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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

7 - РАБОТА 
  

   Националсоциалистическата революция заменя буржоазната епоха с Новия 

ред, чийто носител е работникът. Терминът "работник" обхваща както 

работническата класа като конкретна, зависима от труда и физическата 

работа социална група в националната общност, така и 

националсоциалистическото отношение към живота, което се характеризира 

с ценностен идеализъм.  

   Създаването на истинска Volksgemeinschaft, към което 

националсоциализмът се стреми като предпоставка за Новия ред, е възможно 

само ако работническата класа се интегрира в нацията с убеденост и 

ентусиазъм, тъй като с оглед на нарастващия упадък на висшата класа и 

буржоазията в западния минус свят най-ценните и най-вероятно здрави сили 

на народа се намират в работническата класа. 

   Спечелването на работника за нацията - и по този начин преодоляването на 

класовата борба и волята за национална общност - обаче е възможно само 

ако собствената нация на работника се превърне в негова съзнателна родина, 

в която той получава пълно признание за постиженията си, подходящо 

възнаграждение и справедливо отношение. Това се реализира от волкиския 

социализъм с неговото равенство на правата и задълженията, както е 

изразено в Германия в социалистическите искания на партийната програма 

на Националсоциалистическата германска работническа партия.  

   Освен това обаче националсоциализмът разбира под работохолизъм и ново 

отношение към живота, етично вкоренено в ценностния идеализъм, чийто 

най-висш идеал - ценност и смисъл на човешкия живот - е общността:  
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   Всеки, който в съответствие със своите способности, наклонности и 

възможности се посвещава на своето място и с всички сили на националната 

общност, който се стреми да опознае и развие всички свои таланти, цялата си 

същност и по този начин се поставя в служба на националната общност, 

осъзнава етиката на това да бъдеш работник, е работник в и за националната 

общност! 

За тази цел националсоциализмът възпитава всички другари от народа, като 

по този начин разяснява благородството на труда и обединява творците от 

всички слоеве и групи на народа в една общност на труда - и по този начин 

на стремежа към запазване и развитие на вида: 

  

"ТИ СИ НИЩО, ТВОЯТ НАРОД Е ВСИЧКО!" 

  

   Този националсоциалистически девиз на работническата класа не 

провъзгласява безполезността на индивидуалния живот, а само пояснява, че 

този живот става ценен и смислен само когато се разбира и живее в служба 

на националната общност и като работа за нейното оцеляване и по-високо 

развитие. "Безкористно да създаваш, вместо егоистично да грабиш" - това е, 

което отличава работника от гражданина, бъдещия Нов ред от днешния 

минусов свят. Задачата на партията е да издига и събира такива работници: 

  

на страна на общото благо срещу такива на личния интерес 

  

на партията на идеализма срещу тази на материализма 

 

партия на революцията срещу тази на буржоазния буржоазен свят 

  

на народната партия срещу тази на интернационализма 

  

на партията на труда срещу тази на печалбата 

    

   Тази партия иска да създаде Новия фронт - това е 

Националсоциалистическата германска работническа партия, която трябва да 

бъде създадена наново! 

  

8 - ФРОНТ НА ТРУДА 
  

   Националсоциализмът се стреми към völkisch социализъм, който се 

изразява в икономическия ред на въплътения корпоративизъм. В периода на 
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борба единствено партията (вж. Националсоциалистическа германска 

работническа партия) е носител на волята и политическа авангардна 

организация в тази борба за социалистическа народна общност; след 

революцията държавата чрез пълна политическа мобилизация също ще 

направи възможно и ще осъществи изграждането на социализма, оформяйки 

по този начин Новия ред.  

   Както партията първо се бори за властта, а след това инициира тотална 

мобилизация на всички нива на държавното съществуване, така и задачата за 

организиране на политическия авангард, за пренасяне на волята и 

насърчаване на тоталната мобилизация в сферата на националната 

икономика, а оттам и в корпорациите, се пада на работническия фронт. 

   Трудовият фронт е подразделение и следователно част от 

Националсоциалистическата партия. Той е ангажиран с етиката на трудещите 

се, представлява икономическите интереси на всички трудещи се и улеснява 

осъществяването на централното планиране на националната икономика по 

места, т.е. във фабриките и икономическите организации.  

   Трудовият фронт е разделен на професионални сдружения, заводски 

сдружения и заводски клетки; той има дял от една трета във всички заводи и 

предприятия над минимален размер (вж. разпределение на печалбата) и също 

така издига кандидати за изборите за работнически съвет и самоуправляващи 

се органи на корпорациите, които трябва и трябва да надделеят в свободните 

лични избори.  

   Трудовият фронт не е държавна институция, а подразделение на партията и 

по този начин, преди и след революцията, на практика на синдикалното 

движение. Той включва както работодателите, така и работниците въз основа 

на националсоциалистическия мироглед и партийната програма. 

   Усилията на Новия фронт в работата му в заводските клетки и в призивите 

за свободно профсъюзно движение следователно в крайна сметка служат за 

изграждането на този трудов фронт. В настоящия етап на политическата 

борба изграждането на трудовия фронт ще се осъществи с помощта на 

масовата организация на Новия фронт, но дори повече от обикновено трябва 

да се внимава тя да остане изцяло под контрола на кадрите, за да може 

изграждащият се на нейна основа и произлизащ от нея трудов фронт 

действително по-късно да изпълни своята националсоциалистическа 

ръководна задача в националното стопанство и неговите корпорации. 

  

9 - АРИЯН 
  

   Ариец е терминът на националсоциализма от новото поколение за 
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представителите на бялата раса, която е - освен негроидната "черна" и 

монголската "жълта" - една от трите велики раси. Тези три вида човешки 

същества и расовите междинни и смесени форми, които са създадени от 

расовите смесвания, определят природата и историята на човечеството чрез 

борбата си за съществуване (вж. също класова борба).  

   Съответно арийците са членовете на белия човешки вид, който от своя 

страна се дели на три расови типа: Нордически, Западен и Източен, които 

образуват семействата на германските, романските и славянските народи. 

Освен това останките от източната индоевропейска група, както и арийските 

расови отцепници в Северна Африка и Турция (вж. Араби и турци). 

   Районът на заселване на арийските велики раси е европейският велик 

район, включително Северна Африка, Близкия изток, Персия (вж. също 

Европа), Южна Африка, американският двоен континент, австралийският 

велик район, както и районът на влияние на източната индоевропеистика в 

индийския велик район.  

   Огромният размер на арийското селище и съответно на жизненото 

пространство не може да прикрие факта, че арийската раса е смъртно 

застрашена:  

   До Втората световна война арийците със своите колониални империи, 

обхващащи целия свят, доминират над почти цялата земя и са втората по 

сила раса след монголските народи. Арийските братоубийствени борби по 

време на двете световни войни унищожават това превъзходство и водят до 

упадък на колониалните империи. В същото време властово-политическият 

триумф на минус света след 1945/56 г. JdF поставя началото на все по-бързо 

прогресиращия упадък на арийската раса и свързания с него драматичен спад 

на раждаемостта, който е съпроводен с експлозия на раждаемостта на 

цветнокожите народи.  

   Така сега, след упадъка на господството, вече е застрашено действителното 

местообитание на арийските народи, които представляват едва 20% от 

световното население с тенденция към потъване, като една от най-големите 

заплахи е Überfremdung, започваща с масови миграции на цветнокожите. 

Всички тези събития застрашават биологичното оцеляване на арийците.  

   Срещу това се издига националсоциализмът, който днес се възприема като 

организирана воля за живот не само на нордическия, германския и 

германския вид хора, но и на арийската раса като цяло. Неговата цел е 

арийската общност на народите, която чрез репатриране на чужденците слага 

край на отчуждаването на основната зона на арийското жизнено 

пространство, чрез расова сегрегация запазва вече почти изгубените райони 

като зона за заселване и осигурява естествената зона на влияние, като 



6 

насърчава и реинтегрира остатъците от източноиндогерманския народ в 

Персия (вж. Парси), в индийската метрополия, както и арийските расови 

отломки в Северна Африка и Близкия изток. Освен това раждаемостта трябва 

отново да се повиши до ниво, достатъчно за поддържане на населението. 

   Волята за оцеляване, която се проявява в арийската общност от народи, се 

изразява в изграждането на Нов ред в съответствие с вида и природата, който 

преодолява сегашния упадък. Носител на тази воля за оцеляване и за по-

висше развитие на арийския човешки вид е световното 

националсоциалистическо движение, чиято основа се формира от 

съответните волкиски НС партии (вж. също Националсоциалистическа 

германска работническа партия). 
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Забавление под свастиката 
  

Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 

Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 

  

  

10. 

  

   Бях в един датски хотел с моя английски другар Майк. Датската полиция не 

ни издирваше, но въпреки това ни държеше под много строго наблюдение 

като професионална услуга на западногерманските си колеги. Особено като 

се има предвид, че хотелът се намираше само на няколкостотин метра от 

западногерманската граница! 

   Една студена, тъмна и дъждовна нощ Майк и аз решихме да се 

позабавляваме. 

   Тихо напуснахме хотела и се отправихме към гориста местност покрай 

границата. За нула време "сенките имаха фенерчета". Успяхме да се върнем 

незабелязано в хотелската си стая и, наблюдавайки внимателно през 

прозорците на неосветената ни стая, забелязахме няколко датски цивилни 

мъже, които се суетяха в дъжда и ни търсеха. 

   "Майк - коментирах аз, - ако просто изпратят няколко привлекателни дами 

агенти, ще могат да ни следят точно, без да им трябват толкова много мъже." 

   Майк също хареса тази идея. За съжаление тези датчани не бяха толкова 

прогресивни. 

  

  

11. 

  

   Бях в килия за затворници, които се прехвърлят от един затвор в друг. 

Другите затворници убиваха времето си, като сравняваха бележки за 

различните немски затвори, в които са били. 

   Един особено наперен човек - очевидно "ветеран" в това отношение - 

изуми по-младите, по-малко "пътуващи" затворници с разказите си за 

затвора, в който бил "с други затворници". Звучеше като институция, по 

която би могъл да се снима филм с рейтинг XXX.  

   Естествено, почувствах се излъган. 



8 

 


