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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

43 - VERA 
  
   Vera je temelj življenja nacionalsocialista! Nacionalsocializem zahteva vero od 
vseh svojih privržencev - še posebej pa od svojih političnih vojakov v Sturm-
Abteilungu. Med desetimi zapovedmi političnega vojaštva je "vera" prva zapoved. 
Toda ali lahko res zahtevamo vero? Ali ni prej res, da se zmožnost verovanja v 
veliki meri izmika človeški volji, da človek pridobi ali izgubi vero v nekaj povsem 
neodvisno od tega, ali si to želi ali ne? 
   Pravzaprav ne moremo in ne smemo "verjeti" v nacionalsocialistično idejo. To ni 
ne religija ne ideologija. Ne uči dogmatizma samovoljnih prepričanj. 
Nacionalsocializem je preprosto priznavanje življenjskih zakonov biološke narave 
in usode človeka v njegovem okolju ter idealistična odločitev, da si bo prizadeval 
za uresničitev reda v skladu z vrsto in naravo, za ohranitev in razvoj vrste. Za eno 
stoji biološki humanizem kot znanstvena teorija spoznanja, za drugo etika 
vrednostnega idealizma. Za boj za novi red se nacionalsocialisti organizirajo v 
nacionalsocialistično stranko - v Nemčiji v Nacionalsocialistično nemško delavsko 
stranko. In ta stranka zdaj od vsakega svojega člana - predvsem pa od svojih 
političnih vojakov - zahteva trojno vero: 
  

 zaupanje v stranko; 
 vera v tovariše (glej tovarišija); 
 vera vase. 

  
   Ta zapoved: "Vera" ne zahteva resničnosti ideoloških ali drugih trditev, ampak je 
ta vera odločitev za zaupanje. Ne podreja se dogmam, ampak zahteva voljo, da 
svoje življenje zaupamo skupnosti, od katere dobi smisel in vrednost! 
  
   Verjeti v stranko pomeni zaupati, da ima stranka kot organizirana volja za 
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življenje ljudi in politična avantgarda naroda vedno prav. Noben nacionalsocialist 
ne more imeti "prav" proti stranki. Ne zato, ker mora biti vsaka posamezna 
odločitev vedno pravilna, temveč zato, ker je cilj pravilen in brez dela, ki ga 
organizira partija, brez boja, ki ga vodi partija, ta cilj ne bi bil nikoli dosežen. 
  
   Vera v tovariše pomeni zaupanje, da vam bodo kljub vsem človeškim napakam 
in pomanjkljivostim tovariši vedno stali ob strani in nadaljevali boj tam, kjer ste se 
vi sami morali ustaviti - in to skozi vse generacije. 
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   Vera vase je zaupanje v lastno moč. Človek, ki verjame, je močnejši, kot si 
pogosto misli. Vse lahko prenese, dokler verjame! To nacionalsocialistu omogoča 
njegov ponos in kljubovanje, ki ju meče proti vladajočemu minus svetu. 
  

44 - PRAVIČNOST 
  
   Nacionalsocializem kot svetovni nazor biološkega humanizma izhaja iz realnosti 
življenja, ki jo določajo naravni zakoni, in zavrača vsakršen dogmatizem. Takšna 
dogma pa je trditev o enakosti ljudi. Ne enakost, temveč različnost je resničnost 
življenja (glej tudi Razlikovanje). Ljudje se biološko in s tem tudi duhovno 
razlikujejo po rasah in ljudstvih, pa tudi po spolu kot moški ali ženska in končno 
kot posamezna človeška bitja. To raznolikost je treba ohranjati in krepiti, da bi 
služila življenju. 
   Zato se nacionalsocializem bori za človeško podobo vrednostnega idealizma, ki 
želi v posamezniku videti in prebuditi najvišje utelešenje vrednosti rase in 
osebnosti. Bori se za samouresničitev spolov (glej Männerbund in Mutterschaft). 
Predvsem pa se bori za ohranitev vrste in razvoj vrste narodov in ras. V tem boju 
za ohranitev in razvoj vrste imajo vsi ljudje enake pravice in dolžnosti - to je edina 
enakost:  
   Da ima vsakdo enake pravice in dolžnosti na svojem mestu ter v skladu s 
svojimi sposobnostmi in nagnjenji, tako da lahko na najboljši možni način služi 
svojemu ljudstvu in svoji rasi! 
   Zato Nacionalsocialistična nemška delavska stranka v 9. točki svojega 
strankarskega programa zahteva enake pravice in dolžnosti za vse Volksgenossen 
kot državljane. Kot prvo dolžnost točka l0 od vsakega Volksgenossena dosledno 
zahteva, da duševno ali telesno ustvarja, pri čemer mora biti njegova dejavnost v 
interesu Volksgemeinschaft. Vsaka dolžnost hkrati vključuje pravico in tako 
predstavlja svobodo Volksgenossen. Najpomembnejše so: 
  
1. pravica do dela in dolžnost delati za narodno skupnost. 
  
2. pravica do svobodne izbire vzreje in ustanavljanja družin (glej družina) in 
dolžnost ohranjanja čistosti telesa ljudi v skladu z evgeničnimi in rasnimi zakoni 
(glej tudi rasna higiena). 
  
3.  pravica do svobode za samouresničevanje lastne osebnosti in dolžnost, da to 
svobodo povežemo z ohranjanjem in razvojem vrste ljudi in rase. 
  
   Te pravice in dolžnosti ustvarjajo enakost med ljudmi na področju etike 
njihovega življenja in hkrati spoštujejo temeljno biološko neenakost vseh ljudi. 
  

45 - PROPAGANDA GROZODEJSTEV 
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   Od ustanovitve Nacionalsocialistične nemške delavske stranke 24.2.1920/30 JdF 
in zlasti po porazu tretjega rajha v drugi svetovni vojni je bila propaganda 
grozodejstev stalno in učinkovito orožje sovražne strani v boju proti 
nacionalsocializmu. Zverinska propaganda je tako uspela ustvariti povsem 
izkrivljeno, srhljivo podobo ideje in stranke, ki se je razširila tudi na 
nacionalsocializem nove generacije in še danes določa javno podobo. 
   Najpomembnejši "argumenti" propagande grozodejstev so laž o načrtovanem 
iztrebljanju Judov (holokavst, glej tudi končna rešitev), laž o vojni krivdi, geslo o 
nameravani diktaturi, ki naj bi se skrivala za völkisch mobilizacijo v totalno 
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državo, ter trditev, da so nacionalsocialisti v pripadnikih tujih ras videli le podljudi 
- čeprav nacionalsocializem s svojo biopolitično miselnostjo ne zatrjuje razlike 
med rasami in narodi, temveč vzpostavlja njihovo različnost (glej tudi 
razlikovanje). Ob vsem tem je po koncu vojne propagandi grozodejstev dejansko 
uspelo nacionalsocializem povsem izločiti iz boja za politično oblikovanje in 
celotno völkische gibanje postaviti v defenzivo. 
   Popularna vzgoja revizionističnega zgodovinopisja, ki jo podpira celotna 
nacionalna opozicija, je usmerjena proti propagandi grozodejstev. To odobrava 
tudi skupnost Nove fronte, ki pa zavrača, da bi obrambo pred grozodejsko 
propagando postavila v središče svoje propagande.  
   Namesto tega jih ignorira in se namesto, da bi se za vedno branila pred vsemi 
grozljivimi lažmi, prehaja v napad. Tako sovražnikova propaganda grozodejstev 
izgubi svoj prevladujoči psihološki pomen in na koncu postane neučinkovita 
zaradi procesa množičnega psihološkega preobrata, ki ga bo povzročila strategija 
Nove fronte. 

 

46 - ZDRAVJE 
  
   Odrešenje je starodaven pojem iz koncepta življenja in pojmovnega sveta 
germanskih ljudstev. Pomen je vključeval: Sreča, smisel življenja, blaginja naroda, 
rodu, družine in posameznika, sporazum z bogovi, potrditev usode, veselje do 
življenja. Iz pojmovnega sveta germanskih ljudstev je ta izraz našel pot v nemško 
gibanje Völkische in nazadnje v gibanje nacionalsocializma, ki je željo po 
odrešitvi prevzelo v svoj pozdrav kot nemški pozdrav. 
   Ta želja po odrešitvi temelji na zavedanju, kako daleč od starega koncepta 
odrešitve je današnji svet minus: zapadel v dekadenco, odrezan od tradicije, 
odtujen od zakonov življenja z življenjem, ki je v nasprotju z vrsto in naravo, 
bolan in prepuščen na milost in nemilost grozeči vrstni smrti arijskega človeka 
(glej Arijca), katerega preživetje in ponovni razcvet želi nacionalsocializem kljub 
temu omogočiti. Zato je želja po odrešitvi osrednji pojem nacionalsocialističnega 
odnosa do življenja, razglasitev vojne staremu svetu in zavezanost Novemu redu. 
   Nacionalsocializem konkretno opredeljuje odrešitev kot enotnost znanja, volje in 
delovanja arijskega človeka v službi etično kakovostne ideje. Ta enotnost človeku 
omogoča, da postane osebnost, in je za to predpogoj. Znanje, volja in dejanje - 
torej spoznanje, volja in dejanje - so torej temelj nacionalsocialističnega 
pojmovanja osebnosti: 
  
Spoznanje je posredovano z nacionalsocialistično epistemologijo biološkega 
humanizma; 
  
volja je odločilen pogoj za politično bojno gibanje, nacionalsocialistično stranko 
(glej Nacionalsocialistična nemška delavska stranka); 
  



6 

Dejanje se uresničuje kot boj za obstoj, ki zagotavlja ohranitev in razvoj vrst 
narodne skupnosti in tako uresničuje novo visoko kulturo. 

  
   Vse to je del nacionalsocialistične etike vrednostnega idealizma. 
   Na ta način nacionalsocializem vzgaja ljudi, ki lahko ponovno postanejo nosilci 
odrešenja za svojo raso in narod ter tako nadaljujejo tradicijo germanskega 
koncepta odrešenja; ljudi, ki po besedah führerja Adolfa Hitlerja kot 
nacionalsocialisti utelešajo "najvišjo vrednost rase in osebnosti". 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek 
iz knjižice Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
  
  

  
28. 

  
   Nekako mi je uspelo nalepiti nalepko NSDAP/AO neposredno na vhod na 
prometno glavno železniško postajo v Hamburgu, ne da bi me pri tem ujeli. Šel 
sem približno 100 metrov stran in se nato počasi obrnil, da bi videl, ali me 
zasledujejo policisti ali rdeči (vse je bilo v redu) ... in da bi opazoval morebitne 
reakcije na nalepko. 
   Skoraj takoj se je pred nalepko ustavil starejši moški, ki je hodil počasneje kot 
večina ljudi, in jo opazoval. Nato je segel v žep in izvlekel nekaj, kar je bilo videti 
kot papir in pisalo. Seveda je nekaj zapisoval, verjetno naslov NSDAP/AO z na-
lepke, kot sem domneval. 
   Kasneje je NSDAP/AO prejela pismo nekega Nemca, ki je pisal, da je naš 
naslov dobil iz nalepke, ki jo je videl na železniški postaji v Hamburgu, in da želi 
prejemati našo literaturo. 
  

  
29. 

  
   Kot sin enega od vodilnih komikov v Vaudevillu je bil Rockwellov gledališki 
izvor viden v številnih javnih akcijah, ki jih je zasnoval. Vedel je, da skupni smeh 
na račun naših črnskih in judovskih sovražnikov zmanjša njihovo moč ustrahovan-
ja in pomaga povezati našo stran v skupnem humorju. Med nekaterimi uličnimi 
demonstracijami je na primer pogosto vključil Stormtrooperja, oblečenega v 
goriljo obleko v polni dolžini, ki je nosil napis "Sem za enakost!". 
   Na tajnem srečanju medrasnega homoseksualnega društva Matachine Society, ki 
je diskretno potekalo v ekskluzivnem newyorškem hotelu, je Rockwell v 
preddverje, prepolno dobro situiranih družabnikov, poslal Stormtrooperja, ki je na 
ves glas vpil, da ima "nujno pošiljko za konvencijo pedrov". V rokah je držal ve-
liko roza škatlo, zavezano z roza pentljo, na kateri je bila priložena kartica, na ka-
teri je z debelimi črkami pisalo: "Rush - ena škatla vazelina za konvencijo ped-
rov!" 
   Nekateri izdelki, ki jih je Rockwell izdelal za ameriško nacistično stranko, so bi-
li zelo priljubljeni. Vsaj milijon izvodov je bilo natisnjenih in razdeljenih njegovih 
znamenitih "ladijskih vozovnic", ki so vsakemu črncu omogočale enosmerno poto-
vanje s puščajočim čolnom v Afriko. Na njem je bil celo kupon za rešilne jopiče, 



8 

500 dolarjev za kos, ki ga je prispeval velikosrčni Izzy Pilebaum. 
   Leta 1965 je skupina "G.L. Rockwell and the Coon-hunters" izdala eno ploščo s 
45 obrati na minuto, na kateri je bilo nekaj pesmi, ki so se takoj uvrstile na vrh hit-
parad Hootenanny: "Ship those Blacks back!" in "We're non-violent Blacks". 
Čeprav je bila glasba strogo ljudska, so bila besedila nekonvencionalna. 



9 

 


