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Enciklopedija-Michael Kühnen 
  

17 - DECADENCE 
  
   Biološki humanizem kot znanstvena epistemologija nacionalsocializma 
opredeljuje človeka kot samoodgovorno naravno bitje z biološko nagnjenostjo k 
ustvarjanju kulture, ki je izvedljivo le kot skupnostno bitje.  
   Človek je naravno bitje, zato je tako kot vse življenje podvržen zakonom narave: 
Dednost, diferenciacija in boj za obstoj s selekcijo in izumrtjem - če naštejemo le 
najpomembnejše.  
   Za še vedno večinoma nezavednega zgodnjega človeka je to življenje in 
preživetje v naravi in z njo povsem naravno. Toda človek v sebi nosi tudi biološko 
dispozicijo za ustvarjanje kulture, ki tako kot vse biološke dispozicije vseh živih 
bitij služi le enemu cilju: ohranitvi in razvoju vrste - tj. preživetju in višjemu 
razvoju vrste. Ta človekova dispozicija postane zgodovinsko močna z opustitvijo 
življenja nabiralca in lovca ter s tem povezanim prehodom v naseljeno kmečko 
kulturo (glej tudi kmetstvo). Razvija se v moških zavezništvih duhovnikov in 
bojevnikov (glej Soldatentum), ki omogočijo vzpostavitev monarhije kot prvotne 
oblike države. Na teh poteh se je razvijala arijska kultura. Kot vsako kulturo pa 
tudi arijsko nenehno ogroža nevarnost dekadence. 
   Dekadenca se začne takoj, ko se razvoj kulture oddalji od svojega namena, da 
pomaga ohranjati in razvijati vrsto, postane neodvisen in tako nasprotuje življenju 
in zakonom narave. Tako dekadenca povzroči smrt kulture in večinoma tudi ljudi, 
ki jo podpirajo.   
 Takoj ko kultura in narava prideta v nasprotje, nastopi dekadenca in povzroči 
sprva počasen in neopazen, nato pa nenehno pospešujoč proces propadanja, ki se 
konča s propadom te kulture in pogosto s smrtjo ljudi (glej tudi ljudje).  
   V ožjem pomenu je dekadenca končna stopnja razkroja kulture. Zanjo so 
značilni: 
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materializem kot prevladujoči način življenja; 
Vrednostni relativizem; 
Izenačevanje spolov (glej gibanje žensk); 
Zmanjšanje števila rojstev; 
Raznospolnost; 
  
   Na tej zadnji stopnji dekadence se ljudem zlomi volja do življenja, zato običajno 
ne preživijo uničenja svoje kulture. 
   Današnji minus svet obvladuje amerikanizem, ki je postal svetovna gonilna sila 
dekadence v sedanjosti. Ogroža vse rase, narode in kulture, tako da dekadenca in 
njene posledice prvič v zgodovini ogrožajo celotno človeštvo. 
   Na področju arijske rase pa nacionalsocializem kot dedič idealistično oblikovane 
tradicije belega človeka (glej tudi vrednostni idealizem) oblikuje odpor.  
   Nacionalsocialistična stranka (glej Nacionalsocialistična nemška delavska 
stranka) s kulturno revolucijo krepi voljo do življenja ljudi, z oblastno-politično 
revolucijo odstrani temelje vladajočega minus sveta, z rasnimi zakoni uveljavi 
strogo izvajanje rasne higiene, obnovi vse kulturne izraze življenja v službi 
ohranjanja in razvoja vrste ter tako z vzpostavitvijo novega reda premaga 
dekadenco. 
  

18 - DEMOKRACIJA 
  
   Državna oblika sodobne demokracije je rezultat revolucije razsvetljenstva. Njeni 
zagovorniki jo pojmujejo in hvalijo kot vladavino ljudstva, v kateri suverenost 
države ni več v rokah vladarja, kot je bila v monarhiji, temveč ljudstva. 
   Problem demokracije je v tem, kako je mogoče voljo ljudi prikazati in izraziti, v 
kolikšni meri jo je treba ali je mogoče omejiti in/ali vezati na višje vrednote, ali pa 
je absolutna in neomejena. Iz različnih odgovorov na ta vprašanja izhajajo zelo 
različne oblike demokracije. 
   Demokracija zahodnega tipa se je združila z liberalizmom v parlamentarizem in 
tako postala žrtev razkroja vrednot (glej vrednostni relativizem) in materializma, 
saj sta volja in odločnost razdrobljeni, država pa postane plen interesnih skupin, ki 
jih zanimajo le njihovi sebični cilji in lastna blaginja.  
   Demokracija vzhodnega tipa (ljudska demokracija) povezuje ljudsko suverenost 
z vodilno vlogo komunistične partije in domnevno znanstveno ideologijo 
marksizma. 
   Nobena oblika demokracije pa ne more obvladati problemov sedanjosti in 
prihodnosti ter omogočiti preživetja ali celo višjega razvoja človeških skupnosti, 
saj vse s svojim dogmatizmom napačno ocenjujejo resničnost človeka, njegovo 
biološko naravo ter življenje in njegove zakone. Osnovnega problema arijske rase 
(glej Arijci) - dekadence - ne premagujejo, temveč ga še poglabljajo.  
   To še posebej velja za zahodno demokracijo, ki je tako kot ekonomska in 
družbena oblika, liberalni kapitalizem, s katerim jo običajno povezujemo, v praksi 
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pripeljala do današnjega materialističnega in dekadentnega minus sveta - in s tem 
do zgodovinskega bankrota buržoazije. Zadnja stopnja razkroja tega razvoja je 
amerikanizem. 
   Zaradi vseh teh razlogov nacionalsocializem zavrača demokracijo in idejo 
ljudske suverenosti ter priznava suverena le narodu, katerega nosilec volje je 
nacionalsocialistična stranka (glej Nacionalsocialistična nemška delavska stranka). 
Z demokracijo zahodnega tipa ima nacionalsocializem skupno le to, da je odločen 
uporabiti njene mehanizme za izvedbo legalne revolucije s sodelovanjem v 
strankarskem boju, in prepričanje, da novega reda ni mogoče zgraditi na podlagi 
prisile, temveč je zanj potrebna privolitev množic. Zato nacionalsocialistična 
stranka išče soglasje večine v demokraciji, da bi odpravila demokracijo in 
vzpostavila nacionalsocialistično ljudsko državo. 

 

19 - NEMČIJA 
  
   Nemčija je naselitveno območje, sredi Evrope zaprta, Nemci. Nemci so osrednje 
ljudstvo germanske družine ljudstev (glejte Germanska ljudstva). 
   Današnjo Nemčijo sestavljajo tri umetne države, ki so jih ustanovile zmagovalne 
sile v drugi svetovni vojni, ZRN, NDR in ZR Avstrija, ki jih ni mogoče šteti za 
prave države, saj ZRN in NDR nimata suverenosti, Avstriji pa je bila z državno 
pogodbo (prepoved anšlusa) odvzeta pravica do samoodločbe.  
   Drugi deli Nemčije so v različnih obdobjih pripadli sosednjim državam na 
severu, zahodu in jugu (severni Schleswig Danski, Eupen-Malmedy Belgiji, 
Alzacija-Lotarinija Franciji in Južna Tirolska Italiji). Nenazadnje starodavno 
naselitveno območje Nemcev vključuje, čeprav je bila večina tamkajšnjih Nemcev 
po vojni izgnana, tudi ločena vzhodna ozemlja nemškega cesarstva, ki jih zasedajo 
in upravljajo Rusi, Poljaki in Čehi. 
   Ta opis razdvojenosti in zatiranja Nemčije povsem jasno kaže na potrebo po 
nemškem nacionalizmu, ki bo ponovno vzpostavil svobodo in suverenost 
nemškega naroda, združil vso Nemčijo v en narod in jo postavil za temelj 
prihajajočega četrtega rajha. 
   Utelešenje tega nemškega nacionalizma je Nacionalsocialistična nemška 
delavska stranka kot nosilka volje nemškega ljudstva. 

 

20 - RAZLIKOVANJE 
  
   Biološki humanizem si kot znanstvena teorija znanja nacionalsocializma 
prizadeva za spoznavanje narave in njenih življenjskih zakonov ter jih prenaša na 
družbeno življenje arijskega človeka (glej Arijci), da bi z biološkim razmišljanjem 
in biološko-političnim delovanjem ustvaril predpogoj za ohranitev in razvoj 
arijske rase.  
   Najpomembnejši zakoni življenja so dednost, diferenciacija in boj za obstanek s 
selekcijo in izkoreninjenjem.  
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   Medtem ko dednost predstavlja statični element življenja, ki politično prevladuje 
v tradicionalnih skupnostih (glej tradicijo) in se uresničuje v monarhiji, plemstvu 
in kastni ali dedni razredni družbi, pomeni diferenciacija dinamični element 
življenja.  
   Prenos dednega materiala nikoli ne poteka kot natančna kopija, temveč kot 
nenehno obnavljanje in z nenehnimi majhnimi spremembami, ki jih povzročajo 
mutacije in prilagajanje spreminjajočim se življenjskim razmeram. Če se izkažejo 
v boju za življenje, se genetsko stabilizirajo in se na koncu lahko povečajo do 
nastanka novih vrst in oblik življenja. Tako se je razvila in razvija neskončna 
raznolikost življenja, ki se pri ljudeh izraža najprej v rasah, ljudstvih in plemenih. 
   Zato je dogmatizem o enakosti vseh ljudi, ki je značilen za večino danes 
prevladujočih ideologij, tako sovražen življenju.  
   Kjer se resnično uveljavlja, lahko vodi le v osiromašenje in standardizacijo - v 
standardiziranega množičnega človeka -, kar je značilno predvsem za podobo 
človeka v liberalnem kapitalizmu in marksizmu.  
   Nasprotno pa nacionalsocializem priznava raznolikost življenja ter z rasnimi 
zakoni in rasno higieno varuje dedni material pred mešanjem, standardizacijo in 
biološkim osiromašenjem. Na ta način prenaša življenjski zakon diferenciacije na 
skupnostno življenje arijske rase, ustvarja pogoje za rasno preživetje in za višji 
razvoj v skladu z vrsto in naravo ter tako postaja organizirana volja do življenja 
arijcev. 
   V novem redu, ki ga bo dosegla nacionalsocialistična revolucija, bo arijska 
skupnost narodov zacvetela kot napredna civilizacija, ki bo pravično upoštevala 
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raznolikost življenja in omogočila vsakemu rasnemu tovarišu, vsakemu arijskemu 
ljudstvu in celotni arijski rasi, da živijo in se svobodno razvijajo v skladu s svojo 
biološko naravo. To je najvišja oblika in edino naravno razumevanje svobode. 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

14. 
  
   Nekega popoldneva, ko sem sedel za mizo dežurnega v dvorani Rockwell v Chi-
cagu, sem zaslišal trkanje na vrata. Ko sem odprl vrata, sem jih odprl. Na moje ve-
liko presenečenje je tam stal turistični vodnik s približno ducatom ljudi, ki so jim 
čeljust visela od začudenja, saj si nikoli niso mislili, da bodo videli nekaj takega, 
kot je dvorana Rockwell ali nacistični Stormtrooper, ki jim bo odprl vrata v polni 
uniformi. Ko me je vodnik vprašal, ali je v redu, če vstopijo, sem rekel, da zagoto-
vo, da vstopijo. Ko so vstopili v prostor za srečanja, sem vsakemu od njih izročil 
nekaj nacionalsocialistične literature in odgovarjal na vprašanja, kot so: "Ali ste 
pravi nacist? " in "Ali so nemški nacisti zaplinili Jude?" 
   Na koncu vrste je bil majhen Žid, oblečen v cvetlično srajco, zelene kariraste 
hlače, bel pas in čevlje. Ko me je pogledal, sem mu pokazal "zlobno oko", ki me 
ga je naučil moj tovariš Max. Žid je šel mimo mene in zamrmral nekaj o holo-
kavstu. Odgovoril sem mu: "Ja, nikoli se ni zgodil! " Nato je začel govoriti ostalim 
ljudem, da smo morilci. 
   V tem času je v prostor za sestanke prišel eden od naših uradnikov. Tistega dne 
nas je bilo v zadnjem prostoru nekaj, ki smo izdelovali majice White Power. Ta 
Jud je začel vpiti o "holokavstu". Ko sem se obrnil, je moj nadrejeni častnik 
zgrabil Žida za ovratnik in za pas ter ga vrgel skozi vrata na ulico 71st . Preostali 
člani turneje so odšli za njim, jaz pa sem držal odprta vrata in jim rekel, naj se ob-
vezno udeležijo petkovega srečanja. 
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