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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

24 - ДОХОДИ 
  
   Базовими ідеями волькіш-соціалізму і заснованого на ньому економічного 
ладу корпоративізму є рівність прав і обов'язків усіх національних 
товаришів, відповідно до етики праці, і справедливість згідно з керівним 
принципом прусськості "кожному своє" - саме тому волькіш-соціалізм в 
Німеччині часто називають "прусським соціалізмом".  
   Ставлення націонал-соціалізму до характеру і розмірів особистих доходів 
фольксгеноссе випливає з цих двох принципів: 
   Люди не рівні, а різні за вдачею, інтересами, готовністю до діяльності. 
Вони відрізняються за статтю, характером і типом особи (див. також 
диференціація). Відповідно, дохід не може і не повинен бути однаковим для 
всіх, а має справедливо винагороджувати конкретні результати діяльності 
особи для національної спільноти. 
   Для того, щоб не існувало і не виникало знову різких класових меж з 
небезпекою класової боротьби, яка б розривала національну спільноту і 
унеможливлювала її, повинні бути встановлені зверху і знизу межі доходів, 
які не можна ні перевищувати, ні опускатися нижче них. 
   Розмір доходу фольксгеноссена не залежить від того, чи є він керівником 
або різноробочим, чи має він кращу або гіршу шкільну освіту, чи навіть 
походить з багатої або бідної сім'ї, а виключно від того, скільки він вносить 
на своєму місці і відповідно до своїх здібностей внеску в народну громаду, і 
наскільки значущою для неї є відповідальність і важливість його роботи. По 
суті:  
   Будь-яка добре виконана робота, що відповідає власним здібностям і 
можливостям, є важливою для національної спільноти, справедливо 
винагороджується і однаково поважається. 
   Особистий дохід повинен надходити виключно від власної праці. Будь-який 
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дохід без праці чи зусиль (процентні доходи, рента, оренда, спадщина за 
винятком особистих сувенірів тощо) виключається, як цього вимагає і пункт 
11 партійної програми Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. 
У націонал-соціалізмі працює тільки людина і отримує за це справедливу 
винагороду. Його дохід відповідає його особистій продуктивності. Його 
приватний дохід є плодом його праці. Цим остаточно долається капіталізм, 
який ґрунтується на збоченій ідеї, що гроші теж можуть "працювати" і таким 
чином забезпечувати своєму власникові дохід без праці і зусиль (див. також 
кабала відсотка). 
   Націонал-соціалістична Народна спілка, однак, базується на етиці праці, а 
не на підпорядкуванні владі грошей. 
  

25 - ЕЛІТА 
  
   Як світогляд біологічного гуманізму, націонал-соціалізм виходить з того, 
що реальність життя визначається природними законами. 
   Поряд зі спадковістю та диференціацією, відбір у боротьбі за існування є 
найважливішим законом природи для кожної форми життя.  
   Відбір відсіює все, що не пристосоване до життя, рухає еволюцію вперед і 
таким чином забезпечує збереження і розвиток видів. 
   Ці закони життя поширюються і на народи і раси людської форми життя - з 
тією різницею, що свобода волі дозволяє людині жити тимчасово всупереч 
законам природи, викликаючи тим самим занепад і ставлячи під загрозу 
виживання свого виду. 
   У боротьбі за збереження і розвиток виду раси і народів арійців націонал-
соціалістичний світовий рух зі своїми партіями прагне тому, як носії волі 
народів, наповнити всіх людей і товаришів по расі волею жити і діяти 
відповідно до виду і природи. Це включає в себе заходи расової гігієни, а 
також волю до спільноти (див. соціалізм), з одного боку, і, з іншого боку, до 
формування еліти в усіх спільнотах людей-товаришів. Цьому формуванню 
еліти має служити тотальна держава, народжена на основі націонал-
соціалістичної революції, яка врешті-решт призводить до Нового порядку.  
   У цьому сенсі націонал-соціалістична партія виховує у всіх фольксгеноссе 
- і особливо у молоді - ідею спільності та формування еліт на всіх рівнях 
національного та індивідуального життя. У ФРН це відображено у пункті 20 
партійної програми Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. 
   Виховання еліти відбувається безвідносно до класу, статків, походження і 
професії, виключно на основі таланту і працездатності - і з самого раннього 
юнацького віку. Для цього після революції партією і державою створюються 
елітні школи, в яких за принципами фюрерпринципу виховується völkisch 
еліта.  
Але формування цієї еліти починається вже в період боротьби. Сама партія в 
умовах опору занепаду правлячого мінусового світу, а також переслідувань з 
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боку політичних опонентів і в боротьбі за революцію і Новий порядок 
формує бойову еліту шляхом кадрового формування (див. також Кадри). 
  

26 - ЕЛІТНА ПІДГОТОВКА 
  
   Біологічний гуманізм, як наукова теорія пізнання націонал-соціалізму, 
прагне до пізнання законів життя. Як політична сила, націонал-соціалістична 
партія потім на основі цих законів формує дійсність життя народу, характер і 
форму національної держави.  
   Одним з найважливіших законів життя, крім спадковості і диференціації, є 
боротьба за існування, яка в природі веде до відбору кращих і найбільш 
здатних до життя і до знищення неповноцінних і непридатних до життя. В 
умовах культурного розвитку і при постійній небезпеці занепаду цей закон 
життя, який робить можливим збереження виду і розвиток виду, в людині 
поставлений під загрозу штучним мінусовим відбором (див. також 
Унтерменш). У межах арійської раси (див. Арій) цей хибний розвиток далеко 
просунувся. 
   Тому націонал-соціалістичний світовий рух, як організована воля до життя 
арійської раси, вимагає різкого відбору і формування еліти на всіх рівнях 
національного, расового та індивідуального життя, з метою повернення до 
культури, що відповідає виду і природі.  
   Ці цілі можна знову ж таки знайти в партійних програмах націонал-
соціалістичних партій, кожна з яких прагне виховати еліту в своєму народі.  
   У період боротьби це відбувається насамперед через вимоги самої 
революційної боротьби, яка продукує войовничу еліту. Після революції 
формується державна еліта на всіх рівнях - в рамках тотальної мобілізації 
націонал-соціалістичної народної держави. Формування еліти, природно, 
відбувається з акцентом на зростаючу чоловічу молодь, яка таким чином стає 
гарантом походу до Нового порядку. 
   У партійній програмі Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини 
освітня політика викладена у пункті 20. Згідно з ним, кожен обдарований 
хлопчик, незалежно від статусу, походження і статків його батьків, має бути 
підтриманий державою, щоб виростала справді народна, а не класова еліта. 
Той, хто має талант і здібності в певній галузі, повинен заохочуватися в ній, 
щоб усі здібності народних товаришів могли бути використані на благо 
національної спільноти, а сама зростаюча молодь формувалася в людей, які 
дозрівають до втілення найвищої цінності раси та особистості, як того 
вимагав колись фюрер у "Майн кампф". 
   Цій меті слугують і елітні школи Націонал-соціалістичної народної 
держави, як вони існували в Третьому Рейху зі школами НСДАП (відомими 
як "Наполеон") та школами Адольфа Гітлера і мали увінчатися орденськими 
замками та Вищою партійною школою. 
   Ідейна спільність "Нового фронту" підхоплює вимоги партійної програми, 
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а також конкретні плани Третього рейху. Після революції він прагне до 
утвердження: 
  
"Nationalpolitische Erziehungsanstalten" (NPEA) як елітні школи для хлопчиків 
з 10 років для підготовки професійної еліти для федеральної держави; 
  
"Школи Адольфа Гітлера" як елітні школи для хлопчиків з 14 років, які 
виявляють особливий інтерес та ентузіазм до націонал-соціалізму, для 
виховання одночасно професійної, політичної та бойової еліти для партії; 
  
Орденські замки для підготовки нижчого і середнього керівного корпусу 
партії та її філій (див. також Фюрерпринціп); 
  
вища партійна школа для підготовки вищого керівного корпусу партії у 
формі академії життєвого і державного лідерства; 
  
а також безліч інших шкільних та освітніх закладів, які на всіх рівнях 
слугують бажаній елітній освіті і, таким чином, забезпечують майбутнє нації. 
  

27 - ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ 
  
   Необхідність остаточного вирішення єврейського питання випливає з 
сильного і фатального впливу єврейства на духовне життя арійської раси 
(див. Арійці), переважної світової влади єврейства в політиці, економіці, 
великих фінансах, засобах масової інформації та культурі, а також з кінцевої 
мети єврейських прагнень - світового панування, що загрожує свободі всіх 
народів. Сіонізм, як національний рух єврейського народу, прагне до 
об'єднання всіх національних сил і всієї єврейської влади для досягнення цієї 
мети. При цьому він спирається, з одного боку, на державний суверенітет 
піратської держави Ізраїль, а з іншого - на розкидані по всьому світу 
єврейські громади, світові сіоністські організації та впливових осіб.  
   Остаточне вирішення проблеми, що виникла, вимагає всесвітньої 
оборонної боротьби всіх народів, які прагнуть до свободи, до чого 
зобов'язалася переважна більшість держав, представлених в ООН, коли 
урочисто оголосила сіонізм поза законом. 
   У Німеччині партійна програма Націонал-соціалістичної німецької 
робітничої партії містить передумови остаточного вирішення єврейського 
питання з вимогами расового розмежування євреїв і арійців та позбавлення 
сіонізму і його помічників влади через національне державне керівництво. 
Це позбавлення влади забезпечується національною національною 
економікою (див. також автаркія), національною народною обороною, 
юрисдикцією і культурою, а також відновленням контролю над засобами 
масової інформації. Програма партії узагальнює все це у формулюванні 
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боротьби з "єврейським матеріалістичним духом всередині і зовні 
нас" (пункт 24 - див. також антисемітизм). 
   Справжнє остаточне рішення може відбутися тільки в глобальному 
масштабі. Для цього "Новий Фронт" виступає за "План Колумба".  
   План Колумба передбачає закрите поселення єврейського народу в США, 
де і так проживає більшість євреїв. На території США має бути утворена 
автономна єврейська держава, в якій євреї зможуть жити відповідно до свого 
роду і традицій, не загрожуючи свободі інших народів. Одночасно буде 
ліквідована піратська держава Ізраїль і зламані світові претензії на владу 
сіонізму. 
   Таким чином, всупереч звичайній пропаганді звірств Голокосту, націонал-
соціалістичне остаточне вирішення єврейського питання не передбачає ні 
знищення єврейського народу, ні переслідування окремих євреїв, а лише 
допускає свободу і видовий розвиток народів, серед яких був би і єврейський 
народ - як нормальний народ, як і всі інші, - який перестав би бути кошмаром 
і приреченістю для світу. 
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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". 
  
  

17. 
  
   На запитання журналіста про самохарактеристику, Лаук відповів: "Я 
просто секс-символ і бюрократ". " 
  

  
18. 

  
   Ми їхали в центр міста в партійному фургоні, над яким гордо майоріли 
прапори зі свастикою. Коли ми проїжджали повз банк, один чоловік 
посміхнувся і привітав нас привітанням "Білої влади". Коли він помітив, що 
придурок поруч з ним показує нам палець, він розвернувся і вдарив його. 
   Ось що я називаю державною підтримкою... в дії! 
  
  

 19. 
  
   Я ніколи не забуду свій перший партійний зліт. Ми їхали через океан 
чорношкірих до маленького острівця білих будинків. Я стояв у черзі зі 
штурмовиками, коли партійний оратор говорив про владу білих приблизно 
300 білим людям, які прийшли в парк, щоб нас послухати. 
   Після цього вони кинулися вперед. "Ой, ой, вони йдуть за нами!" подумав я 
на мить. Але ні, вони вийшли вперед, щоб жадібно схопити літературу Білої 
влади, яку ми привезли з собою для розповсюдження. 
   Не знаю, що мене більше вразило, чи порадувало. Але я був радий, що моє 
перше враження виявилося хибним! 
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