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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
 

21 - ДИКТАТУРА 
  

   Сред популярните обвинения в жестока пропаганда, насочени срещу 

националсоциализма, е твърдението, че националсоциалистическите партии 

(вж. Националсоциалистическа германска работническа партия) се стремят 

към установяване на диктатура, т.е. потискат свободата и използват сила, за 

да установят и поддържат система на управление против волята на народа.  

   Защитата срещу вражеската пропаганда на жестокостите не е задача на 

пропагандата на Новия фронт, а е оставена на народното образование (в 

партията - на обучението).  

   Вместо това общността на Новия фронт нападателно заявява, че отхвърля 

демокрацията от западен тип с нейния парламентаризъм и 

националсоциалистическата революция; от това трябва да се създаде 

държава, която под ръководството на партията ще доведе до пълна 

политическа мобилизация на всички нива на волкиш живота. Това ще доведе 

до мобилизация на всички волкиш сили и енергии, като по този начин ще се 

преодолее настоящият минусов свят и ще се разчисти пътят към Новия ред. 

   Предпоставка за това е осъществяването на истинска Volksgemeinschaft, от 

която единствено може да се появи общността на волите на нацията, която 

ще стане основа на тоталната държава.  

   Следователно това, което вражеската пропаганда на зверствата нарича 

диктатура - националсоциалистическата народна държава в състояние на 

пълна мобилизация - в действителност изисква свободното и убедено 

съгласие и лоялност на народните маси. Защото без това не са възможни нито 

Volksgemeinschaft, нито нацията според националсоциалистическото 
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самосъзнание. Спечелването им е политическата бойна мисия на 

националсоциалистическата партия като носител на народната воля и 

авангардна организация на нацията. 

   Но една форма на управление - дори и да обхване изцяло, да образова, да 

формира и да мобилизира народа - която може да разчита на съгласието и 

лоялността на народните маси, не е диктатура - дори и да има своите 

средства за власт!  

   Освен това пълната мобилизация на националсоциалистическата народна 

държава не е самоцел, а средство за постигане на целта. Тя прави възможно 

преодоляването на упадъка на властващия минус свят, води народите от 

арийската раса (вж. Арийци) обратно към начин на живот в съответствие с 

вида и природата, който осигурява запазването и развитието на вида и по 

този начин осъществява Новия ред. Но това същевременно е ред на правилно 

разбраната традиция и свобода. 
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   Ето защо Новият фронт отхвърля обвиненията в стремеж към диктатура и с 

гордост заявява подкрепата си за силната, тотална националсоциалистическа 

народна държава, която единствена прави възможно и осигурява оцеляването 

и висшето развитие на народа в съответствие с неговия вид и природа - и по 

този начин осъществява суверенитета и свободата на нацията. 

  

22 - ДИСЦИПЛИНА 
  

   Дисциплината е онази вътрешна нагласа, която 

Националсоциалистическата партия (вж. Националсоциалистическа 

германска работническа партия) изисква от всички партийни членове и която 

се реализира в послушание към партията, нейните лидери и подлидери на 

всички нива (вж. Führerprinzip). 

  

Подчинението е великата добродетел на националсоциалистическата 

революция! 

  

   Затова след изискването за вяра, изискването за послушание е второто сред 

10-те заповеди на политическото войнство. Всички членове на партията, но 

най-вече нейните политически войници, се подчиняват на партията и на 

никой друг. Те правят това безрезервно и с всички сили - независимо дали 

разбират смисъла на дадена заповед или не, независимо също така дали 

партийната заповед отговаря на собствените им желания или не. За 

политическия войник задължението за послушание стига до жертване на 

собствения му живот: 

  

На този, който се кълне в знамето със свастика, не му е останало нищо, 

което да му принадлежи! 

  

   Националсоциалистът иска да се подчинява, за да може да спечели. Затова 

не принудителното подчинение на кадрите, а дисциплината, породена от 

свободната воля и прозрение, е отношението на националсоциалиста към 

живота.  

   Националсоциалистът може и трябва да мисли сам за себе си; той има свое 

лично разбиране за националсоциализма, от което следва да прави 

предложения и да изразява идеи. Началникът е длъжен да отговори на тези 

предложения и да приеме идеите и предложенията сериозно, да ги приложи 

или да обясни защо не са приложими сега или по такъв начин. Въпреки това 

задължението за послушание е безгранично и неограничено. Но 
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националсоциалистът никога не трябва да има усещането, че е само 

"пушечно месо", а не другар сред другарите, заговорничещ за победата, която 

само вярата в партията може да донесе. 

   Най-висшият орган е лидерът на партията. След като лидерът се изкаже, 

въпросът е окончателно решен и не може да има съмнение относно общата 

линия на партията. Само тези, които са се научили да се подчиняват по този 

начин, по-късно ще бъдат годни да бъдат подчинени лидери или самите 

лидери. 

  

Само тези, които са се научили да се подчиняват, един ден ще могат да 

дават заповеди! 

  

   Националсоциалистът не трябва да допуска недисциплинираност във 

всичките ѝ форми нито в себе си, нито в другарите си, нито в някой от 

другарите си ръководители. Партията трябва да бъде прочиствана отново и 

отново от хора, които не могат или не искат да поддържат дисциплина, за да 

остане тя революционна бойна общност и да не се изроди в буржоазна 

кочина. 

   След революцията неограничената и безусловна дисциплина, на която 

националсоциализмът учи първо своите партийни другари, а накрая и всички 

Volksgenossen, прави възможна пълната политическа мобилизация на 

националсоциалистическата народна държава (вж. Държавата) и по този 

начин създава условия за осъществяването на Новия ред. 

  

23 - ДОГМАТИЗЪМ 
  

   В духовната борба за бъдещето на човека идеологията и светогледът трябва 

да се разграничават строго.  

   Идеологиите обясняват света и по този начин формират повече или по-

малко логична структура на мисълта, основана на убеждения - догми. Това 

създава догматизъм, който заслепява хората, повлияни от него, за 

разнообразието, противоречивостта и сложността на реалността (вж. също 

диференциация), защото те вече не виждат света такъв, какъвто е, а такъв, 

какъвто трябва да бъде според техните убеждения. Колкото по-силна става 

една такава догматична идеология, толкова по-лоши са нейните последици:  

   Опитва се да изнасили реалността и насилствено да я асимилира към своя 

мироглед. Догматизмът никога не се учи от действителността, а се опитва да 

я потисне, да я огъне и потисне, за да я замени след това със собствените си 

догми. Догматизмът противоречи на природата и е враждебен на живота, 
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отчуждава човека от реалността, а оттам и от природата и нейните 

биологични закони на живота. Той насърчава и причинява упадък на 

човешките общности. 

   Всички идеологии - например християнството, психоанализата, марксизмът 

- се основават на догматизъм, но също така и държавните или културните 

системи и нагласи към живота, които, въпреки че се отказват от формирането 

на затворен мироглед, се основават на убеждения, противоречащи на 

природата - например равенството на всички хора, индивидуализмът, 

"правата на човека", отричането на това, че човекът е подчинен на 

природните закони и се определя от биологичната си структура. По този 

начин и напр. либерализмът, капитализмът, демокрацията, парламентаризмът 

и т.н. са догматични и враждебни на живота.  

   За разлика от него, светогледът признава реалността и затова изгражда своя 

мироглед не върху догми, а върху прозрения, които произтичат от 

природните закони, съответстват на човешката природа и трябва да се 

докажат в реалността. Един мироглед желае и е в състояние да се учи, да се 

развива и, ако е необходимо, да се коригира, когато е сгрешил. Той формира 

"отворена система" на мислене за разлика от "затворената система" на 

идеологията. Светогледът е отворена система на мислене, която помага на 

хората да намерят своя път в реалността и да се развиват по-високо в нея и 

според нейните закони на живот. 

   Националсоциализмът е мироглед, а не идеология. Неговата духовна 

основа не е догматизмът, а научната епистемология на биологичния 

хуманизъм.  

   Въпреки това догматизмът с неговите обещания за абсолютна сигурност на 

вярата и уж безпротиворечиви, затворени мисловни системи, които обясняват 

всичко, е голямо изкушение, на което дори националсоциалистите могат да 

се поддадат, но по този начин те изопачават националсоциализма и 

предизвикват духовна дегенерация.  

   Ето защо борбата срещу догматизма е важна част от 

националсоциалистическата революция и предпоставка за осъществяването 

на Новия ред. 

   Основната опора на националсоциализма в борбата му срещу догматичните 

дегенерации е Щурм-абтайлунгът на Националсоциалистическата германска 

работническа партия (СА на НСДАП), благодарение на своя свободен, открит 

дух и нагласата си на политически войник, враждебен на всяко дребно 

сектантство, морализъм (вж. също морал) и всякаква фалшива сигурност.  

   Националсоциалистът придобива сигурност и вяра не от догмите, а от 

законите на живота и от познанието за собствената си природа. 
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 Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

15. 
  
   Един горещ летен следобед седях на бюрото на дежурния офицер с 
отворена входна врата и четях някаква нацистка литература. Случайно 
погледнах нагоре и с ъгъла на окото си видях една голяма черна глава с 
небрежни устни, големи кръгли очи и афро, което приличаше на това на Бък 
Уит от стария комедиен сериал "Нашата банда". 
   Така че, без да правя резки движения, реших, че или мога да взема стария 
38-и калибър и да го насоча към него, или да стана и да преследвам 
страшилището на изток към Блектаун. Вместо това реших, че наистина ще го 
изплаша до смърт; завъртях ключа под бюрото на дежурния, който 
задействаше алармата. Точно когато Черния все още оглеждаше добре 
вътрешността на Рокуел Хол, сирената избухна! И точно както в стария 
"Стъпка и донеси", Черният се изстреля нагоре и изчезна за част от 
секундата. Когато погледнах през входната врата към улица 71st , се кълна, че 
видях дим, който излизаше иззад петите на Черния, докато той се носеше 
към Уестърн авеню. 
  

  
16. 

  
   Когато отговаряхме на телефонните обаждания в Рокуел Хол, получавахме 
всякакви странни обаждания - от бомбени заплахи до хора, които ни се 
обаждаха с молба за помощ, защото не можеха да получат такава от 
полицейското управление. Но едно обаждане, което ми е останало в паметта, 
е когато един негър се обади много разстроен заради една от горещите линии 
на "Бялата сила"! И той каза: "По-добре да разкарате този беден чернокож, 
който имате в мазето на Рокуел Хол".  
   Обаждащият се говореше за гореща линия на "Бялата сила", която 
провеждахме с участието на един от нашите щурмоваци, имитиращ 
чернокож, наречен Dry Ice Washington, и друг щурмовак - Джони Уайт, 
където Dry Ice се измъкваше от клетката си, в която го бяхме оковали в 
мазето, и правеше гореща линия, а щурмовакът Джони Уайт влизаше към 
края и хващаше Dry Ice да измъква съобщение. Джони Уайт казваше: 
"Върни се в клетката си, Dry Ice.  Знаеш, че вие, черните, не трябва да 
правите горещи линии на бялата сила!" 
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   В онези дни имахме четири горещи линии. Един човек от телефонната 
компания каза, че нашите горещи линии са били най-често позвъняваните в 
целия град. Дори чернокожите се обаждаха. 



8 

 


