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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

35 - MIER 
  
   Podobne ako sloboda, aj mier je jedným z najviac zneužívaných pojmov 
vládnucim mínusovým svetom. 
   Národný socializmus je svetonázor biologického myslenia, a preto sa nezakladá 
na dogmách, ktoré sú životu cudzie a odporujú prírode (pozri dogmatizmus), ale 
na prírodných zákonoch života, z ktorých najdôležitejší je okrem dedičnosti a 
diferenciácie predovšetkým selekcia, teda boj o existenciu.  
   V súlade s právom na sebaurčenie preto národno-socialistický národ bojuje za 
svoju slobodu, za zachovanie a rozvoj svojho druhu, a to tak vo vnútri, ako aj 
navonok. Tento boj je základným zákonom národného života, všetko je mu 
podriadené. Iba tam, kde je úspešne vedený, má mier zmysel a je žiaduci. Národný 
socializmus odmieta mier za cenu národnej smrti. 
   Skutočný mier je možný len tam, kde si národ ako národ vybojoval slobodu, 
suverenitu, sebestačnosť a dostatočný životný priestor, a tým si vydobyl právo na 
sebaurčenie.  
   Pritom národný socialista rešpektuje životne dôležité práva iných národov a rás, 
pokiaľ neohrozujú práva jeho vlastného národa, a usiluje sa o rovnováhu 
životných záujmov v rámci rozsiahlych poriadkov (pozri tiež Ríša).  
   Preto Národnosocialistická nemecká robotnícka strana v bode 2 svojho 
straníckeho programu vyzýva na vytvorenie spravodlivého mierového poriadku, 
ktorý rešpektuje životné práva Nemecka bez porušovania práv ostatných národov.  
   O takýto mierový poriadok sa usiluje spoločenstvo Nového frontu budovaním 
Štvrtej ríše a árijského spoločenstva národov (pozri Árijci). 
V atómovom veku už takéto budovanie ríše nie je možné prostredníctvom 
medzištátnych vojen, ktoré národný socializmus - na rozdiel od všetkej Greuelovej 
propagandy namierenej proti nemu - odmieta ako mínusový výber, ale možno ho 
dosiahnuť len prostredníctvom revolúcie árijských národov. Len takáto revolúcia 
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prekoná štruktúry vládnuceho mínusového sveta, ktoré sú založené na 
vykorisťovaní a imperializme, a umožní tak spravodlivý mierový poriadok 
slobodných národov. Preto platí: 
  

Národný socializmus je mier! 
  

36 - PREDNÁ ORGANIZÁCIA 
  
   Nový front je spoločenstvo národných socialistov, ktorí sa podriaďujú 
jednotnému vedeniu a záväznej generálnej línii. Od zákazu ANS/NA už 
nevytvárajú vlastnú organizáciu, ale zúčastňujú sa na činnosti frontových a 
masových organizácií, s ktorých pomocou vedú politický boj.  
   Frontové organizácie sú združenia národných socialistov na podporu a realizáciu 
určitých individuálnych politických cieľov alebo na preniknutie a zjednotenie 
určitých skupín a vrstiev obyvateľstva. Frontová organizácia je teda vždy 
národnosocialistickou organizáciou a slúži na získavanie nových stúpencov pre 
národný socializmus. Pritom vždy sústreďuje svoje sily na konkrétny cieľ a/alebo 
konkrétnu sociálnu skupinu - vždy však v súvislosti so stratégiou, a teda v súlade 
so všeobecnou líniou Nového frontu.  
   Frontové organizácie tak tvoria akoby spojovací článok medzi taktickými 
potrebami každodenného boja (pozri Taktika) a dlhodobou stratégiou uchopenia 
moci. 
   Frontové organizácie sú kádrové organizácie, t. j. sú vytvorené, držané 
pohromade a riadené bez obmedzení národno-socialistickými kádrami. 
   Pôvodne národný socializmus novej generácie v Nemecku vytvoril dve frontové 
organizácie: NSDAP/AO pre propagandistický podzemný boj a ANS ako legálnu 
zložku hnutia. Po zlúčení ANS s "Národnými aktivistami" do ANS/NA rýchly rast 
umožnil a vynútil si vznik ďalších frontových organizácií - napríklad 
"Freundeskreis Deutsche Politik" (Kruh priateľov nemeckej politiky) na nábor 
staršej generácie, "ANS-Betriebszellenorganisation" (Organizácia továrenských 
buniek ANS) na prácu v továrňach a "ANS-Mädelbund" (Dievčenská liga ANS) 
na nábor mladého národnosocialistického ženského hnutia.  
   Všetky sa stali obeťou zákazu VNE. Ale aj po tomto zákaze a najmä po ňom je 
práca frontových organizácií pre politický boj nevyhnutná. 
   Frontové organizácie ako most medzi stratégiou a taktikou zachovávajú ducha a 
štýl národnosocialistického hnutia a zabraňujú buržoázii, "národnej 
demokratizácii", prispôsobovaniu a korupcii vládnuceho systému. 

 

37 - LEADER 
  
   Národnosocialistická strana sa na všetkých úrovniach organizuje podľa 
führerovského princípu. Na vrchole strany preto stojí vodca strany obdarený 
takmer neobmedzenou právomocou a zodpovednosťou, ktorý sa po uchopení moci 
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stáva aj hlavou vlády národnosocialistického ľudového štátu (pozri štát).  
   Vodca strany však je a zostáva - ako každý iný člen strany - nástrojom strany v 
jej boji za Nový poriadok a je podriadený jej straníckej línii (pozri Generálna 
línia). 
   Strana tu nie je kvôli vodcovi, ale vodca strany slúži strane. 
   Preto národný socializmus novej generácie striktne odmieta kult osobnosti a učí 
o prvenstve strany, v ktorej sa kolektívne stelesňuje vôľa národa žiť (pozri tiež 
Vôľa).  
   Naproti tomu národní socialisti si ctia tvorcu národného socializmu Adolfa 
Hitlera ako VODCU, ktorý bol viac ako stranícky vodca Národnosocialistickej 
nemeckej robotníckej strany a v ktorom bola rovnako stelesnená rasa árijcov ako 
celok, Nemecko, národný socializmus a strana. 
   Lenže on je národný socialista, ktorý uctieva Adolfa Hitlera a chápe ho ako 
jediného vodcu! 
   Tento postoj neignoruje chyby a konečné mocensko-politické zlyhanie štátnika 
Adolfa Hitlera a nechce ho opičiť a kopírovať. Uznáva však vo Führerovi 
jedinečnú, výnimočnú osobnosť, posledného veľkého árijského dobyvateľa, 
nemeckého národného hrdinu, pod ktorého vedením našli nemecké dejiny svoj 
vrchol a zavŕšenie, a geniálneho človeka s vôľou a vizionára zlomového obdobia, 
s ktorým sa začala nová doba a nová éra. 
   Adolf Hitler, FUHRER, je spásonosnou postavou árijskej rasy (pozri tiež Heil).  
   Preto si po ňom nikto nemôže a nesmie nárokovať na titul "Vůdca" a 
porovnávať sa s ním; nikto nemôže a nesmie ako Adolf Hitler stotožňovať svoju 
osobu s Nemeckom, ideou alebo stranou a nárokovať si tak na to isté, čo 
prirodzene prináleží Vůdcovi vďaka jeho genialite.  
   Na všetkých úrovniach budú naďalej existovať vodcovia a súdruhovia z vedenia 
národno-socialistickej strany, ale vodca je len jeden: ADOLF HITLER!  
  
  

38 - PRINCÍP LÍDRA 
  
   Führerov princíp je organizačným princípom národnosocialistickej strany v jej 
boji za nový poriadok. Po uchopení moci stranou sa stáva aj organizačným 
princípom vznikajúceho národnosocialistického ľudového štátu na všetkých 
úrovniach.  
   Princíp vedenia je podriadený cieľom stanoveným v programe strany a 
generálnej línii strany, t. j. je prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, a nie cieľom 
samým osebe. Neslúži ambíciám, márnivosti alebo sebectvu jednotlivých vodcov, 
ale len efektívnosti boja strany, a preto ho treba ostro odlišovať od kultu osobnosti, 
ktorý treba odmietnuť.  
   Führerov princíp je založený na dvoch pilieroch: "autorita" a "zodpovednosť". 
Vedúcemu súdruhovi a politickému vodcovi tak dáva takmer neobmedzenú 
autoritu nad podriadenými, ale ukladá mu rovnako takmer neobmedzenú osobnú 
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zodpovednosť až po nasadenie a obetovanie vlastného života, ako to stanovuje 
stranícky program Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. To platí na 
všetkých úrovniach strany a neskôr aj štátu. Autorita a zodpovednosť nachádzajú 
svoje hranice výlučne v myšlienke národného socializmu a v straníckej línii 
národnosocialistickej strany. Nikdy preto nemajú osobný charakter, ale sú 
odvodené od poslania a boja strany. 
   Jedine strana udeľuje autoritu a jedine jej patrí zodpovednosť vedúceho súdruha. 
Patrí sem aj stranícky vodca, ktorého autorita je odvodená od strany a ktorý je 
strane zodpovedný. 
   Nie strana je nástrojom vodcu, ale vodca je nástrojom strany! 
   Pre každého člena strany sa strana stelesňuje v jeho nadriadenom, pokiaľ je jej 
lojálny. Pre vedúceho predstaviteľa strany sa strana stelesňuje predovšetkým v 
národnosocialistickom senáte. 
   Na začiatku bojového obdobia sa vedúci súdruhovia ocitajú v konkrétnom 
každodennom boji. Kto sa cíti byť povolaný k vodcovským úlohám, získa si 
dôveru súdruhov, vedie ich do boja a podriaďuje sa generálnemu vedeniu, stáva sa 
tým vodcovským súdruhom a mal by viesť, pokiaľ mu to sily a schopnosti 
dovolia. Neskôr strana prejde k cielenému elitnému výcviku, vyškolí súdruhov vo 
vodcovstve a nasadí ich tam, kde je nedostatok vodcov (pozri tiež Elita a elitný 
výcvik). 
   Po prevzatí moci bude führerov princíp platiť na všetkých úrovniach života 
národného spoločenstva. Národnosocialistické vedenie však vždy vychádza z 
nasledujúcich 10 hlavných zásad: 
  

1. Disciplína voči strane a jej generálnej línii. 
2.  získanie dôvery nasledovníkov. -  Len ten, kto si získa a udrží 

 dôveru svojich nasledovníkov, je vodca. 
3. Žiadni osobní nasledovníci. - Kto získava stúpencov pre svoju osobu 

namiesto pre stranu, nie je národný socialista. 
4. zmysel pre zodpovednosť. - Urobiť všetko pre to, aby sa splnilo poslanie, 

ktoré dala strana, a dobrovoľne ustúpiť, keď sa nájde lepšie. 
5. kamarátstvo. 
6. Záväzok a obeta. 
7. Spravodlivosť. 
8. sebapoznanie a sebarealizácia. - Stať sa osobnosťou, spoznať seba samého 

so všetkými silnými a slabými stránkami, naplno využiť a rozvinúť všetky 
svoje schopnosti a možnosti, aby optimálne slúžil strane. 

9. predstavivosť. - Bez predstavivosti a empatie neexistuje vodcovstvo. 
10. sila vôle (pozri vôľa). 

  
   Führerov princíp umožňuje vedenie a robí ho históriou. Byť vodcom neznamená 
mať privilégiá a užívať si moc, ale znamená to: viac sa obetovať, viac pracovať, 
viac bojovať a slúžiť lepšie ako ostatní! 
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   Ešte pred obnovením NSDAP sa v rámci Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 
Front uplatňoval führerovský princíp. 
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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". 
  
  

  
22. 

  
   Keď som vstúpil do svojej obľúbenej kaviarne, uvidel som známeho, ktorý ma 
vzrušene zavolal k svojmu stolu. Povedal, že mi chce niečo ukázať. Vložil si ruku 
do vrecka a opatrne ju vytiahol tak, aby ju nikto iný z okolostojacich nevidel. 
   Keď sa ukázalo, že to, čo odhalil, je nálepka NSDAP/AO Niggers Beware 
(Pozor, negri!), urobil som šok. Očividne ju dostal z kníhkupectva vedľa, ktoré 
som pravidelne "zasieval". (Obidve miesta zničilo zemetrasenie. Kníhkupectvo 
bolo znovu otvorené v dočasnom stane. Zasievam ho, keď dostanem nálepky.) 
   Povedal, že to ukáže ďalším ľuďom, a ja som mu povedal, že je to skvelý nápad. 
  

  
23. 

  
   Heinrich pracoval ako civilný zamestnanec západonemeckej armády 
("Bundeswehr"). Bol známy aj ako "miestny nacista". 
   Jedného dňa prišla na výcvik ďalšia skupina nováčikov, asi 150 mužov. O 
niekoľko dní neskôr sa na stene budovy na základni objavil veľký červeno-bielo-
čierny plagát NSDAP/AO s rozmermi 17" X 22". 
   Traja dôstojníci vojenskej rozviedky (príznačne "M.A.D.") prišli až z Hamburgu, 
aby vyšetrili tento "priestupok". Prirodzene, vypočúvali Heinricha. 
   "Nie, neurobil som to. A neviem, kto to urobil," bola jeho úprimná odpoveď. 
   O týždeň neskôr nalepil nálepku NSDAP/AO na to isté miesto, kde bol plagát 
objavený. 
   Heinrich a neznámy kamarát sa nikdy nestretli. Potom však každý z nich vedel, 
že nie je sám. 
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