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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

28 - ETIKA 
  
   Národný socializmus vedome rozlišuje medzi morálkou a etikou. Morálka 
vychádza z rôznych prejavov dogmatizmu a je presadzovaná psychickým, 
duchovným a/alebo fyzickým nátlakom. Jej vedúcim slovom je starozákonné 
"budeš". Morálka platná v európskom kultúrnom priestore (pozri Európa) je 
morálkou židovského razenia kresťanstva (pozri aj judaizmus), ktorej mince 
oslabila až do dnešných čias aj epocha osvietenstva a s ňou aj buržoázia. Stále viac 
sa však rozpúšťa pod vplyvom dekadencie v biotope árijskej rasy (pozri aj Árijci). 
   Národný socializmus nevidí svoju úlohu v podpore alebo obnove kolísajúcej 
morálky, pretože vo svojej podstate je proti prírode a druhu, proti telu a životu.  
Národný socializmus namiesto morálky stavia obrad a etiku v súlade s druhom a 
prírodou.  
   Národnosocialistická etika hodnotového idealizmu nie je založená na 
dogmatických presvedčeniach, ale vychádza z prírodovedeckej epistemológie 
biologického humanizmu, a je teda realizáciou zákonov života (predovšetkým 
dedičnosti, diferenciácie a boja) v živote ľudského spoločenstva. Realizuje sa 
slobodnou vôľou človeka, ktorý chce viesť hodnotný a zmysluplný život, a tvorí 
základ jeho slobody. Jej vedúcim slovom je hrdé "chcem!". (pozri tiež Pýcha). 
   Zmyslom a cieľom etiky národného socializmu je zachovanie a rozvoj árijskej 
rasy a jej národov. V závislosti od etnickej príslušnosti, pohlavia, typu ľudskej 
bytosti a dokonca aj od individuálnej osobnosti vyplývajú rôzne prejavy:  
   Napríklad etika robotníka, vojaka, vodcu (pozri Führerprinzip), materstva atď. 
Zmysel a cieľ však vždy zostávajú záväzné a zjednocujúce, čím umožňujú 
vytvorenie a zachovanie skutočného národného spoločenstva. 
   Až do národnosocialistickej revolúcie a vzniku národnosocialistického ľudového 
štátu (pozri štát) je v popredí etika boja a bojovníka, čo sa odráža predovšetkým v 
10 prikázaniach politického vojaka záväzných pre Sturm-Abteilung 
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Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany a až do jej obnovenia pre Neue 
Front.  
   Z tohto životného postoja vyplýva, že Nový front odmieta všetky vplyvy 
buržoáznych morálnych koncepcií na stranícky život a hodnotí svojich stúpencov 
výlučne podľa ich ochoty angažovať sa a prinášať obete v politickom boji. 

 

29 - EURÓPA 
    
   Európa je oblasť osídlenia árijskej rasy (pozri Árijci) na európsko-ázijskom 
dvojkontinente. Geografické hranice na severe, západe a juhu tvoria Severný 
ľadový oceán, Atlantický oceán a Stredozemné more, zatiaľ čo na východe sa za 
geografickú hranicu Európy považuje pohorie Ural, ktoré je v podstate osídlené 
tromi árijskými rodmi národov germánskej, slovanskej a románskej rasy. Tie sa z 
rasového hľadiska považujú aj za nordickú, východnú a západnú rasu v rámci 
Bielej veľkej rasy.  
   V skutočnosti sú však skutočné hranice Európy dynamické, pretože na východe 
závisia od stavu rasového boja s mongolskou (žltou) Veľkou rasou a na juhu od 
hraníc s negroidnou (čiernou) Veľkou rasou, čo zahŕňa ako oblasť vplyvu Sibír, 
ako aj severnú Afriku a Blízky východ. 
   Národný socializmus sa usiluje o mocensko-politickú organizáciu veľkého 
európskeho životného priestoru prostredníctvom Štvrtej ríše, ktorá bude zahŕňať 
celú túto árijskú oblasť osídlenia a vplyvu až po Perziu vrátane - ako most k 
východnému indoeurópanstvu (pozri aj Parsovia).  
   Európa môže byť slobodná, nezávislá a autarkická len ako rozsiahly poriadok 
(pozri tiež Sloboda a autarkia). Revolúcia národného socializmu bude preto 
európska, čo zároveň bráni tomu, aby sa proti izolovaným národným revolúciám 
bojovalo a aby ich imperializmus potláčal jednotlivo. 
   Preto sa myšlienkové spoločenstvo Nového frontu usiluje o jednotný front 
národnosocialistických strán Európy (pozri aj Národnosocialistická nemecká 
robotnícka strana) a ich spojenectvo s národnými a völkisch-socialistickými silami 
arabského sveta, Perzie a Turecka (pozri aj Arabi a Turci).  
   Budúci poriadok Štvrtej ríše nebude charakterizovaný ani internacionalizmom, 
ani imperializmom, ale na základe rasovej hygieny a rasovej segregácie umožní 
zachovanie a rozvoj druhov, a tým aj slobodu všetkých národov v tejto 
metropolitnej oblasti. 
  

30 - RODINA 
    
   Biologický humanizmus ako prírodovedná doktrína a základ národného 
socializmu chápe človeka ako komunitnú bytosť a vidí ho začleneného do 
prírodných a kultúrnych spoločenstiev, ktoré umožňujú jeho život, robia ho 
zmysluplným a hodnotným.  
   Rodina je najmenšie prirodzené spoločenstvo, jadro a základ veľkých 
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organických spoločenstiev ľudí a rás. 
  

Bez zdravej rodiny niet zdravých ľudí! 
  
   Z tohto dôvodu sa národný socializmus usiluje o národne a rasovo uvedomelú 
rodinu, ktorá si je vedomá svojej zodpovednosti a slúži ako reprodukčné 
spoločenstvo na zachovanie a rozvoj druhu. 
   Právu ľudového súdruha na slobodnú voľbu rozmnožovania sa teda protiví 
povinnosť založiť rodinu v súlade so zásadami rasovej hygieny ako 
reprodukčného spoločenstva. Ani rodina nie je súkromnou záležitosťou, ale slúži, 
ako každá iná oblasť národného života, prežitiu a vyššiemu rozvoju vlastného 
ľudského druhu. Preto v národnosocialistickom Volksstaat (pozri štát) rasové 
zákony a dedičné zákony upravujú práva a povinnosti rodiny.  
   Najdôležitejšie a rozhodujúce sú povinnosti rodiny voči národnému 
spoločenstvu: 
  
Chov manželov podľa zásad dedičného zdravia a rasovej hygieny a 
  
Výchova dostatočne veľkého počtu detí. 
  
   Dušou a základom národno-socialistickej rodiny, ako aj všetkých prirodzených 
spoločenstiev, je žena ako matka. Materstvo ako etický princíp 
národnosocialistického hodnotového idealizmu (pozri aj Etika) je preto 
rozhodujúcim predpokladom skutočnej rodiny.  
   Úlohou národno-socialistického ženského hnutia je vychovávať ženy podľa 
tohto vzoru a získavať ich pre túto etiku, ktorá je v súlade s druhom a prírodou. 
  
  
  

31 - FAŠIZMUS 
    
   Fašizmus, podobne ako národný socializmus, je dedičstvom robotníckeho 
hnutia, ktoré vzniklo po prvej svetovej vojne. Podobne ako národný socializmus, 
aj skutočný, revolučný fašizmus spája nacionalizmus a socializmus, usiluje sa o 
totálny štát, bojuje proti kapitalizmu a marxizmu a v revolučnej strane 
organizovanej podľa vodcovského princípu vidí politickú predvojovú organizáciu, 
nositeľku vôle a suverenity štátu a národa. Fašizmus, podobne ako národný 
socializmus, tiež bojuje proti dekadencii a materializmu moderného mínusového 
sveta. Zo všetkých týchto dôvodov sú národný socializmus a fašizmus v Európe 
prirodzenými spojencami. 
   Fašizmus a národný socializmus však nie sú to isté.  
   Nacionalizmus fašizmu je spojený so štátom chápaným ako samoúčel a 
sebahodnota, nacionálny socializmus s národom. Fašizmus ignoruje rasový boj a 
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takmer vôbec sa nezaujíma o rasové otázky a biopolitiku. Fašizmus je teda 
medzinárodný fenomén, nezávislý od národa a rasy, zatiaľ čo národný socializmus 
je nadnárodné svetové hnutie, ale rasovo viazané na árijcov.  
   Preto môže dôjsť k boju a dokonca k vojne medzi fašistickými stranami alebo 
štátmi, ale nie medzi národno-socialistickými stranami, ktoré sú oddané svojim 
národom rovnako ako svojej spoločnej rase.  
   Okrem toho fašizmus zvyčajne neuznáva nebezpečenstvo judaizmu a sionizmu a 
nepozná antisemitizmus. 
   Fašizmus je preto vo všetkom menej dôsledný ako národný socializmus a nie je 
tak dobre politicky a ideologicky založený a konsolidovaný. V dôsledku tejto 
povrchnosti sa tiež ľahšie zvrháva na nástroj reakcie a môže sa tak stať zámienkou 
a záštitou pre najrôznejšie temné sily.  
   Národný socializmus je súdružský a nie nepriateľský voči fašizmu árijských 
národov. Cieľom však zostáva zbaviť ho frakčného odpadu a nedôslednosti a 
premeniť ho na národný socializmus. 
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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". 
  

  
20. 

  
   Keď som prišiel do mesta, išiel som rovno do centrály strany. Celý deň som 
nejedol, tak som navrhol súdruhovi, aby sme sa išli najesť. Čoskoro nás bolo 
niekoľko na ceste do reštaurácie. 
   "Zastavme sa tam najprv na pivo!" navrhol nejaký výtržník. Vodič mu s ra-
dosťou vyhovel. 
   No, z jedného piva sa stalo niekoľko ďalších. Akosi sme zabudli na večeru a 
skončili sme na veliteľstve. V tom čase som už nemal celkom jasnú myseľ. Ale 
spomenul som si na pätinu žitnej whisky Old Overholt, ktorú som si priniesol so 
sebou, aby som sa o ňu podelil so svojimi kamarátmi. 
   V každom prípade, keď som si ľahol do postele (vlastne na pohovku na chodbe 
na druhom poschodí), bol som veľmi, veľmi opitý. (Na druhý deň ráno som mal 
najhoršiu kocovinu v živote. Trvala dva dni.) 
   Uprostred noci som počul náraz. Zápalná fľaša sa rozbila o okno v izbe na konci 
chodby, len pár metrov od mojej pohovky. Dole som počul krik a všimol som si, 
že v izbe šľahajú plamene. 
   "Sakra, som príliš opitý, aby som vstal a uhasil oheň. Nechám to urobiť toho 
druhého, ktorý už vstal!" Pomyslel som si. 
   O niekoľko sekúnd prišiel napoly oblečený a bosý Stormtrooper (Michael 
Storm), stiahol horiace závesy a zadupal oheň. (Na druhý deň ráno sa trochu 
sťažoval na "horúcu nohu", ktorú pri tom dostal.) 
   Najzábavnejšia časť sa stala nasledujúci večer, keď sme mali pravidelné piatko-
vé stretnutie. Zúčastnili sa na ňom aktivisti aj neaktivisti, aby si vypočuli správu o 
týždennom pokroku. 
   Ale rečník sa o bombovom útoku z predchádzajúcej noci ani nezmienil! 
   Potom som sa ho spýtal, prečo.  Odpovedal: "Na to som zabudol." 
   Bombové útoky boli také bežné - a v tých dňoch sa toho dialo toľko -, že mu 
táto drobná udalosť jednoducho vypadla z hlavy! 
  



8 

 


