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Přední zpráva

Rozhovor s Molly
Část třetí
NSK: Vaše současné projekty se zjevně týkají filozofie a umění.
Popište prosím svůj názor na dopad
těchto témat v politice.
Molly: Snažím se stále aktualizovat fotogalerii, ale většinou se soustředím na
Adolfa Hitlera a Armádu lidstva
(www.mourningtheancient.com/
truth.htm). Teď jsem na 21 stránkách a
mám toho ještě hodně před sebou.
Studium druhé světové války je absolutní informační minové pole. Hledáte informace o jedné věci a najdete další dvě,
které je třeba prozkoumat. Připadáte si
trochu jako archeolog, který odkrývá
pohřbenou minulost. Minulost, kterou
by raději nevytahovali na světlo. Za záplavu informací a obrázků můžeme opět
poděkovat internetu. V průběhu let se
vynořily nesmírně vzácné věci z míst po
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celé Zemi. Často si připadáme jako při skládání puzzle, jehož dílky jsou
roztroušeny po celém světě. Ale abych odpověděl na vaši otázku, jak mohou
filosofické a umělecké věci ovlivnit politiku, no, myslím, že umění je mocný
nástroj, když se používá v politické propagandě. Umění nás může inspirovat k
velkým věcem. Může nás pohánět, když se cítíme prázdní, a může být smrtící
zbraní v naší válce. Proto jsem kolegům národním socialistům dovolil použít
jakoukoli naši fotografii pro jakýkoli projekt. Je pro mě čest pomáhat, opravdu.
Mou největší nadějí je, že něco, co jsem v životě udělal, pomůže naší věci. Co
jiného by mohlo být důležitější než tohle?
NSK: Některé vaše fotografické práce jsou dost kontroverzní. Jaký byl váš
záměr je takto uspořádat?
Molly: No, nikdy nebylo naším záměrem být kontroverzní, ale některé z nich
určitě jsou. Před několika lety vyšla nepřátelská kniha, která "zkoumala" některá
naše focení. Bylo velmi zábavné přečíst si nepřátelské hodnocení našich fotografií. Pro Ně mělo všechno skryté poselství proti Nim. Všechno mělo skrytý rasistický nebo "nacistický" podtext. Připomínám, že to bylo ještě předtím, než jsme
zveřejnili nějaké otevřené národně socialistické fotografie. Ale na tom nezáleželo,
fotky měly znamenat to, co Oni chtěli. Ale když to pomineme, v průběhu let jsme
zkoumali širokou škálu témat a používali spoustu symboliky, některé skryté a
některé přímo do očí. Když už o tom mluvíme, moc se mi líbilo natáčení Vengeance Divine II z roku 2010, kde jsem probodl a vytrhl zkrvavenou lebku ze
zeměkoule z "Izraele". Není to moc jemné, já vím, ale účinné, haha. Po hodně
přes 100 natáčeních a mnoha letech se občas nudíme a děláme další "bizarní"
natáčení. Rád čtu a přemýšlím o fantasy tématech a myslím, že do našich focení
se fantazie dostává. Velmi malou menšinu trochu pohoršuje nahota, ale tito lidé by
se měli osvěžit, Třetí říše ve svých fotografických knihách ukazovala nahotu v
plné nahotě. Nemyslím si, že lidské tělo je něco urážlivého nebo špinavého, když
je použito v uměleckém smyslu.
NSK: Popište nám, prosím, své umělecké vlivy a věci, které vás inspirují.
Molly: Zbožňuji Brekera a mnoho dalších umělců Třetí říše, včetně Adolfa Hitlera. Tolik z toho, co Třetí říše dělala, bylo umělecké. Když se podíváte na vůdce,
tak mnozí z nich byli umělci, než se dostali do politiky. Když vidíte obrázky jejich ulic, vypadají kouzelně. Vlajky, sloupy a sochy. Nespoutaná krása. Rád se dívám na všechno, co vytvořili. Jejich válečné medaile, dýky a dokonce i civilní
vyznamenání jsou svou krásou v historii nepřekonatelné. Někdy mi běhá mráz po
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zádech, jen se na ně podívám. Adolf
Hitler a těch dvanáct magických let
pro mě nikdy nezestárnou. Je to jediná
věc v životě, o které mohu upřímně
říct, že pro mě nikdy nezestárla a nenudila mě. Jsem nadšený, když vidím
obrázek Adolfa Hitlera, který jsem
nikdy předtím neviděl. Nestává se to
často, ale může to být nějaká malá,
pixelová fotka a já se usmívám jako
dítě... Miluji tolik vůdců Třetí říše,
zbožňuji se o nich učit a ráda odhaluji
věci, o kterých jsem nikdy předtím
nečetla ani je neviděla. Miluji lidi jako
Darré, který byl tak tajemný a mystický, nebo těžce žijícího Leye, který
tragicky ztratil svou životní lásku a
řídil největší organizaci ve Třetí říši,
DAF (Německou pracovní frontu).
Nebo jeden z mých oblíbenců,
kterému jsem právě věnoval neuvěřitelně
náročné focení, hrdina Oskar Dirlewanger, který vedl Dirlewangerovu brigádu.
Tento muž je opředen lží, někdy mám pocit, že ho nepřítel možná nenávidí víc
než samotného Adolfa Hitlera! Píší o něm a jeho statečných mužích ty nejhorší
lži. Opravdu neuvěřitelné. Ale pravda je, že to byl válečný hrdina, který dokázal
úžasné činy. Vedl tu nejotrhanější skupinu mužů v celé druhé světové válce a
odvedl při tom pozoruhodnou práci. Dirlewangerova brigáda byla pro mnoho
mužů druhou šancí. Vojáci, kteří nedokázali respektovat autority, se naučili respektovat mocného Oskara Dirlewangera. Vojáci, kteří byli zatčeni za to, že se
dopustili činů neslušných vojákovi, nebo pytláci či zločinci různého stupně. Ti
všichni dostali v Dirlewangerově brigádě druhou šanci. Společně dokázali
navzdory všem předpokladům úžasné věci. Nepřátelé všude kolem nich. Za
nepřátelskými liniemi. To je sblížilo. Poznali, že brigáda Dirlewanger byla jejich
záchranou. Jejich záchranou na bojišti a Oskar Dirlewanger byl jejich andělem
průvodcem.
NSK: Část tvých děl souvisí s hudbou, dokonce jsi už vydal hudební album.
Plánujete v budoucnu vydat nové album?
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Popište prosím vlivy a inspiraci vaší hudby.
Molly: V minulosti jsme vydali dvě fotografická CD a ke každému focení jsme
vytvořili galerii. K vytvoření hudby, která hrála na pozadí, jsme využívali různé
kapely. No a někdy nám chyběla jedna nebo dvě hudební skladby, takže jsme si
museli vytvořit ambientní skladbu sami. Udělali jsme jich asi pět nebo šest a
našemu kamarádovi, který dělal nahrávací společnost Elegy Records, se to líbilo a
řekl nám, ať nahrajeme CD a on ho vydá. Pojmenovali jsme ho Primitive Supremacy. Něco z toho bylo hodně nacionálně socialisticky laděné, třeba skladba "He
Lives!" o Adolfu Hitlerovi. Je to jako v tom rčení: "Kde žije Adolf Hitler? V mém
srdci!" Byl to zábavný projekt. Svého času jsme také natočili 45minutový
umělecký film. Tak to byl projekt! Dělat film Truchlící prastarý bylo neuvěřitelně
náročné. Vždycky jsem chtěl natočit čistě národně socialistický film, ale nevím,
jestli na to někdy najdu čas nebo chuť. Nebe vypadá nějak mdle. Možná v příštím
životě. Ale inspirace? No, pro tenhle film jsem se díval všude kolem sebe. Vzal
jsem všechno to špatné, všechnu tu temnotu, všechen ten osamělý smutek tohohle
zničeného světa a všechno jsem to vložil do postavy dívky, která hledá pravdu a
najde ji - na hřbitově! Ale ona se s tím nesmíří a hledá dál. Přes krvavé noční
můry a majestátní hory hledá dál a dál. Pokud vás film zaujal, je na našich
stránkách ke stažení zdarma, stejně jako vše, co se týká Truchlících prastarých.
Žádné reklamy. Žádné cookies. Žádné sledování.
NSK: Studoval jsi nějaké své umění, nebo ses ho (všechno) naučil sám?
Molly: Ne, ne tak docela, na vysoké škole jsem pár let studovala, ale nechala jsem
toho, když mi řekli, že musím povinně navštěvovat kurz "citlivosti k menšinám".
Nemohla jsem to udělat. Připomínám, že to bylo v době, kdy jsem zjistila pravdu
o všem. Chcete vědět, jak přesně jsem začal svou cestu za pravdou? Byl jsem v
malém obchodě s použitými knihami, který vlastnila jedna Asiatka. Prohlížel jsem
si knihy o skutečných zločinech. Rád jsem studoval psychologii zločinců a vrahů.
No a tam byla kniha v papírové vazbě s názvem Bratrstvo vrahů. Byla to
nejdůležitější kniha, jakou jsem kdy našel. Změnila celý můj život a nasměrovala
mě na cestu, na které pokračuji dodnes. Byla to kniha o hrdinovi a mučedníkovi
Robertu Mathewsovi a Brüder Schweigen. Napsal ji samozřejmě nepřítel, ale rezonovala se mnou. Nemohli zakrýt pravdu o velkolepé a tragické sáze mužů a žen
z Tichého bratrstva. Jejich úsilí mě nadchlo. Kladl jsem si otázku: Co když je to,
co říkají, pravda? Při velké loupeži obrněných vozů Brink's jste jim nemohli nefandit! Líbila se mi Mathewsova hloubka ducha, jeho někdy až chlapecký idealismus byl naprosto okouzlující, nebo naprostá statečnost jeho nejlepšího druha
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Garyho Yarbrougha, když byl obklíčen FBI. Všichni byli jako hrdinové, kteří
právě vystoupili z historické knihy. Rytíři, kteří se odvážili pozvednout své kouzelné meče proti zlému a zvrácenému drakovi federální vlády Spojených států. A
stejně jako v nějakém tragickém příběhu z fantasy knihy se rytířům nepodařilo
zlou bestii zastavit. Ale bohužel, příběh ještě neskončil, právě teď se píše další
kniha! Bratrstvo vrahů zmínilo další důležitou knihu, Turnerovy deníky. Měsíce
jsem na tu knihu myslela a pak jsem jako mávnutím kouzelného proutku jednoho
dne seděla u kamarádky a prohlížela si katalog nakladatelství Delta Press. Byl to
dost šílený katalog, plný knih o tom, jak vyrábět výbušniny a tlumiče a další podivné věci. Když jsem si ho prolistoval, hádejte, co jsem uviděl? Mezi vojenskými příručkami o přežití a videonávody na zbraně byla kniha, jejíž název
jsem poznal: Turnerovy deníky. Byla tam. Na prodej. Legendární kniha, kterou
systém tak hluboce nenáviděl. Turnerovy deníky a Piercova další kniha, Lovec,
která se mi líbí víc, jsou spíš než cokoli jiného učební pomůcky. Jistě, mají skvělý
příběh, o kterém bych mohl říct, že se mi každým dnem zdá pravdivější a pravdivější, ale jejich cílem je jednoznačně učit. A učit mají. Přál bych si, abych měl
možnost doktoru Piercovi poděkovat. Ale aspoň jsem mohl udělat rozhovor s takovými velikány, jako je David Lane, na Štědrý den/julský večer 2002 a spřátelit
se s Garym Yarbroughem.
NSK: Vaše práce zahrnují také různé reportáže. V jedné z těchto reportáží
jste udělal rozhovor s naším stranickým předsedou Gerhardem Lauckem.
Co vás k tomu vedlo? Jaký je váš názor na NSDAP/AO?
Molly: O Gerhardu Lauckovi jsem se poprvé dozvěděla, když byl v Evropě zatčen
a poslán do německého žaláře na základě zcela mylného obvinění. Opravdu jsem
s ním soucítila a uchovala si jeho jméno v paměti, ale o jeho úžasném příběhu
jsem nevěděla téměř nic. V průběhu let jsem mezi různými undergroundovými
cédéčky dostával leták jeho organizace. Byla na něm velká stranická vlajka s
hákovým křížem a jeho adresa v Lincolnu v Nebrasce. Pomyslel jsem si: "Páni,
tenhle chlap bydlí asi půl hodiny ode mě!". Během následujících let jsem se
dozvěděl o skutečně úžasných věcech, které on a NSDAP/AO dělali. Lauck rozesílal TUNY letáků a literatury do okupovaného Německa a celé Evropy. Dočetl
jsem se, že víc než kterýkoli jiný žijící člověk. Reprinty jeho brožur jsou všude.
Neustále je vídám na různých stránkách, ať už na prodej, nebo jinak. Gerhard je
možná jedním z nejdůslednějších mužů v celém boji. Je také nesmírně nenápadný.
Ten člověk sám je dost relativně neznámý, hádám, že to tak obecně chce. Bylo mi
velkou ctí, že jsem s ním mohl mluvit a udělat rozhovor s takovou legendou hnutí.
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NSK: Plánujete do budoucna nějaké další projekty?
Molly: Molly: No, mám v plánu
webové stránky ještě více rozšířit.
Jak už jsem řekla, mám horu dalšího
materiálu pro sekci Adolf Hitler a
armáda lidstva. Nedávno jsem měla
tu čest udělat telefonický rozhovor s
Fredem Leuchterem. Takže někdy
brzy zveřejním svůj vůbec první zvukový rozhovor. Jaká je Leuchter legenda. Když se ho snažili zničit, jen
ho posílili a učinili odhodlanějším.
Mám další nápady na natočení nějakého videa. Možná nějaké umělecké
kousky, ale také možná nějaká
političtější videa. To asi ukáže čas.
Ale ať už budu dělat cokoli, nikdy
nepřestanu bojovat. Jak nás naučil Gerhard Lauck, důslednost je mocná zbraň. V
průběhu let jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří z boje úplně vypadli. Nedokážu si
představit, že bych to někdy udělal já sám. Je to nemožné. Jak řekl Adolf Hitler:
Hitler říkal: "My nekapitulujeme - ne, nikdy! Možná budeme zničeni, ale pokud
ano, stáhneme s sebou celý svět - svět v plamenech." A Sávitrí Déví řekla:
"Nebudeme se bránit: Svátirí Devítiletá: "Pokud není mým soudruhům souzeno
vládnout světu, pak pryč s ním! Sprška atomových bomb na něj a místo jeho
nesmyslného žvanění o 'lásce' a 'míru' hlas vyjícího větru nad jeho troskami."
NSK: Na mnoha vašich fotografiích jsou zachyceny také regály s knihami.
Kterou knihu byste doporučil(a) a proč?
Molly: Nejdřív bych měla říct, protože se mě lidé pořád ptají, kterou verzi Mein
Kampfu si mám koupit? A většinou je odpovědí "Stalag Edition". Byla to jediná
anglická verze Mein Kampfu, kterou schválila německá vláda a Adolf Hitler. Není
však dokonalá. Samo o sobě má pohnutou historii. Obecně si však pořiďte "Stalag
Edition". A ano, na internetu pravděpodobně najdete její .pdf verzi. A ne, pokud si
ji objednáte, nebudete zařazeni na seznam (alespoň ne v USA). Další zajímavá
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kniha se jmenuje "Mein Kampf: A Translation Controversy". Jednou z mých
oblíbených autorek je Sávitrí Déví. Moje nejoblíbenější kniha od ní je asi 'Blesk a
slunce', ale mám je ráda všechny různým způsobem. Osobně mě však 'Blesk a
slunce' nabila energií v době, kdy jsem byla na dně. Zbožňuji všechny zvukové
nahrávky a spisy Williama Pierce. 'Prokletý, podvedený a vzdorující' Davida Lanea, 'Tentokrát svět' George Lincolna Rockwella, povinnou četbou je bezpochyby
Pierceův 'Lovec' a 'Turnerovy deníky' a rád čtu o dobrodružstvích Otty Skorzenyho z druhé světové války. Nikdy mi při čtení o druhé světové válce neběhal mráz
po zádech, kromě Skorzenyho příběhu o ztracené divizi na východní frontě... cr-ee-e-py věc. Knihy Leona Degrelleho jsou opravdu velkolepé, přečtěte si autobiografie dvou nejzajímavějších pilotů druhé světové války: Pro opravdu zajímavý
pohled na vyprávění japonského vojáka o jeho službě za druhé světové války si
přečtěte knihu Dona Jonese Oba poslední samurajové, také dvě knihy hrdiny Matta Halea 'Ending White Slavery' a 'The Racial Loyalist Manifesto', 'Twilight over
England' od mučedníka Williama Joyce, všechny knihy, které najdete od veterána
Waffen-SS Hanse Schmidta, sakra, jde to pořád dál a dál.
NSK: Děkuji za rozhovor. Pokračujte v dobré práci. Vítězství je naše!
Neváhejte a přidejte k adresátům několik závěrečných slov.
Molly: Děkuji, soudruhu! Bylo mi potěšením udělat pro vás tento rozhovor.
Pošlete mi, prosím, webovou adresu, jakmile bude rozhovor zveřejněn, a já na něj
dám odkaz na vaše webové stránky. Chtěl bych jen říci našim soudruhům po celém světě: nenechte se odradit. Někdy je snadné nechat se v našem boji přemoci.
Ale neztrácejte víru! S vaší pomocí naše počty každým dnem rostou. Pomozte
nám šířit pravdu, každé slovo je jako šíp do Temnoty a seknutí mečem do jejich
lží. Náš nepřítel si příliš věří a tato přílišná sebedůvěra bude jeho koncem. Každá
nechutná, odporná a zlá věc, kterou náš nepřítel dělá, přivádí normálního člověka
blíže k nám. Nikdy nezapomínejte: jsme v historické bitvě dobra proti zlu. A
přesně jak se píše ve všech náboženstvích světa - pohanském, křesťanském, hinduistickém, muslimském - zlo tuto válku prohraje a tyto strašné, šílené dny budou
jen vybledlou historií, kterou budeme vyprávět našim vnukům. Zlatý věk, který
nastolíme se jménem Adolfa Hitlera na rtech...
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NSDAP/AO je největší na světě
Dodavatel národně socialistické propagandy!
Tištěná a online periodika v mnoha jazycích
Stovky knih v mnoha jazycích
Stovky webových stránek v mnoha jazycích
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