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Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
    

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
  

   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 ďalší súdruh. 
Strávime tam niekoľko hodín.  Náš rozhovor šokuje ďalšieho hosťa.  Nikto však 
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.   
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   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.  



3 



4 

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! 
  

   "Generálny prokurátor ma požiadal, aby som svedčil.  V liste bol Lauck oz-
načený za 'vodcu NSDAP/AO'.  Tento titul mu udeľuje štát!  NSDAP/AO je 
oficiálne uznaná.  Je akceptovaná ako organizácia - aj keď je v Nemecku zakáza-
ná." - Bývalý informátor VS Peter Schulz v rozhovore pre tageszeitung, 8. mája 
1996.     

  
   "(Hovorca nemeckej vlády) Wulf uviedol, že niektoré dôkazy proti Lauckovi 

boli zhromaždené prostredníctvom súdom povolených odpočúvaní transatlan-
tických telefonických hovorov z Nemecka na päť nebraských čísel údajne spo-
jených s Lauckovou organizáciou." - Washington Post, 9. mája 1996 

  
   "Lauck, jeden z najväčších výrobcov NS-materiálu na svete, je považovaný za 

kľúčovú postavu medzinárodnej neonacistickej scény." - Süddeutsche Zeitung, 10. 
mája 1996  

  
   "Nemeckí vyšetrovatelia považujú súdny proces za vyvrcholenie 20-ročnej 

kampane na zastavenie Lauckovej činnosti... 
   "Podľa vyšetrovateľov vychádza Lauckova publikácia NS Kampfruf, teda 

Národnosocialistický bojový pokrik, každé dva mesiace v 10 jazykoch.  Približne 
20 000 výtlačkov sa rozosiela na adresy po celom svete, najmä v Nemecku... 

   "...a zohráva významnú úlohu pri zásobovaní nemeckých skupín propagan-
distickým materiálom, ktorý by v tejto krajine mohli vyrábať len s veľkým 
rizikom.  'Gary Lauck je hlavným dodávateľom nenávistnej pošty do Nemecka,' 
povedal rabín Abraham Cooper z Centra Simona Wiesenthala v Los Angeles, 
ktoré monitoruje neonacistické skupiny." - The New York Times, 10. mája 1996 

  
   "Prokurátor uviedol, že prevažná väčšina skonfiškovaných pronacistických 

materiálov pochádza zo Spojených štátov a že hlavným distribútorom bol Lauck." 
- Omaha World-World, 20. augusta 1996 
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