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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

10 - АВТАРКІЯ 
  

   Самодостатність означає самозабезпеченість сировиною і продуктами 

харчування, а також достатню базу в народонаселенні, техніці і науці, що 

забезпечує збереження і видовий розвиток народу.  

   Отже, автаркія є передумовою суверенітету держав, націй чи імперії. Для її 

реалізації потрібен достатній життєвий простір. 

   У сучасному мінусовому світі конкуруючого імперіалізму наддержав, 

експлуататорської процентної кабали капіталізму, світового панування 

сіонізму і масонства (див. Світове панування) та інших догматично-

ідеологічних примусових систем (див. Догматизм) залишилася лише 

жменька суверенних держав: Німеччина втратила свій суверенітет у 1944/56 

роках (JdF).  

   На противагу цьому, націонал-соціалізм розглядає себе як 

антиімперіалістичний рух за свободу, який хоче і буде боротися і повертати 

свободу арійській расі (див. Арійський) та її народам. Для цього необхідна 

політика націонал-соціалістичного світового руху, яка організовує арійський 

життєвий простір таким чином, щоб білі народи могли жити і розвиватися 

незалежно від капіталістичної світової економіки і вільно від будь-якого 

чужорідного для виду впливу - будь то духовного, політичного, 

економічного, військового або культурного - тобто стати самодостатніми.  

   Тому "Новий фронт" виступає на всіх рівнях життя німців за політику, яка 

робить можливим більшу автаркію, але усвідомлює, що повна автаркія 

німецького народу на території його споконвічного розселення неможлива - 

усвідомлення, яке вже призвело до вимоги пункту 3 щодо достатнього 
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життєвого простору в партійній програмі Націонал-соціалістичної німецької 

робітничої партії.  

 

 Новий фронт хоче досягти мети автаркії шляхом створення Четвертого 

Рейху - як автаркічного вищого порядку. 

 

11 - БУДІВНИЦТВО 
  

  Селянство є найчистішою і найоригінальнішою формою робітничого класу 

- тобто того ставлення до життя, якого націонал-соціалізм вимагає від усіх 

членів народу і яке очікує, що кожен буде виконувати роботу для збереження 

і розвитку виду свого народу, використовуючи всі свої здібності і таланти на 

своєму місці.  

   Не тільки опосередковано, як всі інші верстви національної спільноти, а 

цілком безпосередньо це робить селянин, який своєю працею годує свій 

народ і тим самим створює передумову кожного народного життя. 

   Саме тому націонал-соціалізм бачить в селянстві важливу основу свого 

світогляду і життя, своєї політичної програми і майбутньої націонал-

соціалістичної народної держави (див. Держава). 

   Прагненню до нового, Четвертого Рейху і до достатнього життєвого 

простору служить не в останню чергу самозабезпеченість у продовольчій 

сфері, яка повинна дозволити селянству годувати народ власними силами. 

Самодостатність у продовольстві є частиною бажаної свободи нації та її 

економіки.  

   Для того, щоб німецьке селянство могло виконати своє завдання і всередині 

країни, до прагнення до зовнішнього самозабезпечення приєднується 

прагнення до внутрішньої земельної реформи, пристосованої до 

національних потреб. Тому Націонал-соціалістична німецька робітнича 

партія вимагає в аграрній політиці, згідно з пунктом 17 своєї партійної 

програми, перш за все такої земельної реформи, яка зберігає життєздатним 

здорове селянство як основу національної спільноти, що живе відповідно до 

свого виду і природи. 

  

12 - БІОЛОГІЧНИЙ ГУМАНІЗМ 
  

   Біологічний гуманізм - це наукова теорія пізнання, на якій ґрунтується 

націонал-соціалізм. Він виходить з біологічної реальності людини в її 

оточенні. Біологічний гуманізм визначає людину наступним чином:  

   Людина є самодостатньою природною істотою з біологічною схильністю 
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до творення культури і є життєздатною лише як суспільна істота. 

   Визнати людину природною істотою означає застосувати біологічне 

мислення, природні закони боротьби і відбору, спадковості і диференціації і 

до неї, і до середовища її проживання. Як і всі природні істоти, людина 

підпорядковується законам природи. Однак, на відміну від них, вона здатна 

тимчасово ігнорувати їх і жити всупереч їм, мислити, відчувати і діяти 

всупереч природі.  

   Тому вона є відповідальною за себе, сама вирішує, чи жити їй у злагоді, чи 

всупереч своїй біологічній природі та її законам життя. Але в будь-якому 

випадку вона залишається в кінцевому рахунку залежною від них. Життя 

всупереч законам природи як основи людської спільноти ініціює занепад цієї 

спільноти і в кінцевому підсумку призводить до її загибелі.  

   Здатність людини творити культуру цього анітрохи не змінює: Культура не 

звільняє людину від її біологічної природи. Вона сама є результатом 

біологічної схильності. Людський розум і свобода волі як передумова 

творення культури - це не надприродні дари, а інструменти природи в 

боротьбі за виживання людського роду.  

   Адже людина життєздатна лише як суспільна істота. Тільки спільнота 

робить людину людиною, а отже, робить її життя цінним і осмисленим. 

   З цього визначення випливає мета високої культури відповідно до виду і 

природи, яка не бажає ні простого "повернення до природи", ні виродження 

культурного способу життя у ворожі життю напрямки. Звідси випливає і 

методологія націонал-соціалістичного мислення та отримання знань. Якщо 

виникає певне питання, націонал-соціаліст повинен спочатку задати його 

собі:  

   Чи йдеться про стан речей, який належить до біологічної природи людини, 

чи це культурний феномен? Якщо це проблема біологічної природи людини, 

то доведеться дослідити, за яких обставин ця характеристика розвинулася і 

який біологічний сенс вона мала спочатку, або ж це біологічний феномен 

культурного мінус відбору. Націонал-соціалізм може реагувати на проблеми і 

обставини, що лежать в біологічній природі людини, лише таким чином, щоб 

ці схильності могли розкрити свій первісний біологічний сенс. Більше того, 

він захищає спадковий матеріал ввірених йому людських спільнот 

євгенічними заходами (див. расова гігієна).  

   Націонал-соціалізм реагує на проблеми, що виникають у зв'язку з 

культурним розвитком людини, шляхом навчання людей жити так, щоб це 

сприяло розвитку і в цілому в гармонії з природою, і шляхом нещадної 

боротьби з усіма явищами, що загрожують збереженню і розвитку виду, 

тобто ворожими життю.  
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   Він також може бути нейтральним щодо фактів, які не мають ні 

позитивного, ні негативного впливу. 

   Відповідно до подвійної природи людини як природної істоти з 

біологічною схильністю до творення культури, біологічний гуманізм виділяє 

природні та культурні спільноти в житті людського роду. Найважливішими з 

них є: 

  

Сім'я, народ і раса як природні спільноти. 

  

Männerbund, партія (див. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія), 

нація та імперія як культурні спільноти. 

  

   З цих уявлень біологічного гуманізму випливає мета націонал-соціалізму 

створити Новий порядок, в якому вся культурна діяльність виконує своє 

біологічне призначення - уможливлювати і сприяти виживанню і вищому 

розвитку (збереженню і розвитку видів) відповідних природних 

співтовариств і, таким чином, людського роду в цілому.  

   Це потім призводить до вимог до кожної людини, біологічного імперативу:  

   Дійте так, щоб ваші дії не ставили під загрозу, а сприяли збереженню та 

розвитку виду, до якого ви доленосно належите за своїм народженням!  

   З цього біологічного імперативу розвивається етика ціннісного ідеалізму, 

націонал-соціалізму як ставлення до життя. Ця етика органічно спирається 

на наукові висновки біологічного гуманізму. Разом вони утворюють націонал

-соціалістичний світогляд і життєву позицію. 

 

13 - ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА 

  

   Націонал-соціалізм ґрунтується на етичному фундаменті праці і ставить за 

мету створення соціалістичної народної спільноти (див. Трудівництво, Етика, 

Соціалізм). 

   Селянство також повинно бути наділене повноваженнями і розвивати волю 

до того, щоб зайняти і виконати природне місце і завдання селянина в 

національній спільноті. Цій меті служать вимоги аграрної політики, що 

містяться в пункті 17 партійної програми Націонал-соціалістичної німецької 

робітничої партії. Цей пункт програми з'ясовує також проблему приватної 

власності на землю взагалі. 

   Земля повинна в кінцевому рахунку стати власністю всієї народної общини 

і ніколи не повинна служити без праці і зусиль збагаченню окремих осіб. 

Щоб запобігти цьому, НСДАП вимагає створення правових умов для 
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безоплатної експропріації, за допомогою якої народна громада поверне собі 

власний життєвий простір і власну продовольчу і життєву основу. Ця 

експропріація торкнеться, як правило, всіх тих, хто, не працюючи сам, на 

землі і для землі, отримує від неї доходи. Етично виправданою в 

соціалістичній народній спільноті є лише приватна власність на майно і 

землю для тих, хто власною важкою працею забезпечує прожиток народу - 

саме для селян.  

   Сільська власність на землю зберігається і не тільки приймається 

національною спільнотою, але й всіляко підтримується та заохочується. Вона 

також може передаватися у спадок, щоб міцніше прив'язати селянство до 

землі та зберегти селянський спосіб життя.  

   Однак цьому гарантуванню та сприянню розвитку здорового селянства має 

передувати всебічна земельна реформа, адаптована до національних потреб. 

Це стосується всіх тих, чиї земельні наділи занадто великі для того, щоб 

обробляти їх власними зусиллями, що призводить до нецільового 

використання частини таких наділів шляхом здачі їх в оренду з метою 

отримання легкого і без особливих зусиль доходу. І від цього страждають ті, 

хто сам на землі взагалі не живе і не працює. Ця земля експропріюється і 

роздається новим фермерам, які бажають працювати, а також тим, чиї 

земельні наділи не є достатніми для існування. 

   Отже, програма аграрної політики НСДАП полягає у створенні здорового 

селянства шляхом проведення щедрої земельної реформи, придушення праці 

та отримання без особливих зусиль доходу також на землі і через земельну 

власність, збереження та заохочення селянської приватної власності на 

землю відповідно до національних потреб.  

   Національні потреби також включають в себе максимально можливий 

ступінь самодостатності  

національної спільноти (див. автаркія). 
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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". 
  
  

12. 
  
   У жінки-репортера був дуже сексуальний голос. Коли я нарешті 
познайомився з нею, то з задоволенням побачив, що все інше у неї теж 
непогане. 
   Вона взяла з собою фотографа. Вони зняли окрему кімнату в готелі, 
оскільки хотіли мати гарний "нацистський" фон для фотосесії. Після 
інтерв'ю ми втрьох пішли до "знімальної" кімнати. 
   Коли ми відчинили двері, то побачили посеред кімнати кілька ліжок, 
зсунутих разом. 
   Я повернувся до неї і запитав з прямим обличчям: "А що саме ми тут 
будемо знімати?". 
   ...Через багато років одна французька фотожурналістка орендувала зал для 
"зйомки" зі мною. Менеджер готелю фактично поцікавився у неї, "про які 
знімки" йдеться, пояснивши, що попередній клієнт використовував зал для 
"непристойних фотографій". 
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