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Enciklopedija - Michael Kühnen 
 

21 - DIKTATURA 
  

   Med priljubljenimi obtožbami grozljive propagande, usmerjene proti 

nacionalsocializmu, je trditev, da so si nacionalsocialistične stranke (glej 

Nacionalsocialistična nemška delavska stranka) prizadevale za vzpostavitev 

diktature, tj. da so zatirale svobodo in uporabljale silo za vzpostavitev in 

vzdrževanje sistema vladavine proti volji ljudi.  

   Obramba pred sovražnikovo kruto propagando ni naloga propagande Nove 

fronte, ampak je prepuščena ljudski vzgoji (znotraj partije: usposabljanju).  

   Namesto tega skupnost Nove fronte žaljivo izpoveduje, da zavrača demokracijo 

zahodnega tipa z njenim parlamentarizmom in nacionalsocialistično revolucijo; iz 

tega naj bi nastala država, ki bo pod vodstvom stranke poskrbela za popolno 

politično mobilizacijo na vseh ravneh völkisch življenja. To bo privedlo do 

mobilizacije vseh völkisch sil in energij, s čimer bo premagan sedanji minus svet 

in odprta pot Novemu redu. 

   Predpogoj za to je uresničitev prave Volksgemeinschaft, iz katere lahko nastane 

skupnost volje naroda, ki bo postala temelj totalne države.  

   To, kar sovražnikova grozovita propaganda označuje za diktaturo - 

nacionalsocialistično ljudsko državo v stanju popolne mobilizacije -, torej v resnici 

zahteva svobodno in prepričano privolitev in zvestobo ljudske množice. Brez tega 

namreč nista mogoča niti Volksgemeinschaft niti narod v skladu z 

nacionalsocialistično samopodobo. Pridobiti jih je politično bojno poslanstvo 

nacionalsocialistične stranke kot nosilke ljudske volje in avantgardne organizacije 

naroda. 

   Toda oblika oblasti - tudi če popolnoma zajame, izobrazi, oblikuje in mobilizira 
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ljudstvo -, ki se lahko opre na soglasje in lojalnost množice ljudi, ni diktatura - 

tudi če ima svoja sredstva moči!  

   Poleg tega popolna mobilizacija nacionalsocialistične ljudske države ni sama 

sebi namen, temveč sredstvo za dosego cilja. Omogoča premagovanje dekadence 

vladajočega minus sveta, vodi ljudstva arijske rase (glej Arijci) nazaj k načinu 

življenja v skladu z vrsto in naravo, ki zagotavlja ohranitev in razvoj vrste ter tako 

uresničuje Novi red. Toda to je hkrati red pravilno razumljene tradicije in svobode. 

   Zato Nova fronta zavrača obtožbe, da si prizadeva za diktaturo, in se ponosno 

zavzema za močno, totalno nacionalsocialistično ljudsko državo, ki edina 

omogoča in zagotavlja preživetje in višji razvoj naroda v skladu z njegovo vrsto in 

naravo ter tako uresničuje suverenost in svobodo naroda. 

  

22 - DISCIPLINA 
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   Disciplina je notranja drža, ki jo nacionalsocialistična stranka (glej 

Nacionalsocialistična nemška delavska stranka) zahteva od vseh članov stranke in 

ki se uresničuje v poslušnosti stranki, njenim voditeljem in podvoditeljem na vseh 

ravneh (glej Führerprinzip). 

  

Poslušnost je velika vrlina nacionalsocialistične revolucije! 

  

   Zato je zahteva po veri druga med desetimi zapovedmi političnega vojaštva, 

takoj za zahtevo po veri, zahteva po poslušnosti. Vsi člani stranke, še posebej pa 

njeni politični vojaki, morajo ubogati stranko in nikogar drugega. To storijo brez 

zadržkov in z vsemi močmi - ne glede na to, ali razumejo pomen ukaza ali ne, tudi 

ne glede na to, ali se ukaz stranke ujema z njihovimi željami ali ne. Za političnega 

vojaka gre dolžnost poslušnosti tako daleč, da mora žrtvovati lastno življenje: 

  

Kdor prisega na zastavo s svastiko, nima ničesar, kar bi mu še pripadalo! 

  

   Nacionalsocialist želi ubogati, da bi lahko zmagal. Zato ne prisilna poslušnost 

kadra, temveč disciplina, ki se rodi iz svobodne volje in vpogleda, je 

nacionalsocialistični odnos do življenja.  

   Nacionalsocialist lahko in mora razmišljati sam; ima svoje osebno razumevanje 

nacionalsocializma, na podlagi katerega mora dajati predloge in izražati ideje. 

Nadrejeni se je dolžan na take predloge odzvati in ideje ter predloge jemati resno, 

jih bodisi uresničiti bodisi pojasniti, zakaj jih ni mogoče uporabiti zdaj ali na tak 

način. Kljub temu je dolžnost poslušnosti brezmejna in neomejena. Toda 

nacionalsocialist nikoli ne sme imeti občutka, da je le "topovska hrana" in ne 

tovariš med tovariši, ki se zavzema za zmago, ki jo lahko prinese le vera v partijo. 

   Najvišja avtoriteta je vodja stranke. Ko vodja spregovori, je vprašanje dokončno 

odločeno in ni dvoma o splošni usmeritvi stranke. Le tisti, ki so se naučili ubogati 

na ta način, bodo pozneje primerni, da postanejo podrejeni voditelji ali sami 

voditelji. 

  

Le tisti, ki so se naučili ubogati, bodo nekega dne lahko ukazovali! 

  

   Nacionalsocialist ne sme dovoliti, da bi se nedisciplina v vseh svojih oblikah 

pojavila, ne pri njem, ne pri njegovih tovariših, ne pri katerem koli od njegovih 

vodilnih tovarišev. Stranko je treba vedno znova očistiti ljudi, ki ne morejo ali 

nočejo ohranjati discipline, da bi ostala revolucionarna borčevska skupnost in se 

ne izrodila v buržoazno svinjarijo. 

   Po revoluciji neomejena in brezpogojna disciplina, ki jo nacionalsocializem uči 
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najprej svoje partijske tovariše in nazadnje vse Volksgenossen, omogoča popolno 

politično mobilizacijo nacionalsocialistične ljudske države (glej državo) in tako 

ustvarja pogoje za uresničitev novega reda. 

  

23 - DOGMATIZEM 
  

   V duhovnem boju za prihodnost človeka je treba strogo razlikovati med 

ideologijo in svetovnim nazorom.  

   Ideologije razlagajo svet in pri tem oblikujejo bolj ali manj logično strukturo 

mišljenja, ki temelji na prepričanjih - dogmah. To ustvarja dogmatizem, ki ljudi 

pod njegovim vplivom zaslepi za raznolikost, protislovnost in zapletenost 

resničnosti (glej tudi diferenciacijo), saj sveta ne vidijo več takega, kakršen je, 

temveč takega, kakršen bi moral biti v skladu z njihovimi prepričanji. Čim 

močnejša postane takšna dogmatična ideologija, tem hujše so njene posledice:  

   Poskuša posiliti resničnost in jo nasilno prilagoditi svojemu pogledu na svet. 

Dogmatizem se nikoli ne uči iz resničnosti, ampak jo skuša zatreti, upogniti in 

zatreti, da bi jo nato nadomestil s svojimi dogmami. Dogmatizem je v nasprotju z 

naravo in sovražen do življenja, človeka odtujuje od resničnosti in s tem od narave 

in njenih bioloških zakonov življenja. Spodbuja in povzroča dekadenco človeških 

skupnosti. 

   Vse ideologije - npr. krščanstvo, psihoanaliza, marksizem - temeljijo na 

dogmatizmu, prav tako pa tudi državni ali kulturni sistemi in odnos do življenja, ki 

se sicer odpovedujejo oblikovanju zaprtega pogleda na svet, vendar temeljijo na 

prepričanjih, nasprotnih naravi - npr. enakost vseh ljudi, individualizem, 

"človekove pravice", zanikanje, da je človek podrejen zakonom narave in določen 

s svojo biološko strukturo nagonov. Tako so tudi npr. liberalizem, kapitalizem, 

demokracija, parlamentarizem itd. dogmatični in življenju sovražni.  

   Nasprotno pa svetovni nazor priznava resničnost in zato svojega svetovnega 

nazora ne gradi na dogmah, temveč na spoznanjih, ki izhajajo iz naravnih 

zakonov, ustrezajo človeški naravi in se morajo izkazati v resničnosti. Svetovni 

nazor se je pripravljen in sposoben učiti, razvijati in se po potrebi popraviti, če se 

je zmotil. V nasprotju z "zaprtim sistemom" ideologije tvori "odprt sistem" 

mišljenja. Svetovni nazor je odprt sistem mišljenja, ki ljudem pomaga, da se 

znajdejo v resničnosti in se v njej ter v skladu z njenimi življenjskimi zakoni 

razvijejo višje. 

   Nacionalsocializem je svetovni nazor in ne ideologija. Njegova duhovna podlaga 

ni dogmatizem, temveč znanstvena epistemologija biološkega humanizma.  

   Kljub temu je dogmatizem s svojimi obljubami o absolutni gotovosti vere in 

domnevno zaprtimi miselnimi sistemi brez nasprotij, ki vse pojasnjujejo, velika 
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skušnjava, ki ji lahko podležejo tudi nacionalsocialisti, vendar s tem izkrivljajo 

nacionalsocializem in povzročajo duhovno degeneracijo.  

   Zato je boj proti dogmatizmu pomemben del nacionalsocialistične revolucije in 

predpogoj za uresničitev novega reda. 

   Glavna opora nacionalsocializma v boju proti dogmatičnim degeneracijam je 

Sturm-Abteilung Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (SA NSDAP) 

zaradi svojega svobodnega, odprtega duha in politične vojaške drže, ki je sovražna 

vsakršnemu malomeščanstvu, moralizmu (glej tudi moralo) in vsaki lažni 

gotovosti.  

   Nacionalsocialist svoje varnosti in vere ne črpa iz dogem, temveč iz zakonov 

življenja in poznavanja lastne narave. 
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Zabava pod svastiko 
  

Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 

iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 

  

  

15. 

  

   Nekega vročega poletnega popoldneva sem ob odprtih vhodnih vratih sedel za 

mizo dežurnega častnika in bral nacistično literaturo. Pogledal sem navzgor in s 

kotičkom očesa zagledal veliko črno glavo z razmršenimi ustnicami, velikimi 

okroglimi očmi in afro, ki je spominjala na Buck Wheata iz stare komične serije 

Our Gang. 

   Zato sem se odločil, da lahko dvignem staro osemintridesetko in jo uperim vanj 

ali pa vstanem in preženem strašilo proti vzhodu do Blacktowna. Namesto tega 

sem se odločil, da ga bom zares prestrašil; pod mizo dežurnega častnika sem obr-

nil stikalo, ki je sprožilo alarm. Ravno ko si je črnec še dobro ogledoval notranjost 

Rockwellove dvorane, se je oglasila sirena! In tako kot v starih časih je Črni v 

delčku sekunde z visokim korakom izginil. Ko sem pogledal skozi vhodna vrata 

na ulico 71st , prisegam, da sem videl dim, ki je prihajal izza podplatov tistega 

Črnega, ko je odhajal proti Western Avenue. 

  

  

16. 

  

   Ko smo odgovarjali na telefonske klice v dvorani Rockwell, smo dobivali 

različne čudne klice, od bombnih groženj do klicev ljudi, ki so nas prosili za 

pomoč, ker je niso mogli dobiti na policiji. V spominu pa mi je ostal en klic, ko je 

poklical nek črnec, ki je bil zelo razburjen zaradi enega od naših vročih linij za be-

lo moč! Rekel je: "Raje odvežite tega ubogega črnca, ki ga imate v kleti Rockwell-

ove dvorane."  

   Klicatelj se je skliceval na vročo linijo White Power, ki smo jo izvajali z enim od 

naših Stormtrooperjev, ki je imitiral črnca z imenom Dry Ice Washington, in dru-

gim Stormtrooperjem Johnnyjem Whitom, pri čemer se je Dry Ice prikradel iz 

kletke, v katero smo ga priklenili v naši kleti, in izvajal vročo linijo, Stormtrooper 

Johnny White pa je prišel proti koncu in ujel Dry Iceja, kako prikrade sporočilo. 

Johnny White bi rekel: "Vrni se v kletko, Dry Ice.  Saj veš, da črnci ne smete delati 

vročih linij bele sile!" 
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   Takrat smo imeli štiri odprte telefonske številke. Nekdo iz telefonskega podjetja 

je dejal, da so bili naši telefonski številki najpogosteje klicani v celotnem mestu. 

Klicali so celo črnci. 
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