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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
 

10 - AUTARKY 
  

   Самодостатъчност означава самодостатъчност по отношение на суровините и храните, 
както и достатъчна база по отношение на населението, технологиите и науката, за да се 
гарантира запазването и развитието на видовете на даден народ.  
   Следователно автаркията е предпоставка за суверенитета на държавите, нациите или 
империята. Тя изисква достатъчно жизнено пространство, за да се реализира. 
   В днешния минусов свят на конкуриращия се империализъм на свръхсилите, 
експлоататорското лихвено робство на капитализма, стремежите за световно господство 
на ционизма и масонството (вж. Световно господство) и други догматично-
идеологически принудителни системи (вж. Догматизъм) са останали само няколко 
суверенни държави.Германия губи своя суверенитет през 1944/56 г. JdF.  
   За разлика от тях националсоциализмът се възприема като антиимпериалистическо 
движение за свобода, което иска и ще се 
бори за връщането на свободата на 
арийската раса (вж. Арийци) и нейните 
народи. Това изисква политика на 
световното националсоциалистическо 
движение, която да организира арийското 
жизнено пространство по такъв начин, че 
белите народи да могат да живеят и да се 
развиват независимо от капиталистическата 
световна икономика и без всякакво чуждо 
на техния вид влияние - било то духовно, 
политическо, икономическо, военно или 
културно, т.е. да станат самодостатъчни.  
   Ето защо Новият фронт се застъпва на 
всички равнища на народния живот на 
германците за политика, която прави 
възможна по-голяма автаркия, но осъзнава, 
че пълна автаркия на германския народ в 
района на неговото изконно заселване не е 
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възможна - осъзнаване, което вече доведе до искането на точка 3 за достатъчно жизнено 
пространство в партийната програма на Националсоциалистическата германска 
работническа партия.  
   Новият фронт иска да постигне целта за автаркия чрез създаването на Четвъртия райх - 
като автаркичен висш ред. 

 

11 - СТРОИТЕЛСТВО 
  
   Селячеството е най-чистата и оригинална форма на работническата класа - т.е. на онова 
отношение към живота, което националсоциализмът изисква от всички членове на народа 
и което очаква всеки да извършва работа за запазване и развитие на вида на своя народ, 
използвайки всички свои способности и таланти на своето място.  
   Не само индиректно, както всички останали слоеве на националната общност, но и 
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съвсем директно, това прави селянинът, който изхранва народа си със своя труд и така 
създава предпоставката за всеки народен живот. 
   Ето защо националсоциализмът вижда в селячеството важна основа на своя мироглед и 
живот, на своята политическа програма и на бъдещата националсоциалистическа народна 
държава (вж. Държавата). 
Стремежът към нов, Четвърти райх и към достатъчно жизнено пространство служи не на 
последно място на самодостатъчността в хранителния сектор, която трябва да позволи на 
селячеството да изхранва народа със собствени сили. Самодостатъчността в областта на 
храните е част от желаната свобода на нацията и нейната икономика.  
За да може германското селячество да изпълни задачата си и във вътрешен план, 
стремежът към външна самодостатъчност се допълва от стремеж към вътрешна 
поземлена реформа, съобразена с националните нужди. Ето защо 
Националсоциалистическата германска работническа партия изисква в точка 17 от своята 
партийна програма за селскостопанска политика преди всичко такава поземлена реформа, 
която да поддържа жизнеспособността на здравото селячество като основа на една 
национална общност, живееща в съответствие със своя вид и природа. 
  

12 - БИОЛОГИЧЕН ХУМАНИЗЪМ 
    
   Биологическият хуманизъм е научната теория за познанието, на която се основава 
националсоциализмът. Тя изхожда от биологичната реалност на човека в неговата среда. 
Биологичният хуманизъм определя човека по следния начин:  
   Човекът е самоотговорно природно същество с биологична нагласа да създава култура и 
е жизнеспособен само като общностно същество. 
   Признаването на човека като природно същество означава да приложим биологичното 
мислене, природните закони на борбата и подбора, наследствеността и диференциацията 
и към него и неговата жизнена среда. Както всички природни същества, човекът е 
подчинен на природните закони. За разлика от тях обаче той е в състояние временно да ги 
пренебрегва и да живее в противоречие с тях, като мисли, чувства и действа противно на 
природата.  
   Следователно той е отговорен за себе си, сам решава дали живее в хармония или в 
противоречие с биологичната си природа и нейните закони на живот. Но във всеки случай 
той остава в крайна сметка зависим от тях. Животът в противоречие със законите на 
природата като основа на човешката общност поставя началото на упадъка на тази 
общност и в крайна сметка води до нейната смърт.  
   Човешката способност да създава култура не променя това ни най-малко: Културата не 
освобождава човека от биологичната му природа. Тя самата е резултат от биологична 
нагласа. Човешкият интелект и свободната воля като предпоставка за създаване на 
култура не са свръхестествени дарове, а инструменти на природата в борбата за 
оцеляване на човешкия вид.  
   В края на краищата човекът е жизнеспособен само като общностно същество. Само 
общността прави човека човешко същество и по този начин прави живота му ценен и 
смислен. 
   От това определение произтича целта за висока култура в съответствие с вида и 
природата, която не иска нито просто "връщане към природата", нито деградация на 
културния начин на живот във враждебни на живота посоки. От това произтича и 
методологията на националсоциалистическото мислене и придобиване на знания. Ако 
възникне определен въпрос, националсоциалистът трябва първо да си зададе въпроса:  
   Дали това е състояние, което принадлежи на биологичната природа на човека, или е 
културен феномен? Ако това е проблем на биологичната природа на човека, тогава ще 
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трябва да се изследва при какви обстоятелства се е развила тази характеристика и какъв 
биологичен смисъл е имала първоначално, или е биологичен феномен на културния 
минус подбор. Националсоциализмът може да реагира на проблемите и обстоятелствата, 
лежащи в биологичната природа на човека, само по такъв начин, че тези 
предразположения да разгърнат първоначалния си биологичен смисъл. Освен това той 
защитава наследствения материал на поверените му човешки общности чрез евгенични 
мерки (вж. расова хигиена).  
   Националсоциализмът реагира на проблемите, произтичащи от културното развитие на 
човека, като възпитава хората да живеят по начин, който благоприятства развитието и 
като цяло е в хармония с природата, и се бори безмилостно срещу всички явления, които 
застрашават запазването и развитието на вида, т.е. които са враждебни на живота.  
   Той може да бъде неутрален и по отношение на факти, които нямат нито положителен, 
нито отрицателен ефект. 
   В съответствие с двойствената природа на човека като природно същество с биологична 
склонност да създава култура, биологичният хуманизъм разграничава природни и 
културни общности в живота на човешкия вид. Най-важните от тях са: 

  
Семейството, хората и расата като естествени общности. 

 
Männerbund, партия (вж. Националсоциалистическа германска 

работническа партия), нация и империя като културни общности 
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. 
   От тези прозрения на биологичния хуманизъм произлиза целта на националсоциализма 
да създаде нов ред, в който цялата културна дейност изпълнява биологичната си цел да 
дава възможност и да насърчава оцеляването и по-високото развитие (запазване на 
видовете и развитие на видовете) на съответните природни общности и по този начин на 
човешкия вид като цяло.  
   Това води до изисквания към всеки индивид, което е биологичен императив:  
   Действайте така, че действията ви да не застрашават, а да насърчават опазването и 
развитието на вида, към който принадлежите по рождение!  
   От този биологичен императив се развива етиката на ценностния идеализъм, 
националсоциализмът като отношение към живота. Тази етика се гради органично върху 
научните открития на биологичния хуманизъм. Заедно те формират 
националсоциалистическия възглед за света и живота. 

 

13 - ПОЗЕМЛЕНА РЕФОРМА 
  
   Националсоциализмът се основава на етичната основа на труда и има за цел да създаде 
социалистическа народна общност (вж. Работничество, Етика, Социализъм). 
   Селяните също трябва да бъдат овластени и да развият воля да заемат и изпълняват 
естественото място и задачи на селянина в националната общност. На тази цел служат 
исканията на селскостопанската политика от точка 17 в партийната програма на 
Националсоциалистическата германска работническа партия. В тази точка от програмата 
се изяснява и проблемът за частната собственост върху земята като цяло. 
   В крайна сметка земята трябва да бъде собственост на цялото Volksgemeinschaft и 
никога не трябва да служи за безработното и безпроблемно обогатяване на отделни хора. 
За да се предотврати това, НСДАП изисква създаването на законови условия за 
безвъзмездна експроприация, с помощта на която народната общност ще си възвърне 
собственото жизнено пространство и собствената хранителна и жизнена база. Тази 
експроприация по правило ще засегне всички онези, които, без да работят сами, на и за 
земята, получават доходи от нея. Етично оправдана в социалистическата народна 
общност е само частната собственост върху собствеността и земята за тези, които 
осигуряват прехраната на народа чрез собствения си труд - именно селяните.  
   Собствеността върху земята в селските райони се запазва и не само се приема от 
националната общност, но и се утвърждава и насърчава с цялото си сърце. Тя може да 
бъде и наследявана, за да се обвърже по-здраво селячеството със схола и да се запази 
селският начин на живот.  
   Това гарантиране и насърчаване на здраво селячество обаче се предхожда от цялостна 
поземлена реформа, адаптирана към националните нужди. Тя засяга всички онези, чиито 
поземлени владения са твърде големи, за да ги обработват със собствени усилия, което 
води до злоупотреба с части от такива владения чрез отдаването им под наем с цел 
получаване на доходи без труд и усилия. То засяга и онези, които изобщо не живеят и не 
работят на самата земя. Тази земя се експроприира и се разпределя между новите 
земеделски стопани, желаещи да работят, и тези, чиито поземлени владения не са 
достатъчни за препитание. 
   В обобщение, програмата за селскостопанска политика на НСДАП е: създаване на 
здраво селячество чрез щедра поземлена реформа, потискане на труда и доходите без 
усилие и върху земята и чрез поземлената собственост, запазване и насърчаване на 
частната собственост на селяните върху земята в съответствие с националните нужди.  
   Националните нужди включват и възможно най-високата степен на самодостатъчност 
на  
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националната общност (вж. автаркия). 
  

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, 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 грубо 
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. 
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   Тази съюзна политика е възможна само ако кадрите се отличават 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). 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! Ето откъс от 
книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  

12. 
  
   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 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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