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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

39 - ЗАГАЛЬНА ЛІНІЯ 
  
   Генеральна лінія "Нового фронту" замінює партійну лінію Націонал-
соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) на час нацистської 
заборони. 
   Партія в націонал-соціалізмі втілює організовану волю до життя народу і є 
його носієм волі на шляху до Нового порядку (див. Воля). З цією метою вона 
підпорядковує своїх членів партії спільному формуванню політичної волі. Це 
формування волі, організоване партією, не втручається у внутрішню свободу 
націонал-соціаліста, але пов'язує його дисципліною, необхідною для того, 
щоб привести революцію до перемоги. Воно конкретизується в партійній 
лінії: 
  
ЧЛЕНАМИ ПАРТІЇ МОЖУТЬ БУТИ ЛИШЕ ТІ, ХТО 
ПІДПОРЯДКОВУЄ СЕБЕ ЛІНІЇ ПАРТІЇ! 
  
   Партійна лінія включає в себе обов'язкове тлумачення партійної програми, 
виклад історії партії, основ розуміння націонал-соціалістичного світогляду і 
ставлення до життя, і, нарешті, визначення стратегії і тактики партії в 
боротьбі за владу, а після захоплення влади - в боротьбі за побудову Нового 
порядку. Оскільки націонал-соціалістична революція неможлива без партії і 
партійної лінії, яку вона проводить, націонал-соціалісти там, де немає 
націонал-соціалістичної партії або де вона заборонена, повинні 
організуватися для створення партії.  
   Це завдання взяв на себе "Новий фронт" у Німеччині. Організована 
боротьба за створення партії вимагає також обов'язкової політичної лінії, в 
даному випадку генеральної лінії Нового Фронту. Вона з'ясовує ті самі 
питання, що й майбутня партійна лінія, заявляє про себе войовничо і тим 
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самим дає можливість організованим націонал-соціалістам - сформувати 
дисципліновану волю з метою побудови націонал-соціалістичної партії. 
   Ця генеральна лінія, зрозуміло, підлягає підтвердженню наступним 
легітимним партійним керівництвом, тобто діє лише поки що. Тому "Новий 
фронт" розраховує на підтримку всіх справжніх, тобто тих, хто має добрі 
наміри, націонал-соціалістів у їхній боротьбі за відновлення НСДАП, навіть 
якщо вони не згодні з генеральною лінією в таких питаннях, як програмне, 
історичне осмислення та ідеологічне визначення. Таким чином, генеральна 
лінія Нового фронту чітко сфокусована на стратегії і тактиці.  
   Генеральна лінія "Нового фронту" виражається як у практичних 
розпорядженнях його керівництва, так і в теоретичних викладеннях його 
політичного лексикону. 
  

40 - НІМЕЧЧИНА 
  
   Германські народи складають ядро арійської раси (див. Арійці). Вони 
представляють одну з чотирьох їхніх сімей народів (разом з римлянами, 
слов'янами та східними індоєвропейцями) і розселені в Європі, особливо в 
центрі та на півночі континенту. Германські народи належать в расовому 
відношенні до нордичного людського типу арійства і є історично 
спадкоємцями римської імперської ідеї, а після падіння Риму - основними 
етнічними носіями імперії.  
   Основним народом германської сім'ї народів є німці (див. Німеччина). 
Відповідно, первісний націонал-соціалізм є породженням нордично-
германсько-німецького мислення і почуття і спочатку був адресований 
виключно цьому типу людей. Німецький рейх мав стати спочатку 
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Великонімецьким, а згодом і Великонімецьким рейхом і включати в себе всіх 
носіїв нордично-германської крові. 
   Вірний цьому великому німецькому прагненню, націонал-соціалізм нового 
покоління також бореться за об'єднання всіх німецьких народів Європи в 
рамках Німецької федерації і в складі Четвертого Рейху.  
   Однак у зв'язку з історичними результатами і наслідками Другої світової 
війни, які ставлять під загрозу виживання всієї арійської раси і вимагають її 
вольової єдності, націонал-соціалізм сьогодні розглядає себе як організовану 
волю до життя арійської раси в цілому, яка прагне сформувати всі білі 
народи. Носіями цієї волі в народах є їхні відповідні націонал-соціалістичні 
партії (див. також Націонал-соціалістична німецька робітнича партія). Але це 
всеосяжне зобов'язання політичної боротьби за збереження і розвиток виду 
арійської раси завжди буде включати в себе завдання забезпечення 
виживання і вищого розвитку нордично-германського людського виду 
відповідно до виду і природи. 
   Націонал-соціалісти, об'єднані в Gesinnungsgemeinschaft der Neuen 
Front, є спочатку німцями, потім германцями, потім європейцями і, 
нарешті, білими. 
  

41 - УХВАЛИЛИ 
  
   В умовах демократії західного типу націонал-соціалістична партія 
використовує тактику легальної революції. Тобто, прагне захопити владу 
шляхом переконання більшості народу і в рамках існуючої конституції.  
   Це не робиться з кон'юнктурних міркувань, не повинно призвести до 
внутрішнього пристосування до правлячої системи і не є зрадою революції. 
Скоріше, це наслідок усвідомлення того, що мета націонал-соціалізму - 
Народна держава як основа Нового порядку - не може бути досягнута 
всупереч масі населення, а лише за його згодою. Саме тому націонал-
соціалістична партія може використовувати формальні механізми демократії, 
не зраджуючи при цьому революції. 
   Звичайно, правляча система також усвідомлює, що дотримання 
демократичних формальностей не означає їх визнання і що революція 
знаходиться в кінці шляху. Саме тому націонал-соціалістична партія все 
більше переслідується навіть в умовах демократії. Особливо це стосується 
ФРН, яка лише зовні є демократією західного типу, а по суті є 
напівколоніальним утворенням під контролем США та сіонізму, по суті не 
суверенною окупаційною територією (див. також Суверенітет). 
   Саме цим пояснюється особливо жорстке переслідування "волелюбності" у 
ФРН - і, як наслідок, заборона Націонал-соціалістичної німецької робітничої 
партії. Тим не менш, навіть за таких умов "Новий фронт" використовує 
можливості формальної демократії. Він свідомо наражає своїх лідерів, кадри 
та членів на політичні переслідування, аж до тюремного ув'язнення, і вважає 
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це частиною своєї стратегії: 
  
Ув'язнення прихильників "Новий Фронт" розглядає не як катастрофу чи 
поразку, а як доказ того, що система усвідомила небезпеку, бачить загрозу в 
цій боротьбі, а отже, що рух на правильному шляху. 
Новий Фронт визнає, що, хоча ув'язнення прихильників приносить 
короткострокові проблеми, воно призводить до довгострокового процесу 
відбору, який зміцнює і загартовує кадри і вирощує бойову еліту. 
Новий Фронт розуміє ув'язнення прихильників як необхідну жертву, яка в 
довгостроковій перспективі досягає свого ефекту в свідомості людей і 
приносить руху увагу, інтерес, повагу і, зрештою, захоплення. 
Новому Фронту вдається доводити лицемірство системи, вказуючи на 
ув'язнення прихильників, викривати благородні фрази про свободу слова та 
фундаментальні права як введення в оману людей та фіговий листок 
внутрішнього і зовнішнього рабства. 
  
   З усіх цих причин "Новий фронт" приймає ув'язнення прихильників у своїй 
політичній боротьбі і використовує це в пропагандистських цілях. Однак він 
не сповідує культ беззаконня, прагне використовувати всі можливості, 
дотримується закону і залишає системі можливість публічно доводити свою 
неправоту, переслідуючи та ув'язнюючи своїх опонентів. 
   Така форма боротьби за легальну революцію в умовах нацистської 
заборони може мати успіх лише в тому випадку, якщо "Новому фронту" 
завжди вдасться зняти зі своїх прихильників страх перед переслідуваннями і 
"гесіннунгшафтом" і донести до них впевненість у тому, що "гесіннунгшафт" 
націонал-соціалістів йде на користь руху в довгостроковій перспективі і 
сприяє поваленню правлячої системи. На противагу цьому "Новий фронт" 
відкидає тактику збройного опору - перевертня - як недоречну на сучасному 
історичному етапі боротьби Німеччини за свободу. 
  

42 - УЧАСТЬ У ПРИБУТКУ 
  
   Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини є партією німецького 
соціалізму і тому прагне до побудови соціалістичної національної спільноти. 
Це реалізується в економічній формі корпоративізму, при якій робітничий 
клас бере участь у виробничих фондах національної економіки і несе 
солідарну відповідальність. Цій меті слугує вимога розподілу прибутку на 
великих підприємствах у пункті 14 партійної програми НСДАП.  
   Це явно спрямовано на ключові галузі промисловості, націоналізовані 
націонал-соціалістичним народним державою (див. Держава), а також на 
підприємства, які вже були соціалізовані раніше (див. також Націоналізація). 
Така участь у прибутках має сенс лише як участь у виробничих активах 
підприємства, оскільки таким чином заохочується прихильність працівника 
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до своєї роботи і пробуджується його особиста зацікавленість в успіху, 
оскільки його участь у прибутках залежить від конкретно досягнутого 
прибутку. 
   Тому всі націоналізовані підприємства, які отримують значні прибутки, 
незабаром реінкорпоруються, а сертифікати акцій цього разу видаються 
працівникам як невід'ємна власність працівників на виробничі фонди. Таким 
чином, колектив підприємства як такий стає власником підприємства.  
   Виняток становлять підприємства, що приносять прибуток, всі ті, що 
переслідують некомерційні цілі і тому неминуче працюють більш-менш 
збитково, а також малі та середні підприємства, які є чітко приватною 
власністю і обслуговують середній клас. Працівники цих підприємств 
отримують передбачену законом компенсацію за свою участь у 
національному багатстві. 
   Оскільки в націонал-соціалістичному народному державі право 
розпорядження засобами виробництва, за деякими винятками, залишається 
пов'язаним з приватною власністю, це означає, що на великих підприємствах, 
які переходять у власність робітників, заводська громада стає господарем 
підприємства, оскільки вона стала власником. Тому участь у прибутках 
неминуче призводить до співвідповідальності робітника за своє 
підприємство. Цю співвідповідальність здійснюють виробничі ради, 
повноваження яких розширюються і які формуються на основі паритетного 
представництва на одну третину: Третина виробничих рад призначається 
державою, третина - Трудовим фронтом як покровителем і представником 
інтересів всього трудового колективу, а ще третина - обирається 
безпосередньо трудовим колективом, шляхом вільного особистого вибору.  
   Для того, щоб інші працівники не були поставлені в невигідне становище, 
подібна співвідповідальність також запроваджується в націоналізованих і 
приватних компаніях, розмір яких перевищує мінімальний розмір, який буде 
визначено додатково. У приватних компаніях виробничі ради складаються на 
третину з представників роботодавця, профспілки та трудового колективу.  
   Таким чином, накопичення багатства народного товариша одночасно 
сприяє його співвідповідальності та участі в народному багатстві і, таким 
чином, формує справжню, соціалістичну народну спільноту. 
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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". 
  
  

  
26. 

  
   На заводі не було кондиціонерів, і влітку було дуже спекотно, часто понад 
100 градусів. Одного разу було навіть 110! 
   Звісно, весь мій екіпаж дуже полюбив нашого вболівальника. 
   На жаль, коли ми приходили вранці на роботу, наш улюблений вентилятор 
часто був відсутній. Очевидно, працівники другої або третьої зміни з інших 
робочих місць поцупили його, коли нас не було на місці, щоб охороняти 
його. Коли ми шукали його по заводу, "нові власники" незмінно клялися, що 
це їхній вентилятор, і відмовлялися його віддавати. 
   Одного разу я знайшов рішення: Я наклеїв на наш вентилятор наклейку зі 
свастикою НСДАП/АО. 
   Наступного разу, коли вона зникла, я легко її знайшов. Підійшовши до 
найближчого працівника, я гнівно запитав: "Хто наклеїв цю нацистську 
наліпку на цей вентилятор?! 
   "Не я, це не наш вентилятор. Він був тут, коли ми заступали на зміну", - 
відповів він нервовим, дещо переляканим голосом. 
   "Я знаю. Я наклеїв наклейку на вентилятор. Це мій вентилятор!" відповів 
я, піднімаючи віяло і йдучи геть. 
   Мій екіпаж був радий отримати вентилятор назад... з наклейкою зі 
свастикою чи без неї.   
  

  
27. 

  
   Ми зупинилися заправитися на шосе через Айову. Мій друг помітив, що 
люди в сусідньому фургоні розмовляли німецькою мовою. Тож він кинувся 
назад і дістав примірник німецькомовної газети НСДАП/АО "НС Кампфруф". 
Потім він підійшов до німців, передав їм газету і трохи розповів про 
НСДАП/АО. 
   Коли вони повернулися до Німеччини, я думаю, що вони розповіли 
багатьом друзям про цю маленьку зустріч. 
   Хто знає, можливо, вони навіть стали передплатниками. 
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