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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

24 - PRÍJMY 
  

   Základnými myšlienkami völkisch socializmu a na ňom založeného 

hospodárskeho poriadku korporativizmu sú rovnosť práv a povinností všetkých 

národných súdruhov v súlade s etikou práce a spravodlivosť v súlade s hlavnou 

zásadou prušáctva "každému, čo jeho je" - preto sa völkisch socializmus v 

Nemecku často nazýva "pruský socializmus".  

   Z týchto dvoch zásad vychádza    postoj národného socializmu k povahe a 

rozsahu osobných príjmov Volksgenossen: 

   Ľudia si nie sú rovní, ale líšia sa dispozíciami, záujmami, ochotou k výkonu. 

Líšia sa pohlavím, povahou a typom človeka (pozri aj diferenciáciu). Podľa toho 

príjem nemôže a nesmie byť pre všetkých rovnaký, ale mal by spravodlivo 

odmeňovať konkrétny výkon jednotlivca pre národné spoločenstvo. 

   Aby neexistovali alebo nanovo nevznikali ostré triedne hranice s 

nebezpečenstvom triedneho boja, ktorý by národné spoločenstvo rozdelil a 

znemožnil jeho existenciu, musia byť na vrchole a na spodku stanovené hranice 

príjmov, ktoré sa nesmú prekročiť ani prekročiť. 

   Výška príjmu Volksgenossen nezávisí od toho, či je vedúci pracovník alebo 

manuálny robotník, či má lepšie alebo horšie školské vzdelanie, alebo či dokonca 

pochádza z bohatej alebo chudobnej rodiny, ale výlučne od toho, ako veľmi 

prispieva Volksgemeinschaft na svojom mieste a podľa svojich schopností a aká 

významná je preň zodpovednosť a dôležitosť jeho práce. V podstate:  

   Každá práca, ktorá je vykonaná dobre a zodpovedá vlastným schopnostiam a 

limitom výkonnosti, je dôležitá pre národné spoločenstvo, je spravodlivo 

odmenená a rovnako rešpektovaná. 
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   Osobný príjem musí pochádzať výlučne z vlastnej práce. Akékoľvek príjmy bez 

práce alebo námahy (príjmy z úrokov, nájmov, prenájmov, dedičstva mimo 

osobných suvenírov atď.) sú vylúčené, ako to požaduje aj bod 11 straníckeho 

programu Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. V národnom 

socializme pracuje len jednotlivec a je za to spravodlivo odmeňovaný. Jeho príjem 

zodpovedá jeho osobnému výkonu. Jeho súkromný príjem je plodom jeho práce. 

Tým sa konečne prekonáva kapitalizmus, ktorý je založený na zvrátenej 

myšlienke, že aj peniaze môžu "pracovať" a poskytovať tak svojmu majiteľovi 

príjem bez práce a námahy (pozri aj otroctvo úrokov). 

   Národnosocialistické Volksgemeinschaft je však založené na etike práce a nie na 

podriadení sa moci peňazí. 

  

25 - ELITE 
  

   Národný socializmus ako svetonázor biologického humanizmu predpokladá 

realitu života ako determinovanú prírodnými zákonmi. 

   Okrem dedičnosti a diferenciácie je najdôležitejším prírodným zákonom pre 

každú formu života selekcia v boji o existenciu.  

   Selekcia odstraňuje všetko, čo je nevhodné pre život, poháňa evolúciu vpred a 

umožňuje tak zachovanie a rozvoj druhov. 

   Tieto zákony života platia aj pre národy a rasy ľudskej formy života - s tým 

rozdielom, že slobodná vôľa umožňuje človeku žiť dočasne v rozpore so zákonmi 

prírody, čím spôsobuje úpadok a ohrozuje prežitie svojho druhu. 

   V boji za zachovanie a rozvoj druhu rasy a národov Árijcov sa preto svetové 

národnosocialistické hnutie so svojimi stranami usiluje ako nositeľ vôle národov 

naplniť všetkých ľudí a súdruhov rasy vôľou žiť a konať v súlade s druhom a 

prírodou. To zahŕňa opatrenia rasovej hygieny, ako aj vôľu k spoločenstvu (pozri 

socializmus) na jednej strane a na druhej strane k tvorbe elít vo všetkých 

spoločenstvách ľudových súdruhov. Tejto elitnej formácii má slúžiť totálny štát, 

ktorý sa zrodí z národnosocialistickej revolúcie a ktorý nakoniec vyústi do Nového 

poriadku.  

   V tomto zmysle národnosocialistická strana vychováva všetkých Volksgenossen 

- a najmä mládež - k myšlienke spoločenstva a formovania elít na všetkých 

úrovniach národného a individuálneho života. V Nemecku sa to odráža v bode 20 

straníckeho programu Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. 

   Elitné vzdelávanie prebieha bez ohľadu na triedu, majetok, pôvod a povolanie, 

výlučne na základe talentu a výkonu - a to už od útleho detstva. Na tento účel sú 

po revolúcii stranou a štátom vytvorené elitné školy, v ktorých sa vychováva 

völkisch elita podľa zásad Führerprinzip.  
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Táto elita sa však začína formovať už v čase boja. Samotná strana v odpore proti 

dekadencii vládnuceho mínusového sveta, ako aj proti prenasledovaniu 

politických protivníkov a v boji za revolúciu a Nový poriadok formuje bojovú 

elitu prostredníctvom formovania kádrov (pozri tiež Kádre). 

  

26 - ELITNÝ TRÉNING 
  

   Biologický humanizmus ako vedecká teória poznania národného socializmu sa 

usiluje o poznanie zákonov života. Ako politická sila potom národnosocialistická 

strana na základe týchto zákonov formuje realitu života ľudí a povahu a formu 

národného štátu.  

   Jedným z najdôležitejších zákonov života je okrem dedičnosti a diferenciácie boj 

o existenciu, ktorý v prírode vedie k výberu najlepších a najschopnejších žiť a k 

eliminácii horších a pre život neschopných. V podmienkach kultúrneho rozvoja a 

pri neustálom nebezpečenstve úpadku je tento zákon života, ktorý umožňuje 

zachovanie druhu a rozvoj druhu, u človeka ohrozený umelým mínusovým 

výberom (pozri aj Untermensch). V rámci árijskej rasy (pozri Árijci) tento chybný 

vývoj ďaleko pokročil. 

   Preto národnosocialistické svetové hnutie ako organizovaná vôľa k životu 

árijskej rasy vyžaduje ostrú selekciu a formovanie elít na všetkých úrovniach 

národného, rasového a individuálneho života, aby sa vrátili ku kultúre v súlade s 

druhom a prírodou.  

   Tieto ciele možno opäť nájsť v straníckych programoch národnosocialistických 

strán, z ktorých každá chce vychovať elitu vo svojom národe.  

   V období boja sa to deje predovšetkým prostredníctvom požiadaviek samotného 

revolučného boja, ktorý vytvára bojovú elitu. Po revolúcii sa vytvára štátna elita 

na všetkých úrovniach - v rámci totálnej mobilizácie národnosocialistického 

ľudového štátu. Formovanie elity prirodzene prebieha s dôrazom na rastúcu 

mužskú mládež, ktorá sa tak stáva garantom pochodu k Novému poriadku. 

   V straníckom programe Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany je 

vzdelávacia politika stanovená v bode 20. Podľa nej má štát podporovať každého 

nadaného chlapca bez ohľadu na postavenie, pôvod a bohatstvo jeho rodičov, aby 

z neho vyrástla skutočne völkisch - a nie triedne viazaná - elita. Kto má talent a 

vlohy v určitom odbore, má byť v ňom podporovaný, aby sa všetky schopnosti 

ľudových súdruhov mohli využiť pre národné spoločenstvo a aby sa z dorastajúcej 

mládeže sami formovali ľudia, ktorí dozrievajú na stelesnenie najvyššej hodnoty 

rasy a osobnosti, ako to kedysi požadoval führer v "Mein Kampf". 

   Tomuto účelu slúžili aj elitné školy národnosocialistického ľudového štátu, aké 

existovali v Tretej ríši s NPEA (tzv. "Napoly") a školami Adolfa Hitlera a ktoré 
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mali byť zavŕšené rádovými zámkami a Vysokou školou strany. 

   Myšlienkové spoločenstvo Nového frontu preberá požiadavky programu strany, 

ako aj konkrétne plány Tretej ríše. Po revolúcii sa usiluje o vytvorenie: 

  

"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) ako elitné školy pre chlapcov od 

10 rokov s cieľom vychovať profesionálnu elitu pre völkisch štát; 

  

"Školy Adolfa Hitlera" ako elitné školy pre chlapcov od 14 rokov, ktorí prejavujú 

osobitný záujem a nadšenie pre národný socializmus, na výchovu súčasne 

odbornej, politickej a bojovej elity strany; 

  

Objednávka zámkov pre výcvik nižšieho a stredného riadiaceho zboru strany a jej 

odborov (pozri tiež Führerprinzip); 

  

strednú školu strany na prípravu vrcholového vedenia strany vo forme akadémie 

pre životné a štátne vedenie; 

  

ako aj množstvo ďalších školských a vzdelávacích inštitúcií, ktoré všetky a na 

všetkých úrovniach slúžia želanému völkisch elitnému vzdelaniu a zabezpečujú 

tak budúcnosť národa. 

  

27 - KONEČNÉ RIEŠENIE 
  

   Nevyhnutnosť konečného riešenia židovskej otázky vyplýva zo silného a 

osudového vplyvu Židov na duchovný život árijskej rasy (pozri Árijci), z 

obrovskej celosvetovej moci Židov v politike, ekonomike, vysokých financiách, 

masmédiách a kultúre, ako aj z konečného cieľa židovského úsilia - ovládnutia 

sveta - ktorý ohrozuje slobodu všetkých národov. Sionizmus ako národné hnutie 

židovského národa sa usiluje o zjednotenie všetkých národných síl a všetkej 

židovskej moci na dosiahnutie tohto cieľa. Pritom sa opiera na jednej strane o 

štátnu suverenitu pirátskeho štátu Izrael a na druhej strane o židovské komunity 

roztrúsené po celom svete, svetovú sionistickú organizáciu a vplyvných 

jednotlivcov.  

   Konečné riešenie vzniknutého problému si vyžaduje celosvetový obranný boj 

všetkých národov usilujúcich sa o slobodu, ku ktorému sa zaviazala drvivá väčšina 

národov zastúpených v OSN, keď slávnostne postavila sionizmus mimo zákon. 

   V Nemecku obsahuje stranícky program Národnosocialistickej nemeckej 

robotníckej strany predpoklady pre konečné riešenie židovskej otázky s 

požiadavkou rasového oddelenia Židov a árijcov a znemožnenia sionizmu a jeho 
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pomocníkov prostredníctvom vedenia národného štátu. Toto zbavenie moci je 

zabezpečené národným národným hospodárstvom (pozri aj autarkia), národnou 

ľudovou obranou, jurisdikciou a kultúrou a opätovným získaním kontroly nad 

masmédiami. Program strany toto všetko zhrňuje do formulácie boja proti 

"židovskému materialistickému duchu v nás i mimo nás" (bod 24 - pozri aj 

antisemitizmus). 

   Skutočné konečné riešenie sa môže uskutočniť len na celom svete. Nová fronta 

na tento účel presadzuje "Kolumbov plán".  

   Kolumbov plán predpokladá uzavreté osídlenie židovského národa v USA, kde 

už väčšina Židov aj tak žije. Na území USA by mal vzniknúť autonómny židovský 

štát, v ktorom by Židia mohli žiť podľa svojho druhu a tradícií bez toho, aby 

ohrozovali slobodu iných národov. Zároveň sa zlikviduje pirátsky štát Izrael a 

zlomí sa celosvetový mocenský nárok sionizmu. 

   Na rozdiel od bežnej propagandy zverstiev holokaustu teda národnosocialistické 

konečné riešenie židovskej otázky nepredpokladá vyhladenie židovského národa 

ani prenasledovanie jednotlivých Židov, ale iba umožňuje slobodu a druhovo 

primeraný vývoj národov, ktorý by zahŕňal židovský národ - ako normálny národ 

ako všetky ostatné -, ktorý by už nebol nočnou morou a záhubou pre svet. 
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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". 
  
  

17. 
  
   Na otázku novinára, ako by sa mal Lauck charakterizovať, odpovedal: "Som len 
sexsymbol a byrokrat. " 
  

  
18. 

  
   V straníckej dodávke sme sa viezli do centra s hrdo vyvesenými vlajkami s 
hákovým krížom. Keď sme prechádzali okolo banky, jeden muž sa usmial a 
pozdravil nás pozdravom White Power. Keď si všimol, že ten blbec vedľa neho 
nám ukazuje prst, otočil sa a vrazil mu. 
   Tomu hovorím verejná podpora... v akcii! 
  
  

 19. 
  
   Nikdy nezabudnem na svoje prvé stranícke zhromaždenie. Išli sme cez oceán 
černochov na malý ostrov bielych domov. Stál som v rade s búrlivákmi, keď 
stranícky rečník hovoril o Bielej moci zhruba 300 Bielym, ktorí si nás prišli do 
parku vypočuť. 
   Potom sa vrhli vpred. "Ach, ach! Idú si pre nás!" Na okamih som sa zamyslel. 
Ale nie, prišli dopredu, aby dychtivo chytili literatúru White Power, ktorú sme 
priniesli so sebou na rozdávanie. 
   Neviem, či som bol viac prekvapený alebo potešený. Ale bol som rád, že môj 
prvý dojem bol mylný! 
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