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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

43 - VIERA 
  
   Viera je základom života národného socialistu! Vieru vyžaduje národný 
socializmus od všetkých svojich stúpencov - ale najmä od svojich politických 
vojakov Sturm-Abteilung. Medzi desiatimi prikázaniami politického vojaka tvorí 
"viera" prvé prikázanie. Ale možno naozaj vyžadovať vieru? Nie je to skôr tak, že 
schopnosť veriť sa do veľkej miery vymyká ľudskej vôli, že človek získava alebo 
stráca vieru v niečo celkom nezávisle od toho, či chce, alebo nie? 
   V skutočnosti sa nedá a ani by sa nemalo "veriť" v myšlienku národného 
socializmu. Nie je to ani náboženstvo, ani ideológia. Neučí dogmatizmu 
svojvoľných presvedčení. Národný socializmus je jednoducho uznanie zákonov 
života biologickej podstaty a osudu človeka v jeho prostredí a idealistické 
predsavzatie pracovať na uskutočnení poriadku v súlade s druhom a prírodou, na 
zachovaní a rozvoji druhu. Za jedným stojí biologický humanizmus ako vedecká 
teória poznania, za druhým etika hodnotového idealizmu. Na boj za nový poriadok 
sa národní socialisti organizujú v Národnosocialistickej strane - v Nemecku v 
Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strane. A táto strana teraz vyžaduje od 
každého člena strany - ale najmä od svojich politických vojakov - trojnásobnú 
vieru: 
  

 viera v stranu; 
 viera v súdruhov (pozri súdružstvo); 
 viera v seba samého. 

  
   Toto prikázanie: "Viera" nevyžaduje pravdivosť nejakých ideologických alebo 
iných tvrdení, ale táto viera je rozhodnutie dôverovať. Nepodriaďuje sa dogmám, 
ale vyžaduje vôľu zveriť vlastný život spoločenstvu, od ktorého dostáva zmysel a 
hodnotu! 
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   Viera v stranu znamená dôveru, že strana ako organizovaná vôľa k životu ľudu 
a politická predvojová organizácia národa má vždy pravdu. Žiadny národný 
socialista nemôže mať nikdy "pravdu" proti strane. Nie preto, že každé jedno 
rozhodnutie musí byť vždy správne, ale preto, že cieľ je správny a bez práce 
organizovanej stranou, bez boja vedeného stranou by sa tento cieľ nikdy 
nedosiahol. 
  
   Viera v súdruhov znamená dôveru, že napriek všetkým ľudským chybám a 
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nedostatkom budú súdruhovia vždy stáť pri vás a pokračovať v boji tam, kde ste 
sa vy sami museli zastaviť - a to naprieč generáciami. 
  
   Viera v seba samého je dôvera vo vlastné sily. Človek, ktorý verí, je často 
silnejší, ako sám vie. Dokáže zniesť všetko, pokiaľ verí! To umožňuje národnému 
socialistovi jeho hrdosť a vzdor, ktorý vrhá proti vládnucemu mínusovému svetu. 
  

44 - ROVNOSŤ 
  
   Národný socializmus ako svetonázor biologického humanizmu vychádza z 
reality života určovanej prírodnými zákonmi a odmieta akýkoľvek dogmatizmus. 
Takouto dogmou je však tvrdenie o rovnosti ľudí. Nie rovnosť, ale rozmanitosť je 
realitou života (pozri tiežDiferenciácia). Ľudia sa líšia biologicky, a teda aj 
duchovne podľa rás a národov, ako aj podľa pohlavia ako muž alebo žena a 
napokon ako jednotlivé ľudské bytosti. Túto rozmanitosť treba zachovať a 
posilniť, aby slúžila životu. 
   Preto národný socializmus bojuje za ľudský obraz hodnotového idealizmu, ktorý 
chce v jednotlivcovi vidieť a prebudiť najvyššie stelesnenie hodnoty rasy a 
osobnosti. Bojuje za sebarealizáciu pohlaví (pozri Männerbund a Mutterschaft). 
Predovšetkým však bojuje za zachovanie druhu a rozvoj druhu národov a rás. V 
tomto boji za zachovanie a rozvoj druhu majú všetci ľudia rovnaké práva a 
povinnosti - to je jediná rovnosť:  
   Že každý má rovnaké práva a povinnosti na svojom mieste a podľa svojich 
schopností a sklonov, aby čo najlepšie slúžil svojmu ľudu a rodu! 
   Preto Národnosocialistická nemecká robotnícka strana v bode 9 svojho 
straníckeho programu požaduje rovnaké práva a povinnosti pre všetkých 
Volksgenossen ako občanov. Ako prvú povinnosť v bode l0 dôsledne požaduje od 
každého Volksgenossen duševnú alebo fyzickú tvorbu, pričom jeho činnosť musí 
byť v záujme Volksgemeinschaft. Každá povinnosť zároveň zahŕňa právo, a tak 
predstavuje slobodu Volksgenossen. Najdôležitejšie sú tieto povinnosti: 
  
1. právo na prácu a povinnosť pracovať pre národné spoločenstvo. 
  
2. právo na slobodnú voľbu chovu a zakladanie rodín (pozri rodina) a povinnosť 
udržiavať telo národa čisté v súlade s eugenickými a rasovými zákonmi (pozri aj 
rasová hygiena). 
  
3.  právo na slobodu pre sebarealizáciu vlastnej osobnosti a povinnosť viazať 
túto slobodu na zachovanie a rozvoj druhu ľudí a rasy. 
  
   Tieto práva a povinnosti vytvárajú rovnosť medzi ľuďmi v etike ich života a 
zároveň rešpektujú základnú biologickú nerovnosť všetkých ľudských bytostí. 
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45 - PROPAGANDA KRUTOSTI 
  
   Od založenia Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany 24. 2. 1920/30 
JdF a najmä po porážke Tretej ríše v druhej svetovej vojne bola propaganda 
zverstiev stálou a účinnou zbraňou nepriateľskej strany v boji proti národnému 
socializmu. Zverstvám propagandy sa tak podarilo vykresliť úplne skreslený, 
mrazivý obraz idey a strany, ktorý sa rozšíril aj na národný socializmus novej 
generácie a dodnes určuje obraz verejnosti. 
   Najdôležitejšími "argumentmi" propagandy zverstiev sú lož o plánovanom 
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vyhladzovaní Židov (holokaust, pozri aj Konečné riešenie), lož o vojnovej vine, 
heslo o zamýšľanej diktatúre, za ktorou sa údajne skrýva völkisch mobilizácia v 
totalitnom štáte, ako aj tvrdenie, že národní socialisti videli v príslušníkoch 
cudzích rás len podľudí - hoci národný socializmus so svojím biopolitickým 
myslením rozdielnosť rás a národov netvrdí, ale konštatuje ich odlišnosť (pozri aj 
Diferenciácia). Týmto všetkým sa od konca vojny propagande zverstiev vlastne 
podarilo úplne vyradiť národný socializmus z politického tvarovacieho boja a 
postaviť völkische hnutie ako celok do defenzívy. 
   Ľudová výchova revizionistickej historiografie, podporovaná celou národnou 
opozíciou, je zameraná proti propagande krutosti. To sa stretáva aj so súhlasom 
spoločenstva Nového frontu, ktoré však odmieta, aby sa obrana proti propagande 
zverstiev stala predmetom jeho vlastnej propagandy.  
   Skôr ich ignoruje a zo svojej strany prechádza do ofenzívy namiesto toho, aby sa 
navždy bránila proti akýmkoľvek zverským lžiam. Takto nepriateľská propaganda 
zverstiev stráca svoj prvoradý psychologický význam a v konečnom dôsledku sa 
stáva neúčinnou v procese masového psychologického zvratu, ktorý prinesie 
stratégia Nového frontu. 

 

46 - ZDRAVIE 
  
   Spása je starobylý pojem z koncepcie života a pojmového sveta germánskych 
národov. Význam zahŕňal: Šťastie, zmysel života, prosperita národa, rodu, rodiny 
a jednotlivca, dohoda s bohmi, potvrdenie osudu, radosť zo života. Z pojmového 
sveta germánskych národov sa tento pojem dostal do nemeckého völkische hnutia 
a napokon do hnutia národného socializmu, ktorý prianie spásy prevzal do svojho 
pozdravu ako nemecký pozdrav. 
   Táto túžba po spáse vychádza z vedomia, ako ďaleko je dnešný mínusový svet 
od starého poňatia spásy: upadol do dekadencie, odrezal sa od tradície, odcudzil sa 
zákonom života životom protirečivým druhu a prírode, je chorý a vydaný 
napospas hroziacej druhovej smrti árijského človeka (pozri Árijec), ktorého 
prežitie a obnovený rozkvet chce napriek tomu národný socializmus umožniť. 
Preto je želanie spásy ústredným pojmom národnosocialistického postoja k životu, 
vyhlásením vojny starému svetu a záväzkom k Novému poriadku. 
   Národný socializmus definuje spásu konkrétne ako jednotu poznania, vôle a 
konania árijského človeka v službe eticky kvalitnej idei. Táto jednota umožňuje 
človeku stať sa osobnosťou a je jej predpokladom. Poznanie, vôľa a konanie - teda 
poznanie, vôľa a čin - sú teda základom národnosocialistického poňatia osobnosti: 
  
Poznanie je sprostredkované národno-socialistickou epistemológiou biologického 
humanizmu; 
  
vôľa je rozhodujúcim predpokladom pre politické bojové hnutie, 
národnosocialistickú stranu (pozri Národnosocialistická nemecká robotnícka 
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strana); 
  
Čin sa realizuje ako boj o existenciu, ktorý zabezpečuje zachovanie a rozvoj 
druhov národného spoločenstva, a tým realizuje novú vysokú kultúru. 

  
   To všetko je súčasťou národno-socialistickej etiky hodnotového idealizmu. 
   Národný socializmus tak vychováva ľudí, ktorí môžu byť opäť nositeľmi spásy 
pre svoju rasu a svoj národ, a tak pokračovať v tradícii germánskej koncepcie 
spásy; ľudí, ktorí podľa slov vodcu Adolfa Hitlera ako národní socialisti stelesňujú 
"najvyššiu hodnotu rasy a osobnosti". 
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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". 
  
  

  
28. 

  
   Nejako sa mi podarilo nalepiť nálepku NSDAP/AO priamo na vchod rušnej 
hlavnej železničnej stanice v Hamburgu bez toho, aby ma pri tom chytili. Prešiel 
som asi 100 metrov a potom som sa pomaly otočil, aby som zistil, či ma nesleduje 
polícia alebo červení (všetko bolo v poriadku)... a aby som sledoval prípadnú 
reakciu na nálepku. 
   Takmer okamžite sa pred nálepkou zastavil starší muž, ktorý kráčal pomalšie 
ako väčšina ľudí, a zadíval sa na ňu. Potom siahol do vrecka a vytiahol niečo, čo 
vyzeralo ako papier a pero. Iste, niečo si zapisoval, pravdepodobne adresu 
NSDAP/AO z nálepky, predpokladal som. 
   Neskôr NSDAP/AO dostala list od Nemca, ktorý napísal, že našu adresu získal z 
nálepky, ktorú videl na železničnej stanici v Hamburgu, a že by chcel dostávať 
našu literatúru. 
  

  
29. 

  
   Ako syn jedného z popredných vaudevillových komikov mal veliteľ Rockwell 
divadelné zázemie, ktoré bolo viditeľné v mnohých verejných akciách, ktoré 
vymyslel. Vedel, že spoločný smiech na adresu našich černošských a židovských 
nepriateľov oslabuje ich silu zastrašovať a pomáha stmeľovať našu stranu v 
spoločnom humore. Počas niektorých pouličných demonštrácií napríklad často 
zahŕňal Stormtroopera oblečeného v celotelovom gorilom kostýme, ktorý niesol 
nápis "Som za rovnosť!". 
   Na tajnom stretnutí medzirasového homosexuálneho spolku Matachine Society, 
ktoré sa diskrétne konalo v exkluzívnom newyorskom hoteli, Rockwell nechal do 
vestibulu preplneného dobre situovanými spoločenskými osobnosťami vbehnúť 
búrliváka, ktorý z plných pľúc kričal, že má "núdzovú zásielku pre zjazd buzeran-
tov". V rukách držal veľkú ružovú škatuľu previazanú ružovou mašľou a pri-
pevnenú ku kartičke, na ktorej bolo tučným písmom napísané: "Rush - jeden ku-
frík vazelíny pre Queer's Convention!" 
   Niektoré z predmetov, ktoré Rockwell vyrobil pre Americkú nacistickú stranu, 
získali širokú popularitu. Z jeho slávneho "Lodného lístka", ktorý oprávňoval 
každého černocha na jednosmernú cestu v deravej lodi do Afriky, sa vytlačilo a 
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distribuovalo najmenej milión kópií. Bol na ňom dokonca kupón na záchranné 
vesty, 500 dolárov za kus od veľkohubého Izzyho Pilebauma. 
   Jediná 45-otáčková platňa vydaná v roku 1965 skupinou "G.L. Rockwell and the 
Coon-hunters" obsahovala dvojicu piesní, ktoré sa dostali priamo na vrchol hitpa-
rády Hootenanny: "Ship those Blacks back!" a "We're non-violent Blacks." Zatiaľ 
čo hudba bola prísne ľudová, texty boli nekonvenčné. 
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