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Енциклопедия-Михаел Кюнен 
  

17 - DECADENCE 
  

   Биологическият хуманизъм, като научна епистемология на 

националсоциализма, определя човека като самоотговорно природно 

същество с биологична склонност към създаване на култура, което е 

жизнеспособно само като общностно същество.  

   Като природно същество човекът, както и всичко живо, е подчинен на 

природните закони: Наследствеността, диференциацията и борбата за 

съществуване с нейния подбор и изчезване - това са само най-важните от тях.  

   За все още несъзнателния ранен човек този живот и оцеляване в и с 

природата са все още съвсем естествени. Но човекът носи и биологична 

нагласа за създаване на култура, която, както всички биологични нагласи на 

всички живи същества, служи само на една цел: запазване и развитие на вида 

- т.е. оцеляване и по-високо развитие на вида. Тази диспозиция на човека 

става исторически силна с изоставянето на живота на събирач и ловец и, 

свързано с това, с прехода към уседнала селска култура (вж. също 

селячество). Тя се разгръща в мъжките съюзи на жреци и воини (вж. 

Soldatentum), които правят възможно установяването на монархията като 

първоначална форма на държавата. По тези пътища се развива културата на 

арийците. Като всяка култура обаче и арийската е постоянно застрашена от 

опасността от упадък. 

   Упадъкът започва веднага щом развитието на културата се откъсне от 

предназначението си да подпомага запазването и развитието на вида, стане 

независимо и по този начин влезе в противоречие с живота и законите на 

природата. По този начин упадъкът води до смъртта на културата, а най-
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често и на хората, които я поддържат.   

 Веднага щом културата и природата влязат в противоречие, упадъкът 

настъпва и предизвиква първоначално бавен и невидим, а след това 

постоянно ускоряващ се процес на разпад, който завършва с упадък на тази 

култура, а често и със смъртта на хората (вж. също хора).  

   В по-тесен смисъл декадансът се разбира като последния етап на упадък на 

дадена култура. Той се характеризира с: 

  

Материализмът като преобладаващ начин на живот; 

Ценностен релативизъм; 

Равнопоставеност на половете (вж. женско движение); 

Спад на раждаемостта; 

Смесване на половете; 

  

   През този последен етап на упадък волята за живот на хората е пречупена и 

затова те обикновено не оцеляват след унищожаването на културата им. 

   В днешния свят на минусите доминира американизмът, който се е 

превърнал в световна движеща сила на упадъка в настоящето. Той заплашва 

всички раси, народи и култури, така че за първи път в историята цялото 

човечество е застрашено от упадъка и неговите последици. 

   От друга страна, в сферата на арийската раса националсоциализмът, като 

наследник на идеалистично оформената традиция на белия човек (вж. също 

ценностен идеализъм), формира съпротива.  

   Националсоциалистическата партия (вж. Националсоциалистическа 

германска работническа партия) укрепва волята за живот на хората чрез 

културна революция, премахва основите на властващия минус свят чрез 

властово-политическа революция, налага стриктно прилагане на расова 

хигиена чрез расови закони, възстановява всички културни прояви на живота 

в служба на запазването и развитието на вида и по този начин преодолява 

упадъка, като установява Новия ред. 

  

18 - ДЕМОКРАЦИЯ 
  

   Държавната форма на съвременната демокрация е резултат от революцията 

на Просвещението. Нейните привърженици я възприемат и възхваляват като 

управление на народа, при което суверенитетът на държавата вече не 

принадлежи на владетеля, както е било при монархията, а на народа. 

   Проблемът на демокрацията е как волята на народа може да бъде видима и 

изразена, до каква степен тя трябва или може да бъде подложена на 
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ограничения и/или обвързана с по-висши ценности, или пък е абсолютна и 

неограничена. Различните отговори на тези въпроси пораждат много 

различни форми на демокрация. 

   Демокрацията от западен тип се е съчетала с либерализма, за да се 

превърне в парламентаризъм, и по този начин става жертва на ценностен 

упадък (вж. ценностния релативизъм) и материализъм, тъй като волята и 

решителността се раздробяват, а държавата става плячка на заинтересовани 

групи, които се интересуват единствено от своите егоистични цели и 

собственото си благополучие.  

   Демокрацията от източен тип (народната демокрация) обвързва народния 

суверенитет с водещата роля на комунистическата партия и с 

предполагаемата научна идеология на марксизма. 

   Нито една форма на демокрация обаче не е в състояние да овладее 

проблемите на настоящето и бъдещето и да даде възможност за оцеляване 

или дори за по-високо развитие на човешките общности, защото всички те, 

поради своя догматизъм, не оценяват правилно реалността на човека, 

неговата биологична природа, както и живота и неговите закони. Основният 

проблем на арийската раса (вж. Арийците) - упадъкът - не се преодолява, а се 

задълбочава.  

   Това важи с особена сила за западната демокрация, която, подобно на 

икономическата и социалната форма, либералния капитализъм, с която 

обикновено се свързва, на практика доведе до материалистичния и упадъчен 

минус на днешния свят - и по този начин до историческия банкрут на 

буржоазията. Последният етап на разпад на това развитие е американизмът. 

   Поради всички тези причини националсоциализмът отхвърля 

демокрацията и идеята за народен суверенитет и признава суверена 

единствено в нацията, чийто носител на волята е 

националсоциалистическата партия (вж. Националсоциалистическа 

германска работническа партия). Единственото, което националсоциализмът 

има общо с демокрацията от западен тип, е решимостта му да използва 

нейните механизми за осъществяване на легална революция чрез участие в 

партийната борба и убеждението, че Новият ред не може да бъде изграден на 

базата на принуда, а изисква съгласието на масите. Ето защо 

националсоциалистическата партия търси съгласието на мнозинството в 

демокрацията, за да премахне демокрацията и да създаде 

националсоциалистическа народна държава. 

 

19 - ГЕРМАНИЯ 
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   Германия е селищната зона на, в средата на Европа затворен, германски 

хора. Германците са основният народ от семейството на германските народи 

(вж. Германски народи). 

   Днешната Германия се състои от трите изкуствени държави, създадени от 

силите победителки във Втората световна война - ФРГ, ГДР и ФР Австрия, 

които не могат да се разглеждат като истински държави, тъй като ФРГ и ГДР 

нямат никакъв суверенитет, а Австрия е лишена от правото на 

самоопределение по силата на държавния си договор (забрана за аншлус).  

   Други части на Германия попадат по различно време в съседни държави на 

север, запад и юг (Северен Шлезвиг към Дания, Ойпен-Малмеди към Белгия, 

Елзас-Лотарингия към Франция и Южен Тирол към Италия). И накрая, 

древният район на заселване на германците включва, макар че повечето от 

германците там са прогонени след войната, откъснатите източни територии 

на Германската империя, които са окупирани и се управляват от руснаци, 

поляци и чехи. 

   Това описание на разединението и потисничеството на Германия напълно 

ясно показва необходимостта от германски национализъм, който да 

възстанови свободата и суверенитета на германския народ, да обедини цяла 

Германия в една нация и да я превърне в основа на бъдещия Четвърти райх. 

   Олицетворение на този германски национализъм е 

Националсоциалистическата германска работническа партия, която е 
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носител на волята на германския народ. 

 

20 - ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ 
  

   Биологическият хуманизъм, като научна теория на познанието на 

националсоциализма, се стреми да опознае природата и нейните закони на 

живота и да ги пренесе в социалния живот на арийския човек (вж. Ариец), за 

да създаде чрез биологическо мислене и биополитически действия 

предпоставка за запазване и развитие на арийската раса.  

   Най-важните от тези закони на живота са наследствеността, 

диференциацията и борбата за съществуване с нейната селекция и 

елиминация.  

   Докато наследствеността представлява статичния елемент на живота, който 

политически преобладава в традиционните общности (вж. традицията) и се 

реализира в монархията, благородничеството и кастовото или 

наследственото класово общество, диференциацията означава динамичния 

елемент на живота.  

   Предаването на наследствения материал никога не се осъществява като 

точно копие, а като постоянно обновяване и с постоянни малки промени, 

причинени от мутации и адаптиране към променящите се условия на живот. 

Ако се докажат в борбата за живот, те се стабилизират генетично и накрая 

могат да се увеличат до появата на нови видове и форми на живот. Така се 

развива и усъвършенства безкрайното разнообразие на живота, което се 

изразява при хората преди всичко в раси, народи и племена. 

   Ето защо догматизмът за равенството на всички хора, характерен за 

повечето преобладаващи днес идеологии, е толкова враждебен на живота.  

   Там, където тя наистина се утвърждава, това може да доведе единствено до 

обедняване и стандартизация - до стандартизирания масов човек - както това 

е характерно за образа на човека преди всичко на либералния капитализъм и 

марксизма.  

   За разлика от тях националсоциализмът признава многообразието на 

живота и защитава наследствения материал от смесване, стандартизиране и 

биологично обедняване чрез расови закони и расова хигиена. По този начин 

той пренася жизнения закон на диференциацията в обществения живот на 

арийската раса, създава условия за расово оцеляване и за по-високо развитие 

в съответствие с вида и природата и така се превръща в организирана воля за 

живот на арийците. 

   В новия ред, извоюван от националсоциалистическата революция, 

арийската общност на народите ще разцъфти като напреднала цивилизация, 
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която ще бъде справедлива към многообразието на живота и ще даде 

възможност на всеки расов другар, на всеки арийски народ и на арийската 

раса като цяло да живеят и да се развиват свободно в съответствие с 

биологичната си природа. Това е най-висшата форма и единственото 

естествено разбиране за свободата. 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

14. 
  
   Един следобед, докато седях на бюрото на дежурния офицер в зала 
"Рокуел" в Чикаго, чух почукване на вратата. Отворих вратата. За моя голяма 
изненада там стоеше екскурзовод с около дузина хора с увиснали от 
изумление челюсти, защото никога не са предполагали, че ще видят нещо 
като Рокуел Хол или нацистки щурмовак, който да отвори вратата в пълна 
униформа. И тъй като екскурзоводът ме попита дали е добре, ако влязат, аз 
казах, че разбира се, влизайте веднага. Когато влязоха в зоната за срещи, 
подадох на всеки от тях по една националсоциалистическа литература и 
отговорих на въпроси от рода на: "Вие истински нацист ли сте? " и 
"Германските нацисти ли са обгазявали евреите?". 
   В края на опашката имаше един малък евреин, облечен в риза на цветя, с 
някакъв бледозелен кариран панталон, бял колан и обувки. Като ме погледна, 
аз му хвърлих "лошия поглед", на който ме беше научил моят другар Макс. 
Евреинът мина покрай мен и промърмори нещо за Холокоста. Отговорих му: 
"Да, никога не се е случвало! " Тогава евреинът започна да говори на 
останалите хора, че сме убийци. 
   По това време един от нашите служители влезе в зоната за срещи. През 
този ден няколко от нас бяха наоколо и правеха тениски на Бялата сила в 
задната стая. Е, този евреин започна да надава вой за "холокоста". Когато се 
обърнах, моят висш офицер хвана евреина за яката отзад и за колана и го 
изхвърли през вратата на улица 71st . Останалите от обиколката излязоха след 
него, а аз държах вратата отворена, като им казах непременно да присъстват 
на срещата в петък вечер. 
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