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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

43 - ВІРА 
  
   Віра - основа життя націонал-соціаліста! Віри націонал-соціалізм вимагає 
від усіх своїх послідовників, але особливо від своїх політичних солдатів 
"Штурмової дружини" (Sturm-Abteilung). Серед 10 заповідей політичного 
солдата "віра" є першою заповіддю. Але чи дійсно можна вимагати віри? Чи 
не є так, що здатність вірити значною мірою вислизає від людської волі, що 
людина набуває або втрачає віру в щось цілком незалежно від того, хоче вона 
цього чи ні? 
   Насправді в націонал-соціалістичну ідею не можна і не потрібно "вірити". 
Вона не є ані релігією, ані ідеологією. Вона не вчить догматизму довільних 
переконань. Націонал-соціалізм - це просто визнання законів життя 
біологічної природи і долі людини в навколишньому середовищі та 
ідеалістична постанова працювати для здійснення порядку відповідно до 
виду і природи, для збереження і розвитку виду. На стороні одного стоїть 
біологічний гуманізм як наукова теорія пізнання, на стороні іншого - етика 
ціннісного ідеалізму. Для боротьби за Новий Порядок націонал-соціалісти 
організовуються в націонал-соціалістичну партію - в Німеччині в Націонал-
соціалістичну німецьку робітничу партію. І ця партія тепер вимагає від 
кожного члена партії - але особливо від своїх політичних солдатів - потрійної 
віри: 
  

 віра в партію; 
 віра в товаришів (див. товариство); 
 віра в себе. 

  
   Ця заповідь: "Віра" не вимагає дотримання будь-яких ідеологічних чи 
інших тверджень, але ця віра є рішенням довіряти. Вона не підкоряється 
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догмам, а вимагає волі довірити власне життя спільноті, від якої воно 
отримує сенс і цінність! 
  
   Віра в партію означає віру в те, що партія, як організована воля до життя 
народу і політична авангардна організація нації, завжди має рацію. Жоден 
націонал-соціаліст ніколи не може бути "правим" проти партії. Не тому, що 
кожне окреме рішення повинно бути завжди правильним, а тому, що мета є 
правильною і без організованої партією роботи, без боротьби, яку веде 
партія, ця мета ніколи не була б досягнута. 
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   Віра в товаришів - це віра в те, що, незважаючи на всі людські помилки і 
недоліки, товариші завжди будуть поруч з тобою і продовжать боротьбу там, 
де ти сам змушений був зупинитися - і так через покоління. 
  
   Віра в себе - це впевненість у власних силах. Людина, яка вірить, 
сильніша, ніж часто сама себе знає. Він може витримати все, поки він вірить! 
Це дозволяє націонал-соціалісту його гордість і його виклик, який він кидає 
проти пануючого мінусового світу. 
  

44 - РІВНІСТЬ 
  
   Як світогляд біологічного гуманізму, націонал-соціалізм виходить з 
реальності життя, зумовленої природними законами, і відкидає будь-який 
догматизм. Таким догматом, однак, є твердження про рівність людей. Не 
рівність, а різноманітність є реальністю життя (див. також Диференціація). 
Люди відрізняються біологічно, а отже, і духовно, відповідно до рас і 
народів, а також відповідно до статі як чоловіки або жінки і, нарешті, як 
окремі людські істоти. Це розмаїття необхідно зберігати і зміцнювати, щоб 
служити життю. 
   Саме тому націонал-соціалізм бореться за людський образ ціннісного 
ідеалізму, який хоче бачити і пробуджувати в людині найвище втілення 
цінності раси та особистості. Він бореться за самореалізацію статей (див. 
Männerbund і Mutterschaft). Однак, перш за все, він бореться за збереження 
виду і розвиток виду народів і рас. У цій боротьбі за збереження і розвиток 
виду всі люди мають рівні права і обов'язки - це єдина рівність:  
   Щоб кожен мав рівні права і обов'язки на своєму місці і відповідно до своїх 
здібностей і нахилів, щоб якнайкраще служити своєму народові і своїй расі! 
   Тому Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини у пункті 9 своєї 
партійної програми вимагає рівних прав та обов'язків для всіх 
фольксгеноссенів як громадян. В якості першого обов'язку пункт l0 
послідовно вимагає від кожного фольксгеноссе творити розумово або 
фізично, причому його діяльність повинна відповідати інтересам 
фольксгемейншафту. Кожен обов'язок одночасно включає в себе право і, 
таким чином, становить свободу громадянина. Найважливішими з них є: 
  
1. право на працю та обов'язок працювати на користь національної 
спільноти. 
  
2. право на вільний вибір розмноження і заснування сім'ї (див. Сім'я) і 
обов'язок зберігати тіло народу в чистоті відповідно до євгенічних і расових 
законів (див. також Расова гігієна). 
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3.  право на свободу для самореалізації власної особистості та обов'язок 
пов'язувати цю свободу зі збереженням і розвитком виду народу і раси. 
  
   Ці права та обов'язки створюють рівність між людьми в етиці їхнього 
життя, поважаючи при цьому фундаментальну біологічну нерівність усіх 
людей. 
  

45 - ПРОПАГАНДА ЖОРСТОКОСТІ 
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   З моменту заснування Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії 
24.2.1920/30 JdF і особливо після поразки Третього Рейху у Другій світовій 
війні пропаганда звірств була постійною та ефективною зброєю ворожої 
сторони в її боротьбі проти націонал-соціалізму. Таким чином, пропаганді 
звірств вдалося намалювати повністю спотворену, страхітливу картину ідеї 
та партії, яка також була поширена на націонал-соціалізм нової генерації і 
досі визначає суспільний імідж до сьогоднішнього дня. 
   Найважливішими "аргументами" пропаганди звірства є брехня про 
заплановане знищення єврейства (Голокост, див. також Остаточне рішення), 
брехня про військову провину, гасло передбачуваної диктатури, яка нібито 
ховається за волькістською мобілізацією в тотальній державі, а також 
твердження про те, що націонал-соціалісти бачили в представниках чужих 
рас лише недолюдей - хоча націонал-соціалізм з його біополітичним 
мисленням не стверджує відмінність рас і народів, а встановлює їх 
відмінність (див. також Диференціація). При всьому цьому, після закінчення 
війни пропаганді звірства фактично вдалося повністю усунути націонал-
соціалізм з політичної формуючої боротьби і поставити в оборону 
велькістський рух в цілому. 
   Пропаганда ревізіоністської історіографії, яку підтримує вся національна 
опозиція, спрямована проти пропаганди звірств. Це також зустрічає 
схвалення спільноти "Нового фронту", але він відмовляється робити захист 
від пропаганди звірств фокусом своєї власної пропаганди.  
   Навпаки, вона ігнорує їх і, зі свого боку, переходить у наступ, замість того, 
щоб назавжди захиститися від будь-якої брехні про звірства. Таким чином, 
ворожа пропаганда звірств втрачає своє надважливе психологічне значення і 
в кінцевому підсумку стає неефективною завдяки процесу масового 
психологічного розвороту, який забезпечить стратегія "Нового Фронту". 

 

46 - ЗДОРОВ'Я 
  
   Порятунок - давнє поняття з концепції життя і концептуального світу 
германських народів. Воно включало в себе сенс: Щастя, сенс життя, 
процвітання нації, роду, сім'ї та окремої людини, згода з богами, утвердження 
долі, радість життя. З концептуального світу германських народів цей термін 
потрапив до німецького руху "вількістів" і, нарешті, до націонал-соціалізму, 
який прийняв побажання порятунку у своєму привітанні, як "Німецьке 
привітання". 
   Це бажання порятунку ґрунтується на усвідомленні того, наскільки 
далекий від старої концепції порятунку сьогоднішній мінусовий світ: 
занепалий, відірваний від традиції, відчужений від законів життя життям, що 
суперечить виду і природі, хворий і перебуває у владі загрозливої видової 
загибелі арійської людини (див. Арій), виживання і новий розквіт якої 
націонал-соціалізм все ж таки хоче зробити можливим. Саме тому бажання 
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порятунку є центральним поняттям націонал-соціалістичного ставлення до 
життя, оголошенням війни старому світу і прихильністю до Нового порядку. 
   Націонал-соціалізм конкретно визначає порятунок як єдність знання, волі і 
дії арійської людини на службі етично якісній ідеї. Ця єдність дає можливість 
людині стати особистістю і є її передумовою. Знання, воля і дія - тобто 
пізнання, воля і вчинок - є, таким чином, основою націонал-соціалістичної 
концепції особистості: 
  
Пізнання передається націонал-соціалістичною гносеологією біологічного 
гуманізму; 
  
Воля є вирішальною передумовою для створення політичного бойового руху 
- Націонал-соціалістичної партії (див. Націонал-соціалістична німецька 
робітнича партія); 
  
Вчинок усвідомлюється як боротьба за існування, що забезпечує збереження 
і розвиток виду національної спільноти і тим самим реалізує нову високу 
культуру. 

  
   Все це є частиною націонал-соціалістичної етики ціннісного ідеалізму. 
   Таким чином, націонал-соціалізм готує людей, які можуть знову стати 
носіями порятунку для своєї раси і свого народу, продовжуючи таким чином 
традицію германської концепції порятунку; людей, які, за словами фюрера 
Адольфа Гітлера, як націонал-соціалісти втілюють в собі "найвищу цінність 
раси і особистості". 
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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". 
  
  

  
28. 

  
   Якимось чином мені вдалося наклеїти наклейку НСДАП/АО прямо на вході 
до жвавого головного залізничного вокзалу Гамбурга, не будучи спійманим. 
Я пройшов близько 100 футів, а потім повільно обернувся, щоб перевірити, 
чи не переслідує мене поліція або червоні (все було в порядку)... і 
подивитися на будь-яку реакцію на наклейку. 
   Майже одразу перед наліпкою зупинився літній чоловік, який ішов 
повільніше за інших, і втупився в неї поглядом. Потім він поліз у кишеню і 
дістав звідти щось схоже на папір і ручку. Звісно, він щось записував, 
ймовірно, адресу НСДАП/АО з наклейки, як я припустив. 
   Пізніше до НСДАП/АО надійшов лист від німця, який писав, що нашу 
адресу він дізнався з наклейки, яку побачив на вокзалі в Гамбурзі, і бажає 
отримати нашу літературу. 
  

  
29. 

  
   Як син одного з провідних коміків Водевіля, театральне минуле 
коммандера Роквелла було помітним у багатьох публічних акціях, які він 
вигадував. Він знав, що спільний сміх над нашими чорношкірими і 
єврейськими ворогами розряджає їхню силу залякування і допомагає 
згуртувати нашу сторону спільним гумором. Наприклад, під час деяких 
вуличних демонстрацій він часто включав штурмовика, одягненого в костюм 
горили на повний зріст, з плакатом "Я за рівність!". 
   На таємному засіданні міжрасового гомосексуального товариства 
"Машина", яке непомітно проходило в ексклюзивному нью-йоркському 
готелі, Роквелл штурмовиком увірвався у вестибюль, переповнений 
світськими левицями на високих підборах, і прокричав на все горло, що у 
нього є "екстрений вантаж для з'їзду гомосексуалістів". В його руках була 
велика рожева коробка, перев'язана рожевим бантом і прикріплена до 
листівки, на якій жирними літерами було написано: "Раш - один ящик 
вазеліну для Конвенції гомосексуалістів!" 
   Деякі з виробів, виготовлених Роквеллом для американської нацистської 
партії, набули широкої популярності. Щонайменше мільйон примірників 
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було надруковано і розповсюджено його знаменитий "Квиток на човен", який 
давав право кожному чорношкірому на поїздку в один кінець на дірявому 
човні до Африки. До нього навіть додавався купон на рятувальні круги по 
500 доларів за штуку від добросердого Іззі Пілебаума. 
   Єдина платівка на 45 об/хв, випущена в 1965 році гуртом "G.L. Rockwell 
and the Coon-hunters", містила пару пісень, які потрапили на вершину хіт-
параду Hootenanny: "Ship those Blacks back!" і "We're non-violent Blacks". 
Хоча музика була суто народною, тексти пісень були нетрадиційними. 
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