
My sme nositelia pochodne! 
  

Tento článok A. V. Schaerffenberga pôvodne vyšiel v časopise THE NEW OR-

DER #94. 

  

V 20. rokoch 20. storočia vytvoril 

Adolf Hitler hnutie bielych národov - 

národný socializmus, ktorý sa stal 

najmocnejším ideologickým feno-

ménom v dejinách.  V 30. rokoch 20. 

storočia ho doviedol k politickej moci 

a založil prvý štát bielej rasy v moder-

nom svete.  V 40. rokoch 20. storočia 

išli národní socialisti do posledného 

výstrelu proti Židmi sponzorovaným 

silám západného kapitalizmu a 

východného komunizmu.  V 50. ro-

koch 20. storočia George Lincoln 

Rockwell znovu zasadil hákový kríž v 

Amerike a v 60. rokoch ho vyzdvihol 

k prvému povojnovému úspechu.  V 

70. rokoch sa Hnutie spamätalo z jeho 

zavraždenia, uskutočnilo masové 

akcie v dovtedy nevídanom rozsahu a 

získalo celosvetové uznanie.  V 80. 

rokoch sa Hnutie v dôsledku ľudských 

zlyhaní, podvratnej činnosti a 
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vnútorného chaosu prakticky zrútilo, ale zachránila ho vytrvalosť anglicky 

vydávaných novín NSDAP/AO The New Order, ktoré prežili búrku a stali sa 

pevnou oporou, okolo ktorej sa mohli zhromažďovať starí a noví súdruhovia.  

Začiatkom 90. rokov sa národný socializmus znovu presadzuje na medzinárodnej 

úrovni, pričom vo východnej Európe sa otvárajú rozsiahle, nevyužité oblasti pod-

pory. 

To je v skratke história národnosocialistického hnutia.  Žiadny jednotlivec, ktorý 

žil v konkrétnom okamihu jeho vývoja, nemohol tušiť, aké otrasné udalosti, dobré 

aj zlé, prídu.  Provinčnému Bavorákovi, ktorý sa v roku 1921 pridal k Adolfovi 

Hitlerovi, sa ani nesnívalo, že Nemecko, zdeptané po prvej svetovej vojne, bude 

len o dvadsať rokov neskôr viesť európsky kontinent v križiackej výprave proti 

sovietskemu Rusku.  Po smrti veliteľa Rockwella sa zdalo, že akákoľvek nádej na 

znovuzískanie bielych más, ktoré oslovil, je navždy stratená; o niekoľko rokov 

neskôr sa však vrátili, aby nás povzbudili, a to v ešte väčšom počte.  Každému, kto 

stál medzi davmi v tričkách White Power, sa konečné víťazstvo zdalo byť len 

otázkou času.  Ale nemalo sa tak stať.  A Hnutie prešlo dlhým desaťročím preží-

vania, ktoré rozjasnili najmä podzemné boje Rádu v polovici 80. rokov.  Teraz sa 

na obzore objavilo svetlo a naša Vec opäť naberá na sile. 

  

Čo náš boj skutočne znamená 
  

Naša vlastná minulosť nás učí, že 1) nikto nemôže predvídať, čo nás čaká, a 2) 

každá generácia má svoju vlastnú úlohu, ktorú musí splniť. 

   Nemecké hnedé tričká z 20. rokov, medzinárodné oddiely S.S. v druhej svetovej 

vojne, Stormtrooperi veliteľa Rockwella a davy v tričkách White Power v Mar-

quette Parku bojovali za rovnaký cieľ - biele víťazstvo.  A každý z nich dosiahol 

časť konečného triumfu, ktorý v budúcnosti pomohol umožniť.  Líšili sa len 

konkrétne úlohy, ktoré dostali na dosiahnutie tohto víťazstva.  Hnedé tričká 

umožnili svojim vodcom, aby boli zvolení.  Európski eseri bránili civilizáciu 

ozbrojeným odporom.  Rockwellovi búrkari umožnili jeho verejné prejavy.  Ak-

tivisti v tričkách White Power bojovali za svoje rodiny a komunitu proti invázii 

negrov.  Čo je teda našou úlohou?  Ako máme pracovať na bielom víťazstve? 

  

Sme generácia nositeľov pochodne 
  

To znamená, že našou úlohou je udržať národno-socialistickú myšlienku pri 

živote pre ďalšiu fázu, ktorá čoskoro nastane, keď budú masy nášho ľudu opäť 

vnímavé pre koncepciu bieleho víťazstva.  Ten čas je už za rohom, pretože 



Američanom dochádza trpezlivosť s negerským barbarstvom a hospodárskym cha-

osom.  Milióny Maďarov, Chorvátov, Slovincov, Rumunov, Poliakov a dokonca aj 

Rusov sa prebúdzajú k židovskému bacilu a začínajú sa obracať na nás, aby nás 

viedli. 

Budúce generácie na nás budú spomínať so súcitom, obdivom a závisťou.  Súcit 

s naším ťažkým prechodom cez temný vek nevedomosti a teroru.  Obdiv za našu 

odvahu a odhodlanie presadzovať naše ideály tvárou v tvár zdrvujúcej opozícii.  

Závisť za príležitosť, ktorú sme v tomto ťažkom období dostali, aby sme nespo-

chybniteľne dokázali silu našej vôle a vernosť našej rase, a získali si tak jedinečné 

a úctyhodné postavenie v dejinách národného socializmu. 

Nemôžeme vidieť, čo nás čaká.  Ale keď sme sa vydali na túto revolučnú cestu, 

každý z nás dostal inštinkt víťazstva, ku ktorému musíme kráčať.  Naše slová na 

stráži sú: "Víťazstvo alebo smrť!"  Víťazstvo Hnutia znamená pre našu bielu rasu 

život; náš neúspech (a my môžeme zlyhať len vtedy, ak sa vzdáme) znamená smrť 

nášho ľudu.  Ale buďte si istí: Idea, ktorá dokáže prežiť devastáciu druhej svetovej 

vojny, určite prežije aj súčasnú dobu temna! 

  

Budúcnosť: Len pre bielych! 
  

V žiadnom prípade nie sme sami.  Stačí sa pozrieť cez plece a uvidíte masy v 

tričkách White Power.  Za nimi sú Rockwellovi Stormtrooperi.  Ďalej vzadu sú 

milióny Európanov, ktorí bojovali pod rasovou zástavou so svastikou od severnej 

Afriky až po Stalingrad.  Za nimi sú legionári v hnedých tričkách, ktorí vyhrali 

ulice pre svojho Vůdcu.  Sme na čele tohto polstoročia dlhého pochodu.  Ne-

odvážime sa zakopnúť ani sa vzdať! 

Čo na tom, že milióny z nás boli zabité?  Hnutie sa stále valí vpred a nič na svete 

ho nedokázalo zastaviť!  Čo na tom, že negri a špicli nám rozkradli mestá?  O to 

lepšie sa dajú postaviť nové a krajšie v budúcnosti len pre bielych!  Čo na tom, že 

sme sa dopustili zlých a ešte horších chýb?  Sme len smrteľné ľudské bytosti usi-

lujúce sa o nadľudské! 

V našich krátkych dejinách sme mali nádherné zlaté časy - Tretiu ríšu, Rockwell-

ove roky a triumfy v Chicagu.  Ešte ich bude viac a budú nemenej nádherné.  V 

nadchádzajúcom storočí nás čaká úplne biela planéta.  Čakajú nás veľké veci - nie 

však ďaleko.  Už teraz ich začíname spoznávať v záblesku našej pochodne.  Raz 

príde čas, keď sa tí, čo prídu po nás, budú pozerať na naše neochvejné odhodlanie 

z pohľadu na úplne Bielu Zem a budú na nás spomínať s najhlbšou úctou - "To bo-

li nositelia pochodne!"  



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! 

  

 

   "Otvorene a úplne nerušene tlačí každé dva mesiace viac ako 20 000 výtlačkov 

zakázaných novín NS-Kampfruf a pašuje ich do Nemecka. Vyrába milióny 

nálepiek s hákovým krížom... 

   "Podľa názoru nemeckého Úradu na ochranu ústavy je Lauckova NSDAP naj-

dôležitejším dodávateľom fašistických publikácií pre nemeckú nacistickú scénu.  

Samotný Gary Rex Lauck odhaduje, že 95 % všetkej pravicovo-extrémistickej 

podzemnej literatúry pochádza od neho.  Po tonách dostáva tlačoviny na územie 

Ríše.  Propagačné materiály od Lincolna boli len v roku 1992 spojené so 72 

násilnými trestnými činmi." - 

Süddeutsche Zeitung Magazin, 4. 

marca 1994 

  

   "V Nemecku bude (riaditeľ FBI) 

Freeh diskutovať o tom, ako zastaviť 

tok propagandy, peňazí - a možno aj 

polovojenskej pomoci - od amer-

ických nadradených skupín bielych 

neonacistov a skinheadov do 

Nemecka... 

   "Podľa nemeckých zdrojov z pros-

tredia orgánov činných v trestnom 

konaní bude Freeh diskutovať aj o 

tom, či sa môžu použiť zákony o 

sprisahaní proti Američanom, ktorí sa 

pokúsia porušiť nemecké zákony 

pašovaním nacistického kontrabandu. 

   "Freeh z toho urobí hlavnú tému 

svojej cesty," dodal vysoký americký 

predstaviteľ... 

   "FBI už má v Nemecku vyslaných 



agentov, ktorí sú v kontakte s takými otázkami, ako sú bankové lúpeže, organi-

zovaný zločin, odpočúvanie a nárast počítačových schránok spájajúcich pravicovo

-extrémistické skupiny po celom svete." - Chicago Tribune, 27. júna 1994 

  

   "Nemecká federálna polícia naznačila kroky proti Gary Lauckovi z Ne-

brasky..."  

   "FBI uviedla, že vyšetruje jeden závažný prípad "na základe stôp od Nem-

cov".Freeh tento prípad neidentifikoval. 

   "Hans-Ludwig Zachert, šéf nemeckej Spolkovej kriminálnej polície, však na 

tlačovej konferencii povedal, že ´Gary Lauck (z Nebrasky) od 80. rokov minulého 

storočia šíril v Nemecku propagandu, militantné, extrémistické letáky s polem-

ickými textami´... 

   "V rozhovore počas cesty do Berlína Freeh povedal, že FBI by mohla nemeckej 

polícii legálne poskytnúť adresy, na ktoré sa zo Spojených štátov posielajú nenáv-

istné materiály.  To by nemeckej polícii uľahčilo zabavovanie." - The Lincoln Star, 

29. júna 1994  

   

   "Nemecké úrady však môžu urobiť len málo v prípade Garyho Laucka, ktorý 

žije v USA a ktorého (viceprezident Spolkového úradu na ochranu ústavy) Frisch 

označil za najväčšieho dodávateľa propagandy nemeckým neonacistom... 

   "Na výstave o extrémizme Frisch povedal, že o Lauckovi viedol "intenzívne 

rozhovory" s FBI. 

   "Oni (FBI) poukazujú na to, že sloboda prejavu je v Spojených štátoch ab-

solútnym právom a nie je možné proti nemu podniknúť žiadne právne kroky," 

povedal Frisch. 

   "Našou jedinou šancou je zachytiť ho.  Ale on (Lauck) nedáva na obálky spi-

atočnú adresu, takže je ťažké ich odhaliť.  Niektoré sa nám podarí zhabať, ale 

obrovské množstvo sa dostane ďalej," povedal Frisch." - The Lincoln Star, 21. 

februára 1995  



 


