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Encyklopédia - Michael Kühnen 
 

21 - DIKTATÚRA 
  
   Medzi populárne obvinenia propagandy zverstiev namierenej proti národnému 
socializmu patrí tvrdenie, že národnosocialistické strany (pozri 
Národnosocialistická nemecká robotnícka strana) sa usilovali o nastolenie 
diktatúry, t. j. potláčali slobodu a používali silu na nastolenie a udržanie systému 
vlády proti vôli ľudu.  
   Obrana proti nepriateľskej zverskej propagande nie je úlohou propagandy 
Nového frontu, ale je ponechaná na ľudovú výchovu (v rámci strany: školenie).  
   Naopak, spoločenstvo Nového frontu sa ofenzívne hlási k odmietaniu 
demokracie západného typu s jej parlamentarizmom a k národno-socialistickej 
revolúcii; z toho má vzniknúť štát, ktorý pod vedením strany prinesie totálnu 
politickú mobilizáciu na všetkých úrovniach völkisch života. To povedie k 
mobilizácii všetkých völkisch síl a energií, čím sa prekoná súčasný mínusový svet 
a uvoľní sa cesta k Novému poriadku. 
   Predpokladom toho je realizácia skutočného Volksgemeinschaft, z ktorého 
jediného môže vzniknúť spoločenstvo vôle národa, ktoré sa stane základom 
celkového štátu.  
   To, čo nepriateľská propaganda označuje za diktatúru - národno-socialistický 
ľudový štát v stave totálnej mobilizácie - si teda v skutočnosti vyžaduje slobodný 
a presvedčený súhlas a lojalitu ľudových más. Bez toho totiž nie sú mysliteľné ani 
Volksgemeinschaft, ani národ podľa národnosocialistického sebaobrazu. Získať si 
ich je politickým bojovým poslaním národnosocialistickej strany ako nositeľky 
vôle ľudu a prednej organizácie národa. 
   Ale forma vlády - aj keď úplne uchopí, vychová, formuje a mobilizuje ľud -, 
ktorá sa môže oprieť o súhlas a lojalitu masy ľudu, nie je diktatúrou - aj keď má 
svoje mocenské prostriedky!  
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   Okrem toho úplná mobilizácia národno-socialistického ľudového štátu nie je 
cieľom sama osebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Umožňuje prekonať 
úpadok vládnuceho mínusového sveta, vedie národy árijskej rasy (pozri árijci) 
späť k spôsobu života v súlade s druhom a prírodou, ktorý zabezpečuje zachovanie 
a rozvoj druhu, a tým realizuje Nový poriadok. Ten je však zároveň poriadkom 
správne chápanej tradície a slobody. 
   Preto Nový front odmieta obvinenie zo snahy o diktatúru a hrdo sa hlási k 
silnému, totálnemu národno-socialistickému ľudovému štátu, ktorý jediný 
umožňuje a zabezpečuje prežitie a vyšší rozvoj národa v súlade s jeho druhom a 
povahou - a tým realizuje suverenitu a slobodu národa. 
  

22 - DISCIPLÍNA 
  
   Disciplína je vnútorný postoj, ktorý národnosocialistická strana (pozri 
Národnosocialistická nemecká robotnícka strana) vyžaduje od všetkých členov 
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strany a ktorý sa realizuje v poslušnosti voči strane, jej vodcom a čiastkovým 
vodcom na všetkých úrovniach (pozri Führerprinzip). 
  

Poslušnosť je veľkou cnosťou národno-socialistickej revolúcie! 
  
   Po požiadavke viery je preto požiadavka poslušnosti druhým z desiatich 
prikázaní politického vojaka. Všetci členovia strany, ale najmä jej politickí vojaci, 
musia poslúchať stranu a nikoho iného. Robia tak bez výhrad a zo všetkých síl - 
bez ohľadu na to, či chápu význam rozkazu alebo nie, bez ohľadu aj na to, či 
rozkaz strany zodpovedá ich vlastným želaniam alebo nie. Pre politického vojaka 
ide povinnosť poslušnosti až po obetovanie vlastného života: 
  

Kto prisahá na vlajku s hákovým krížom, tomu už nič nepatrí! 
  
   Národný socialista chce poslúchať, aby mohol zvíťaziť. Preto nie vynútená 
poslušnosť kádrov, ale disciplína zrodená zo slobodnej vôle a pochopenia je 
postojom národného socialistu k životu.  
   Národný socialista môže a má myslieť sám za seba, má svoje osobné chápanie 
národného socializmu, z ktorého by mal vychádzať a vyjadrovať svoje myšlienky. 
Nadriadený je povinný na takéto návrhy reagovať a myšlienky a návrhy brať 
vážne, buď ich realizovať, alebo vysvetliť, prečo nie sú použiteľné teraz alebo 
takýmto spôsobom. Povinnosť poslušnosti je však bezhraničná a neobmedzená. 
Národný socialista však nikdy nesmie mať pocit, že je len "potravou pre delá", a 
nie súdruhom medzi súdruhmi, konšpirujúcim za víťazstvo, ktoré môže priniesť 
len viera v stranu. 
   Najvyšším orgánom je predseda strany. Keď vodca prehovorí, otázka je 
definitívne rozhodnutá a o všeobecnej línii strany nemôže byť pochýb. Len tí, 
ktorí sa naučili takto poslúchať, budú neskôr vhodní na to, aby sa stali 
podriadenými vodcami alebo samotnými vodcami. 
  

Len tí, ktorí sa naučili poslúchať, budú jedného dňa schopní vydávať 
rozkazy! 

  
   Národný socialista nesmie dovoliť, aby nedisciplinovanosť vo všetkých jej 
podobách prešla ani u neho, ani u jeho súdruhov, ani u žiadneho z jeho vedúcich 
súdruhov. Strana sa musí znova a znova očisťovať od ľudí, ktorí nedokážu alebo 
nechcú udržiavať disciplínu, aby zostala revolučným bojovým spoločenstvom a 
nezmenila sa na buržoázny chliev. 
   Po revolúcii neobmedzená a bezpodmienečná disciplína, ktorej národný 
socializmus učí najprv svojich straníckych súdruhov a nakoniec všetkých 
Volksgenossen, umožňuje úplnú politickú mobilizáciu národnosocialistického 
ľudového štátu (pozri štát) a vytvára tak podmienky na realizáciu Nového 
poriadku. 
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23 - DOGMATIZMUS 
  
   V duchovnom zápase o budúcnosť človeka treba prísne rozlišovať medzi 
ideológiou a svetonázorom.  
   Ideológie vysvetľujú svet a vytvárajú pritom viac-menej logickú štruktúru 
myslenia založenú na presvedčení - dogmách. Vzniká tak dogmatizmus, ktorý 
zaslepuje ľudí pod jeho vplyvom voči rozmanitosti, rozporuplnosti a zložitosti 
reality (pozri aj diferenciáciu), pretože už nevidí svet taký, aký je, ale taký, aký by 
mal byť podľa jeho presvedčenia. Čím silnejšia je takáto dogmatická ideológia, 
tým horšie sú jej dôsledky:  
   Snaží sa znásilniť realitu a násilne ju prispôsobiť svojmu svetonázoru. 
Dogmatizmus sa z reality nikdy nepoučí, ale snaží sa ju potlačiť, ohnúť a potlačiť, 
aby ju potom nahradil vlastnými dogmami. Dogmatizmus je v rozpore s prírodou a 
nepriateľský voči životu, odcudzuje človeka realite, a tým aj prírode a jej 
biologickým zákonom života. Podporuje a spôsobuje úpadok ľudských 
spoločenstiev. 
   Všetky ideológie - napr. kresťanstvo, psychoanalýza, marxizmus - sú založené 
na dogmatizme, ale aj štátne či kultúrne systémy a životné postoje, ktoré sa síce 
vzdávajú formovania uzavretého svetonázoru, ale vychádzajú z presvedčení, ktoré 
sú v rozpore s prírodou - napr. rovnosť všetkých ľudí, individualizmus, "ľudské 
práva", popieranie toho, že človek podlieha prírodným zákonom a je 
determinovaný svojou biologickou štruktúrou pohnútok. Tak aj napr. liberalizmus, 
kapitalizmus, demokracia, parlamentarizmus atď. sú dogmatické a nepriateľské 
voči životu.  
   Naproti tomu svetonázor uznáva realitu, a preto svoj svetonázor nestavia na 
dogmách, ale na poznatkoch, ktoré vyplývajú z prírodných zákonov, zodpovedajú 
ľudskej prirodzenosti a musia sa osvedčiť v realite. Svetonázor je ochotný a 
schopný učiť sa, vyvíjať sa a v prípade potreby sa opraviť, keď sa pomýlil. Tvorí 
"otvorený systém" myslenia na rozdiel od "uzavretého systému" ideológie. 
Svetonázor je otvorený systém myslenia, ktorý pomáha ľuďom orientovať sa v 
realite a rozvíjať sa vyššie v nej a podľa jej zákonov života. 
   Národný socializmus je svetonázor a nie ideológia. Jeho duchovným základom 
nie je dogmatizmus, ale vedecká epistemológia biologického humanizmu.  
   Napriek tomu je dogmatizmus so svojimi prísľubmi absolútnych istôt viery a 
údajne bezrozporných, uzavretých myšlienkových systémov, ktoré všetko 
vysvetľujú, veľkým pokušením, ktorému môžu podľahnúť aj národní socialisti, ale 
tým deformujú národný socializmus a spôsobujú duchovnú degeneráciu.  
   Preto je boj proti dogmatizmu dôležitou súčasťou národno-socialistickej 
revolúcie a predpokladom realizácie Nového poriadku. 
   Hlavnou oporou národného socializmu v jeho boji proti dogmatickým 
degeneráciám je Sturm-Abteilung Národnosocialistickej nemeckej robotníckej 
strany (SA NSDAP), a to vďaka svojmu slobodnému, otvorenému duchu a postoju 
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politického vojaka, ktorý je nepriateľský voči akémukoľvek malichernému 
sektárstvu, moralizovaniu (pozri tiež morálka) a akejkoľvek falošnej istote.  
   Národný socialista nezískava svoju istotu a vieru z dogiem, ale zo zákonov 
života a poznania vlastnej prirodzenosti. 
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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". 

  

  

15. 

  

   V jedno horúce letné popoludnie som sedel za stolom službukonajúceho 

dôstojníka s otvorenými vchodovými dverami a čítal som si nacistickú literatúru. 

Náhodou som zdvihol zrak a kútikom oka som uvidel veľkú čiernu hlavu s ned-

balými perami, veľkými okrúhlymi očami a afrom, ktoré pripomínalo Bucka 

Wheata zo starého komediálneho seriálu Our Gang. 

   Bez toho, aby som urobil nejaký prudký pohyb, som sa rozhodol, že buď zdvi-

hnem starú osemnástku a namierim naňho, alebo vstanem a budem prenasledovať 

strašiaka na východ do Blacktownu. Namiesto toho ma napadlo, že ho poriadne 

vystraším; otočil som vypínačom pod stolom službukonajúceho dôstojníka, ktorý 

spustil poplach. Práve keď si černoch ešte dobre prezrel vnútro Rockwell Hall, si-

réna sa rozozvučala! A presne ako pri starom "Step & Fetch It", ten černoch to 

vysoko rozbehol a v zlomku sekundy zmizol. Keď som sa pozrel cez vchodové 

dvere na ulicu 71st , prisahám, že som videl dym vychádzajúci spoza päty toho 

černocha, ktorý sa rútil smerom k Western Avenue. 

  

  

16. 

  

   Keď sme prijímali telefonáty v Rockwell Hall, dostávali sme rôzne podivné tele-

fonáty, od bombových hrozieb až po telefonáty ľudí, ktorí nás žiadali o pomoc, 

pretože na policajnom oddelení ju nemohli dostať. Ale jeden telefonát mi utkvel v 

pamäti, keď zavolal jeden černoch, ktorý bol naozaj rozrušený z jednej z našich 

horúcich liniek White Power! A povedal: "Radšej by ste mali toho úbohého černo-

cha, ktorého máte v suteréne Rockwell Hall, odpojiť od reťaze."  

   Volajúci narážal na horúcu linku White Power, ktorú sme spustili a na ktorejsa 

zúčastnil jeden z našich Stormtrooperov imitujúcich černocha menom Dry Ice 

Washington a ďalší Stormtrooper Johnny White, pričom Dry Ice sa vykradol z 

klietky, ku ktorej sme ho priviazali v pivnici, a robil horúcu linku a Stormtrooper 

Johnny White prišiel ku koncu a prichytil Dry Ice, ako sa vkráda so správou. John-

ny White by povedal: "Vráť sa do klietky, Dry Ice.  Vieš, že vy čierni nemáte robiť 



7 

horúce linky bielej sily!" 

   V tých časoch sme mali štyri horúce linky. Kontaktná osoba v telefónnej 

spoločnosti povedala, že naše horúce linky boli najčastejšie volané v celom meste. 

Volali na ňu dokonca aj černosi. 
  



8 

 


