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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

35 - МИР 
  
   Як і свобода, мир є одним з найбільш зловживаних термінів правлячим 
мінусовим світом. 
   Націонал-соціалізм є світоглядом біологічного мислення і тому ґрунтується 
не на чужих життю і суперечних природі догмах (див. Догматизм), а на 
природних законах життя, найважливішим з яких, крім спадковості і 
диференціації, є перш за все відбір, тобто боротьба за існування.  
   Відповідно до права на самовизначення, націонал-соціалістичний народ, 
отже, бореться за свою свободу, за збереження і розвиток свого виду, як 
всередині, так і зовні. Ця боротьба є основним законом національного життя, 
їй підпорядковано все. Тільки там, де вона успішно ведеться, мир має сенс і є 
бажаним. Націонал-соціалізм відкидає мир ціною національної смерті. 
   Справжній мир можливий лише там, де народ як нація виборов свободу, 
суверенітет, самодостатність і достатній життєвий простір і таким чином 
відстояв своє право на самовизначення.  
   При цьому націонал-соціаліст поважає життєві права інших народів і рас, 
якщо вони не загрожують правам його власного народу, і прагне 
збалансувати життєві інтереси в рамках великомасштабних замовлень (див. 
також Рейх).  
   Тому у пункті 2 своєї партійної програми Націонал-соціалістична 
робітнича партія Німеччини закликає до створення справедливого світового 
порядку, який би поважав життєво важливі права Німеччини, не порушуючи 
при цьому права інших народів.  
   До такого світового порядку прагне спільнота Нового Фронту шляхом 
побудови Четвертого Рейху та арійської спільноти народів (див. Арійський). 
В атомну епоху таке імперієтворення вже неможливе шляхом міждержавних 
війн, які націонал-соціалізм - всупереч усій спрямованій проти нього 
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грюндерівській пропаганді - відкидає як мінусову селекцію, а може бути 
здійснене лише шляхом революції арійських народів. Тільки така революція 
долає структури пануючого мінусового світу, в основі якого лежить 
експлуатація та імперіалізм, і тим самим робить можливим справедливий 
світовий порядок вільних народів. Тому звертається: 
  

Націонал-соціалізм - це мир! 
  

36 - ПІДСТАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
  
   Новий фронт - це спільнота націонал-соціалістів, які підпорядковуються 
єдиному керівництву і обов'язковій генеральній лінії. Після заборони ANS/
NA вони більше не утворюють власної організації, але беруть участь у 
фронтових і масових організаціях, за допомогою яких ведуть політичну 
боротьбу.  
   Фронтові організації - це об'єднання націонал-соціалістів для просування і 
реалізації певних індивідуальних політичних цілей або для проникнення і 
об'єднання певних груп і верств населення. Таким чином, фронтова 
організація завжди є націонал-соціалістичною організацією і служить для 
вербування нових прихильників націонал-соціалізму. При цьому вона завжди 
концентрує свої сили на конкретній меті та/або конкретній соціальній групі - 
але завжди у зв'язку зі стратегією і, таким чином, відповідно до генеральної 
лінії Нового фронту.  
   Таким чином, фронтові організації утворюють як би сполучну ланку між 
тактичними потребами повсякденної боротьби (див. Тактика) і 
довгостроковою стратегією захоплення влади. 
   Фронтові організації є кадровими організаціями, тобто вони створюються, 
тримаються разом і контролюються без обмежень націонал-соціалістичними 
кадрами. 
   Спочатку націонал-соціалізм нової генерації в Німеччині сформував дві 
фронтові організації: НСДАП/АО для пропагандистської підпільної боротьби 
та АНС як легальну гілку руху. Після злиття АНС з "Національними 
активістами" в АНС/НА, швидке зростання уможливило і зумовило появу 
інших фронтових організацій - таких як "Freundeskreis Deutsche 
Politik" ("Коло друзів німецької політики") для вербування старшого 
покоління, "ANS-Betriebszellenorganisation" ("ANS-
Betriebszellenorganisation") для роботи на заводах і "ANS-Mädelbund" ("ANS-
Mädelbund") для рекрутування молодого націонал-соціалістичного жіночого 
руху.  
   Всі вони стали жертвами заборони СНЄ. Але навіть після цієї заборони і 
особливо після неї робота фронтових організацій життєво необхідна для 
політичної боротьби. 
   Будучи сполучною ланкою між стратегією і тактикою, фронтові організації 
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зберігають дух і стиль націонал-соціалістичного руху, запобігають буржуазії, 
"націонал-демократизації", пристосуванству і корумпованості з боку 
правлячої системи. 

 

37 - ВЕДУЧИЙ 
  
   Націонал-соціалістична партія організована на всіх рівнях за принципом 
фюрера. На вершині партії, таким чином, знаходиться партійний лідер, 
наділений майже необмеженими повноваженнями і відповідальністю, який 
після захоплення влади стає також главою уряду Націонал-соціалістичної 
народної держави (див. Держава).  
   Однак лідер партії є і залишається - як і кожен інший член партії - 
інструментом партії в її боротьбі за Новий Порядок і підпорядковується її 
партійній лінії (див. "Генеральна лінія"). 
   Не партія існує заради лідера, а лідер партії служить партії. 
   Саме тому націонал-соціалізм нової генерації категорично відкидає культ 
особистості і вчить примату партії, в якій колективно втілюється воля до 
життя нації (див. також Воля).  
   Натомість націонал-соціалісти шанують творця націонал-соціалізму 
Адольфа Гітлера як ЛІДЕРА, який був більше, ніж партійним керівником 
Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії і в якому однаковою 
мірою втілилися раса арійців в цілому, Німеччина, націонал-соціалізм і 
партія. 
   Тільки той є націонал-соціалістом, хто поклоняється Адольфу Гітлеру 
і розуміє його одного як вождя! 
   Таке ставлення не ігнорує помилки і кінцеву державно-політичну 
неспроможність державного діяча Адольфа Гітлера і не прагне мавпувати і 
копіювати його. Але воно визнає у фюрері унікальну, неординарну 
особистість, останнього великого арійського завойовника, німецького 
національного героя, при якому німецька історія знайшла свою кульмінацію і 
своє завершення, і геніальну людину волі і провидця переломного часу, з 
якого почався новий час і нова епоха. 
   Адольф Гітлер, ФУРЕР, є фігурою порятунку арійської раси (див. також 
Хайль).  
   Тому після нього ніхто не може і не має права привласнювати собі титул 
"фюрер" і порівнювати себе з ним; ніхто не може і не має права, як Адольф 
Гітлер, ототожнювати власну особу з Німеччиною, ідеєю чи партією і тим 
самим претендувати на те, що закономірно належало фюреру в силу його 
геніальності.  
   На всіх рівнях націонал-соціалістичної партії і надалі будуть керівники і 
керівні товариші, але вождьбуде тільки один: АДОЛЬФ ГІТЛЕР!  
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38 - ПРИНЦИП ЛІДЕРА 
  
   Принцип фюрера є організаційним принципом Націонал-соціалістичної 
партії в її боротьбі за Новий порядок. Після захоплення партією влади він 
стає також організаційним принципом створюваної Націонал-соціалістичної 
народної держави на всіх рівнях.  
   Принцип лідерства підпорядкований цілям, закладеним у партійній 
програмі, і генеральній лінії партії, тобто є засобом досягнення мети, а не 
самоціллю. Він служить не амбіціям, марнославству або егоїзму окремих 
лідерів, а лише ефективності боротьби партії, і тому його слід різко 
відрізняти від культу особи, який необхідно відкинути.  
   Принцип фюрера ґрунтується на двох стовпах - "повноваження" та 
"відповідальність". Таким чином, він надає керівному товаришу і 
політичному лідеру майже необмежену владу над підлеглими, але накладає 
на нього таку ж майже необмежену особисту відповідальність, аж до віддачі 
і жертви власного життя, як це визначено в партійній програмі Націонал-
соціалістичної німецької робітничої партії. Це стосується всіх рівнів партії, а 
згодом і держави. Повноваження і відповідальність знаходять свої межі 
виключно в ідеї націонал-соціалізму і в партійній лінії Націонал-
соціалістичної партії. Тому вони ніколи не мають особистого характеру, а 
випливають з місії та боротьби партії. 
   Тільки партія наділяє повноваженнями і тільки перед нею несе 
відповідальність товариш керівник. Це стосується і партійного лідера, 
повноваження якого є похідними від партії і який є відповідальним перед 
партією. 
   Не партія - інструмент лідера, а лідер - інструмент партії! 
   Для кожного члена партії партія уособлює себе в його керівнику, якщо той 
лояльний до неї. Для партійного лідера партія уособлює себе, перш за все, в 
націонал-соціалістичному сенаті. 
   На початку бойового періоду товариші-лідери виявляють себе в конкретній 
щоденній боротьбі. Той, хто відчуває себе покликаним до керівних завдань, 
завойовує довіру товаришів, веде їх у бій і підпорядковує себе генеральній 
лінії, тим самим стає товаришем-лідером і повинен вести за собою настільки, 
наскільки дозволяють його сили і здібності. Пізніше партія перейде до 
цілеспрямованої підготовки еліти, навчаючи товаришів лідерству і 
розгортаючи їх там, де бракує лідерів (див. також Еліта і підготовка еліти). 
   Після захоплення влади принцип фюрера буде діяти на всіх рівнях життя 
національної спільноти. Однак націонал-соціалістичне керівництво завжди 
базується на наступних 10 керівних принципах: 
  

1. Дисципліна проти партії та її генеральної лінії. 
2. завоювання  довіри послідовників. -  Лише той, хто завойовує і утримує 

 довіру своїх послідовників, є лідером. 
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3.  ніяких особистих послідовників. - Той, хто залучає прихильників під 
свою особу, а не під партію, не є націонал-соціалістом. 

4.  почуття відповідальності. - Робити все можливе, щоб виконати 
доручену партією місію і добровільно поступитися місцем, коли 
знайдеться краща. 

5. товариство. 
6.  відданість і жертовність. 
7.  Справедливість. 
8.  самопізнання та самореалізація. - Стати особистістю, пізнати себе з 

усіма сильними і слабкими сторонами, повною мірою використовувати 
і розвивати всі свої здібності і можливості для оптимального служіння 
Партії. 

9.  уява. - Без уяви та емпатії немає лідерства. 
10. сила волі (див. воля). 

  
   Принцип фюрера робить лідерство можливим і робить його історією. Бути 
лідером не означає мати привілеї і користуватися владою, але це означає: 
жертвувати більше, працювати більше, боротися більше і служити краще за 
інших! 
   Ще до відновлення НСДАП принцип фюрера вже застосовувався в рамках 
об'єднання "Новий фронт". 
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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". 
  
  

  
22. 

  
   Зайшовши до своєї улюбленої кав'ярні, я побачив знайомого, який 
схвильовано підкликав мене до свого столика. Сказав, що має мені щось 
показати. Він засунув руку в кишеню і обережно вийняв її так, щоб ніхто з 
тих, хто сидів поруч, не побачив. 
   Я був вражений, коли те, що він показав, виявилося наклейкою НСДАП/АО 
"Обережно, чорномазі!". Очевидно, він взяв її в сусідньому книжковому 
магазині, який я регулярно "засівав". (Обидва заклади були знесені 
землетрусом. Книгарня знову відкрилася в тимчасовому наметі. Я буду 
засівати його, коли отримаю наклейки). 
   Він сказав, що збирається показати його іншим людям, і я сказав йому, що 
це чудова ідея. 
  

  
23. 

  
   Генріх працював цивільним службовцем армії Західної Німеччини 
("Бундесверу"). Він також був добре відомий як "місцевий нацист". 
   Одного дня на навчання прибула чергова група новобранців, близько 150 
чоловік. Через кілька днів на стіні однієї з будівель бази з'явився великий 
червоно-біло-чорний плакат НСДАП/АО розміром 17 дюймів на 22 дюйми. 
   Три офіцери військової розвідки ("M.A.D.", як і годиться) приїхали аж з 
Гамбурга, щоб розслідувати це "правопорушення". Природно, вони допитали 
Генріха. 
   "Ні, я цього не робив. І я не знаю, хто це зробив", - була його чесна 
відповідь. 
   Через тиждень він наклеїв наклейку НСДАП/АО на тому ж місці, де був 
знайдений плакат. 
   Генріх і невідомий товариш ніколи не зустрічалися. Але після цього кожен 
з них знав, що він не один. 
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