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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

28 - ЕТИКА 
  
   Націонал-соціалізм свідомо розрізняє мораль і етику. Мораль випливає з 
різних проявів догматизму і забезпечується психічним, духовним і/або 
фізичним примусом. Її керівним словом є старозавітне "не порушуй". 
Мораль, що діє в європейському культурному просторі (див. Європа), є 
мораллю єврейського карбованого християнства (див. також Іудаїзм), яку до 
сьогоднішнього дня послаблювала також епоха Просвітництва, а з нею і 
буржуазія. Однак воно все більше і більше розчиняється під впливом 
занепаду в середовищі проживання арійської раси (див. також Арій). 
   Націонал-соціалізм не бачить свого завдання в підтримці або оновленні 
моралі, що хитається, оскільки вона в своїй основі спрямована проти 
природи і виду, проти тіла і життя.  
На місце моралі націонал-соціалізм ставить обряд і етику відповідно до виду 
і природи.  
   Націонал-соціалістична етика ціннісного ідеалізму не ґрунтується на 
догматичних переконаннях, а виходить з природничо-наукової гносеології 
біологічного гуманізму і є, таким чином, реалізацією законів життя 
(передусім спадковості, диференціації та боротьби) в житті людської 
спільноти. Він реалізується вільною волею людини, яка прагне жити 
повноцінним і осмисленим життям, і становить фундамент її свободи. Її 
провідним словом є горде "Я буду!". (див. також Гордість). 
   Сенс і мета націонал-соціалістичної етики - збереження і розвиток 
арійської раси та її народів. Залежно від етнічної приналежності, статі, типу 
людської істоти і навіть індивідуальних особливостей особистості, це має 
різні прояви:  
   Наприклад, етика робітника, солдата, лідера (див. Führerprinzip), 
материнства тощо. Але сенс і мета завжди залишаються зобов'язуючими і 
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об'єднуючими, що дозволяє створювати і зберігати справжню національну 
спільноту. 
   До націонал-соціалістичної революції і створення Націонал-соціалістичної 
народної держави (див. Держава) етика боротьби і бійця стоїть на першому 
плані, що відображено, перш за все, в 10 заповідях політичного солдата, 
обов'язкових для Штурмового загону Націонал-соціалістичної німецької 
робітничої партії і, до його відновлення, для Нового фронту.  
   Виходячи з такого ставлення до життя, "Новий фронт" відкидає будь-які 
впливи буржуазних моральних концепцій на партійне життя і оцінює своїх 
прихильників виключно за їхньою готовністю брати на себе зобов'язання і 
йти на жертви в політичній боротьбі. 

 

29 - ЄВРОПА 
    
   Європа - ареал розселення арійської раси (див. Арійці) на європейсько-
азійському подвійному континенті. Географічні кордони на півночі, заході і 
півдні утворюють Північний Льодовитий океан, Атлантичний океан і 
Середземне море, тоді як на сході Уральські гори вважаються географічним 
кордоном Європи, яка по суті заселена трьома арійськими сім'ями народів 
германської, слов'янської і романської рас. Вони також розглядаються в 
расовому відношенні як нордична, східна і західна раси в межах Білої 
Великої Раси.  
   Насправді ж фактичні кордони Європи є динамічними, оскільки вони 
залежать на сході від стану расової боротьби з монгольською (жовтою) 
Великою Расою, а на півдні - з негроїдною (чорною) Великою Расою, 
охоплюючи, таким чином, як зону впливу Сибір, а також Північну Африку і 
Близький Схід. 
   Націонал-соціалізм прагне до владно-політичної організації великого 
європейського життєвого простору Четвертим Рейхом, який охоплюватиме 
весь цей арійський ареал розселення і впливу аж до Персії включно - як міст 
до східного індоєвропеїзму (див. також Парсес).  
   Тільки як великомасштабний порядок Європа може бути вільною, 
незалежною і автаркічною (див. також Свобода і автаркія). Тому революція 
націонал-соціалізму буде європейською, що також запобігає тому, що 
ізольовані національні революції можуть боротися і придушуватися 
імперіалізмом індивідуально. 
   Саме тому ідейна спільнота "Нового фронту" прагне до єдиного фронту 
націонал-соціалістичних партій Європи (див. також Націонал-соціалістична 
німецька робітнича партія) та їх союзу з національними і волькістсько-
соціалістичними силами арабського світу, Персії і Туреччини (див. також 
араби і турки).  
   Майбутній лад Четвертого Рейху не буде характеризуватися ні 
інтернаціоналізмом, ні імперіалізмом, але зробить можливим, на основі 
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расової гігієни і расової сегрегації, збереження і розвиток видів і, таким 
чином, свободу всіх народів в цій метрополії. 
  

30 - СІМ'Я 
    
   Біологічний гуманізм як природничо-наукова доктрина і основа націонал-
соціалізму розуміє людину як суспільну істоту і бачить її інтегрованою в 
природні та культурні спільноти, які роблять її життя можливим, осмисленим 
і цінним.  
   Сім'я є найменшою природною спільнотою, ядром і основою великих 
органічних спільнот людей і роду. 
  

Немає здорової людини без здорової сім'ї! 
  
   З цієї причини націонал-соціалізм прагне до національно і расово свідомої 
сім'ї, яка усвідомлює свою відповідальність і служить репродуктивною 
спільнотою для збереження і розвитку виду. 
   Праву народного товариша на вільний вибір розмноження протистоїть, 
отже, обов'язок заснувати сім'ю відповідно до принципів расової гігієни як 
репродуктивну спільноту. Сім'я теж не є приватною справою, а служить, як і 
кожна інша сфера народного життя, виживанню і вищому розвитку власного 
людського роду. Тому в націонал-соціалістичній державі (див. Держава) 
расові закони і спадкові закони регулюють права і обов'язки сім'ї.  
   Найважливішими і вирішальними обов'язками сім'ї по відношенню до 
національної спільноти є: 
  
розведення подружжя відповідно до принципів спадкового здоров'я та 
расової гігієни; та 
  
Виховання досить великої кількості дітей. 
  
   Душею і основою націонал-соціалістичної сім'ї, як і всіх природних 
спільнот, є жінка як мати. Материнство як етичний принцип націонал-
соціалістичного ціннісного ідеалізму (див. також Етика) є, таким чином, 
вирішальною передумовою справжньої сім'ї.  
   Завдання націонал-соціалістичного жіночого руху полягає в тому, щоб 
виховувати жінок за цією моделлю і завойовувати їх для цієї етики, яка 
відповідає виду і природі. 
  
  
  

31 - ФАСЦИЗМ 
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   Фашизм, як і націонал-соціалізм, є спадщиною робітничого руху, що виник 
після Першої світової війни. Як і націонал-соціалізм, справжній, 
революційний фашизм поєднує націоналізм і соціалізм, прагне до тотальної 
держави, бореться проти капіталізму і марксизму, бачить в революційній 
партії, організованій за вождистським принципом, організацію політичного 
авангарду, носія волі і суверенітету держави і нації. Фашизм, як і націонал-
соціалізм, також бореться проти занепаду і матеріалізму сучасного 
мінусового світу. З усіх цих причин націонал-соціалізм і фашизм є 
природними союзниками в Європі. 
   Проте, фашизм і націонал-соціалізм - це не одне і те ж.  
   Націоналізм фашизму пов'язаний з державою, що розуміється як самоціль і 
самоцінність, націонал-соціалізму - з народом. Фашизм ігнорує расову 
боротьбу і майже не цікавиться расовими питаннями та біополітикою. Таким 
чином, фашизм є інтернаціональним явищем, незалежним від народу і раси, 
тоді як націонал-соціалізм є наднаціональним світовим рухом, але расово 
прив'язаним до арійців.  
   Таким чином, між фашистськими партіями чи державами цілком може бути 
боротьба і навіть війна, але не між націонал-соціалістичними, які так само 
віддані своїм народам, як і своїй спільній расі.  
   Більше того, фашизм зазвичай не визнає небезпеки іудаїзму та сіонізму і не 
знає антисемітизму. 
   Тому фашизм менш послідовний у всьому, ніж націонал-соціалізм, і не так 
добре обґрунтований і консолідований політично та ідеологічно. Внаслідок 
цієї поверховості він також легше вироджується в інструмент реакції і тому 
може стати приводом і щитом для різного роду темних сил.  
   Націонал-соціалізм є товариським і не ворожим до фашизму арійських 
народів. Мета, однак, полягає в тому, щоб очистити його від фракційного 
сміття і непослідовності і перетворити його в націонал-соціалізм. 
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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". 
  

  
20. 

  
   Коли я приїхав до міста, то одразу пішов до штабу партії. Я не їв цілий 
день, тому запропонував товаришеві піти кудись поїсти. Незабаром кілька з 
нас вже йшли до ресторану. 
   "А давайте спочатку заїдемо на пиво!" - запропонував хтось із порушників 
спокою. Водій із задоволенням погодився. 
   Що ж, одним пивом стало більше. Про вечерю ми якось забули і опинилися 
знову в штабі. На той час я вже не дуже добре соображав. Але я пам'ятав про 
п'яту пляшку житнього віскі "Олд Оверхолт", яку я прихопив з собою, щоб 
поділитися з товаришами. 
   У всякому разі, коли я ліг спати (насправді на диван в холі на другому 
поверсі), я був дуже і дуже п'яний. (Наступного ранку у мене було найгірше 
похмілля за все моє життя. Воно тривало два дні). 
   Посеред ночі я почув гуркіт. Коктейль Молотова влетів у вікно кімнати в 
кінці коридору, всього в декількох метрах від мого дивану. Я почув крики 
внизу і помітив, що в кімнаті здійнялося полум'я. 
   "Чорт, я занадто п'яний, щоб встати і загасити пожежу. Нехай це 
зробить інший хлопець, який вже прокинувся!" подумав я. 
   Звісно, за лічені секунди з'явився напіводягнений, босий штурмовик 
(Майкл Шторм), який зірвав палаючі штори і загасив вогонь. (Наступного 
ранку він трохи поскаржився на "гарячу ногу", яку отримав під час гасіння). 
   Найцікавіше сталося наступного вечора, коли ми провели нашу регулярну 
п'ятничну вечірню зустріч. Активісти та неактивісти були присутні, щоб 
почути звіт про прогрес за тиждень. 
   Але про вчорашній нічний вибух доповідач навіть не згадав! 
   Потім я запитав його, чому.  Він відповів: "О, я про це забув". 
   Бомбардування були настільки буденними - і так багато всього відбувалося 
в ті дні - що цей незначний інцидент просто вилетів у нього з голови! 
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