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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
 

10 - АВТАРКІЯ 
  

   Самодостатність означає самозабезпеченість сировиною і продуктами харчування, а 
також достатню базу в народонаселенні, техніці і науці, що забезпечує збереження і 
видовий розвиток народу.  
   Отже, автаркія є передумовою суверенітету держав, націй чи імперії. Для її реалізації 
потрібен достатній життєвий простір. 
   У сучасному мінусовому світі конкуруючого імперіалізму наддержав, 
експлуататорської процентної кабали капіталізму, світових панівних устремлінь сіонізму 
і масонства (див. Світове панування) та інших догматично-ідеологічних примусових 
систем (див. Догматизм) залишилася лише жменька суверенних держав: Німеччина 
втратила свій суверенітет в 1944/56 JdF.  
   На противагу цьому, націонал-соціалізм розглядає себе як антиімперіалістичний рух за 
свободу, який хоче і буде боротися і 
повертати свободу арійській расі (див. 
Арійський) та її народам. Для цього 
необхідна політика націонал-
соціалістичного світового руху, яка 
організовує арійський життєвий простір 
таким чином, щоб білі народи могли жити і 
розвиватися незалежно від капіталістичної 
світової економіки і вільно від будь-якого 
чужорідного для їх виду впливу - будь то 
духовного, політичного, економічного, 
військового або культурного - тобто стати 
самодостатніми.  
   Тому "Новий фронт" виступає на всіх 
рівнях народного життя німців за політику, 
яка робить можливою більшу автаркію, але 
усвідомлює, що повна автаркія німецького 
народу на території його споконвічного 
розселення неможлива - усвідомлення, яке 
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вже призвело до вимоги пункту 3 про достатній життєвий простір у партійній програмі 
Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії.  
   Новий фронт хоче досягти мети автаркії шляхом створення Четвертого Рейху - як 
автаркічного вищого порядку. 

 

11 - БУДІВНИЦТВО 
  
   Селянство є найчистішою і найоригінальнішою формою робітничого класу - тобто того 
ставлення до життя, якого націонал-соціалізм вимагає від усіх членів народу і яке очікує, 
що кожен буде виконувати роботу для збереження і розвитку виду свого народу, 
використовуючи всі свої здібності і таланти на своєму місці.  
   І не опосередковано, як всі інші верстви національної спільноти, а цілком 
безпосередньо це робить селянин, який своєю працею годує свій народ і тим самим 
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створює передумову кожного народного життя. 
   Саме тому націонал-соціалізм бачить в селянстві важливу основу свого світогляду і 
життя, своєї політичної програми і майбутньої націонал-соціалістичної народної держави 
(див. Держава). 
Прагненню до нового, Четвертого Рейху і до достатнього життєвого простору служить не 
в останню чергу самозабезпеченість у продовольчій сфері, яка повинна дозволити 
селянству годувати народ власними силами. Самодостатність у продовольстві є частиною 
бажаної свободи нації та її економіки.  
Для того, щоб німецьке селянство могло виконати своє завдання і всередині країни, до 
прагнення до зовнішнього самозабезпечення приєднується прагнення до внутрішньої 
земельної реформи, пристосованої до національних потреб. Тому Націонал-соціалістична 
німецька робітнича партія вимагає в аграрній політиці, згідно з пунктом 17 своєї 
партійної програми, перш за все такої земельної реформи, яка зберігає життєздатним 
здорове селянство як основу національної спільноти, що живе відповідно до свого виду і 
природи. 
  

12 - БІОЛОГІЧНИЙ ГУМАНІЗМ 
    
   Біологічний гуманізм - це наукова теорія пізнання, на якій ґрунтується націонал-
соціалізм. Він виходить з біологічної реальності людини в її оточенні. Біологічний 
гуманізм визначає людину наступним чином:  
   Людина є самодостатньою природною істотою з біологічною схильністю до творення 
культури і є життєздатною лише як суспільна істота. 
   Визнати людину природною істотою означає застосувати біологічне мислення, 
природні закони боротьби і відбору, спадковості і диференціації і до неї, і до середовища 
її проживання. Як і всі природні істоти, людина підпорядковується законам природи. 
Однак, на відміну від них, вона здатна тимчасово ігнорувати їх і жити всупереч їм, 
мислити, відчувати і діяти всупереч природі.  
   Тому вона є відповідальною за себе, сама вирішує, жити їй у злагоді чи всупереч своїй 
біологічній природі та її законам життя. Але в будь-якому випадку вона залишається в 
кінцевому рахунку залежною від них. Життя всупереч законам природи як основи 
людської спільноти ініціює занепад цієї спільноти і в кінцевому підсумку призводить до її 
загибелі.  
   Здатність людини творити культуру цього анітрохи не змінює: Культура не звільняє 
людину від її біологічної природи. Вона сама є результатом біологічної заданості. 
Людський розум і свобода волі як передумова творення культури - це не надприродні 
дари, а інструменти природи в боротьбі за виживання людського роду.  
   Адже людина життєздатна лише як суспільна істота. Тільки громада робить людину 
людиною, а отже, робить її життя цінним і осмисленим. 
   З цього визначення випливає мета високої культури відповідно до виду і природи, яка 
не бажає ні простого "повернення до природи", ні виродження культурного способу 
життя у ворожі життю напрямки. Звідси випливає і методологія націонал-соціалістичного 
мислення та отримання знань. Якщо виникає певне питання, націонал-соціаліст повинен 
спочатку задати його собі:  
   Чи йдеться про стан речей, який належить до біологічної природи людини, чи це 
культурний феномен? Якщо це проблема біологічної природи людини, то доведеться 
дослідити, за яких обставин ця характеристика розвинулася і який біологічний сенс вона 
мала спочатку, або ж це біологічний феномен культурного мінус відбору. Націонал-
соціалізм може реагувати на проблеми і обставини, що лежать в біологічній природі 
людини, тільки таким чином, щоб ці схильності могли розкрити свій первісний 
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біологічний сенс. Більше того, він захищає спадковий матеріал ввірених йому людських 
спільнот євгенічними заходами (див. расова гігієна).  
   Націонал-соціалізм реагує на проблеми, що виникають у зв'язку з культурним 
розвитком людини, шляхом навчання людей жити так, щоб це сприяло розвитку і в 
цілому в гармонії з природою, і шляхом нещадної боротьби з усіма явищами, що 
загрожують збереженню і розвитку виду, тобто ворожими життю.  
   Він також може бути нейтральним щодо фактів, які не мають ні позитивного, ні 
негативного впливу. 
   Відповідно до подвійної природи людини як природної істоти з біологічною схильністю 
до творення культури, біологічний гуманізм виділяє природні та культурні спільноти в 
житті людського роду. Найважливішими з них є: 

  
Сім'я, народ і раса як природні спільноти. 

 
Männerbund, партія (див. Націонал-соціалістична німецька робітнича 

партія), нація та імперія як культурні спільноти 
. 

   З цих ідей біологічного гуманізму випливає мета націонал-соціалізму - створити Новий 
порядок, в якому вся культурна діяльність виконує своє біологічне призначення, 
забезпечуючи і сприяючи виживанню і вищому розвитку (збереженню видів і розвитку 
видів) відповідних природних спільнот і, таким чином, людського виду в цілому.  
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   Це потім призводить до вимог до кожної людини, біологічного імперативу:  
   Дійте так, щоб ваші дії не ставили під загрозу, а сприяли збереженню та розвитку виду, 
до якого ви доленосно належите за своїм народженням!  
   З цього біологічного імперативу розвивається етика ціннісного ідеалізму, націонал-
соціалізму як ставлення до життя. Ця етика органічно спирається на наукові висновки 
біологічного гуманізму. Разом вони утворюють націонал-соціалістичний світогляд і 
життєву позицію. 

 

13 - ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА 
  
   Націонал-соціалізм ґрунтується на етичному фундаменті праці і має на меті створення 
соціалістичної народної спільноти (див. Трудовий принцип, Етика, Соціалізм). 
   Селянство також повинно бути наділене повноваженнями і розвивати волю до того, 
щоб зайняти і виконати природне місце і завдання селянина в національній спільноті. Цій 
меті служать вимоги аграрної політики пункту 17 партійної програми Націонал-
соціалістичної німецької робітничої партії. Цей пункт програми з'ясовує також проблему 
приватної власності на землю взагалі. 
   Земля повинна в кінцевому рахунку стати власністю всієї народної общини і ніколи не 
повинна служити без праці і зусиль збагаченню окремих осіб. Щоб запобігти цьому, 
НСДАП вимагає створення правових умов для безоплатної експропріації, за допомогою 
якої народна громада поверне собі власний життєвий простір і власну продовольчу і 
життєву основу. Ця експропріація торкнеться, як правило, всіх тих, хто, не працюючи 
сам, на землі і для землі, отримує від неї доходи. Етично виправданою в соціалістичній 
народній спільноті є лише приватна власність на майно і землю для тих, хто власною 
важкою працею забезпечує прожиток народу - саме для селян.  
   Сільська власність на землю зберігається і не тільки приймається національною 
спільнотою, але й всіляко підтримується та заохочується. Вона також може передаватися 
у спадок, щоб міцніше прив'язати селянство до землі і зберегти селянський спосіб життя.  
   Однак цьому гарантуванню та сприянню розвитку здорового селянства має передувати 
всебічна земельна реформа, адаптована до національних потреб. Це стосується всіх тих, 
чиї земельні наділи є занадто великими для того, щоб обробляти їх власними зусиллями, 
що призводить до нецільового використання частини таких наділів шляхом здачі їх в 
оренду з метою отримання легкого і без особливих зусиль доходу. І від цього страждають 
ті, хто сам на землі взагалі не живе і не працює. Ця земля експропріюється і роздається 
новим фермерам, які бажають працювати, а також тим, чиї земельні наділи не є 
достатніми для існування. 
   Отже, програма аграрної політики НСДАП полягає у створенні здорового селянства 
шляхом проведення щедрої земельної реформи, придушення праці та отримання без 
особливих зусиль доходу також на землі і через земельну власність, збереження та 
заохочення селянської приватної власності на землю відповідно до національних потреб.  
   Національні потреби також включають в себе максимально можливий ступінь 
самодостатності  
національної спільноти (див. автаркія). 
  

14 - АЛЬЯНСНА ПОЛІТИКА 
  

   Зважаючи на велику слабкість націонал-соціалізму нової генерації, у порівнянні з 
історичним націонал-соціалізмом Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, 
тактика політичної роботи націонал-соціалістів у Німеччині сьогодні повинна йти всіма 
шляхами для охоплення мас і завоювання впливу на них.  
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   З цієї причини фронтові організації Нового фронту розробляють продуману союзницьку 
політику. При цьому, однак, Новий фронт, незважаючи на всю тактичну гнучкість, 
дотримується двох принципів роботи націонал-соціалістичної партії, встановлених 
лідером НСДАП Адольфом Гітлером у 1934/45 рр. на тодішньому з'їзді 
рейхспівробітників партії: 
  

 Націонал-соціалістична партія повинна бути справжньою партією Weltanschauung. 
 Націонал-соціалістична партія прагне до тотальної і необмеженої влади в державі. 

  
   Для націонал-соціалістів не існує компромісів за жодним з цих принципів. Тому 
союзницька політика "Нового фронту" завжди і за будь-яких обставин складається з 
трьох послідовних кроків: 

  
1.  визнання: Націонал-соціалісти завжди повинні бути там, де народ з якихось 

причин незадоволений, вони повинні сприяти створенню там настроїв до бунту і, 
нарешті, до революції, і для цього вони вступають в масові організації або самі 
створюють деякі з них. Як правило, вони не зможуть бути націонал-
соціалістичними, кадрам "Нового фронту" достатньо, щоб вони висловлювали і 
посилювали невдоволення. Головне, щоб вони не йшли у відверте протиріччя з 
ідеологічними цілями і були готові визнати націонал-соціалістів союзниками і 
соратниками по боротьбі. Натомість "Новий фронт" може піти на значні зовнішні 
поступки, адже нацистська заборона буде тим більш крихкою, чим більше 
фольксгеноссен і груп визнаватимуть націонал-соціалізм нової генерації як 
політичну силу і партнера по альянсу. 

2.  верховенство: Новий фронт ніколи не повинен зупинятися на досягнутому 
визнанні в якості політичного союзника. Як тільки це буде забезпечено, його 
підготовлені кадри повинні прагнути завоювати політичне панування в масових 
організаціях. Це буде зроблено через невтомну і зразкову відданість як активістів, 
що також завоює захоплення і схвалення не-націонал-соціалістів і для чого 
націонал-соціалістичні кадри особливо підходять завдяки своїй етиці політичного 
солдата. Більше того, верховенство має бути завойоване шляхом зайняття 
найважливіших - хоча і не завжди видимих - функціональних посад, що 
забезпечить вплив на членські списки, публічність та фінанси. 

3. контроль: Як тільки домінування забезпечено, націонал-соціалістичні кадри беруть 
під повний контроль масові організації, які таким чином офіційно стають 
підрозділами Нового фронту і майбутньої НСДАП, відкрито визнаючи і активно 
просуваючи свої претензії на політичне лідерство. 

  
   Така політика альянсу можлива лише тоді, коли кадри характеризуються тотальною 
дисципліною і виконують кожен тактичний поворот, навіть якщо вони його не розуміють 
і йому не можна спочатку відкрито пояснити, і завжди залишаються надійним знаряддям 
керівництва (див. Führerprinzip). 
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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". 
  

12. 
  
   Шлезвіг-Гольштейн - досить "нацистська" провінція. Навіть маючи поліцію на хвості, я 
час від часу заглядав на публічні зібрання легальних націоналістичних груп, які 
відвідували люди нашого типу. Звичайно, першим заходив якийсь товариш, щоб 
перевірити, як там справи, і я не затримувався надовго. 
   Одного разу я заскочив на різдвяну вечірку провінційної поліції, на якій були присутні 
кілька сотень людей.  
   Мій "охоронець" мав зріст 6 футів 6 дюймів, вагу 240 фунтів і вираз обличчя: "Тепер я 
можу їх вбити, бос?".  Він вирішив вийти на вулицю покурити, де незабаром побачив ще 
одного товариша, який щойно прибув. (Останній товариш, до речі, назвав свого сина 
"Адольфом"). 
   "Привіт, як справи, - привітав новачка мій охоронець.  
   "До мене додому приходила поліція. Вони шукали Герхарда". 
   "Щось з'ясували?" 
   "Ні, я сказав, що не знаю, де він. До речі, а ви не знаєте, де він?" 
   "Так, він всередині, п'є каву". 
   На його обличчі з'явився здивований вираз. Жарт? Але ні, він увійшов до зали, знайшов 
мене і зі сміхом розповів про те, що сталося. 
   Невдовзі до мого крісла підійшов чоловік і запитав: "Ви не Герхард Лаук?". 
   Посилаючись на дещо неточну - або, принаймні, передчасну - газетну статтю, я 
відповів: "Ні, я читав у газеті, що його депортували". 
   ...Власне, я переховувався від поліції ще місяць, за цей час організував контрабандне 
переправлення агітаційних матеріалів до Німеччини. Тоді я вирішив піти з розмахом: Я 
оголосив, що збираюся виступити з промовою під назвою "Чому я не визнаю рішення про 
свою депортацію!". Поліція не очікувала, що я дійсно з'явлюся, тому відправила до зали 
засідань лише кілька чоловік. Але я прийшов. Насправді, у мене було більше чоловіків, 
ніж у них - більші хлопці. Мій найбільший хлопець вивищувався над їхнім найбільшим 
чоловіком, який явно виглядав наляканим. Мій хлопець просто подивився на нього так: 
"Тепер я можу його вбити, босе". Вони не заарештували мене, вони попросили мене 
пройти з ними. 
   У поліцейському відділку я пред'явив свій квиток на літак і пояснив, що через тридцять 
хвилин повинен встигнути на поїзд, щоб встигнути на свій рейс. До залізничного вокзалу 
Гамбурга мене супроводжував поліцейський ескорт... але від Гамбурга до аеропорту 
Люксембурга я їхав один! Коли комуністи дізналися про це, вони опублікували статтю, в 
якій стверджували, що "фашистська німецька поліція" дозволила мені, "злісному 
нацисту", втекти; вони навіть попередили, що я все ще блукаю Німеччиною! Читаючи цю 
статтю через багато тижнів у Лінкольні, я ще раз посміявся за рахунок ворога.  
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