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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

4 - АНТИСЕМІТИЗМ 

  
   Семітська раса, яку ще називають близькосхідною, є своєрідною змішаною 

расою, основним ареалом розселення якої є Північна Африка та Передня 

Азія і яка просунулася в цей ареал як буфер, а також як посередник між 

трьома великими расами (білою, чорною, жовтою). Семітська раса має чіткі, 

біологічно стійкі фізичні та психічні расові ознаки, тому її слід розглядати на 

противагу іншим расам як видо-відмінні.  

   Семітському расовому типу відповідає, відповідно, і власне расовий 

світогляд, життєва позиція та релігійність. Оскільки вони служать 

збереженню і вдосконаленню свого роду, як, наприклад, у арабів-семітів - 

іслам, то для різноплемінних народів з цього не випливає жодних проблем. 

   Однак в ході європейської культурної історії з боку семітського іудаїзму 

виходили духовні впливи, які ставали все сильнішими і сильнішими і які слід 

назвати згубними. До них відносяться перш за все догматизм, фанатизм, 

ідеологія рівності та індивідуалізму, які чужі арійському духу і душі (див. 

Арійський) і сприяють її занепаду. Ці впливи конкретизуються в таких 

духовних або політичних течіях, як християнство, марксизм, ліберальний 

капіталізм, психоаналіз і тому подібне, щоб, нарешті, завершитися, повністю 

позбавленим будь-якого духовного змісту, матеріалізмом. 

   Саме проти цих впливів і течій спрямована інтелектуальна оборонна 

боротьба антисемітизму, яка в Німеччині знаходить своє політичне 

вираження у пункті 24 партійної програми Націонал-соціалістичної 

німецької робітничої партії, в якому боротьба з "єврейським 

матеріалістичним духом в нас і поза нами" названа необхідною умовою 
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відновлення національної спільноти. Таким чином, антисемітизм є 

невід'ємною складовою націонал-соціалізму - націонал-соціалізму і як 

світогляду, і як способу життя.  

   Ці впливи і течії семітського мислення і почуття є, однак, не тільки 

випадковими результатами зустрічі різних рас, але й політичною зброєю 

жидівства в його прагненні до світового панування. Носієм цього 

політичного прагнення іудаїзму в сучасності є сіонізм як організована сила 

світового єврейства і, отже, як єврейський національний рух. 

   Проти цього націонал-соціалістична партія організовує свою політичну 

оборонну боротьбу. Оскільки в цій боротьбі ісламський світ та араби-семіти 

є не додатковою загрозою, а бажаним партнером по союзу, доцільно 

використовувати термін антиіудаїзм для інтелектуальної оборонної боротьби 

та антисіонізм для політичної оборонної боротьби, а історичний термін 

"антисемітизм" відсунути на задній план. 

   Метою націонал-соціалізму в цій боротьбі є усунення духовної і політичної 

небезпеки, що виходить від єврейства, шляхом остаточного вирішення 
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єврейського питання, яке, всупереч звичайній пропаганді звірства, не означає 

винищення або переслідування єврейського народу, а полягає лише в тому, 

щоб зробити можливим і відновити свободу арійських народів відповідно до 

їх власного способу мислення, почуття і життя. 

  

5 - АРАБЕР 
  

   Семітська раса є самостійним гібридом між трьома основними расами 

(білою, чорною, жовтою) зі стійкими расово типовими ознаками. Ареал її 

розселення - все північноафриканське узбережжя Середземного моря, аж до 

суто негроїдного ареалу розселення в Центральній Африці, а також Близький 

Схід до кордонів ареалу розселення тюрків і персів (див. також Європеоїди і 

Східна індоєвропеїстика). 

   Етнічним ядром семітської раси є сім'я народів арабів, ареалом походження 

якої є простори Аравійського півострова, але яка, завдяки динаміці 

завоювання ісламу, поширилася на всю, вищезгадану, більшу територію і 

сформувала її, але в процесі увібрала в себе різноманітні расові елементи, що 

призвело до диференціації на різні народи. Тим не менш, арабів слід 

розглядати як єдність, що підтверджується також існуванням арабського 

національного руху і його невтомними спробами створити власну арабську 

націю. 

   Араби - природні союзники націонал-соціалістичної Європи:  

   Арабський націоналізм, як і європейський, бореться проти імперіалізму і за 

свободу. Націонал-соціалізм і іслам також об'єднує боротьба проти кабали 

інтересів як передумови немарксистського соціалізму. І, нарешті, арабська 

нація страждає від терору сіонізму, який створив на арабській землі свою 

піратську державу Ізраїль і частково знищив і вигнав арабський народ 

палестинців, частково підкорив його і гнобить донині. Сіонізм же, як відомо, 

є головним ворогом націонал-соціалізму, який нещадно протистоїть 

сіоністським прагненням до світового панування. Все це є передумовами для 

формування європейсько-арабського великого простору, який робить 

можливим подолання імперіалізму наддержав, будує безпроцентний, 

соціалістичний економічний порядок і розбиває претензії сіонізму. 

   Єдність європейсько-арабського регіону як спільного життєвого простору 

має глибоке історичне коріння ще з часів Римської імперії і дозволить 

забезпечити свободу і самодостатність всіх народів, що проживають в ньому, 

а також незалежність від імперіалістичного панування в політиці, економіці, 

національній обороні і культурі. Саме тому націонал-соціалізм нової 

генерації прагне до створення Четвертого рейху як загального порядку 
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Європи, Північної Африки та Близького Сходу.  

   Міст між расами утворюють численні уламки арійської раси (див. Арійці) в 

арабських районах розселення - наприклад, берберські племена Магрибу, 

копти Егпії, християнські нащадки хрестоносців у Лівані або курди. Їх 

потрібно всіляко заохочувати, зміцнювати і реінтегрувати в арійську расу, 

щоб вони могли працювати таким чином як опора прийдешньої імперії, 

основним принципом якої є, звичайно, не расове змішання, кероване 

інтернаціоналізмом, а засноване на вимозі расової сегрегації. 

  

  

6 - РУХ РОБОЧОЇ СИЛИ 
  

   Зростаюча індустріалізація в ареалі проживання арійської раси (див. 

Арійці) виробляла в останні сто років все більше і більше промислових 

робітників і в той же час загострювала у величезних масштабах 

експлуататорський характер капіталізму. Головними жертвами цього 

капіталізму стали промислові робітники, які перетворилися на найбільш 

зубожілий і пригноблений суспільний клас - робітничий клас. В них 

нестримно зростав протест проти відчайдушної бідності і прагнення до 

соціально справедливого ладу без експлуатації і гноблення - прагнення до 

соціалізму. Носієм цього протесту і цього прагнення став робітничий рух, 

його формою вираження - класова боротьба.  

   Робітничий рух з самого початку потрапив під переважний вплив 

марксизму і перейняв його політичний та ідеологічний догматизм: віру в 

рівність усіх людей.  Інтернаціоналізм та інші антивидові і антиприродні 

принципи повністю віддалили робітничий клас від свого народу, своєї нації, 

своєї раси і своїх традицій.  

   Інтернаціоналістичним носієм марксистської світової революції мав стати 

робітничий клас. Таке уявлення про мету перетворило робітничий рух з 

самого початку на знаряддя і маніпулювання масами сіонізму в його 

прагненні до світового панування і тим самим віддалило його від свого 

справжнього завдання.  

   Однак, з іншого боку, важке становище робітничого класу при капіталізмі і 

необхідність класової боротьби були незаперечними. До початку Першої 

світової війни робітничий рух не зміг вирватися з цієї трагічної дихотомії 

між необхідністю і виправданням та зловживанням нею з боку 

антиробітничих лідерів, за якими стояли сіоністські владні інтереси, і тому 

залишався неефективним з точки зору силової політики, навіть якщо йому 

вдавалося конкретно пом'якшити і подолати деякі невдоволення. 
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   Початок Першої світової війни спровокував всеохоплююче національне 

пробудження у всіх арійських народів, що брали в ній участь, змітаючи 

примари інтернаціоналізму та інтегруючи робітничий клас у спільноту воль 

нації.  

   У Першій світовій війні європейський робітник своєю власною і свідомою 

волею став членом національної спільноти! І підтвердив цю волю своєю 

кров'ю і стократною солдатською смертю. Однак під кінець війни і в 

післявоєнний період стало очевидним, що західні демократії з їх ліберальним 

капіталізмом відкинули цю жертву і продовжують обманювати, 

експлуатувати і гнобити робітничий клас. Таким чином, марксизм повернув 

собі частину розчарованого робітничого класу, який одностайно відкинув 

його в 1914/25 JdF. 

Але в націонал-соціалізмі та фашизмі в Європі виросли ті політичні сили, які 

стали спадкоємцями робітничого руху і взяли спадщину волі робітничого 

класу 1914/23 рр. у свої традиції та зробили її політично плідною.  

   У Німеччині цей національний робітничий рух сформував Націонал-

соціалістичну робітничу партію Німеччини. Ця партія є спадкоємцем і 

виконавцем німецького робітничого руху і стала на шлях подолання 
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ліберального капіталізму, побудови соціалізму, перетворення робітника на 

рівноправного члена національної спільноти і запровадження робітничого 

класу як обов'язкової етики Нового порядку для всіх національних 

товаришів. На противагу цьому, марксистська традиція робітничого руху 

стала реакційною з 1914/25 JdF (див. також Реакція). 
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Забави під свастикою 
  
Націонал-соціалістична діяльність має і світлі моменти! Пропонуємо 
вашій увазі уривок з брошури Герхарда Лаука "Розваги під свастикою". 
  
  

 8. 
  
   Трубку взяв черговий у партійному штабі. Чорний на іншому кінці дроту, 
очевидно, набрав не той номер. Він думав, що йому телефонує начальник і 
вибачається за запізнення на роботу... знову. 
   Після того, як він закінчив, черговий сказав: "На роботу НЕ виходити. Ви 
ЗВІЛЬНЕНІ!". Після чого кинув слухавку. 

  
  

9. 
  
   Націонал-соціалізм у Німеччині заборонений. Тому не дивно, що багато 
товаришів приєдналися до правої "Націонал-демократичної партії" (НДПН) 
протягом 1960-х років. 
   Публічно вони повинні були вдавати лояльність до демократії, особливо 
якщо вони офіційно представляли НДП на телебаченні тощо. 
   Компроміс одного товариша викликав невеликий скандал. Розумієте, він 
мав звичку носити значок зі свастикою на зворотному боці лацкана. На жаль, 
його лацкан випадково заправили назад, оголивши тим самим значок зі 
свастикою... в той час, коли він давав телевізійне інтерв'ю для правової 
демократичної НДП! 
   ЗМІ це сподобалося. Але поліція змусила його піти у відставку. 
   Це одна з проблем, якої немає у НСДАП/АО. 
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