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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
 

14 - АЛЬЯНСНА ПОЛІТИКА 
  

   Зважаючи на велику слабкість націонал-соціалізму нової генерації, у 

порівнянні з історичним націонал-соціалізмом Націонал-соціалістичної 

німецької робітничої партії, тактика політичної роботи націонал-соціалістів у 

Німеччині сьогодні повинна йти всіма шляхами для охоплення мас і 

завоювання впливу на них.  

   З цієї причини фронтові організації Нового фронту розробляють продуману 

союзницьку політику. При цьому, однак, Новий фронт, незважаючи на всю 

тактичну гнучкість, дотримується двох принципів роботи націонал-

соціалістичної партії, встановлених лідером НСДАП Адольфом Гітлером у 

1934/45 рр. на тодішньому з'їзді рейхспівробітників партії: 

  

 Націонал-соціалістична партія повинна бути справжньою партією 

Weltanschauung. 

 

 Націонал-соціалістична партія прагне до тотальної і необмеженої 

влади в державі. 

  

   Для націонал-соціалістів не існує компромісів за жодним з цих принципів. 

Тому союзницька політика "Нового фронту" завжди і за будь-яких обставин 

складається з трьох послідовних кроків: 

  

1.  визнання: Націонал-соціалісти завжди повинні бути там, де народ з 

якихось причин незадоволений, вони повинні сприяти створенню там 
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настроїв до бунту і, нарешті, до революції, і для цього вони вступають 

в масові організації або самі створюють деякі з них. Як правило, вони 

не зможуть бути націонал-соціалістичними, кадрам "Нового фронту" 

достатньо, щоб вони висловлювали і посилювали невдоволення. 

Головне, щоб вони не йшли у відверте протиріччя з ідеологічними 

цілями і були готові визнати націонал-соціалістів союзниками і 

соратниками по боротьбі. Натомість "Новий фронт" може піти на 

значні зовнішні поступки, адже нацистська заборона буде тим більш 

крихкою, чим більше фольксгеноссен і груп визнаватимуть націонал-

соціалізм нової генерації як політичну силу і партнера по альянсу. 

2.  верховенство: Новий фронт ніколи не повинен зупинятися на 

досягнутому визнанні в якості політичного союзника. Як тільки це 

буде забезпечено, його підготовлені кадри повинні прагнути завоювати 

політичне панування в масових організаціях. Це буде зроблено через 

невтомну і зразкову відданість як активістів, що також завоює 

захоплення і схвалення не-націонал-соціалістів і для чого націонал-

соціалістичні кадри особливо придатні через їх етику політичного 

солдата. Більше того, верховенство має бути завойоване шляхом 

зайняття найважливіших - хоча і не завжди видимих - функціональних 

посад, що забезпечить вплив на членські списки, публічність та 

фінанси. 

3.  контроль: Як тільки домінування забезпечено, націонал-соціалістичні 

кадри беруть під повний контроль масові організації, які таким чином 

офіційно стають підрозділами Нового Фронту і майбутньої НСДАП, 

відкрито визнаючи і активно просуваючи свої претензії на політичне 

лідерство. 

  

   Така політика альянсу можлива лише тоді, коли кадри характеризуються 

тотальною дисципліною і виконують кожен тактичний маневр, навіть якщо 

вони його не розуміють і йому не можна спочатку відкрито пояснити, і 

завжди залишаються надійним знаряддям керівництва (див. Führerprinzip). 

  

15 - ГРОМАДЯНСТВО 
  

   Революція Просвітництва замінила провідну роль дворянства і духовенства 

на панування буржуазії. Як наслідок, громадянин став моделлю західного 

типу демократії та домінуючим типом людини в соціально-економічній 

формі ліберального капіталізму, які виникли з духу Просвітництва. 

   Але якщо останні розуміли поняття громадянина як ідеальний образ 
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вільної, самостійної і відповідальної особистості, то дійсність дуже швидко 

довела, що такий індивідуалізм може призвести лише до грубого 

матеріалізму і що громадянином насправді є лише та людина, яка хоче 

заробляти, а не служити, яка ставить свій добробут вище добробуту громади 

і хоче бачити себе центром світу. Його комфорт, його вузьколоба мораль, 

його рівень життя мають бути мірилом життя і центром зусиль держави. На 

цьому воля громадянина вичерпується. Сьогоднішній матеріалістичний 

мінусовий світ виник з цього духу. 

   Тому націонал-соціалізм розуміє буржуазію як людський образ 

матеріалізму, який він долає через етику робітничого класу. 

  

"Світ громадянина поступається місцем світу працівника". 

  

   Це є важливою передумовою подолання занепаду через націонал-

соціалістичну революцію. 

   Якщо буржуазія в Німеччині вже після Першої світової війни історично 

віджила своє і була відтіснена захопленням влади Націонал-соціалістичною 

робітничою партією Німеччини, хоча, на жаль, і не подолана остаточно, то 

після Другої світової війни вона була повернута до влади західними 

державами-переможницями у ФРН і з того часу домінує у суспільно-

державному житті та характері німецького народу.  

   Німецька буржуазія, яка з 1945/56 рр. додатково вступила в союз з 

американізмом, таким чином остаточно стала чумою німецького 

національного організму, одужання якого можливе лише шляхом її повного 

подолання.  

У політичному плані це відбувається із захопленням влади націонал-

соціалістичною партією, а в культурному - через боротьбу фолькістської 

культурної революції. 

 

16 - ХРИСТИЯНСТВО 
  

   Як світогляд біологічного гуманізму, націонал-соціалізм спирається на 

реальність життя, визначену природними законами. Для нього, отже, людина 

і раса знаходяться в центрі всіх думок, почуттів і дій. Всі без винятку 

вираження і прояви людського життя є результатом біологічної природи 

людини і, отже, її расової та етнічної приналежності, і вони мають сенс і 

цінність тільки в тому випадку, якщо служать збереженню і розвитку виду!  

   На цьому тлі слід оцінювати і питання релігії. Націонал-соціалістичний 

світогляд містить етику ціннісного ідеалізму, але є релігійно толерантним. 
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Він не вимагає релігійних послань і форм, але залишає кожному 

громадянину свободу віросповідання. Єдиним обмеженням є мета 

збереження і розвитку виду, яка зобов'язує всіх і вся, а тому не може бути 

допущена жодна релігійна спільнота, яка суперечить цій меті. Відповідно, 

націонал-соціалізм також розрізняє позитивне християнство від негативного. 

   Християнство здійснило першу в історії Європи справжню революцію і 

призвело до тотальної переоцінки всіх цінностей, на той час ще багато в 

чому традиційних порядків античного світу (див. традиція). Негативним 

моментом було те, що в європейську культуру проникло мислення і почуття 

іудаїзму, з усім його догматизмом і фанатизмом. Це негативне, іудаїзоване 

християнство мало руйнівні наслідки, стало головним чинником 

європейського занепаду, як це особливо довів Ф. Ніцше, і загрожувало тим 

самим збереженню виду і розвитку виду арійської людини (див. Арійський).  

   Однак існує також позитивне, неіудаїзоване християнство, яке 

пристосувалося до почуттів і цінностей арійської людини, містить у своїй 

думці про "любов до ближнього" (Volksgenossen) релігійне обґрунтування 

фольксгемейншафт і фольксдойче-соціалізму і, таким чином, позитивно 

впливає на збереження і розвиток виду. Заповідь любові позитивного 

християнства, що розуміється відповідно до виду і природи, відповідає 

саморозумінню націонал-соціалізму як зв'язку любові і взаєморозуміння між 

фольксгеноссенами. 

   Німеччина була християнською від початку своєї історії. Це не може бути 

змінено політичним рухом - так би мовити, вольовим рішенням - без нового і 

небезпечного розколу в мисленні і почуттях народних товаришів. Націонал-

соціалістична робітнича партія Німеччини свідомо залишає відкритим 

питання про те, чи потрібна німецькому народові також волькістсько-

релігійна, нехристиянська реформація. Але це в жодному разі не може бути 

завданням політичної партії, до якої, незалежно від релігійних сповідань, 

можуть і повинні приєднатися всі члени народу, які відчувають збереження і 

розвиток свого роду як найвищу цінність.  

   Тому в пункті 24 своєї партійної програми НСДАП вимагає свободи всіх 

релігійних конфесій, якщо вони не спрямовані проти народу і держави 

німців, бореться з єврейсько-матеріалістичною бездуховністю сучасного 

мінусового світу і як організація сповідує позитивне християнство, заповідь 

любові якого відповідає вирішальній етичній заповіді націонал-соціалізму і, 

таким чином, фундаменту прийдешнього Нового порядку, як це закладено як 

наріжний камінь в партійну програму НСДАП: 

  

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ПОНАД ОСОБИСТИЙ! 
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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". 
  
  

13. 
  
   Шлезвіг-Гольштейн - досить "нацистська" провінція. Навіть маючи поліцію 
на хвості, я час від часу заглядав на публічні зібрання легальних 
націоналістичних груп, які відвідували люди нашого типу. Звичайно, першим 
заходив товариш, щоб перевірити, як там справи, і я не затримувався 
надовго. 
   Одного разу я заскочив на різдвяну вечірку провінційної поліції, на якій 
були присутні кілька сотень людей.  
   Мій "охоронець" мав зріст 6 футів 6 дюймів, вагу 240 фунтів і вираз 
обличчя: "Тепер я можу їх вбити, бос?".  Він вирішив вийти на вулицю 
покурити, де незабаром побачив ще одного товариша, який щойно прибув. 
(Останній товариш, до речі, назвав свого сина "Адольфом"). 
   "Привіт, як справи, - привітався з новачком мій охоронець.  
   "До мене додому приходила поліція. Вони шукали Герхарда". 
   "Щось з'ясували?" 
   "Ні, я сказав, що не знаю, де він. До речі, а ви не знаєте, де він?" 
   "Так, він всередині, п'є каву". 
   На його обличчі з'явився здивований вираз. Жарт? Але ні, він увійшов до 
зали, знайшов мене і зі сміхом розповів про те, що сталося. 
   Невдовзі до мого крісла підійшов чоловік і запитав: "Ви не Герхард Лаук?". 
   Посилаючись на дещо неточну - або, принаймні, передчасну - газетну 
статтю, я відповів: "Ні, я читав у газеті, що його депортували". 
   ...Власне, я переховувався від поліції ще місяць, за цей час організував 
контрабандне переправлення агітаційних матеріалів до Німеччини. Тоді я 
вирішив піти з розмахом: Я оголосив, що збираюся виступити з промовою 
під назвою "Чому я не визнаю рішення про свою депортацію!". Поліція не 
очікувала, що я дійсно з'явлюся, тому відправила до зали засідань лише 
кілька чоловік. Але я прийшов. Насправді, у мене було більше чоловіків, ніж 
у них - більші хлопці. Мій найбільший хлопець вивищувався над їхнім 
найбільшим чоловіком, який явно виглядав наляканим. Мій хлопець просто 
подивився на нього так: "Тепер я можу його вбити, босе". Вони не 
заарештували мене, вони попросили мене пройти з ними. 
   У поліцейському відділку я пред'явив свій квиток на літак і пояснив, що 
через тридцять хвилин повинен встигнути на поїзд, щоб встигнути на свій 
рейс. До залізничного вокзалу Гамбурга мене супроводжував поліцейський 
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ескорт... але від Гамбурга до аеропорту Люксембурга я їхав один! Коли 
комуністи дізналися про це, вони опублікували статтю, в якій стверджували, 
що "фашистська німецька поліція" дозволила мені, "злісному нацисту", 
втекти; вони навіть попередили, що я все ще блукаю Німеччиною! Читаючи 
цю статтю через багато тижнів у Лінкольні, я ще раз посміявся за рахунок 
ворога.  
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