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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

7 - ПРАЦЮВАННЯ 
  

   Націонал-соціалістична революція замінює буржуазну епоху Новим 

порядком, носієм якого є робітник. Термін "робітник" охоплює як робітничий 

клас як конкретну, залежну, зайняту фізичною працею соціальну групу в 

національній спільноті, так і націонал-соціалістичне ставлення до життя, яке 

характеризується ціннісним ідеалізмом.  

   Створення справжньої Volksgemeinschaft, до якого прагне націонал-

соціалізм як до передумови Нового порядку, можливе лише за умови, що 

робітничий клас з переконанням і ентузіазмом інтегрує себе в націю, 

оскільки, зважаючи на зростаючий занепад вищого класу і буржуазії 

західного мінусового світу, найцінніші і найімовірніше збережені здорові 

сили народу знаходяться в робітничому класі. 

   Перемога робітника для нації - а отже, подолання класової боротьби і воля 

до національної спільноти - мислима, однак, лише тоді, коли власна нація 

робітника стає його свідомою батьківщиною, в якій він отримує повне 

визнання своїх здобутків, належну винагороду і справедливе ставлення до 

себе. Це реалізується за допомогою "фолькіш-соціалізму" з його рівністю 

прав і обов'язків, як це виражено в Німеччині в соціалістичних вимогах 

партійної програми Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії.  

   Крім того, націонал-соціалізм розуміє під робітництвом також нове 

ставлення до життя, етично вкорінене в ціннісному ідеалізмі, найвищим 

ідеалом якого - цінністю і сенсом людського життя - є громада:  

   Хто відповідно до своїх нахилів, схильностей і здібностей відданий своєму 

місцю і всіма силами для національної спільноти, хто прагне розпізнати і 
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розвинути всі свої таланти, все своє "я" і при цьому ставить себе на службу 

національній спільноті, реалізує етику працівника, той є працівником в 

національній спільноті і для національної спільноти! 

З цією метою націонал-соціалізм виховує всіх товаришів народу, 

роз'яснюючи тим самим благородство праці і об'єднуючи творців всіх верств 

і груп народу в спільність праці - і тим самим прагнення до збереження і 

розвитку виду: 

  

"ТИ - НІЩО, ТВІЙ НАРОД - ВСЕ!" 

  

   Це націонал-соціалістичне гасло робітничого класу не проголошує 

нікчемність індивідуального життя, а лише дає зрозуміти, що це життя стає 

цінним і осмисленим лише тоді, коли воно розуміється і проживається в 

служінні національній спільноті і як праця для її виживання і вищого 

розвитку. "Безкорисливо творити, а не егоїстично хапати" - ось що відрізняє 

трудівника від громадянина, майбутній Новий Порядок від сьогоднішнього 

мінус-світу. Виховати і зібрати таких працівників - завдання партії: 

  

сторони спільного блага проти сторони власних інтересів 

  

партії ідеалізму проти партії матеріалізму 

 

партія революції проти партії буржуазно-поміщицького світу 

  

партії народу проти партії інтернаціоналізму 

  

сторони праці проти сторони прибутку 

    

   Ця партія хоче створити Новий фронт - це Націонал-соціалістична 

німецька робітнича партія, яка буде створена заново! 

  

8 - ТРУДОВИЙ ФРОНТ 
  

   Націонал-соціалізм прагне до соціалізму völkisch, який виражається в 

економічному ладі втіленого корпоративізму. У період боротьби тільки партія 

(див. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія) є носієм волі і 

політичною авангардною організацією в цій боротьбі за соціалістичну 

народну спільноту; після революції держава через тотальну політичну 

мобілізацію також зробить можливим і реалізує будівництво соціалізму, 
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формуючи таким чином Новий порядок.  

   Як партія спочатку бореться за владу, а потім ініціює тотальну мобілізацію 

на всіх рівнях державного буття, так і це завдання організації політичного 

авангарду, несення волі і сприяння тотальній мобілізації у сфері національної 

економіки, а відтак і всередині корпорацій, лягає на плечі робітничого 

фронту. 

   Робочий фронт є підрозділом і, таким чином, частиною Націонал-

соціалістичної партії. Він дотримується етики трудящих, представляє 

економічні інтереси всіх трудящих і сприяє здійсненню централізованого 

планування народного господарства на місцях, тобто на заводах і в 

господарських організаціях.  

   Фронт праці поділяється на професійні асоціації, фабричні асоціації та 

фабричні осередки; він має третину акцій на всіх фабриках і підприємствах 

понад мінімальний розмір (див. розподіл прибутку), а також висуває 

кандидатів на вибори до робітничих рад та органів самоврядування 

корпорацій, які повинні і перемагають на вільних особистих виборах.  

   Фронт праці - це не державна установа, а підрозділ партії, а отже, до і після 

революції - практично профспілкового руху. Він об'єднує як роботодавців, 

так і найманих працівників на основі націонал-соціалістичного світогляду і 

партійної програми. 

   Тому зусилля "Нового фронту" в його заводських осередках і в закликах до 

вільного профспілкового руху, в кінцевому рахунку, служать створенню 

цього робітничого фронту. На сучасному етапі політичної боротьби побудова 

робітничого фронту буде відбуватися за допомогою масової організації 

"Нового фронту", але ще більше, ніж зазвичай, необхідно подбати про те, 

щоб вона залишалася повністю під контролем кадрів, щоб робітничий фронт, 

який спирається на неї і виходить з неї, міг реально згодом здійснювати своє 

націонал-соціалістичне керівне завдання в народному господарстві та його 

корпораціях. 

  

9 - ARYAN 
  

   Арієць - термін націонал-соціалізму нової генерації для позначення 

представників білої раси, яка є - поряд з негроїдною "чорною" і 

монгольською "жовтою" - однією з трьох великих рас. Ці три види людських 

істот і расові проміжні та змішані форми, які були створені шляхом расових 

змішань, визначають природу та історію людства своєю боротьбою за 

існування (див. також класова боротьба).  

   Відповідно, арійці є представниками білої людської раси, яка в свою чергу 
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поділяється на три расові типи: Північний, Західний та Східний, які 

утворюють сім'ї народів германської, романської та слов'янської. Крім того, 

залишки східного індоєвропеїзму, а також арійські расові осколки в 

Північній Африці і Туреччині (див. Араби і турки). 

   Ареал розселення арійської великої раси - Європейський великий ареал, що 

включає Північну Африку, Близький Схід, Персію (див. також Європа), 

Південну Африку, Американський подвійний континент, Австралійський 

великий ареал, а також ареал впливу східного індоєвропеїзму в Індійському 

великому ареалі.  

   Величезні масштаби розселення арійців і, відповідно, життєвого простору 

не можуть приховати того факту, що арійська раса знаходиться під 

смертельною загрозою:  

   До Другої світової війни арійці зі своїми всесвітніми колоніальними 

імперіями панували майже на всій землі і були чисельно другою 

найсильнішою расою, після монгольських народів. Братовбивча боротьба 

арійців у двох світових війнах зруйнувала це панування і призвела до 

занепаду колоніальних імперій. В той же час, силове-політичне торжество 

мінусового світу після 1945/56 рр. поклало початок все більш стрімко 

прогресуючому виродженню арійської раси і, пов'язаному з ним, різкому 

зниженню народжуваності, яке супроводжується народжуваним вибухом 

кольорових народів.  

   Таким чином, вже зараз, після розпаду панування, під загрозою опинилося 

саме середовище проживання арійських народів, які становлять лише ледве 

20% світового населення з тенденцією до скорочення, причому однією з 

найбільших загроз є Überfremdung, що починається з масових міграцій 

кольорового населення. Всі ці події ставлять під загрозу біологічне 

виживання арійців.  

   Проти цього повстає націонал-соціалізм, який сьогодні бачить себе 

організованою волею до життя не тільки нордично-германсько-німецького 

виду людини, але й арійської раси в цілому. Його метою є арійська спільнота 

народів, яка шляхом репатріації іноземців покладе край відчуженню ядра 

арійського життєвого простору, шляхом расової сегрегації збереже вже 

майже втрачені території як ареал розселення і забезпечить природну зону 

впливу шляхом просування і реінтеграції залишків східного індогерманства в 

Персії (див. Парси), в індійській метрополії, а також арійських расових 

осколків в Північній Африці і на Близькому Сході. Крім того, необхідно 

знову підняти народжуваність до рівня, достатнього для підтримки 

чисельності населення. 

   Воля до виживання, яка стає помітною в арійській спільноті народів, 
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виражається в побудові Нового Порядку відповідно до виду і природи, який 

долає нинішній занепад. Носієм цієї волі до виживання і до вищого розвитку 

арійського виду людини є націонал-соціалістичний світовий рух, основу 

якого складають відповідні партії völkisch NS (див. також Націонал-

соціалістична німецька робітнича партія). 
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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". 
  
  

10. 
  
   Я перебував у данському готелі разом зі своїм англійським товаришем 
Майком. Ми не розшукувалися данською поліцією, але вони, тим не менш, 
тримали нас під дуже пильним наглядом, роблячи професійну послугу своїм 
західнонімецьким колегам. Тим більше, що готель знаходився всього за пару 
сотень метрів від західнонімецького кордону! 
   Однієї холодної, темної, дощової ночі ми з Майком вирішили трохи 
розважитися. 
   Ми непомітно вийшли з готелю і попрямували до лісосмуги вздовж 
кордону. Незабаром "тіні засвітили ліхтарики". Нам вдалося непоміченими 
повернутися до свого номера і, уважно спостерігаючи через вікна 
неосвітленої кімнати, помітити кількох данців у цивільному, які снували під 
дощем і шукали нас. 
   "Майк, - прокоментував я, - якби вони просто послали пару привабливих 
жінок-агентів, вони могли б точно стежити за нами, не потребуючи стільки 
чоловіків". 
   Майку ця ідея теж сподобалася. На жаль, ці данці виявилися не настільки 
прогресивними. 
  

  
11. 

  
   Я перебував у камері для ув'язнених, яких переводили з однієї в'язниці до 
іншої. Інші в'язні вбивали час, порівнюючи нотатки про різні німецькі 
в'язниці, в яких вони перебували. 
   Один особливо похмурий на вигляд хлопець - очевидно, "ветеран" у цьому 
відношенні - вражав молодших, менш "бувалих" ув'язнених своїми 
розповідями про "жіночу" в'язницю, в якій він побував. Це звучало як тип 
установи, про яку можна було б зняти фільм з рейтингом ХХХ.  
   Природно, я відчув себе обманутим. 
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