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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
 

14 - ПОЛИТИКА НА АЛИАНСА 
  

   Предвид голямата слабост на националсоциализма на новото поколение в 

сравнение с историческия националсоциализъм на 

Националсоциалистическата германска работническа партия, тактиката на 

политическата работа на националсоциалистите в Германия днес трябва да 

използва всички пътища за достигане до масите и придобиване на влияние 

върху тях.  

   По тази причина фронтовите организации на Новия фронт разработват 

добре обмислена политика на съюзяване. По този начин обаче Новият фронт, 

въпреки цялата си тактическа гъвкавост, се придържа към двата принципа на 

националсоциалистическата партийна работа, установени от лидера Адолф 

Хитлер през 1934/45 г. JdF на тогавашния конгрес на Райхпартията: 

  

 Националсоциалистическата партия би трябвало да е истинска партия 

на Weltanschauung. 

 

 Националсоциалистическата партия се стреми към пълна и 

неограничена власт в държавата. 

  

   За националсоциалистите няма компромис по нито един от тези принципи. 

Затова съюзната политика на Новия фронт винаги и при всички 

обстоятелства включва три последователни стъпки: 

  

1. Признание: Националсоциалистите трябва да бъдат винаги там, 
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където хората са недоволни по някаква причина, те трябва да 

насърчават там настроението за бунт и накрая за революция и за тази 

цел се присъединяват към масови организации или сами призовават 

някои от тях. По правило те няма да могат да бъдат 

националсоциалистически; за кадрите на Новия фронт е достатъчно те 

да изразяват и засилват недоволството. Те трябва само да не влизат в 

явно противоречие с идеологическите цели и да са готови да признаят 

националсоциалистите за съюзници и съратници. В замяна на това 

Новият фронт може да направи значителни външни отстъпки, тъй като 

нацистката забрана ще става толкова по-крехка, колкото повече 

Volksgenossen и групировки признават националсоциализма на новото 

поколение за политическа сила и партньор в съюза. 

2.  превъзходство: Новият фронт никога не трябва да се спира на 

признанието, което е постигнал като политически съюзник. След като 

това бъде осигурено, неговите обучени кадри трябва да се стремят да 

извоюват политическо надмощие в масовите организации. Това ще 

стане чрез неуморна и примерна отдаденост като активисти, която ще 

спечели възхищението и одобрението и на не-националсоциалистите и 

за която националсоциалистическите кадри са особено подходящи 

поради етиката си на политически войници. Освен това надмощието 

трябва да бъде извоювано чрез заемане на най-важните - макар и не 

винаги видими - функционални постове, което ще осигури влияние 

върху списъците с членове, рекламата и финансите. 

3. контрол: Веднага след като си осигурят господство, 

националсоциалистическите кадри поемат пълен контрол над масовите 

организации, които по този начин официално стават подразделения на 

Новия фронт и бъдещата НСДАП, като открито признават и активно 

насърчават претенциите си за политическо лидерство. 

  

   Тази съюзна политика е възможна само ако кадрите се характеризират с 

пълна дисциплина и изпълняват всеки тактически замах, дори и да не го 

разбират и той да не може да им бъде открито обяснен в началото, и винаги 

остават надеждни инструменти на ръководството (вж. Führerprinzip). 

  

15 - ГРАЖДАНСТВО 
  

   Революцията на Просвещението заменя водещата роля на благородниците 

и духовенството с управлението на буржоазията. Вследствие на това 

гражданинът се превръща в модел на западния тип демокрация и в 
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доминиращ тип човек в социалната и икономическата форма на либералния 

капитализъм, които произлизат от духа на Просвещението. 

   Но ако последните са разбирали концепцията за гражданина като идеалния 

образ на свободния, самостоятелен и отговорен индивид, реалността много 

бързо е доказала, че този индивидуализъм може да доведе само до груб 

материализъм и че гражданинът всъщност е само човек, който иска да 

печели, вместо да служи; който поставя своето благополучие над 

благополучието на общността и иска да види себе си като център на света. 

Неговият комфорт, неговият тесногръд морал, неговият стандарт на живот 

трябва да бъдат мерило за живота и център на усилията на държавата. Волята 

на гражданина се изчерпва с това. Днешният материалистичен свят на 

минусите е възникнал в този дух. 

   Затова националсоциализмът разбира буржоазията като човешкия образ на 

материализма, който преодолява чрез етиката на работническата класа. 

  

"Светът на гражданина отстъпва място на света на работника". 

  

   Това е важна предпоставка за преодоляване на упадъка чрез 

националсоциалистическата революция. 

   Ако след Първата световна война буржоазията в Германия вече е изживяла 

своята историческа полезност и е била отблъсната от завземането на властта 

от Националсоциалистическата германска работническа партия, макар и за 

съжаление не напълно преодоляна, то след Втората световна война тя е 

върната на власт от западните сили победителки във ФРГ и оттогава 

доминира в социалния и обществения живот и в характера на германския 

народ.  

   По този начин германската буржоазия, която от 1945/56 г. насам 

допълнително влиза в съюз с американизма, окончателно се превръща в чума 

на германското национално тяло, чието възстановяване е възможно само чрез 

пълното му преодоляване.  

Това се случва в политически план, когато националсоциалистическата 

партия завзема властта, а в културен план - чрез борбата на фолклорната 

културна революция. 

 

16 - ХРИСТИЯНСТВО 
  

   Като мироглед на биологичния хуманизъм националсоциализмът се 

основава на реалността на живота, определена от природните закони. Затова 

за него хората и расите са в центъра на всички мисли, чувства и действия. 
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Всички без изключение прояви и проявления на човешкия живот са резултат 

от биологичната природа на човека, а следователно и от неговата расова и 

етническа принадлежност, и имат смисъл и стойност само ако служат за 

запазването и развитието на вида!  

   Въпросът за религията също трябва да се оценява на този фон. 

Националсоциалистическият мироглед съдържа етиката на ценностния 

идеализъм, но е религиозно толерантен. Той не изисква религиозни послания 

и форми, а оставя на всеки гражданин свободата на религиозното 

изповедание. Единственото ограничение е целта за запазване и развитие на 

вида, която свързва всички и всичко, и затова не може да бъде допусната 

нито една религиозна общност, която противоречи на тази цел. Съответно 

националсоциализмът също така разграничава позитивното християнство от 

негативното. 

   Християнството предизвиква първата истинска революция в Европа в 

исторически план и води до пълна преоценка на всички ценности на 

традиционните по онова време порядки на античния свят (вж. традиция). 

Негативният аспект се изразяваше в това, че мисленето и чувствата на 

юдаизма, с целия му догматизъм и фанатизъм, намериха място в 

европейската култура. Това негативно, юдаизирано християнство имало 

опустошителни последици, станало основен фактор на европейския упадък, 

както доказал особено Ницше, и по този начин застрашило запазването на 

вида и развитието на вида на арийския човек (вж. Арийци).  

   Съществува обаче и позитивно, неосъждано християнство, което се е 

адаптирало към чувствата и ценностите на арийския човек, съдържа в 

мисълта си за "любовта към ближния" (Volksgenossen) религиозно 

оправдание на Volksgemeinschaft и на волкиския социализъм и по този начин 

има положително въздействие върху запазването и развитието на вида. 

Заповедта за любовта на позитивното християнство, разбирана според вида и 

природата, съответства на саморазбирането на националсоциализма като 

връзка на любов и взаимно разбиране между Volksgenossen. 

   Германия е християнска от самото начало на своята история. Това не може 

да бъде променено от едно политическо движение - като че ли с фиат - без 

ново и опасно разцепление в мисленето и чувствата на народните другари. 

Националсоциалистическата германска работническа партия съзнателно 

оставя отворен въпроса дали германският народ се нуждае и от волкиш-

религиозна, нехристиянска реформация. Но това в никакъв случай не може 

да бъде задача на една политическа партия, на която, независимо от 

религиозните конфесии, могат и трябва да се посветят всички народни 

представители, които чувстват запазването и развитието на рода като най-
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висша ценност.  

   Ето защо в точка 24 от партийната си програма НСДАП настоява за 

свобода на всички религиозни изповедания, стига те да не се обръщат срещу 

народа и държавата на германците, бори се с еврейско-материалистическата 

бездуховност на днешния минусов свят и като организация изповядва 

позитивното християнство, чиято заповед за любов съответства на 

решаващата етична заповед на националсоциализма и по този начин на 

основата на бъдещия Нов ред, както е заложено като крайъгълен камък в 

партийната програма на НСДАП: 

  

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС ПРЕД ЛИЧНИЯ! 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

13. 
  
   Шлезвиг-Холщайн е доста "нацистка" провинция. Дори и с полицията на 
опашката, от време на време се отбивах на публични срещи на легални, 
националистически групи, посещавани от хора от нашия тип. Разбира се, 
някой другар влизаше пръв, за да провери нещата, а аз не се задържах дълго. 
   Един ден се отбих на коледното парти на провинциалната НДП, на което 
присъстваха няколкостотин души.  
   Моят "бодигард" беше висок 6 фута и 6 инча, тежеше 240 килограма и 
имаше изражение на лицето: "Мога ли да ги убия сега, шефе?"  Той реши да 
излезе пред залата да пуши, където скоро видя друг другар, който тъкмо 
пристигаше. (Между другото, последният другар беше кръстил сина си 
Адолф.) 
   "Здравей, какво става - поздрави новодошлия бодигардът ми.  
   "Полицията беше при мен. Търсеха Герхард." 
   "Откриха ли нещо?" 
   "Не, казах им, че не знам къде е. Между другото, знаеш ли къде е?" 
   "Да, той е вътре и пие кафе." 
   На лицето му се появи изненадано изражение. Шега? Но не, той влезе в 
залата, намери ме и със смях ми разказа какво се е случило. 
   Малко по-късно един мъж се приближи до стола ми и ме попита: "Вие не 
сте ли Герхард Лаук?" 
   Позовавайки се на малко неточна или поне преждевременна статия във 
вестника, отговорих: "Не, прочетох във вестника, че е бил депортиран." 
   ...Всъщност се укривах от полицията още един месец, като през това време 
организирах контрабандата на пропагандни материали в Германия. След 
това реших да си тръгна с гръм и трясък: Обявих, че ще държа реч със 
заглавие "Защо не признавам заповедта си за депортиране!". Полицията не 
очакваше, че наистина ще се появя, затова изпрати само няколко души в 
залата за събрания. Но аз се появих. Всъщност имах повече мъже от тях - по-
едри момчета. Най-големият ми колега се извисяваше над най-големия им 
мъж, който явно изглеждаше уплашен. Моят човек просто го погледна с 
"мога ли да го убия сега, шефе". Не ме арестуваха, а ме помолиха да дойда с 
тях. 
   В полицейския участък представих самолетния си билет и обясних, че 
трябва да хвана влака след трийсет минути, за да успея за полета си. Имах 
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полицейски ескорт до гарата в Хамбург... но от Хамбург до летището в 
Люксембург бях сам! Когато комунистите разбраха за това, публикуваха 
статия, в която твърдяха, че "фашистката германска полиция" е позволила на 
мен, "злия нацист", да избягам; дори предупредиха, че все още се скитам из 
Германия! Четейки тази статия много седмици по-късно в Линкълн, аз се 
посмях още веднъж за сметка на врага.  
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