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#1027                                                                                                                                      20.11.2022 (133) 

Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
    

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
  

   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 rokov 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. no-
vembra 1923.  Zdvíhame ruky v Hitlerovom pozdrave.   A spievame Horst Wessel 
Lied. 
   Ľudia prechádzajúci okolo sa usmievajú. 
  
   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-



2 

 



3 

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! 
  
   Sedím so súdruhom v jeho dome.  Zazvoní zvonček.  Poštár doručuje balík.  
Moji spolupracovníci ho pred niekoľkými týždňami poslali pozemnou poštou.  
Obsahuje niekoľko našich nových veľkých plagátov "DIN-A2" - približne 17 x 
22 palcov - s hákovým krížom. 
   Neskôr som si jeden z týchto veľkých plagátov zavesil na okno, keď vlak pre-
chádzal cez železničnú stanicu v Magdeburgu v komunistickej zóne.   
   Zo skúsenosti som vedel, že vlak zastaví krátko pred príchodom do stanice.  
Počas tejto zastávky som rýchlo umiestnil plagát za okno kúpeľne.  Potom som sa 
ponáhľal do ďalšieho vozňa.  Vystrčil som hlavu z okna.  A videla som, ako 
plagát plandá vo vetre, keď sme prechádzali stanicou, ktorá bola plná ľudí.  
   Tento druh plagátu sa neskôr používa na rozsiahlu propagandistickú akciu.  
Umiestňujú sa na diaľničných nadjazdoch.  Úsek diaľnice Autobahn v Porúrí je 
na niekoľko hodín uzavretý, kým ich úrady odstránia. 
  
   Sedím so súdruhom v jeho dome.  Zazvoní telefón.   Jeho príbuzný hovorí, že v 
správach je správa o americkom národnom socialistovi v Hamburgu, ktorého de-
portovali.  Pár dní predtým som bol v Hamburgu.  Je v tom nejaká súvislosť? 
   Rozhodol som sa vrátiť do Hamburgu a zistiť to.  Cestou si kupujem noviny a 
vidím článok s mojou fotografiou.  Titulok tvrdí, že som "zmizol bez stopy". 
   V Hamburgu sa pýtam súdruha.  Hovorí, že som sa dostal na titulku Hamburger 
Morgenpost.   
   Predniesol som prejav na súkromnom stretnutí.  Po oficiálnom ukončení 
zhromaždenia organizátorom som súhlasil s fotografovaním s niekoľkými sú-
druhmi.  Pred vlajkou s hákovým krížom.  Táto fotografia sa objavila v denníku. 
   Radím sa s právnikom.  Bol jedným z obhajcov na neslávne známom Norimber-
skom tribunáli. 
   Aj tak plánujem čoskoro opustiť Nemecko.  Ale chcem využiť túto príležitosť.  
Preto oznamujeme môj plán predniesť prejav s témou, prečo neuznávam príkaz 
na deportáciu.  Toto oznámenie obsahuje miesto a čas.   
   Prirodzene, vieme, že tento prejav nebudem môcť predniesť.  Preto som urobil 
kazetovú nahrávku.  Táto nahrávka sa bude prehrávať na stretnutí. 
   Keď som prišiel na miesto, zistil som, že mám viac "ľudí" ako polícia.  Neča-
kali, že sa tam skutočne objavím.   Môj najväčší ochrankár je väčší ako ich 
najväčší kolega.  Môj chlapec sa usmieva, akoby chcel povedať: "Môžem ho teraz 
zabiť, šéfe?"  Namiesto toho, aby ma zatkli, ma polícia POŽIADA, aby som ich 
sprevádzal.  Súhlasím.   
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   Na policajnej stanici som im ukázal letenku.  Icelandic Airlines.  Z Luxemburgu 
do Chicaga.  Odlet na druhý deň ráno.  Vysvetľujem, že som si už overil všetky 
možnosti cestovania.  Jediný spôsob, ako môžem stihnúť tento let, je odísť z 
Hamburgu vlakom za 45 minút.  Polícia ma eskortuje na hamburskú železničnú 
stanicu.  Do vlaku so mnou nastupuje policajt.   Vystúpi však, keď vlak dorazí do 
poslednej stanice v Hamburgu.   Odtiaľto som sám.  
   O niekoľko mesiacov neskôr, už v USA, som si o tom prečítal článok v bulle-
tine západoberlínskej pobočky východoberlínskej komunistickej strany (!).  Fa-
lošne sa v ňom tvrdilo, že som stále v Nemecku. 
  
   Pranie je komplikácia, pretože málokedy sa zdržím na jednom mieste 
dostatočne dlho. Mojím riešením je podplácať manželky súdruhov buď mo-
selským vínom, alebo flensburským rumom.  
   Raz sa snažím prepravovať príliš veľa.  A zlomil som si pánt na kufri. 
  
   Po jednej noci strávenej v dome veľmi atraktívnej súdružky sa veľmi teším na 
druhú noc.   
   Bohužiaľ, náš bezpečnostný pracovník si myslí, že je príliš nebezpečné, aby 
som na tom istom mieste strávil viac ako jednu noc.   
   Samozrejme, som veľmi sklamaný! 
  
   Inokedy som ubytovaný so staršou, ale stále atraktívnou súdružkou.  Usmieva 
sa a ubezpečuje ma, že ma nebude obťažovať.  
   Žiaľ, nedokážem odpovedať, že by mi to nevadilo. 
   Nasledujúci deň navštívime vdovu po esesákovi.  Dáva mi krásnu farebnú foto-
grafiu Adolfa Hitlera.  Bola vystrihnutá z povojnových (!) nemeckých novín.  
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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! 
  

   "Nemeckí federálni vyšetrovatelia však už dlho obviňujú pána Laucka z toho, 
že riadil pašerácku operáciu, ktorá prinášala zakázané brožúry, transparenty, kni-
hy a nálepky neonacistickému hnutiu v Nemecku." 

   "Štvrtkovým odsúdením sa zavŕšilo desaťročné pátranie nemeckých úradov po 
Lauckovi, ktorého považujú za jednu z hybných síl obnovy nacistickej ideológie 
v Nemecku po páde Berlínskeho múru v roku 1989... 

   "Noviny pána Laucka, NS Kampfruf, teda Národnosocialistický bojový 
pokrik, čítalo podľa odhadov 10 000 Nemcov, uviedla prokuratúra... 

   "Vo svojich pamätiach Fuehrer-Ex pán Hasselbach o pánovi Lauckovi hovorí: 
"Bol zdrojom prakticky všetkej neonacistickej propagandy, ktorá sa lepila na 
steny a okná od Berlína po Sao Paolo."" - The Dallas Morning Star, 23. augusta 
1996 

  
   "Lauck mal dobre naolejovanú propagandistickú mašinériu, ktorú 

zdokonaľoval viac ako 20 rokov," povedal súdu predsedajúci sudca Guenther 
Bertram.  "Nastavil propagandistické delo a vystrelil ho na Nemecko." - The 
Washington Post, 23. augusta 1996 

  
   "Súd výrazne obmedzil materiál, ktorý bol do prípadu vložený.  Väčšina ton 

propagandy, ktorú Lauck konšpiračným spôsobom pašoval do Nemecka dvadsať 
rokov, bola premlčaná... 

   "Napriek tomu je Lauck odborníkmi na NS považovaný za celosvetovo 
najvýznamnejšieho neonacistu súčasnosti." - Süddeutsche Zeitung, 23. augusta 
1996   

  
   "Aj keby Američan dostal päť rokov - vzhľadom na jeho agitáciu, kriminálnu 

energiu a úlohu v medzinárodnej sieti neonacistov by to nebolo ani zďaleka 
toľko, koľko si takáto postava zaslúži." - Der Tagesspiegel, 23. augusta 1996  
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