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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

39 - ОБЩА ЛИНИЯ 
  

   Общата линия на Новия фронт замества партийната линия на 

Националсоциалистическата германска работническа партия (НСДАП) за 

периода на нацистката забрана. 

   Партията в националсоциализма въплъщава организираната воля за живот 

на народа и е негов носител по пътя към Новия ред (вж. Воля). За тази цел тя 

подлага своите партийни членове на общо политическо формиране на воля. 

Това формиране на волята, организирано от партията, не се намесва във 

вътрешната свобода на националсоциалиста, а го обвързва с дисциплината, 

необходима за водене на революцията към победа. Тя се конкретизира в 

партийната линия: 

  

САМО ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ПАРТИЙНАТА ЛИНИЯ, 

МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА! 

  

   Партийната линия включва задължителното тълкуване на партийната 

програма, представянето на историята на партията, основите на разбирането 

на националсоциалистическия мироглед и отношение към живота и накрая 

определянето на стратегията и тактиката на партията в борбата ѝ за власт, а 

след завземането ѝ - в борбата за изграждане на Новия ред. Тъй като 

националсоциалистическата революция е невъзможна без партията и 

партийната линия, която тя налага, националсоциалистите там, където няма 

националсоциалистическа партия или където тя е забранена, трябва да се 

организират, за да създадат партия.  
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   Тази задача е поета от Новия фронт в Германия. Организираната борба за 

основаване на партия изисква и задължителна политическа линия, в случая 

общата линия на Новия фронт. Тя изяснява същите въпроси като бъдещата 

партийна линия, утвърждава се войнствено и по този начин дава възможност 

на организираните националсоциалисти - да формират дисциплинирана воля 

с цел изграждане на националсоциалистическа партия. 

   Тази обща линия, разбира се, подлежи на потвърждаване от по-късното 

легитимно партийно ръководство, т.е. тя е валидна само за момента. Ето 

защо Новият фронт очаква подкрепата на всички истински, т.е. 

добронамерени националсоциалисти в борбата им за възстановяване на 

НСДАП, дори и да не са съгласни с генералната линия по въпроси като 

програмното, историческото разбиране и идеологическото определение. 

Следователно общата линия на Новия фронт е ясно насочена към стратегията 

и тактиката.  

   Общата линия на Новия фронт се изразява в практическите заповеди на 

неговото ръководство и в теоретичните изложения на политическия му 

речник. 

  

40 - ГЕРМАНИЯ 
  

   Германските народи образуват ядрото на арийската раса (вж. Арийци). Те 

представляват едно от четирите семейства народи (заедно с римляните, 

славяните и източните индоевропейци) и се заселват в Европа, особено в 



3 

центъра и северната част на континента. Германските народи принадлежат в 

расово отношение към нордическия човешки тип на арийството и в 

исторически план са наследници на римската имперска идея, а след падането 

на Рим са основните етнически носители на империята.  

   Основният народ от германското семейство са германците (вж. Германия). 

Съответно оригиналният националсоциализъм е творение на нордическо-

германско-германското мислене и чувства и първоначално е бил адресиран 

изключително към този тип хора. Германският райх е трябвало да се 

превърне първо във Велик германски, а накрая във Велик германски райх и 

да включва всички носители на нордическо-германска кръв. 

   Верен на този великогермански стремеж, националсоциализмът на новото 

поколение се бори и за обединението на всички германски народи в Европа в 

рамките на Германска федерация и като част от Четвъртия райх.  

   Въпреки това, поради историческите резултати и последици от Втората 

световна война, които застрашават оцеляването на цялата арийска раса и 

изискват нейното волево единство, националсоциализмът днес вижда себе си 

като организирана воля за живот на арийската раса като цяло, която иска да 

формира всички бели народи. Носители на тази воля в народите са 

съответните им националсоциалистически партии (вж. също 

Националсоциалистическа германска работническа партия). Но това 

всеобхватно задължение на политическата борба за запазване и развитие на 

вида на арийската раса винаги ще включва задачата да се осигури 

оцеляването и по-високото развитие на нордическо-германския човешки вид 

в съответствие с вида и природата. 

   Националсоциалистите, обединени в Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 

Front, са първо германци, после германци, после европейци и накрая 

бели. 

  

41 - MINDED 
  

   В условията на демокрация от западен тип Националсоциалистическата 

партия използва тактиката на легалната революция. Това означава, че тя се 

стреми да завземе властта, като убеди мнозинството от народа и в рамките на 

съществуващата конституция.  

   Това не се прави от опортюнизъм, не трябва да води до вътрешно 

приспособяване към управляващата система и не представлява предателство 

към революцията. По-скоро е следствие от осъзнаването, че целта на 

националсоциализма - Volksgemeinschaft като основа на Новия ред - не може 

да бъде постигната срещу масата от населението, а само с нейното съгласие. 
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Ето защо националсоциалистическата партия може да се възползва от 

формалните механизми на демокрацията, без да предаде революцията. 

   Разбира се, управляващата система е наясно и с това, че спазването на 

демократичните формалности не означава тяхното признаване и че 

революцията е в края на пътя. Ето защо националсоциалистическата партия е 

все по-преследвана дори в условията на демокрация. Това важи с особена 

сила за ФРГ, която само външно е демокрация от западен тип, но по 

същество е полуколониално образувание под контрола на САЩ и ционизма, 

по същество несамостоятелна окупационна територия (вж. също 

Суверенитет). 

   Това обяснява особено суровото преследване на волята за свобода във ФРГ 

- и съответно забраната на Националсоциалистическата германска 

работническа партия. Въпреки това дори при тези условия Новият фронт 

използва свободата на действие на формалната демокрация. Той съзнателно 

излага своите лидери, кадри и членове на политическо преследване, дори до 

лишаване от свобода, и разглежда това като част от своята стратегия: 

  

Новият фронт не разглежда лишаването от свобода на поддръжниците като 

катастрофа или поражение, а като доказателство, че системата е осъзнала 

опасността, вижда заплаха в тази борба и че следователно движението е на 

прав път. 

Новият фронт осъзнава, че макар вкарването в затвора на поддръжници да 

носи краткосрочни проблеми, то води до дългосрочен процес на подбор, 

който укрепва и подсилва кадрите и увеличава бойния елит. 

Новият фронт разбира лишаването от свобода на поддръжниците си като 

необходима жертва, която в дългосрочен план постига своя ефект в 

съзнанието на хората и печели на движението внимание, интерес, уважение и 

накрая възхищение. 

Новият фронт успява да докаже лицемерието на системата, посочвайки 

вкарването в затвора на поддръжници, и да разобличи благородните фрази за 

свободата на изразяване и основните права като заблуда на хората и 

смокинов лист на вътрешно и външно робство. 

  

   Поради всички тези причини Новият фронт приема лишаването от свобода 

на поддръжници в политическата си борба и го използва пропагандно. 

Въпреки това той не изповядва култ към незаконността, стреми се да 

използва всички възможности за действие, спазва закона и оставя на 

системата да докаже публично, че не е права, като преследва и вкарва в 

затвора своите опоненти. 
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   Тази форма на борба за легална революция в условията на нацистката 

забрана може да бъде успешна само ако Новият фронт винаги успява да 

премахне у своите поддръжници страха от преследване и Gesinnungshaft и да 

предаде увереността, че Gesinnungshaft на националсоциалистите е от полза 

за движението в дългосрочен план и допринася за свалянето на 

управляващата система. За разлика от тях Новият фронт отхвърля тактиката 

на въоръжената съпротива - върколаците - като неподходяща в настоящия 

исторически етап на германската борба за свобода. 

  

42 - УЧАСТИЕ В ПЕЧАЛБАТА 
  

   Националсоциалистическата германска работническа партия е партия на 

германския социализъм и затова се стреми да изгради социалистическа 

национална общност. Това се реализира в икономическата форма на 

корпоративизма, при която работническата класа участва в производствените 

активи на националната икономика и носи съвместна отговорност. На тази 

цел служи искането за разпределение на печалбата в големите предприятия в 

точка 14 от партийната програма на НСДАП.  

   Това е ясно насочено към ключовите отрасли, национализирани от 

националсоциалистическия Volksstaat (вж. Държавата), и към предприятията, 

които вече са били социализирани преди това (вж. също Национализация). 

Такова разпределение на печалбата има смисъл само като участие в 

производствените активи на предприятието, защото по този начин се 

насърчава привързаността на работника към работата му и се събужда 

неговият съвсем личен интерес от успеха, тъй като неговото разпределение 

на печалбата зависи от конкретно постигнатата печалба. 

   Затова всички национализирани предприятия, които реализират значителна 

печалба, скоро се реинкорпорират, като сертификатите за акции този път се 

издават на работниците като неотчуждаема собственост на работниците 

върху производствените активи. По този начин фирмената общност като 

такава става собственик на предприятието.  

   От тази регулация са изключени предприятията, които печелят пари, 

всички предприятия, които преследват нестопански цели и поради това 

неизбежно работят на по-голяма или по-малка загуба, както и малките и 

средните предприятия, които очевидно са частна собственост и обслужват 

средната класа. За служителите в тях са предвидени законови разпоредби за 

компенсация на тяхното участие в националното богатство. 

   Тъй като в националсоциалистическия Volksstaat правото на разпореждане 

със средствата за производство - с изключение на изключенията - остава 



6 

обвързано с частната собственост, за големите предприятия, които 

преминават в работническа собственост, това означава, че фабричната 

общност става господар на предприятието, тъй като е станала негов 

собственик. Следователно разпределението на печалбата неизбежно води до 

съотговорност на работника за неговото предприятие. Тази съотговорност се 

упражнява от работническите съвети, чиито правомощия се разширяват и 

които са съставени на базата на една трета паритет: Една трета от 

работническите съвети се назначават от държавата, една трета - от Фронта на 

труда като покровител и представител на интересите на цялата работна сила, 

а друга една трета се избират пряко от работническата общност чрез 

свободен личен избор.  

   За да се предотврати поставянето на други работници в неравностойно 

положение, подобна съотговорност се въвежда и в национализираните и 

частните дружества над определен минимален размер. В частните дружества 

работническите съвети се състоят от по една трета от представители на 

работодателя, на трудовия фронт и на работническата общност.  

   По този начин натрупването на богатство на народния другар 

едновременно насърчава неговата съотговорност и участие в печалбата на 

народното богатство и така изгражда истинската социалистическа народна 

общност. 



7 

Забавление под свастиката 
  

Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 

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

  
  

  

26. 

  

   Фабриката не е била климатизирана и през лятото там е било много 

горещо, често над 100 градуса. Веднъж дори достигна 110! 

   Естествено, целият ми екипаж много харесваше нашия фен. 

   За съжаление, когато идвахме на работа сутрин, любимият ни вентилатор 

често липсваше. Очевидно работниците от втора или трета смяна от други 

работни места го измъкваха, когато не бяхме там, за да го пазим. Когато го 

търсехме в завода, "новите собственици" неизменно се кълняха, че това е 

техният вентилатор, и отказваха да го върнат. 

   Един ден ми хрумна решение: Поставих стикер със свастика на NSDAP/AO 

на нашия вентилатор. 

   Следващият път, когато го изгубих, лесно го открих. Приближих се до най-

близкия служител и ядосано попитах: "Кой сложи този нацистки стикер на 

този вентилатор?! 

   "Не аз, не е наш фен. Беше тук, когато започнахме смяната си - отвърна той 

с нервен, малко уплашен глас. 

   "Знам. Сложих стикера на вентилатора. Това е моят вентилатор!" 

Отвърнах, като вдигнах вентилатора и си тръгнах. 

   Екипът ми беше щастлив да получи вентилатора обратно... със или без 

стикера със свастика.   

  

  

27. 

  

   Спряхме за бензин на една магистрала през Айова. Приятелят ми забеляза, 

че хората във фургона до нас говорят на немски. Затова той побърза да се 

върне и взе копие от немскоезичния вестник на НСДАП/АО - NS Kampfruf. 

След това отиде при германците, подаде им вестника и им разказа малко за 

НСДАП/АО. 

   Предполагам, че когато са се върнали в Германия, са разказали на доста 

приятели за тази малка среща. 
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   Кой знае, може би дори са станали абонати. 
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