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Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie v 

Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
    
    

Časť I: 
Príprava na návštevu vpredu 

  
Po prvé, nikomu nehovorte, že sa plánuje výlet. 
  
Po druhé, zapamätajte si každé meno a adresu.  Je príliš nebezpečné si ich 
zapisovať.  Zoznam by sa mohol dostať do rúk nepriateľa.  (Telefónne čísla sú 
zbytočné. Telefóny by mohli byť odpočúvané.) 
  
Po tretie, zbaľte sa ľahko.  Jeden kufor na oblečenie.  Jeden kufor na zvyšok.  
Batožina sa môže počas cesty stratiť.  (To sa mi skutočne stalo viackrát.) Alebo ju 
úmyselne opustite, aby ste mohli rýchlejšie utiecť!  (To sa mi takmer stalo vi-
ackrát.) 
  
Oblek pre ďalšie vrecká.  Rozložte hotovosť do viacerých vreciek.  Oblek a no-
havice.  A opasok s peniazmi. 
  
  

Časť II: 
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Prvý kontakt 
  
Prileťte do inej európskej krajiny.  Rýchlo prekročte hranice do Nemecka.  
Navštívte kontakty bez ohlásenia.  Jednoducho zaklopte na dvere večer alebo cez 
víkend.  (Je veľká pravdepodobnosť, že budú doma.) 
  
Dvere sa otvoria.  Osoba predo mnou sa tvári prekvapene.   
  
"Gerhard, nevedel som, že si v Nemecku!"  
  
"Áno, o to ide." 
  
Súdružka pripravuje jedlo.      
  
Stali sme sa dobrými priateľmi.  Patrí k nim aj jeho rodina. A jeho domácich 
miláčikov. 
  
Vypracujeme jednoduchý kód.  Len pre nás dvoch.  Nikto iný.  A teda obmedzený 
len na niekoľko kľúčových pojmov.  Napríklad kódové mená a potenciálne miesta 
stretnutia.  Pretože si budem musieť pamätať veľa rôznych kódov.  (Na tento účel 
sú veľmi užitočné súkromné vtipy.) 
  
Rozprávame sa až do skorého rána.   Spíme len niekoľko hodín.  Potom súdruh 
odchádza do práce.  A ja odchádzam na ďalšie stretnutie. 
  
Prvé dni sú obzvlášť intenzívne.  Chcem toho stihnúť čo najviac.  Skôr, ako si pol-
itická polícia uvedomí, že som v krajine.   
  
Prechádzajú týždne alebo dokonca mesiace.  Potom odchádzam z Nemecka.   
  
Pokiaľ nedostanem pozvanie, ktoré jednoducho nemôžem odmietnuť.  A ubytovať 
sa v luxusnom hoteli.  Ako hosť štátu. 
  
  

Časť III: 
Prvá návšteva vlasti  

  
   September 1972.  
   Som na letisku v New Yorku. Zrazu sa ozve správa: Izraelský olympijský tím 
bol zabitý!  (Prirodzene, ľutujem Palestínčanov.) 
   Nasledujúci deň prichádzam prvýkrát do Európy.  Na vlakovej stanici počujem, 
ako niekto volá moje meno.  Otočím sa a vidím atraktívnu mladú študentku, ktorú 
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som poznal na vysokej škole.  (Nie v biblickom zmysle.) 
   Prvý súdruh, ktorého stretávam v Nemecku na svojej prvej ceste, je starý muž z 
SA.  Utiekol z komunistickej zóny, keď sa dozvedel, že ho komunisti idú zatknúť 
po tretí raz. 
   Prvý večer sa prejdeme po poľnej ceste.  Skláňam sa.  Zoberiem si za hrsť pôdy 
z vlasti predkov.  A pobozkám ju.   
   Priznávam, že nechutí dobre.  Nevadí.  Je to symbolické gesto.   Srdečné.     
   Cestou späť do domu ukáže na roklinu.  Musíme sa tej oblasti vyhnúť.  Diviaky! 
   Jeho starobylý statok je skromný.  Vonkajší dom.  Jediné kúrenie zabezpečujú 
kuchynské kachle.   
   Keď si sadáme k prvému jedlu, hrdo ukazuje na hákové kríže na tanieroch a 
príboroch.  Originály z Tretej ríše! 
   Neskôr mi dáva originálnu, ručne šitú pásku SA.  Stala sa jednou z mojich 
najcennejších vecí.  Spolu s našou rodinnou Bibliou.   A originál nemeckého 
MEIN KAMPF, ktorý mi daroval jeden americký súdruh.  (Kúpil ho v jednom 
použitom kníhkupectve v New Yorku za 10 dolárov.)  
   Počas nasledujúcich týždňov navštevujem kamarátov roztrúsených po celom 
Nemecku.  
   Keď sa dozvieme, že súdruha zatkli, podniknem ďalšiu rozsiahlu cestu, aby som 
informoval súdruhov.  (Telefónom nedôverujeme.) Počas tejto cesty sa obávam, že 
by ma mohli zatknúť.  To sa však nestane.  Túto úlohu dokončujem a bezpečne sa 
vraciam do USA. 
  
  

Časť IV: 
Moje vlastné skúsenosti 

  
 Zaklopem na dvere bytu.  Otvorí mi tmavovlasý muž.  Usmieva sa.  Položí mi 
ruky na plecia.  A pobozká ma na šek. 
   Vykrikujem: "Dobre, že viem, že ste Francúz.   Inak by som ťa udrel do nosa!" 
   Obaja sa smejeme. 
   Potom som sa zoznámila s jeho manželkou.  A mačku. (Mačka mi neskôr 
ukradne z kufra pár ponožiek.  Pri ďalšej návšteve mi ich vráti.) 
    Tento veterán francúzskej divízie Waffen-SS Charlemagne bojoval v bitke o 
Berlín.  Má veľa zaujímavých príbehov! 
    Po vojne vstúpil do francúzskej cudzineckej légie.  Bojoval v Alžírsku.  Pripojil 
sa k povstaniu OAS.   Ušiel do Nemecka.   
   Zazvoní telefón.  Zdvihne ho.  Krátky rozhovor.   
   Vysvetľuje:  "To bol súdruh.  Prichádza polícia.  Máme čas dopiť tento pohár 
vína.  Ale potom musíme odísť."       
   My to robíme.  Potom ideme do neďalekej krčmy.  Vlastní ju iný súdruh. 
Strávime tam niekoľko hodín.  Náš rozhovor šokuje ďalšieho hosťa.  Nikto však 
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nevolá políciu. 
   Inokedy mi podá malý hárok.  Je na ňom niekoľko nezvyčajných symbolov.  
Hovorí mi, aby som si ho nechal.  Ale nevysvetľuje jeho význam.  A ja sa 
nepýtam.   
  
   Veľká česť! Som pozvaný do domu legendárneho esa Stuka plukovníka Hansa-
Ulricha Rudela. (Aj po polstoročí si pamätám adresu.) 
   Rudel absolvoval viac ako 2 000 bojových misií.  Zničil 500-600 tankov.  
Potopil bojovú loď a krížnik.  Bol najviac vyznamenaným nemeckým vojakom v 
druhej svetovej vojne.  (Hitler dal len pre neho navrhnúť špeciálnu medailu.) 
   Rudel zostal verným národným socialistom aj po vojne. 
   Keď som vošiel do jeho domu, uvidel som jeho medaily vo vitríne na stene. 
   Jeho malý syn sa chce povoziť na prasiatku.  S radosťou mu ju poskytnem.   
   Tento fanúšik Tarzana mi ukradne pero a schová ho do klietky pre škrečka.  Ale 
jeho mama ho nájde a vráti mi ho. 
   Keď s Rudlom kráčame po horskej ceste, pýta sa ma, či sa bojím výšok.  Táto 
otázka ma mätie.  Potom sa pozriem do strany.  A vidím strmý útes hneď za krík-
mi! 
   Hovorí, že si niekedy želá mať šikmé oči.  Pretože Japonci si svojich vojakov 
viac vážia. 
   Rudel a ja sa zhodneme, že Hitler bol príliš humánny.  Poznamenáva: "Inak by 
sme vojnu vyhrali." 
   V jeho dome si dávame čaj s jeho manželkou a svokrou.  Všetci verní národní 
socialisti! 
  
   Otto Riehs mi podáva výtlačok časopisu DER LANDSER.  V tomto čísle sa 
opisuje, ako sa stal jedným z mála poddôstojníkov vyznamenaných Rytierskym 
krížom k Železnému krížu.   
   Sám.  Zranený.  Obsluhuje poškodené protitankové delo.  Zničil desať ruských 
tankov.   
   Teraz je taxikárom.  Má domáceho miláčika boa constrictor.  A je aktívny v 
národnosocialistickom hnutí.  
  
   Prednášam krátky prejav na stretnutí, na ktorom sa zúčastňujú nacionalisti z 
viacerých európskych krajín. 
   Zhodou okolností som potom vo veľkej pivnici stretol ďalších účastníkov.  Jeden 
z nich je v povojnovej nemeckej Luftwaffe.  (Počas niekoľkých nasledujúcich ro-
kov nám posiela príspevok zakaždým, keď jeho jednotka cvičí v USA.) 
  Niekoľko z nás, vrátane niekoľkých Španielov, kráča do Feldherrnhalle.  Stojíme 
presne na mieste, kde kedysi stála pamätná tabuľa mučeníkom z 9. novembra 
1923.  Zdvíhame ruky v Hitlerovom pozdrave.   A spievame Horst Wessel Lied. 
   Ľudia prechádzajúci okolo sa usmievajú. 
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   Traja kamaráti chcú zaspievať pieseň.  Každý však pozná iný text.  Starý 
búrlivák pozná národnosocialistický text.  Súdruh, ktorý utiekol z komunistickej 
zóny, pozná text Volksarmee.  Ja poznám text Bundeswehru.  (Zapamätal som si 
text na zadnej strane obalu platne.)  
  
   Sedíme so súdruhom pri jeho kuchynskom stole.  Zazvoní zvonček.  On ide k 
dverám a vracia sa s priateľom.  My traja sedíme okolo stola.  Súdruh nás pred-
staví. 
   "Gerhard, toto je môj priateľ X. Je to šéf polície." 
   "X, to je Gerhard Lauck.  Je to šéf NSDAP/AO." 
    Som prekvapený a šokovaný.  "X" je rovnako prekvapený.   
   "X" vyskočí.   
   A podáva mi ruku! 
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Zábava pod hákovým krížom 
  

Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z 

brožúrky Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  

   Bol som v St. Louis na návšteve u miestnych kamarátov. Keď som kráčal po 

ulici, môj spoločník ma upozornil na novinový stánok, ktorý viedol "starý komu-

nistický Žid". 

   Keď som prišiel bližšie, uvidel som otvorene vystavené noviny komunistickej 

strany. Spýtal som sa ho: "Si komunista?" Odpovedal: "Som antifašista." 

   "Vidím, že predávaš komunistické noviny. Predávate aj národnosocialistické 

noviny?" (Samozrejme, že nie.) 

   Pozrel som sa mu do očí, usmial sa a povedal: "Uvidíme sa pri peciach!" 

   Keď sme sa s kamarátom otočili a so smiechom odchádzali, ešte chvíľu bolo 

počuť jeho "antifašistické" výkriky. 

  

* * * * * 

  

   Niekto zaklopal na dvere. Keď som ich otvoril, našiel som dvoch mužov v 

plášťoch. Predstavili sa ako agenti FBI a ukázali svoje odznaky. Nuž, návštevu 

FBI som očakával už nejaký čas... ale nie práve dnes ráno. 

   Keď sa ma začali vypytovať na súdruha, jednoducho som vyhlásil: "I kann kein 

Englisch." ("Nehovorím po anglicky.") 

   Ale nefungovalo to. Jeden z nich odpovedal: "Das macht nichts aus. Ich kann 

Deutsch." ("Na tom nezáleží. Ja viem po nemecky.") 

   V nasledujúcom rozhovore som tak trochu vyvolal dojem, že sa volám "Otto 

Schmierkäse" a myslel som si, že dotyčný pracuje pre "Franz Eher Ver-

lag" [nemecké vydavateľstvo Mein Kampf]. Prirodzene, nepoznal som adresu 

muža, ktorého hľadali. 

   Hneď ako odišli, obliekol som si kabát a vydal sa k najbližšiemu telefónnemu 

automatu. Náhodou išli okolo bloku a videli ma ísť. Nikto im nemával. 

   A teraz tá najhoršia časť. Dve pekné mladé dievčatá kráčajúce po tom istom 

chodníku sa na mňa usmiali. Pulz sa mi zrýchlil pri pomyslení na ich zoznámenie. 

Nanešťastie som cítil povinnosť dostať sa čo najrýchlejšie k telefónnemu automa-

tu (vzdialenému niekoľko blokov). Dievčatá mi teda ušli. Sakra! 

   Keď som sa vrátil, susedov chlapec sa usmial, zdvihol ruku na pozdrav a privítal 

ma hlasným Heil Hitler! 

   Páni, to by ma zaujímalo, ako sa to dozvedel? 
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