
Skutočné hrdinstvo 
  

   Národný socializmus netrpí nedostatkom hrdinov a hrdiniek.  Ich činy, úspechy 

a predovšetkým obete nám slúžia ako príklad, záväzok a zdroj sily. 

   Moja generácia, prvá "povojnová generácia", mala ešte možnosť osobne sa 

stretnúť s mnohými z týchto hrdinov.  Spomínam si na návštevu slávneho plu-

kovníka Hansa-Ulricha Rudela v jeho dome v Kufsteine v Tirolsku v 70. rokoch 

minulého storočia.  Veľká česť! 

   Ale je mnoho ďalších súdruhov, ktorí mali na mňa ešte väčší vplyv.  Po prvé, 

strávil som s nimi viac času ako s plukovníkom, a po druhé, boli to "obyčajní 

ľudia", hoci robili oveľa viac ako "obyčajní". 

   Boli tu starí kamaráti z 

SA Walter Luttermann a 

Karl-Ferdinand Schwarz, 

manželia Müllerovci a 

"Armin" z generácie Hit-

lerjugend, Thies Chris-

tophersen, bojovníci pov-

ojnovej generácie ako Mi-

chael Kühnen, Gottfried 

Küssel a ďalší, ktorí zos-

távajú nemenovaní len z 

bezpečnostných dôvodov. 

   Niektorí z týchto kama-

rátov a ich životy na mňa 

urobili mimoriadne silný 

dojem. 
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   ...1945.  Vojna sa skončila.  Všetko je stratené.  Život stratil zmysel.  "Gretchen" 

kráča do lesa k železničnej trati.  Sadne si na koľaje a čaká na vlak, ktorý ukončí 

tento smutný život.  Rozmýšľa.  Potom sa rozhodne inak.  Ak prežije, možno sa jej 

jedného dňa podarí urobiť niečo v duchu Führera.  Vstane a ide domov.  Prechá-

dzajú roky.  Na jar roku 1972 vyhnanec z Breslau hovorí, že existuje NSDAP/AO.   

Stáva sa jedným z prvých členov, jedným z najpracovitejších dobrovoľníkov a 

štedrým finančným podporovateľom, hoci nie je bohatý a má veľmi skromný 

životný štýl.  Dobrovoľnícku prácu vykonáva rok čo rok, desaťročie čo desaťročie.  

Vo vysokom veku oslepne.  Ale ona pokračuje v práci - stále dokáže skladať a 

plniť poštové zásielky. 

   ...smrteľne chorý na rakovinu.  Takmer nemôže jesť ani spať.  Chôdza je ťažká a 

únavná.  Ale "FW" ešte niečo dokáže: vlečie sa k stolu a robí prácu na počítači.  

Hodiny sú dlhé.  Pretože je ťažké vstať a vrátiť sa do kresla.  Deň za dňom.  Rok 

čo rok.  Ráno v posledný deň života je to stále rutina.  V to popoludnie prichádza 

smrť.  

   ...1945.  Mladý vojak Armin pokračuje v boji aj po prímerí.  Neskôr je zajatý, 

ale nie je identifikovaný ako bojovník Vlkolaka.  Štyri roky strávi v špeciálnom 

zajateckom tábore pre nenapraviteľných nacistov.  Nakoniec sloboda.  Okamžite 

obnovuje politickú činnosť.  Väzenie.  Manželka ho opúšťa.  Opäť sloboda, poli-

tický aktivizmus a významná úloha pri rozširovaní NSDAP/AO v 70. rokoch.  Ale 

zradca znamená väzenie.  Druhá manželka odchádza. 

   ...štyri roky politického väzenia - bez možnosti podmienečného prepustenia do 

posledného dňa.  Potom deň slobody.  Návrat k politickej práci.  Rok intenzívnej 

činnosti.  Potom ďalšie štyri roky väzenia. Opäť sloboda, opäť aktivita až do smrti.  

Jeho meno: Michael Kühnen.  Bol najvýznamnejším vodcom národných socialis-

tov svojej generácie v Nemecku. 

   ... "B." sa chce vydať, ale strana potrebuje pracovníkov a peniaze.  Rodina bude 

musieť pár rokov počkať.  Choroba však prichádza napriek mladosti.  Rodina už 

neprichádza, skôr smrť. 

   ... "R." je zmrzačený vo vojne vo Vietname.  Obidve nohy sú preč.  Jedna ruka je 

preč.  Druhá ruka zranená.  Stále nie je bezmocný.  Práca s telefónom je možná.  

Vďaka tejto telefonickej práci NSDAP/AO v priebehu jedného roka rozširuje svoj 

televízny program z jedného do šestnástich miest. 

  ...Kríza.  "M." nastupuje a preberá úlohy bez školenia.  Voľný čas a profesiu vy-

mieňa za politickú prácu, zhoršenie situácie, starosti a stres.  Vydrží roky, kým sa 

kríza skončí a jeho veľká rodina bude mať opäť prednosť. 

  

   Súdruhovia! 



   Toto sú pravdivé príbehy! 

   S týmito súdruhmi som úzko spolupracoval, niekedy celé desaťročia.  Za 

úspechy NSDAP/AO v posledných troch desaťročiach vďačíme práve im. 

   Nech vám slúžia ako príklad a záväzok, ako útecha a inšpirácia, tak ako slúžili 

mne. 

   Nech sa niektorí z vás stanú príkladom pre tých, ktorí neskôr vstúpia do našich 

radov a ponesú svätú zástavu s hákovým krížom, keď aj my budeme povolaní do 

tej veľkej búrkovej jednotky na nebi. 

   ...lebo vlajka znamená viac ako smrť! 

  

- Gerhard Lauck 



Úryvky z médií 
  

Pochvala od našich priateľov nám dodáva odvahu.  Uznanie od našich nepri-

ateľov však poskytuje ešte presvedčivejšie overenie našej účinnosti.  Je určite 

rovnako úprimné, ale menej zaujaté v náš prospech.  A teda o to 

presvedčivejšie! 

  

   "V osobitnej správe o nemeckých neonacistoch zo začiatku tohto roka ADL oz-

načila Laucka za najnebezpečnejšieho propagandistu tohto hnutia. - Los Angeles 

Times, 7. septembra 1993 

  

   "Rastúci problém neonacizmu v Nemecku, sporadické výbuchy násilia v 

Amerike a Lauckova nedávna expanzia na nové trhy s nenávisťou v iných kraj-

inách vyvolali poplach v agentúrach, ktoré monitorujú extrémistické aktivity... 

   "Úrad na ochranu ústavy tvrdí, že Lauck je hlavným dodávateľom propagandy 

pre nemecké nacistické podzemie... 

   "V minulom roku sa kancelár Helmut Kohl niekoľkokrát pokúsil presvedčiť 

Američanov, aké dôležité je zastaviť tlač materiálu alebo jeho vývoz," uviedla 

Hannelore Kohlerová z Nemeckého in-

formačného centra nemeckej vlády v 

New Yorku..." 

   "Z Midlands sa Lauckova sieť kon-

taktov rozprestiera po celej Európe a 

Severnej a Južnej Amerike.  Dodáva 

propagandu, povzbudenie, pokyny a v 

niektorých prípadoch aj peniaze ra-

sistom na okrajoch radikálnej pravice v 

prevažne bielych krajinách... 

   "V snahe udržať ho mimo svojej 

krajiny honemecké úrady raz uväznili na 

štyri mesiace.  Zakázali mu to na celý 

život.  Nepotlačili však jeho angažo-

vanosť.  Od pádu Berlínskeho múru sa 

ich problém - a Lauckova nemecká sieť 

- rozrástol. 

   "Okrem toho spoločnosť Lauck v 

posledných dvoch rokoch expandovala 

do viac ako 30 krajín.  Jeho organizácia 



vydáva štvrťročníky bulvárneho formátu v angličtine, nemčine, švédčine, dánčine, 

maďarčine, holandčine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine.  Do 

Ruska posiela aj americké doláre a nemecké marky, aby financoval ruskojazyčné 

noviny, ktoré sa tam tlačia... 

   "V uplynulom roku Lauck posilnil aj svoje operácie v USA.  Sponzoruje dve 

televízne relácie "white power" na verejnoprávnych kanáloch v 15 amerických 

mestách. 

   "Židovská liga proti hanobeniu B`nai B`rith, ktorá Laucka počas jeho kariéry 

monitorovala, ho nazýva rasistom svetovej triedy, ktorého expanzie sú dôvodom 

na medzinárodné znepokojenie. 

   "Má všetky predpoklady na to, aby bol dôležitý vo svete nenávisti," povedal I. 

Robert Wolfson z Omahy, riaditeľ Ligy proti hanobeniu pre oblasť Plains.  "To 

znamená veľké počty, dobre financovanú operáciu, ktorá má medzinárodný 

rozsah, pomerne sofistikovanú predstavu o svojich cieľoch a taktike a prostriedky 

na to, aby s tým niečo urobil. 

   "Wolfson predpovedá, že Lauck využije svoje nové európske a škandinávske 

oporné body, aby sa pokúsil legitimizovať nacizmus ako politickú možnosť na 

medzinárodnej úrovni a zvýšiť tlak na Nemecko, aby stranu legalizovalo. 

   "Je tu súhra udalostí, ktoré robia človeka ako je tento oveľa dôležitejším, ako 

bol pred 20 rokmi," povedal Wolfson... 

   "V roku 1992 sa pri viac ako 200 vyšetrovaniach trestných činov našla Laucko-

va propaganda na mieste činu alebo pri prehliadkach obydlí podozrivých. 

   "Každé tri dni pripravujeme buď bulvárne noviny v profesionálnom formáte, 

alebo televíznu reláciu," povedal Lauck, "okrem toho vybavujeme poštové ob-

jednávky, faxy, rozhovory a podobné veci.    

   "Jeho tvrdenia podporujú agentúry, ktoré sú jeho nepriateľmi." - Sunday World-

Herald (Omaha) 26. septembra 1993 



 


