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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

17 - ЗАХИСТ 
  
   Біологічний гуманізм, як наукова епістемологія націонал-соціалізму, 
визначає людину як самовідповідальну природну істоту з біологічною 
схильністю до творення культури, яка є життєздатною лише як суспільна 
істота.  
   Як природна істота, людина, як і все живе, підпорядковується законам 
природи: Спадковість, диференціація і боротьба за існування з її відбором і 
вимиранням - назвемо лише найважливіші з них.  
   Для ще багато в чому несвідомої первісної людини таке життя і виживання 
в природі і з природою ще цілком природне. Але людина несе в собі і 
біологічну схильність до творення культури, яка, як і всі біологічні 
схильності всіх живих істот, служить лише одній меті: збереженню і 
розвитку виду - тобто виживанню і вищому розвитку виду. Ця схильність 
людини стає історично потужною з відмовою від життя збирача і мисливця і, 
пов'язаним з цим, переходом до осілої селянської культури (див. також 
Селянство). Вона розгортається в чоловічих союзах жерців і воїнів (див. 
Солдатство), які роблять можливим встановлення монархії, як первісної 
форми держави. Цими шляхами розвивалася культура аріїв. Однак, як і 
кожній культурі, арійській постійно загрожує небезпека занепаду. 
   Занепад починається, як тільки розвиток культури відривається від свого 
призначення як допомоги в збереженні і розвитку виду, стає самостійним і 
тим самим вступає в протиріччя з життям і законами природи. Таким чином, 
занепад призводить до загибелі культури, а здебільшого і людей, які її 
підтримують.   
 Як тільки культура і природа вступають в протиріччя, настає декаданс і 
викликає спочатку повільний і непомітний, потім постійно прискорюється 
процес розпаду, який закінчується занепадом даної культури і часто 
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загибеллю народу (див. також народ).  
   У більш вузькому сенсі під декадансом розуміють завершальну стадію 
занепаду культури. Для нього характерні такі ознаки: 
  
Матеріалізм як панівний спосіб життя; 
Ціннісний релятивізм; 
Гендерне вирівнювання (див. Жіночий рух); 
Зниження народжуваності; 
Неправильна генетика; 
  
   Через цю останню стадію занепаду ламається воля до життя народу, і тому 
він, як правило, не переживає знищення своєї культури. 
   У сьогоднішньому мінусовому світі панує американізм, який став 
всесвітньою рушійною силою занепаду в сьогоденні. Він загрожує всім 
расам, народам і культурам, так що вперше в історії все людство опинилося 
під загрозою занепаду і його наслідків. 
   З іншого боку, у сфері арійської раси націонал-соціалізм, як спадкоємець 
ідеалістично сформованої традиції білої людини (див. також ціннісний 
ідеалізм), формує опір.  
   Націонал-соціалістична партія (див. Націонал-соціалістична німецька 
робітнича партія) зміцнює волю до життя народу через культурну 
революцію, усуває основи пануючого мінусового світу через владно-
політичну революцію, забезпечує суворе виконання расової гігієни через 
расові закони, повертає всі культурні прояви життя на службу збереженню і 
розвитку виду, і таким чином долає занепад шляхом встановлення Нового 
порядку. 
  

18 - ДЕМОКРАТІЯ 
  
   Державна форма сучасної демократії є результатом революції 
Просвітництва. Її прихильники розуміють і вихваляють її як народовладдя, за 
якого суверенітет держави належить вже не правителю, як це було за 
монархії, а народу. 
   Проблема демократії полягає в тому, як зробити волю народу видимою і 
вираженою, якою мірою вона повинна або може бути піддана будь-яким 
обмеженням і/або прив'язана до вищих цінностей, чи є вона абсолютною і 
необмеженою. Різні відповіді на ці питання породжують дуже різні форми 
демократії. 
   Демократія західного типу, поєднавшись з лібералізмом у парламентаризмі, 
стає жертвою ціннісного занепаду (див. ціннісний релятивізм) і матеріалізму, 
оскільки воля і рішучість фрагментуються, а держава стає здобиччю груп 
інтересів, зацікавлених виключно у своїх егоїстичних цілях і власному 
добробуті.  
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   Демократія східного типу (народна демократія) пов'язує народний 
суверенітет з керівною роллю комуністичної партії та нібито науковою 
ідеологією марксизму. 
   Однак жодна форма демократії не здатна вирішити проблеми сьогодення і 
майбутнього та забезпечити виживання, а то й вищий розвиток людських 
спільнот, оскільки всі вони через свій догматизм невірно оцінюють 
реальність людини, її біологічну природу, а також життя та його закони. 
Основна проблема арійської раси (див. Арійці) - занепадництво - не 
долається, а загострюється.  
   Особливо це стосується західної демократії, яка, як і соціально-економічна 
форма - ліберальний капіталізм, з якою її зазвичай асоціюють, на практиці 
призвела до матеріалістичного і занепадницького мінус-світу сьогодення - а 
отже, до історичного банкрутства буржуазії. Останньою стадією занепаду 
цього розвитку є американізм. 
   З цих причин націонал-соціалізм відкидає демократію та ідею народного 
суверенітету і визнає сувереном лише націю, носієм волі якої є націонал-
соціалістична партія (див. Націонал-соціалістична робітнича партія 
Німеччини). Єдине, що об'єднує націонал-соціалізм з демократією західного 
типу, - це рішучість використовувати її механізми для здійснення легальної 
революції через участь у партійній боротьбі, а також переконання, що новий 
порядок не може бути побудований на примусі, а вимагає згоди народних 
мас. Саме тому націонал-соціалістична партія шукає згоди більшості в 
демократії, щоб скасувати демократію і встановити націонал-соціалістичну 
народну державу. 

 

19 - НІМЕЧЧИНА 
  
   Німеччина - ареал розселення замкнутого в центрі Європи німецького 
народу. Німці є ядром германської сім'ї народів (див. Германські народи). 
   Сучасна Німеччина складається з трьох штучних держав, створених 
державами-переможницями у Другій світовій війні, - ФРН, НДР та ФР 
Австрія, які не можуть вважатися справжніми державами, оскільки ФРН та 
НДР не мають жодного суверенітету, а Австрія позбавлена права на 
самовизначення своїм державним договором (заборона аншлюсу).  
   Інші частини Німеччини в різний час відійшли до сусідніх держав на 
півночі, заході і півдні (Північний Шлезвіг - до Данії, Еупен-Мальмеді - до 
Бельгії, Ельзас-Лотарингія - до Франції і Південний Тіроль - до Італії). 
Нарешті, територія давнього розселення німців включає в себе, навіть якщо 
більшість німців там були вигнані після війни, відокремлені східні території 
Німецької імперії, які окуповані і управляються росіянами, поляками і 
чехами. 
   Цей опис роз'єднаності і гноблення Німеччини чітко вказує на необхідність 
німецького націоналізму, який відновить свободу і суверенітет німецького 
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народу, об'єднає всю Німеччину в одну націю і зробить її основою 
прийдешнього Четвертого Рейху. 
   Втіленням цього німецького націоналізму є Націонал-соціалістична 
німецька робітнича партія, як виразник волі німецького народу. 

 

20 - ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
  
   Біологічний гуманізм, як наукова теорія пізнання націонал-соціалізму, 
прагне до пізнання природи та її законів життя і переносить їх на суспільне 
життя арійської людини (див. Арій), з метою створення шляхом біологічного 
мислення і біополітичної дії передумови для збереження і розвитку арійської 
раси.  
   Найважливішими з цих законів життя є спадковість, диференціація і 
боротьба за існування з її відбором і знищенням.  
   У той час як спадковість являє собою статичний елемент життя, який 
політично переважає в традиційних спільнотах (див. традиція) і реалізується 
в монархії, дворянстві і кастовому або спадковому класовому суспільстві, 
диференціація виступає динамічним елементом життя.  
   Передача спадкового матеріалу ніколи не відбувається у вигляді точної 
копії, а як постійне оновлення і з постійними невеликими змінами, 
викликаними мутаціями і пристосуванням до мінливих умов життя. Якщо 
вони виправдовують себе в боротьбі за життя, то стабілізуються генетично і 
можуть, нарешті, збільшуватися аж до виникнення нових видів і форм життя. 
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Так виникло і розвивається нескінченне розмаїття життя, яке виражається у 
людини насамперед у расах, народах і племенах. 
   Ось чому догматизм рівності всіх людей, який характеризує більшість 
панівних сьогодні ідеологій, такий ворожий життю.  
   Там, де вона дійсно утверджується, це може призвести лише до зубожіння і 
стандартизації - до стандартизованої масової людини, як це характеризує 
образ людини передусім ліберального капіталізму і марксизму.  
   Націонал-соціалізм, навпаки, визнає різноманітність життя і захищає 
спадковий матеріал від змішування, стандартизації та біологічного зубожіння 
за допомогою расових законів і расової гігієни. Таким чином, він переносить 
життєвий закон диференціації на суспільне життя арійської раси, створює 
умови для расового виживання і для вищого розвитку відповідно до виду і 
природи, і таким чином стає організованою волею до життя арійців. 
   У новому ладі, завойованому націонал-соціалістичною революцією, 
арійська спільнота народів розквітне як передова цивілізація, яка віддасть 
належне різноманітності життя і дасть можливість кожному расовому 
товаришеві, кожній арійській людині і арійській расі в цілому вільно жити і 
розвиватися відповідно до своєї біологічної природи. Це вища форма і єдине 
природне розуміння свободи. 
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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". 
  
  

14. 
  
   Одного дня, коли я сидів за столом чергового офіцера в Рокуелл-Холі в 
Чикаго, я почув стукіт у двері. Я відчинив двері. На мій превеликий подив, 
там стояв екскурсовод з десятком людей з відвислими від подиву щелепами, 
бо вони ніколи не думали, що побачать щось подібне до Рокуелл-холу або 
нацистського штурмовика, який відчиняє двері в повному парадному 
обмундируванні. Тому, коли екскурсовод запитав мене, чи можна їм зайти, я 
відповів, що так, звичайно, заходьте. Коли вони зайшли до зали для 
зустрічей, я вручив кожному з них націонал-соціалістичну літературу і 
відповів на такі питання, як "Ви справжній нацист?" і "Чи був німецький 
штурмовик нацистом?". " і "Чи труїли німецькі нацисти євреїв газом?". 
   В кінці черги стояв маленький єврей, одягнений у квітчасту сорочку з 
якимись блювотно-зеленими картатими штанами, білим ременем і 
черевиками. Коли він подивився на мене, я зробив йому "лихе око", якого 
мене навчив мій товариш Макс. Єврей пройшов повз мене і пробурмотів 
щось про Голокост. Я відповів: "Та його ніколи не було! "Тоді єврей почав 
розповідати решті людей, що ми були вбивцями. 
   В цей час один з наших офіцерів зайшов до зали засідань. Нас в той день 
було кілька чоловік, які в підсобці робили футболки "Білої влади". Так от, 
цей єврей почав вити про "голокост". Коли я розвернувся, мій старший 
офіцер схопив єврея за комір і за пояс і викинув його за двері на вулицю 71st . 
Решта учасників екскурсії вийшли слідом за ним, а я тримав двері 
відчиненими, кажучи їм, щоб вони обов'язково прийшли на п'ятничну 
вечірню зустріч. 
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