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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

39 - VŠEOBECNÁ LÍNIA 
  
   Všeobecná línia Nového frontu nahrádza stranícku líniu Národnosocialistickej 
nemeckej robotníckej strany (NSDAP) počas trvania nacistického zákazu. 
   Strana v národnom socializme stelesňuje organizovanú vôľu k životu ľudu a je 
jeho nositeľom na ceste k Novému poriadku (pozri Vôľa). Na tento účel 
podriaďuje svojich straníckych členov spoločnej politickej vôli - formovaniu. Táto 
formácia vôle organizovaná stranou nezasahuje do vnútornej slobody národného 
socialistu, ale zaväzuje ho k disciplíne potrebnej na vedenie revolúcie k víťazstvu. 
Je konkretizovaná v línii strany: 
  
ČLENMI STRANY MÔŽU BYŤ LEN TÍ, KTORÍ SA PODRIAĎUJÚ 
STRANÍCKEJ LÍNII! 
  
   Stranícka línia obsahuje záväzný výklad programu strany, prezentáciu dejín 
strany, základy chápania národnosocialistického svetonázoru a životného postoja a 
napokon vymedzenie stratégie a taktiky strany v boji o moc a po jej uchopení v 
boji za vybudovanie Nového poriadku. Keďže národnosocialistická revolúcia nie 
je možná bez strany a straníckej línie, ktorú presadzuje, musia sa národní socialisti 
tam, kde národnosocialistická strana neexistuje alebo kde je zakázaná, 
organizovať na vytvorenie strany.  
   Túto úlohu prevzala Nová fronta v Nemecku. Organizovaný boj o založenie 
strany si vyžaduje aj záväznú politickú líniu, v tomto prípade všeobecnú líniu 
Nového frontu. Tá objasňuje tie isté otázky ako budúca línia strany, presadzuje sa 
bojovne a umožňuje tak organizovaným národným socialistom - vytvoriť 
disciplinovanú vôľu s cieľom vybudovať národnosocialistickú stranu. 
   Táto všeobecná línia samozrejme podlieha potvrdeniu zo strany neskoršieho 
legitímneho vedenia strany, t. j. platí len dočasne. Preto Nový front očakáva 
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podporu všetkých skutočných, t. j. dobre mienených národných socialistov v ich 
boji za obnovenie NSDAP, aj keď s generálnou líniou nesúhlasia v otázkach, ako 
je programové, historické chápanie a ideologické vymedzenie. Generálna línia 
Nového frontu je teda jednoznačne zameraná na stratégiu a taktiku.  
   Všeobecná línia Nového frontu je vyjadrená v praktických príkazoch jeho 
vedenia a v teoretických výkladoch jeho politického lexikónu. 
  

40 - NEMECKO 
  
   Germáni tvoria jadro árijskej rasy (pozri Árijci). Predstavujú jednu z ich štyroch 
rodín (spolu s Rimanmi, Slovanmi a východnými Indoeurópanmi) a usadili sa v 
Európe, najmä v strede a na severe kontinentu. Germáni patria rasovo k 
nordickému ľudskému typu árijcov a sú historicky dedičmi rímskej imperiálnej 
idey a od pádu Ríma hlavnými etnickými nositeľmi ríše.  
   Hlavným národom germánskej rodiny národov sú Germáni (pozri Nemecko). 
Preto je pôvodný národný socializmus výtvorom nordicko-germánskeho myslenia 
a cítenia a pôvodne bol adresovaný výlučne tomuto typu ľudí. Nemecká ríša sa 
mala stať najprv Veľkonemeckou a napokon Veľkonemeckou ríšou a mala zahŕňať 
všetkých nositeľov nordicko-germánskej krvi. 
   Národný socializmus novej generácie, verný tejto veľkonemeckej túžbe, bojuje 
aj za zjednotenie všetkých germánskych národov v Európe v rámci germánskej 
federácie a ako súčasť Štvrtej ríše.  
   Avšak vzhľadom na historické výsledky a dôsledky druhej svetovej vojny, ktoré 
ohrozujú prežitie celej árijskej rasy a vyžadujú jej vôľovú jednotu, sa dnes 
národný socializmus chápe ako organizovaná vôľa k životu árijskej rasy ako 
celku, ktorá chce formovať všetky biele národy. Nositeľmi tejto vôle v národoch 
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sú ich príslušné národnosocialistické strany (pozri aj Národnosocialistická 
nemecká robotnícka strana). Táto komplexná povinnosť politického boja za 
zachovanie a rozvoj druhu árijskej rasy však bude vždy zahŕňať aj úlohu 
zabezpečiť prežitie a vyšší rozvoj nordicko-germánskeho ľudského druhu v súlade 
s druhom a prírodou. 
   Národní socialisti združení v Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front sú 
najprv Nemci, potom Germáni, potom Európania a nakoniec belosi. 
  

41 - MINDED 
  
   V podmienkach demokracie západného typu používa národnosocialistická strana 
taktiku legálnej revolúcie. To znamená, že sa snaží uchopiť moc presvedčením 
väčšiny ľudí a v rámci existujúcej ústavy.  
   To sa nerobí z oportunizmu, nesmie to viesť k vnútornému prispôsobeniu sa 
vládnucemu systému a nepredstavuje to zradu revolúcie. Je to skôr dôsledok 
uvedomenia si, že cieľ národného socializmu - Volksgemeinschaft ako základ 
nového poriadku - nemožno dosiahnuť proti mase obyvateľstva, ale len s jej 
súhlasom. Preto môže národnosocialistická strana využívať formálne mechanizmy 
demokracie bez toho, aby zradila revolúciu. 
   Samozrejme, vládnuci systém si uvedomuje, že rešpektovanie demokratických 
formalít neznamená ich uznanie a že revolúcia je na konci cesty. Preto je 
národnosocialistická strana čoraz viac prenasledovaná aj v demokracii. Platí to 
najmä v SRN, ktorá je len navonok demokraciou západného typu, ale v podstate je 
polokoloniálnym útvarom pod kontrolou USA a sionizmu, v podstate 
nesuverénnym okupačným územím (pozri aj Suverenita). 
   To vysvetľuje obzvlášť tvrdé prenasledovanie völkisch vôle k slobode v SRN - a 
teda aj zákaz Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. Napriek tomu 
Nový front aj za týchto podmienok využíva voľnosť formálnej demokracie. 
Vedome vystavuje svojich vodcov, kádre a členov politickému prenasledovaniu, 
dokonca až po uväznenie, a považuje to za súčasť svojej stratégie: 
  
Nový front nepovažuje uväznenie priaznivcov za katastrofu alebo porážku, ale za 
dôkaz, že systém rozpoznal nebezpečenstvo, vidí v tomto boji hrozbu, a preto je 
hnutie na správnej ceste. 
Nový front si uvedomuje, že väznenie prívržencov síce prináša krátkodobé 
problémy, ale dlhodobý proces selekcie, ktorý posilňuje a upevňuje kádre a 
vychováva bojovú elitu. 
Nový front chápe väznenie svojich stúpencov ako nevyhnutnú obeť, ktorá v 
dlhodobom horizonte dosiahne svoj účinok vo vedomí ľudí a získa hnutiu 
pozornosť, záujem, rešpekt a napokon aj obdiv. 
Novému frontu sa darí dokazovať pokrytectvo systému, poukazovať na väznenie 
jeho stúpencov a odhaľovať vznešené frázy o slobode prejavu a základných 
právach ako zavádzanie ľudí a figový list vnútorného a vonkajšieho otroctva. 
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   Zo všetkých týchto dôvodov Nový front akceptuje väznenie svojich stúpencov v 
politickom boji a propagandisticky ho využíva. Nevyznáva však kult 
nezákonnosti, snaží sa využívať všetku voľnosť, dodržiava zákony a necháva na 
systéme, aby verejne dokazoval, že sa mýli, keď prenasleduje a väzní svojich 
odporcov. 
   Táto forma boja za legálnu revolúciu v podmienkach zákazu nacizmu môže byť 
úspešná len vtedy, ak sa Novému frontu vždy podarí zbaviť svojich stúpencov 
strachu z prenasledovania a Gesinnungshaft a sprostredkovať im istotu, že 
Gesinnungshaft národných socialistov je pre hnutie z dlhodobého hľadiska 
prospešný a prispieva k zvrhnutiu vládnuceho systému. Naproti tomu Nový front 
odmieta taktiku ozbrojeného odporu - vlkolaka - ako nevhodnú v súčasnej 
historickej etape nemeckého boja za slobodu. 
  

42 - ÚČASŤ NA ZISKU 
  
   Národnosocialistická nemecká robotnícka strana je stranou nemeckého 
socializmu, a preto sa usiluje o vybudovanie socialistického národného 
spoločenstva. To sa realizuje v hospodárskej forme korporativizmu, v ktorej sa 
robotnícka trieda podieľa na výrobných prostriedkoch národného hospodárstva a 
nesie spoluzodpovednosť. Tomuto cieľu slúži požiadavka podielu na zisku vo 
veľkých podnikoch v bode 14 programu strany NSDAP.  
   Je to jednoznačne zamerané na kľúčové odvetvia znárodnené 
národnosocialistickým Volksstaatom (pozri štát) a na podniky, ktoré boli už 
predtým socializované (pozri aj znárodnenie). Takýto podiel na zisku má zmysel 
len ako účasť na výrobných prostriedkoch podniku, pretože takto sa podporuje 
väzba pracovníka na jeho prácu a prebúdza sa jeho samotný osobný záujem na 
úspechu, keďže jeho podiel na zisku závisí od konkrétneho dosiahnutého zisku. 
   Všetky znárodnené podniky, ktoré dosahujú značný zisk, sa preto čoskoro znovu 
začlenia do spoločnosti, pričom podielové listy sa tentoraz vydajú zamestnancom 
ako neodňateľné vlastníctvo pracovníkov vo výrobných prostriedkoch. Týmto 
spôsobom sa spoločenstvo podniku ako také stáva jeho vlastníkom.  
   Z tejto regulácie sú vylúčené podniky, ktoré zarábajú peniaze, všetky podniky, 
ktoré sledujú neziskové ciele, a preto nevyhnutne pracujú viac či menej so stratou, 
a malé a stredné podniky, ktoré sú jednoznačne súkromným vlastníctvom a slúžia 
stredným vrstvám. Tamojším zamestnancom sa za ich účasť na národnom majetku 
poskytuje zákonná úprava odmeňovania. 
   Keďže v národnosocialistickom Volksstaate je dispozičné právo nad výrobnými 
prostriedkami - až na výnimky - naďalej viazané na súkromné vlastníctvo, 
znamená to pre veľké podniky, ktoré prechádzajú do robotníckeho vlastníctva, že 
továrenská komunita sa stáva pánom podniku, pretože sa stala jeho vlastníkom. 
Preto podiel na zisku nevyhnutne vedie k spoluzodpovednosti robotníka za svoj 
podnik. Túto spoluzodpovednosť vykonávajú zamestnanecké rady, ktorých 
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právomoci sa rozširujú a ktoré sú zložené na základe tretinovej parity: Jednu 
tretinu zamestnaneckých rád vymenúva štát, jednu tretinu zamestnanecký front 
ako patrón a zástupca záujmov všetkých zamestnancov a ďalšiu tretinu volí 
priamo zamestnanecká komunita na základe slobodnej osobnej voľby.  
   S cieľom zabrániť znevýhodneniu ostatných pracovníkov sa podobná 
spoluzodpovednosť zavádza aj v znárodnených a súkromných podnikoch nad 
minimálnu veľkosť, ktorá sa určí. V súkromných spoločnostiach sú 
zamestnanecké rady zložené po jednej tretine zo zástupcov zamestnávateľa, 
zamestnaneckej fronty a zamestnaneckej obce.  
   Týmto spôsobom akumulácia bohatstva ľudového súdruha zároveň podporuje 
jeho spoluzodpovednosť a podiel na zisku ľudového bohatstva, a tak buduje 
skutočné, socialistické ľudové spoločenstvo. 
  



6 

Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z 
brožúrky Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  
  

  
26. 

  
   Továreň nebola klimatizovaná a v lete v nej bolo veľmi horúco, často viac ako 
100 stupňov. Raz dokonca dosiahla 110! 
   Prirodzene, celá moja posádka si nášho fanúšika veľmi obľúbila. 
   Bohužiaľ, keď sme ráno prišli do práce, náš milovaný ventilátor často chýbal. 
Zrejme ho odcudzili pracovníci druhej alebo tretej zmeny z iných pracovísk, keď 
sme ho nestrážili. Keď sme ho hľadali v závode, "noví majitelia" vždy prisahali, 
že je to ich ventilátor, a odmietali ho vrátiť. 
   Jedného dňa som prišiel na riešenie: Na náš ventilátor som nalepil nálepku s 
hákovým krížom NSDAP/AO. 
   Pri ďalšej strate som ho ľahko našiel. Prišiel som k najbližšiemu pracovníkovi a 
nahnevane som sa spýtal: "Kto nalepil na tento ventilátor tú nacistickú nálepku?! 
   "Ja nie, to nie je náš fanúšik. Bol tu, keď sme začínali smenu," odpovedal 
nervóznym, trochu vystrašeným hlasom. 
   "Ja viem. Nálepku som nalepil na ventilátor. Je to môj ventilátor!" Odvetil som, 
keď som zdvihol ventilátor a odišiel. 
   Moja posádka bola šťastná, že dostala ventilátor späť... s nálepkou so svastikou 
alebo bez nej.   
  

  
27. 

  
   Na diaľnici cez Iowu sme sa zastavili na benzín. Môj priateľ si všimol, že ľudia 
v dodávke vedľa nás hovoria nemecky. Tak sa ponáhľal späť a vzal si výtlačok 
nemecky písaných novín NSDAP/AO, NS Kampfruf. Potom pristúpil k Nemcom, 
podal im noviny a povedal im niečo o NSDAP/AO. 
   Keď sa vrátili do Nemecka, viem si predstaviť, že o tomto malom stretnutí 
povedali viacerým priateľom. 
   Kto vie, možno sa dokonca stali predplatiteľmi. 
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