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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

1 - НОБІЛІТЕТ 
  

   Всі самобутні традиційні порядки і культури (див. традиція) базуються на життєвому 
законі спадковості і ієрархічному, а тому в кінцевому рахунку "аристократичному" 
базовому принципі життя. Цьому відповідає форма правління монархії і взагалі правління 
біологічно кращих - аристократії! 
   Європейський же декаданс зруйнував усі підвалини традиційного порядку і створив 
сьогоднішній мінусовий світ, в якому панує вже не збереження і розвиток видів за 
правилом істинної крові, народної і расової шляхетності, а ворожий життю мінусовий 
відбір. 
   Старе дворянство Європи, а отже, і арійської раси (див. Арійський) в цілому, також 
переважно розпалося і піддалося занепаду, як це було доведено в Німеччині, перш за все, 
високою часткою державної та національної зради під час Другої світової війни. Тому, 
зважаючи на пануючий мінусовий світ, націонал-соціалізм не може будувати на руїнах 
старого, а повинен закладати нові підвалини: Боротьба Націонал-соціалістичної партії 
(див. Націонал-соціалістична німецька 
робітнича партія) виробляє нову войовничу, 
свідому народу і раси еліту і забезпечує її 
панування за принципом фюрера спочатку 
в партії, а після революції також і в 
державі. Свідоме і постійне формування 
еліти часу боротьби і побудови націонал-
соціалістичної народної держави створює, 
таким чином, умови для нової і справжньої 
шляхетності в Новому порядку. 

 

2 - ПЕНСІЇ 
  
   Націонал-соціалізм ґрунтується на 
етичному фундаменті праці (див. Етика і 
робітництво) і таким чином реалізує 
народне прислів'я: Хто не працює, той не 
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їсть! Таким чином, націонал-соціалістична народна держава майбутнього (див. Держава) 
створює справедливість на основі рівності прав і обов'язків. 
   Але справедливість включає в себе і пенсію по старості, яка відповідає життєвій праці 
народного товариша. Саме тому партійна програма Націонал-соціалістичної робітничої 
партії Німеччини у пункті 15 закликає до щедрого збільшення пенсій за віком. Таким 
чином партія висловлює свою надзвичайну повагу до життєвих досягнень людей, які 
протягом усього свого свідомого життя сумлінно і надійно виконували свої трудові 
обов'язки. Вони не витісняються, як при капіталізмі, на узбіччя суспільства як 
непродуктивні утриманці, а в націонал-соціалістичній народній державі користуються 
пенсією, яка характеризується повагою суспільства до праці всього їхнього життя і може 
бути забезпечена без фінансових турбот. Сьогоднішня пенсійна система невиліковно 
хвора і несправедлива. Вона повинна бути повністю реорганізована:  
   Справедливе і щедре пенсійне забезпечення за віком має виходити з того, що народний 
товариш своїми життєвими показниками визначає і розмір своєї пенсії за віком. - Чим 
краще він працював на своєму місці і відповідно до своїх здібностей, тим вищим був його 
дохід. Цей дохід і повинен виплачуватися йому після відходу від трудової діяльності в 
повному обсязі як пенсія і надалі! Все інше було б несправедливо, бо зменшення свого 
доходу він міг би розуміти лише як покарання за біологічну долю старіння, що є 
знущанням над будь-яким почуттям справедливості. 
   Для одиноких жінок в старості запроваджується щедра народна пенсія як стандартна 
пенсія, розмір якої збільшується з кожною дитиною, яку жінка народила та виховала 
протягом життя. Ці надбавки на дітей також виплачуватимуться кожній жінці, яка в 
похилому віці все ще проживає зі своїм чоловіком і тому не має права на народну пенсію, 
але, тим не менш, має отримати визнання за свої життєві досягнення як матері (див. 
також Материнство).  
   Пенсії виплачуються безпосередньо з державного бюджету. Націонал-соціалістична 
держава гарантує таким чином безпеку та розмір виплат. Необхідні кошти збираються за 
рахунок пенсійного податку. - Звичні відрахування із заробітної плати на пенсійне 
страхування скасовуються. Нова пенсійна система накладає значний тягар на народну 
громаду, особливо доти, доки триватимуть наслідки сьогоднішнього зниження 
народжуваності. Однак, цей тягар є обов'язком честі для національної спільноти і буде 
оцінений відповідним чином. 

 

3 - АМЕРИКАНІЗМ 
  
   Американізм є крайнім проявом буржуазно-матеріалістичного ставлення до життя (див. 
Буржуазія і матеріалізм), а отже, головною силою сьогоднішнього занепаду. Однак це не 
природний процес розпаду стародавніх народів, а цілеспрямований і керований розвиток 
з метою знищення стародавніх народів і створення всесвітньої, легко керованої і 
маніпульованої уніфікованої людини в матеріалістичній світовій цивілізації. 
   Носієм сили американізму і планованої світової цивілізації є США, за моделлю яких 
вона має формуватися. Таким чином, американізм є духовною зброєю ліберального 
капіталізму і забезпечує культурний колоніалізм його головної потуги - США, що є 
живильним середовищем американо-американського імперіалізму. Американізм в 
кінцевому підсумку прагне перетворити всіх людей на тупих масових споживачів без 
вищих інтересів і без будь-якої прив'язаності до народу, раси, культури і традицій; таким 
чином, він є також одним з декількох проявів інтернаціоналізму, кульмінацією якого є 
ідея "єдиного світу", що може бути досягнута лише через світове панування. 
   Цей специфічно американський прояв матеріалізму, що народився з мотиву прибутку 
американських капіталістів, які мріяли про світ маніпульованих масових споживачів, 
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також дедалі більше стає інструментом досягнення кінцевих цілей сіонізму в його 
боротьбі за світове панування.  
   Якщо інші прояви інтернаціоналізму використовують переважно силові засоби, то 
американізм шукає згоди і мовчазної згоди людей, волю яких він розбещує, апелюючи до 
найнижчих інстинктів - власництва, егоїзму, заздрощів тощо. - розбещує. Таким чином, 
американізм є найнебезпечнішим ворогом народів, оскільки руйнує не лише їхню 
свободу, але й насамперед їхню душу і волю. Його еквівалентом у політичній сфері є 
демократія західного типу, в якій він може найбільш ефективно і безперешкодно 
розвиватися, розгортати і завершувати свою руйнівну роботу. Занепад, розігнаний до 
шаленої швидкості американізмом, є, таким чином, не приреченим, а штучно створеним. 
Тут, отже, природна воля народів до виживання вступає в дію і бореться з американізмом 
шляхом фольклорної культурної революції. 
   Носієм німецької культурної революції є "Новий фронт", боротьба якого з 
американізмом становить істотну частину його політичної тактики. Оскільки у ФРН 
американізм з 1945/56 р.р. просунувся найдалі за межі США і мав найбільш руйнівні 
наслідки, то культурна революція проти цього американізму є тут також найважливішою 
і найневідкладнішою, якщо німецький народ хоче вижити! 

 

4 - АНТИСЕМІТИЗМ 
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   Семітська раса, яку ще називають близькосхідною, - це своєрідна змішана раса, 
основним ареалом розселення якої є Північна Африка та Передня Азія і яка просунулася в 
цей ареал як буфер, а також як посередник між трьома великими расами (білою, чорною, 
жовтою). Семітська раса має чіткі, біологічно стійкі фізичні та психічні расові ознаки, 
тому її слід розглядати на противагу іншим расам як видо-відмінні.  
   Семітському расовому типу відповідає, відповідно, і власне расовий світогляд, життєва 
позиція та релігійність. Оскільки вони служать збереженню і вдосконаленню свого роду, 
як, наприклад, у арабів-семітів - іслам, то для різноплемінних народів з цього не випливає 
жодних проблем. 
Однак в ході європейської культурної історії з боку семітського іудаїзму виходили 
духовні впливи, які ставали все сильнішими і сильнішими і які слід назвати згубними. До 
них відносяться перш за все догматизм, фанатизм, ідеологія рівності та індивідуалізму, 
які чужі арійському духу і душі (див. Арійський) і сприяють її занепаду. Ці впливи 
конкретизуються в таких духовних або політичних течіях, як християнство, марксизм, 
ліберальний капіталізм, психоаналіз і тому подібне, щоб, нарешті, завершитися, повністю 
позбавленим будь-якого духовного змісту, матеріалізмом. 
   Саме проти цих впливів і течій спрямована інтелектуальна оборонна боротьба 
антисемітизму, яка в Німеччині знаходить своє політичне вираження у пункті 24 
партійної програми Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, в якому 
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боротьба з "єврейським матеріалістичним духом в нас і поза нами" названа необхідною 
умовою відновлення національної спільноти. Таким чином, антисемітизм є невід'ємною 
складовою націонал-соціалізму - націонал-соціалізму і як світогляду, і як способу життя.  
   Ці впливи і течії семітського мислення і почуття є, однак, не тільки випадковими 
результатами зустрічі різних рас, але й політичною зброєю жидівства в його прагненні до 
світового панування. Носієм цього політичного прагнення іудаїзму в сучасності є сіонізм 
як організована сила світового єврейства і, отже, як єврейський національний рух. 
   Проти цього націонал-соціалістична партія організовує свою політичну оборонну 
боротьбу. Оскільки в цій боротьбі ісламський світ та араби-семіти є не додатковою 
загрозою, а бажаним партнером по союзу, доцільно використовувати термін антиіудаїзм 
для інтелектуальної оборонної боротьби та антисіонізм для політичної оборонної 
боротьби, а історичний термін "антисемітизм" відсунути на задній план. 
   Метою націонал-соціалізму в цій боротьбі є усунення духовної і політичної небезпеки, 
що виходить від єврейства, шляхом остаточного вирішення єврейського питання, яке, 
всупереч звичайній пропаганді звірства, не означає винищення або переслідування 
єврейського народу, а полягає лише в тому, щоб зробити можливим і відновити свободу 
арійських народів відповідно до їх власного способу мислення, почуття і життя. 
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Мій досвід роботи в 
Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
    

Продовження з попереднього випуску 
  
   Деякі товариші не довіряють нікому до тих пір, поки разом не вип'ють.   
   Інші товариші не довіряють тим, хто багато п'є.   
   У перші дні я повинен враховувати це під час першої зустрічі з товаришем.   
   Згодом це стає непотрібним. 
   У всякому разі, я дуже люблю хороше німецьке пиво і вино! 
  
    

Частина V: 
Досвід інших товаришів 

  
   Військова поліція допитує товариша, якого знають як націоналіста.  Йому 
повідомляють, що у військовій казармі на стіні з'явився плакат НСДАП/АО.  Він чесно 
відповідає, що не має жодного уявлення про те, хто його туди почепив.  Наступного 
тижня він наклеює на тому ж місці наліпку зі свастикою НСДАП/АО.  Невідомий 
товариш дізнається, що на базі є ще один націонал-соціаліст. 
   Нерідко товариші бачать наклейки зі свастикою, які вони туди не клеїли.  Вони знають: 
Ми не одні! 
  
   У одного з цивільних службовців Бундесверу на робочому столі висить фотографія 
генерал-адмірала Карла Деніца. Нічого страшного! 
  
   Націонал-соціаліст одружується з комуністкою.  У 1933 році він витягує її з в'язниці.  У 
1945 році вона витягує його з в'язниці.  Практична домовленість!   
  
   Націонал-соціаліст встановлює величезний прапор зі свастикою на вершині високої 
промислової труби.  Спускаючись вниз, він знімає кілька східчастих кілець.  Наступного 
ранку цей прапор видно по всьому місту.  Пожежній службі потрібно кілька годин, щоб 
зняти його. 
  
   Мій водій показує на трав'янистий пагорб поруч з автобаном.  "Багато років тому 
товариші випалили там у траві п'ятдесятиметрову свастику.  Її було видно за кілометри". 
  
  Товариш розповідає, що був на святкуванні дня народження Гітлера 
(Führersgeburtstagfeier).  Там було все село.  Включно з бургомістром.      
  
   Товариша запрошують вступити до школи ораторів націоналістичної партії.   Але він не 
може сказати "націонал-демократична".  Він може сказати тільки "націонал-
соціалістична". 



7 

  
   Інший товариш стає публічним речником націоналістичної політичної партії.  Він 
завжди носить значок зі свастикою на ВНУТРІШНЬОМУ боці лацкана свого піджака.  
Під час телевізійного інтерв'ю лацкан відвертається.   Свастику видно.   На телебаченні. 
  
   Депутат німецького парламенту (Бундестагу) забагато випив.  Він йде по вулиці.  Співає 
націонал-соціалістичну пісню.  І його заарештовують. 
  
   Товариш розклеює наклейки зі свастикою НСДАП/АО на стадіоні в Нюрнберзі.  Він 
бачить, що до нього наближаються троє поліцейських.  Тікати вже пізно.  Він стоїть 
спиною до стіни.  Сподівається сховати наклейки.  Поліцейські просять його відійти вбік.  
Він відходить.  І очікує, що його негайно заарештують.    
   Троє поліцейських стають струнко.  Клацнути каблуками.  Віддайте честь Гітлеру.   
Розвернутися.  І йдіть.  
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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". 
   

6. 
  
   Найпівнічніша земля Західної Німеччини - Шлезвіг-Гольштейн, мешканці якої відомі 
своїми націоналістичними та націонал-соціалістичними настроями. Тут оселилося чимало 
вікінгів. І багато хто з саксонських/німецьких загарбників Англії походив саме звідти. 
   Це міцна порода. 
   Мій друг Уве побився з комуністами. Червоний вдарив його пляшкою по голові (ззаду).  
Уве повільно обернувся. Він потряс головою так, що осколки скла розлетілися з його 
короткого волосся. Тоді він схопив червоного і одним ударом збив його з ніг. 
   Виконавши це незначне завдання, він відновив боротьбу з іншими червоними. 
   Хорошу людину не можна принизити. 
  

  
7. 

  
   Ми з товаришем Бобом довго нарікали на те, що ФБР ніколи не надсилало до нас 
красиву жінку-агента, яка б спокушала нас на інформацію. Ми б із задоволенням 
співпрацювали (принаймні, в першій половині). 
   Одного дня наше бажання нарешті здійснилося... майже. 
   У двері постукала приваблива молода білява жінка-агент ФБР. На жаль, мене не було 
вдома! 
   Натомість двері відчинила моя дівчина. За збігом обставин вона була одягнена в блузку 
кольору хакі з погонами і шорти кольору хакі. Її вбрання було схоже на жіночу 
допоміжну форму НС! Не вистачало тільки нарукавної пов'язки зі свастикою. 
   З того дня я наполягав на тому, що ФБР тепер має докази того, що вона була справжнім 
натхненником місцевого нацистського руху, а не я. 
   До того ж... всім відомо, що самка є найбільш смертоносним видом.  
  

  
 8. 

  
   Трубку взяв черговий у партійному штабі. Чорний на іншому кінці дроту, очевидно, 
набрав не той номер. Він думав, що йому телефонує начальник і вибачається за 
запізнення на роботу... знову. 
   Після того, як він закінчив, черговий сказав: "На роботу НЕ виходити. Ви ЗВІЛЬНЕНІ!". 
Після чого кинув слухавку. 
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