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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
 

21 - ДИКТАТУРА 
  
   Серед популярних звинувачень у пропаганді жорстокості, спрямованої 
проти націонал-соціалізму, є твердження, що націонал-соціалістичні партії 
(див. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія) прагнули до 
встановлення диктатури, тобто придушення свободи і використання сили для 
встановлення і підтримки системи правління всупереч волі народу.  
   Захист від пропаганди ворожих звірств не є завданням пропаганди "Нового 
Фронту", а покладається на народну освіту (в рамках партії - навчання).  
   Натомість спільнота "Нового фронту" наступально сповідує неприйняття 
демократії західного типу з її парламентаризмом та націонал-соціалістичної 
революції, з чого має постати держава, яка під керівництвом партії здійснить 
тотальну політичну мобілізацію на всіх рівнях суспільного життя. Це 
призведе до мобілізації всіх сил і енергії народу, що дозволить подолати 
нинішній мінусовий світ і розчистити шлях до Нового порядку. 
   Передумовою для цього є усвідомлення справжньої народної спільності 
(Volksgemeinschaft), з якої тільки й може постати спільність воль нації, що 
стане основою тотальної держави.  
   Таким чином, те, що ворожа звірська пропаганда таврує як диктатуру - 
націонал-соціалістична народна держава в стані тотальної мобілізації - в 
дійсності вимагає вільної і переконаної згоди і лояльності народної маси. Бо 
без цього не мислимі ні фольксгемайншафт, ні нація за націонал-
соціалістичною самооцінкою. Завоювання їх є політичною бойовою місією 
націонал-соціалістичної партії як носія народної волі і авангардної 
організації нації. 
   Але форма правління - навіть якщо вона повністю охоплює, виховує, 
формує і мобілізує народ - яка може спиратися на згоду і лояльність народної 
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маси, не є диктатурою - навіть якщо вона має свої засоби влади!  
   Причому тотальна мобілізація націонал-соціалістичної народної держави є 
не самоціллю, а засобом досягнення мети. Вона робить можливим подолання 
занепаду пануючого мінусового світу, повертає народи арійської раси (див. 
Арійський) до способу життя відповідно до виду і природи, що забезпечує 
збереження і розвиток виду і тим самим реалізує Новий Порядок. Але це 
одночасно і порядок правильно зрозумілої традиції і свободи. 
   Тому "Новий фронт" відкидає звинувачення у прагненні до диктатури і з 
гордістю заявляє про свою підтримку сильної, тотальної націонал-
соціалістичної народної держави, яка тільки і робить можливим і забезпечує 
виживання і вищий розвиток народу відповідно до його виду і природи - і 
таким чином реалізує суверенітет і свободу нації. 
  

22 - ДИСЦИПЛІНА 
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   Дисципліна - внутрішній настрій, якого Націонал-соціалістична партія 
(див. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія) вимагає від усіх 
членів партії і який реалізується у підпорядкуванні партії, її керівникам та 
підлеглим на всіх рівнях (див. Führerprinzip). 
  

Послух - велика чеснота націонал-соціалістичної революції! 
  
   Тому після вимоги віри заповідь послуху є другою серед 10 заповідей 
політичного солдафонства. Всі члени партії, але особливо її політичні 
солдати, підкоряються партії і нікому іншому. Вони роблять це 
беззастережно і з усіх сил - незалежно від того, розуміють вони сенс наказу 
чи ні, незалежно також від того, чи відповідає наказ партії їхнім власним 
бажанням чи ні. Для політичного солдата обов'язок підпорядкування 
доходить до жертвування власним життям: 
  
У того, хто клянеться прапором зі свастикою, не залишається нічого, що 

йому ще належить! 
  
   Націонал-соціаліст хоче підкорятися, щоб мати можливість перемагати. 
Тому не примусова покора кадрів, а дисципліна, народжена вільною волею і 
прозрінням, є націонал-соціалістичним ставленням до життя.  
   Націонал-соціаліст може і повинен мислити самостійно, він має своє 
особисте розуміння націонал-соціалізму, виходячи з якого він повинен 
вносити пропозиції і висловлювати ідеї. Начальник зобов'язаний реагувати 
на такі пропозиції і серйозно ставитися до ідей та пропозицій, або 
реалізовувати їх, або пояснювати, чому вони не можуть бути застосовані 
зараз або таким чином. Обов'язок підпорядкування, тим не менш, є 
безмежним і необмеженим. Але у націонал-соціаліста ніколи не повинно 
виникати відчуття, що він лише "гарматне м'ясо", а не товариш серед 
товаришів, що змовилися заради перемоги, яку може принести тільки віра в 
партію. 
   Найвищим авторитетом є лідер партії. Після слова лідера питання 
вирішується остаточно, і не може бути жодних сумнівів щодо генеральної 
лінії партії. Лише ті, хто навчився так підкорятися, згодом будуть придатні 
бути підлеглими лідера чи самими лідерами. 
  
Тільки той, хто навчився підкорятися, колись зможе віддавати накази! 

  
   Націонал-соціаліст не повинен допускати недисциплінованості у всіх її 
формах ні в собі, ні в своїх товаришах, ні в жодному зі своїх керівних 
товаришів. Партія повинна знову і знову очищатися від людей, які не можуть 
або не хочуть підтримувати дисципліну, щоб вона залишалася революційною 
бойовою спільнотою і не вироджувалася в буржуазний свинарник. 
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   Після революції необмежена і безумовна дисципліна, якої націонал-
соціалізм навчає спочатку своїх партійних товаришів, а потім і всіх 
фольксгеноссен, робить можливою тотальну політичну мобілізацію націонал
-соціалістичної народної держави (див. Держава) і таким чином створює 
умови для реалізації Нового порядку. 
  

23 - ДОГМАТИЗМ 
  
   У духовній боротьбі за майбутнє людини слід чітко розрізняти ідеологію і 
світогляд.  
   Ідеології пояснюють світ і при цьому формують більш-менш логічну 
структуру мислення, засновану на переконаннях - догмах. Це породжує 
догматизм, який засліплює людей, що перебувають під його впливом, на 
різноманітність, суперечливість і складність дійсності (див. також 
диференціація), оскільки вони бачать світ вже не таким, яким він є, а таким, 
яким він повинен бути згідно з їхніми переконаннями. Чим потужнішою стає 
така догматична ідеологія, тим гірші її наслідки:  
   Він намагається зґвалтувати дійсність і насильно пристосувати її до свого 
світогляду. Догматизм ніколи не вчиться у дійсності, а намагається її 
придушити, зігнути і придушити, щоб потім замінити її своїми догмами. 
Догматизм суперечить природі і ворожий життю, відчужує людину від 
дійсності, а відтак і від природи та її біологічних законів життя. Він сприяє і 
є причиною занепаду людських спільнот. 
   Всі ідеології - наприклад, християнство, психоаналіз, марксизм - засновані 
на догматизмі, але так само як і державні або культурні системи і ставлення 
до життя, які, хоча і відмовляються від формування замкнутого світогляду, 
але засновані на переконаннях, що суперечать природі - наприклад, рівність 
всіх людей, індивідуалізм, "права людини", заперечення того, що людина 
підпорядкована законам природи і визначається своєю біологічною 
структурою. Так само догматичними і ворожими до життя є, наприклад, 
лібералізм, капіталізм, демократія, парламентаризм тощо.  
   На відміну від них, світогляд визнає реальність і тому будує свій світогляд 
не на догмах, а на прозріннях, які випливають із законів природи, 
відповідають людській природі і повинні підтверджувати себе в дійсності. 
Світогляд бажає і здатен вчитися, розвиватися і, якщо потрібно, виправляти 
себе, коли він помилився. Він утворює "відкриту систему" мислення на 
відміну від "закритої системи" ідеології. Світогляд - це відкрита система 
мислення, яка допомагає людині орієнтуватися в дійсності і розвиватися 
вище в ній і за її законами життя. 
   Націонал-соціалізм - це світогляд, а не ідеологія. Його духовною основою є 
не догматизм, а наукова гносеологія біологічного гуманізму.  
   Проте, догматизм з його обіцянками абсолютних визначеностей віри і 
нібито безсуперечливих, замкнутих систем мислення, які все пояснюють, є 
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великою спокусою, якій можуть піддатися навіть націонал-соціалісти, але 
при цьому вони спотворюють націонал-соціалізм і спричиняють духовну 
дегенерацію.  
   Саме тому боротьба з догматизмом є важливою частиною націонал-
соціалістичної революції і передумовою реалізації Нового порядку. 
   Головним оплотом націонал-соціалізму в його боротьбі з догматичними 
виродженнями є Штурм-Абтейлунг Націонал-соціалістичної німецької 
робітничої партії (SA НСДАП), завдяки своєму вільному, відкритому духу і 
своїй позиції політичного солдата, ворожого до будь-якого дріб'язкового 
сектантства, моралізму (див. також мораль) і будь-якої помилкової 
впевненості.  
   Націонал-соціаліст черпає свою безпеку і віру не з догм, а з законів життя і 
знання власної природи. 
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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". 
  
  

15. 
  
   Одного спекотного літнього дня я сидів за столом чергового офіцера при 
відчинених вхідних дверях і читав якусь нацистську літературу. Я випадково 
підняв погляд і краєм ока побачив цю велику чорну голову з недбало 
розтуленими губами, великими круглими очима і афро, що нагадувало 
зачіску Бака Уїта зі старого комедійного серіалу "Наша банда". 
   Тому, не роблячи різких рухів, я вирішив, що або я можу взяти старий 38-й 
калібр і направити на нього, або встати і погнатися за привидом на схід, до 
Блектауна. Замість цього я подумав, що дійсно налякаю його до смерті; я 
натиснув вимикач під столом чергового офіцера, який увімкнув тривогу. 
Саме тоді, коли Чорний все ще добре роздивлявся внутрішню частину 
Рокуелл Холу, пролунала сирена! І так само, як і в старому фільмі "Крок і 
принеси", цей чорний, високо підстрибуючи, зник за долю секунди. Коли я 
виглянув через парадні двері на вулицю 71st , я присягаюся, що бачив дим, 
який виходив з-за п'ят цього чорного, коли він мчав у напрямку Вестерн 
Авеню. 
  

  
16. 

  
   Коли ми відповідали на телефонні дзвінки в Рокуелл-Холі, ми отримували 
всілякі дивні дзвінки - від погроз про замінування до людей, які дзвонили 
нам і просили про допомогу, тому що вони не могли отримати її в 
поліцейському відділку. Але один дзвінок, який мені запам'ятався, - це коли 
негр зателефонував дуже засмучений з приводу однієї з наших гарячих ліній 
для білих! І він сказав: "Вам краще звільнити того бідолашного 
чорношкірого, якого ви тримаєте в підвалі Рокуелл Холу".  
   Той, хто телефонував, мав на увазі гарячу лінію Білої влади, яку ми 
проводили за участю одного з наших штурмовиків, який імітував 
чорношкірого на ім'я Сухий лід Вашингтон, та іншого штурмовика Джонні 
Вайта, де Сухий лід вислизав зі своєї клітки, до якої ми прикували його в 
нашому підвалі, і він телефонував на гарячу лінію, а штурмовик Джонні 
Вайт входив ближче до кінця і ловив Сухого льоду, коли той вислизав з 
клітки, щоб передати повідомлення. Джонні Вайт казав: "Повертайся до 
своєї клітки, Сухий Айс.  Ти знаєш, що ви, чорні, не повинні робити гарячі 
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лінії для білих!" 
   Тоді у нас було чотири "гарячі лінії". Співробітник телефонної компанії 
сказав, що на наші гарячі лінії телефонували найчастіше в усьому місті. 
Дзвонили навіть чорношкірі. 
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