 
strana) posilňuje vôľu k životu ľudí prostredníctvom kultúrnej revolúcie, 
odstraňuje základy vládnuceho mínusového sveta prostredníctvom mocensko-
politickej revolúcie, presadzuje prísne uplatňovanie rasovej hygieny 
prostredníctvom rasových zákonov, obnovuje všetky kultúrne prejavy života v 
službe zachovania a rozvoja druhu, a tak prekonáva dekadenciu nastolením 
Nového poriadku. 
  

18 - DEMOKRACIA 
  
   Štátna forma modernej demokracie je výsledkom osvietenskej revolúcie. Jej 
stúpenci ju chápu a chvália ako vládu ľudu, v ktorej suverenita štátu už nepatrí 
panovníkovi, ako to bolo v monarchii, ale ľudu. 
   Problém demokracie spočíva v tom, ako sa dá vôľa ľudu zviditeľniť a vyjadriť, 
do akej miery by mala alebo mohla podliehať nejakým obmedzeniam a/alebo byť 
viazaná na vyššie hodnoty, alebo či je absolútna a neobmedzená. Rôzne odpovede 
na tieto otázky dávajú vzniknúť veľmi odlišným formám demokracie. 
   Demokracia západného typu sa spojila s liberalizmom a vytvorila 
parlamentarizmus, čím sa stala obeťou hodnotového úpadku (pozri hodnotový 
relativizmus) a materializmu, pretože vôľa a rozhodnosť sa roztrieštili a štát sa stal 
korisťou záujmových skupín, ktoré sa zaujímajú len o svoje sebecké ciele a 
vlastný prospech.  
   Demokracia východného typu (ľudová demokracia) spája suverenitu ľudu s 
vedúcou úlohou komunistickej strany a údajne vedeckou ideológiou marxizmu. 
   Žiadna forma demokracie však nie je schopná zvládnuť problémy súčasnosti a 
budúcnosti a umožniť prežitie alebo dokonca vyšší rozvoj ľudských spoločenstiev, 
pretože všetky svojím dogmatizmom nesprávne hodnotia realitu človeka, jeho 
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biologickú podstatu, ako aj život a jeho zákony. Základný problém árijskej rasy 
(pozri Árijci) - dekadenciu - neprekonávajú, ale prehlbujú.  
   Platí to najmä o západnej demokracii, ktorá podobne ako ekonomická a sociálna 
forma, liberálny kapitalizmus, s ktorým sa zvyčajne spája, viedla v praxi k 
materialistickému a dekadentnému mínusovému svetu dneška - a teda k 
historickému bankrotu buržoázie. Posledným štádiom rozkladu tohto vývoja je 
amerikanizmus. 
   Zo všetkých týchto dôvodov národný socializmus odmieta demokraciu a 
myšlienku ľudovej suverenity a uznáva suveréna len v národe, ktorého nositeľom 
vôle je národnosocialistická strana (pozri Národnosocialistická nemecká 
robotnícka strana). Jediné, čo má národný socializmus spoločné s demokraciou 
západného typu, je odhodlanie využiť jej mechanizmy na uskutočnenie legálnej 
revolúcie prostredníctvom účasti v straníckom boji a presvedčenie, že nový 
poriadok nemožno budovať na základe donútenia, ale vyžaduje si súhlas más. 
Preto sa národnosocialistická strana usiluje získať súhlas väčšiny v demokracii, 
aby mohla zrušiť demokraciu a vytvoriť národnosocialistický ľudový štát. 

 

19 - NEMECKO 
  
   Nemecko je oblasť osídlenia, v strede Európy uzavreté, Nemci. Germáni sú 
základným národom germánskej rodiny národov (pozri Germáni). 
   Dnešné Nemecko tvoria tri umelé štáty, ktoré vytvorili víťazné mocnosti druhej 
svetovej vojny: SRN, NDR a Rakúsko, ktoré nemožno považovať za skutočné 
štáty, pretože SRN a NDR nemajú žiadnu suverenitu, zatiaľ čo Rakúsko je na 
základe štátnej zmluvy (zákaz anšlusu) zbavené práva na sebaurčenie.  
   Ostatné časti Nemecka pripadli v rôznych obdobiach susedným štátom na 
severe, západe a juhu (Severné Šlezvicko Dánsku, Eupen-Malmedy Belgicku, 
Alsasko-Lotrinsko Francúzsku a Južné Tirolsko Taliansku). A napokon, do 
starobylého sídelného priestoru Nemcov patria, aj keď väčšina tamojších Nemcov 
bola po vojne vyhnaná, aj odčlenené východné územia Nemeckej ríše, ktoré sú 
obsadené a spravované Rusmi, Poliakmi a Čechmi. 
   Tento opis nejednotnosti a útlaku Nemecka jasne ukazuje potrebu nemeckého 
nacionalizmu, ktorý obnoví slobodu a suverenitu nemeckého národa, zjednotí celé 
Nemecko do jedného národa a stane sa základom nadchádzajúcej Štvrtej ríše. 
   Stelesnením tohto nemeckého nacionalizmu je Národnosocialistická nemecká 
robotnícka strana ako nositeľka vôle nemeckého ľudu. 

 

20 - DIFERENCIÁCIA 
  
   Biologický humanizmus ako vedecká teória poznania národného socializmu sa 
usiluje o poznanie prírody a jej životných zákonov a prenáša ich do spoločenského 
života árijského človeka (pozri árijský), aby prostredníctvom biologického 
myslenia a biologicko-politického pôsobenia vytvoril predpoklad pre zachovanie a 
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rozvoj árijskej rasy.  
   Najdôležitejšie z týchto zákonov života sú dedičnosť, diferenciácia a boj o 
existenciu s jej selekciou a elimináciou.  
   Zatiaľ čo dedičnosť predstavuje statický prvok života, ktorý politicky prevláda v 
tradičných spoločenstvách (pozri tradícia) a realizuje sa v monarchii, šľachte a 
kastovnej alebo dedičnej triednej spoločnosti, diferenciácia znamená dynamický 
prvok života.  
   Prenos dedičného materiálu sa nikdy neuskutočňuje ako presná kópia, ale ako 
neustála obnova a neustále malé zmeny spôsobené mutáciami a prispôsobovaním 
sa meniacim sa životným podmienkam. Ak sa osvedčia v boji o život, geneticky sa 
stabilizujú a nakoniec sa môžu zväčšovať až do vzniku nových druhov a foriem 
života. Takto sa vyvinula a rozvíja nekonečná rozmanitosť života, ktorá sa u ľudí 
prejavuje predovšetkým v rasách, národoch a kmeňoch. 
   Preto je dogmatizmus rovnosti všetkých ľudí, ktorý charakterizuje väčšinu dnes 
prevládajúcich ideológií, taký nepriateľský voči životu.  
   Tam, kde sa skutočne presadí, to môže viesť len k ochudobneniu a štandardizácii 
- k štandardizovanému masovému človeku -, ako to charakterizuje obraz človeka 
predovšetkým liberálneho kapitalizmu a marxizmu.  
   Naproti tomu národný socializmus uznáva rozmanitosť života a prostredníctvom 
rasových zákonov a rasovej hygieny chráni dedičný materiál pred miešaním, 
štandardizáciou a biologickým ochudobnením. Týmto spôsobom prenáša životný 
zákon diferenciácie do života spoločenstva árijskej rasy, vytvára podmienky na 
prežitie rasy a na vyšší rozvoj v súlade s druhom a prírodou, a tak sa stáva 
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organizovanou vôľou k životu árijcov. 
   V novom poriadku, ktorý vybojovala národno-socialistická revolúcia, rozkvitne 
árijské spoločenstvo národov ako vyspelá civilizácia, ktorá bude spravodlivo 
rešpektovať rozmanitosť života a umožní každému rasovému spoločníkovi, 
každému árijskému národu a árijskej rase ako celku slobodne žiť a rozvíjať sa v 
súlade s ich biologickou prirodzenosťou. To je najvyššia forma a jediné prirodzené 
chápanie slobody. 
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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". 
  
  

14. 
  
   Jedného popoludnia, keď som sedel za stolom službukonajúceho dôstojníka v 
Rockwell Hall v Chicagu, som počul zaklopanie na dvere. Keď som otvoril dvere. 
Na moje veľké prekvapenie tam stál sprievodca a asi tucet ľudí s čeľusťami 
zvesenými od úžasu, pretože si nikdy nemysleli, že uvidia niečo také ako Rock-
well Hall alebo nacistického Stormtroopera, ktorý im otvorí dvere v plnej uni-
forme. Keď sa ma teda sprievodca spýtal, či nevadí, ak vstúpia, povedal som, že 
určite, nech vstúpia. Keď vošli do rokovacej miestnosti, každému z nich som po-
dal nejakú národnosocialistickú literatúru a odpovedal som na otázky typu: "Ste 
naozajstný nacista? " a "Splynovali nemeckí nacisti Židov?". 
   Na konci radu stál malý Žid oblečený v kvetovanej košeli, zelených kocko-
vaných nohaviciach, s bielym opaskom a topánkami. Keď sa na mňa pozrel, vrhol 
som naňho "zlý pohľad", ktorý ma naučil môj súdruh Max. Žid prešiel okolo mňa 
a zamrmlal niečo o holokauste. Odpovedal som: "Áno, nikdy sa to nestalo! " Po-
tom začal Žid ostatným ľuďom hovoriť, že sme vrahovia. 
   V tom čase prišiel do priestoru stretnutia jeden z našich dôstojníkov. V ten deň 
nás bolo v zadnej miestnosti niekoľko, ktorí sme vyrábali tričká White Power. No 
tento Žid začal vyť o "holokauste". Keď som sa otočil, môj nadriadený dôstojník 
chytil Žida zozadu za golier a za opasok a vyhodil ho cez dvere na ulicu 71st . 
Zvyšok zájazdu vyšiel za ním, zatiaľ čo ja som im držal otvorené dvere a povedal 
som im, aby sa určite zúčastnili na piatkovom stretnutí. 
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