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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

28 - ЕТИКА 
  

   Националсоциализмът съзнателно разграничава морал и етика. Моралът 

произтича от различните прояви на догматизма и се налага чрез психическа, 

духовна и/или физическа принуда. Водещата дума в него е старозаветното 

"Ще бъдеш". Моралът, валиден в европейското културно пространство (вж. 

Европа), е този на християнството с еврейски корени (вж. също юдаизъм), 

чиито монети отслабват до днес, също и епохата на Просвещението, а с него 

и буржоазията. То обаче се разтваря все повече под влиянието на упадъка в 

местообитанието на арийската раса (вж. също Арийска раса). 

   Националсоциализмът не вижда задачата си в това да подкрепи или обнови 

колебаещия се морал, тъй като в същността си той е насочен срещу 

природата и видовете, срещу тялото и живота.  

На мястото на морала националсоциализмът поставя ритуал и етика в 

съответствие с вида и природата.  

   Националсоциалистическата етика на ценностния идеализъм не се 

основава на догматични вярвания, а произтича от естественонаучната 

епистемология на биологичния хуманизъм и по този начин е прилагане на 

законите на живота (преди всичко наследствеността, диференциацията и 

борбата) в живота на човешката общност. Той се реализира чрез свободната 

воля на човека, който иска да води стойностен и смислен живот, и 

представлява основата на неговата свобода. Нейната водеща дума е гордото 

"Аз ще!". (вж. също Гордост). 

   Смисълът и целта на националсоциалистическата етика е запазването и 

развитието на арийската раса и нейните народи. В зависимост от етническата 
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принадлежност, пола, типа на човешкото същество и дори от индивидуалната 

личност се получават различни проявления:  

   Например етиката на работника, войника, лидера (вж. Führerprinzip), 

майчинството и т.н. Но смисълът и целта винаги остават обвързващи и 

обединяващи, като по този начин дават възможност за създаване и запазване 

на истинска национална общност. 

   До националсоциалистическата революция и създаването на 

националсоциалистическата народна държава (вж. Държавата) на преден 

план е етиката на борбата и боеца, отразена най-вече в 10-те заповеди на 

политическото войнство, задължителни за Sturm-Abteilung на 

Националсоциалистическата германска работническа партия, а до 

възстановяването ѝ - за Neue Front.  

   В резултат на това отношение към живота Новият фронт отхвърля всички 

влияния на буржоазните морални концепции върху партийния живот и 

оценява своите привърженици единствено според готовността им да се 

ангажират и да правят жертви в политическата борба. 

 

29 - ЕВРОПА 
    

   Европа е районът на заселване на арийската раса (вж. Арийци) на двойния 

европейско-азиатски континент. Географските граници на север, запад и юг 

образуват Северният ледовит океан, Атлантическият океан и Средиземно 

море, а на изток Урал се смята за географска граница на Европа, която е 

основно заселена от трите арийски семейства на народите от германската, 

славянската и романската раса. Те се разглеждат и в расово отношение като 

нордическа, източна и западна раса в рамките на Бялата велика раса.  

   В действителност обаче действителните граници на Европа са динамични, 

тъй като на изток те зависят от състоянието на расовата борба с монголската 

(жълтата) Велика раса, а на юг - от тези с негроидната (черната) Велика раса, 

като по този начин обхващат като зона на влияние Сибир, както и Северна 

Африка и Близкия изток. 

   Националсоциализмът се стреми към властово-политическо организиране 

на голямото европейско жизнено пространство от Четвъртия райх, който ще 

обхваща цялата тази арийска зона на заселване и влияние до Персия 

включително - като мост към източната индоевропейска общност (вж. също 

Парси).  

   Европа може да бъде свободна, независима и автаркична само като 

широкомащабен ред (вж. също Свобода и автаркия). Следователно 

революцията на националсоциализма ще бъде европейска, което също така 
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предотвратява възможността изолираните национални революции да се 

борят и потушават индивидуално от империализма. 

   Ето защо мисловната общност на Новия фронт се стреми към единен 

фронт на националсоциалистическите партии в Европа (вж. също 

Националсоциалистическа германска работническа партия) и техния съюз с 

националните и волкиш-социалистическите сили от арабския свят, Персия и 

Турция (вж. също Араби и турци).  

   Бъдещият ред на Четвъртия райх няма да се характеризира нито с 

интернационализъм, нито с империализъм, а ще направи възможно, въз 

основа на расовата хигиена и расовата сегрегация, запазването и развитието 

на видовете и по този начин свободата на всички народи в този метрополис. 

  

30 - СЕМЕЙСТВО 
    

   Биологическият хуманизъм като природонаучна доктрина и основа на 

националсоциализма разбира човека като общностно същество и го вижда 

интегриран в природни и културни общности, които правят живота му 

възможен, смислен и ценен.  

   Семейството е най-малката естествена общност, ядрото и основата на 

големите органични общности на хората и расите. 

  

Няма здрави хора без здраво семейство! 

  

   Поради тази причина националсоциализмът се стреми към национално и 

расово осъзнато семейство, което осъзнава своята отговорност и служи като 

репродуктивна общност за запазване и развитие на вида. 

   Следователно на правото на народния другар на свободен избор на 

размножаване се противопоставя задължението да създаде семейство в 

съответствие с принципите на расовата хигиена като репродуктивна 

общност. Семейството също не е частен въпрос, а служи, както всяка друга 

област на националния живот, за оцеляването и по-високото развитие на 

собствения човешки вид. Ето защо в националсоциалистическата Volksstaat 

(вж. държава) расовите закони и наследствените закони регулират правата и 

задълженията на семейството.  

   Най-важните и решаващи задължения на семейството към националната 

общност са: 

  

Развъждане на съпрузите в съответствие с принципите на наследственото 

здраве и расовата хигиена; и 
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Отглеждане на достатъчно голям брой деца. 

  

   Душата и основата на националсоциалистическото семейство, както и на 

всички естествени общности, е жената като майка. Затова майчинството като 

етичен принцип на националсоциалистическия ценностен идеализъм (вж. 

също Етика) е решаващата предпоставка за истинско семейство.  

   Задачата на националсоциалистическото женско движение е да възпитава 

жените според този модел и да ги спечели за тази етика, която е в 

съответствие с вида и природата. 

  

  

  

31 - ФАШИЗЪМ 
    

   Фашизмът, както и националсоциализмът, е наследство от работническото 

движение, възникнало след Първата световна война. Подобно на 

националсоциализма, истинският, революционен фашизъм обединява 

национализма и социализма, стреми се към тотална държава, бори се срещу 

капитализма и марксизма и вижда в една революционна партия, 

организирана на принципа на лидера, организация на политическия 

авангард, носител на волята и суверенитета на държавата и нацията. 

Фашизмът, както и националсоциализмът, също се бори срещу упадъка и 

материализма на съвременния минусов свят. Поради всички тези причини 

националсоциализмът и фашизмът са естествени съюзници в Европа. 

   Въпреки това фашизмът и националсоциализмът не са едно и също нещо.  

   Национализмът на фашизма е свързан с държавата, разбирана като самоцел 

и самостойност, а този на националсоциализма - с народа. Фашизмът 

пренебрегва расовата борба и почти не се интересува от расовите проблеми и 

биополитиката. Затова фашизмът е международно явление, независимо от 

народа и расата, докато националсоциализмът е наднационално световно 

движение, но расово обвързано с арийците.  

   Така че може да има борба и дори война между фашистки партии или 

държави, но не и между националсоциалистически партии, които са 

отдадени на своите народи, както и на общата си раса.  

   Освен това фашизмът обикновено не признава опасностите от юдаизма и 

ционизма и не познава антисемитизма. 

   Затова фашизмът е по-малко последователен във всичко от 

националсоциализма и не е толкова добре обоснован и консолидиран в 
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политическо и идеологическо отношение. В резултат на тази повърхностност 

той също така по-лесно се превръща в инструмент на реакцията и по този 

начин може да се превърне в претекст и щит за всякакви тъмни сили.  

   Националсоциализмът е другарски, а не враждебен към фашизма на 

арийските народи. Целта обаче остава да го избавим от фракционните 

боклуци и непоследователност и да го превърнем в националсоциализъм. 
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Забавление под свастиката 
  

Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 

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

  

  

20. 

  

   Когато пристигнах в града, отидох направо в централата на партията. Не 

бях ял цял ден, затова предложих на един другар да излезем да хапнем. 

Скоро неколцина от нас бяха на път към ресторанта. 

   "Нека първо спрем там за една бира!" - предложи някакъв размирник. 

Шофьорът с удоволствие се подчини. 

   Е, една бира се превърна в доста повече. Някак си забравихме за вечерята и 

се върнахме в щаба. По това време вече не мислех съвсем ясно. Но си 

спомних за петата чаша ръжено уиски "Олд Овърхолт", която бях донесъл 

със себе си, за да я споделя с другарите си. 

   Във всеки случай, когато си легнах (всъщност на дивана в коридора на 

втория етаж), бях много, много пиян. (На следващата сутрин имах най-лошия 

махмурлук в живота си. Той продължи два дни.) 

   По средата на нощта чух трясък. Коктейл "Молотов" се беше разбил през 

прозореца на стаята в края на коридора, само на няколко метра от моя диван. 

Чух викове долу и забелязах пламъци, които се издигаха в стаята. 

   "По дяволите, прекалено съм пиян, за да стана и да потуша огъня. Ще 

оставя другия човек, който вече е станал, да го направи!" Помислих си. 

   Разбира се, след секунди пристигна полуоблечен и бос щурмовак (Майкъл 

Сторм), свали горящите завеси и потуши огъня. (На следващата сутрин той 

се оплаква малко от "горещия крак", който е получил по време на процеса.) 

   Най-забавното се случи на следващата вечер, когато имахме редовната си 

петъчна среща. Присъстваха както активисти, така и неактивисти, за да чуят 

доклада за напредъка през седмицата. 

   Но ораторът дори не спомена бомбардировката от предишната нощ! 

   След това го попитах защо.  Отговорът му беше: "О, забравих за това." 

   Бомбените атентати са били толкова рутинни - и толкова много неща са се 

случвали в онези дни - че този незначителен инцидент просто му е излязъл 

от главата! 



9 

 


