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Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
  

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
    
   Je prvý deň mojej prvej štátom platenej dovolenky.  Jeden z personálu lux-
usného hotela sa ma pýta, či fajčím.  Odpovedám, že nie.  Usmeje sa a povie: 
"Ani hašiš?"  Pokrútim hlavou. 
  Ďalší zamestnanec ma odprevadí do mojej súkromnej izby.  Zdá sa, že je 
prekvapený a pýta sa: "Prečo ste tu vy?"   
   Keď mu niečo naznačím, zvolá. "Aha, 20 000 nálepiek s hákovým krížom!  
Čítal som o tom v novinách." 
   Čoskoro sa všetci zamestnanci dozvedeli o mojom štatúte celebrity.   
   Oslovujú ma "Herr Lauck". 
   V mojej súkromnej izbe ma navštevujú zamestnanci z iných častí hotela.   
   Neskôr moju izbu zdobí malý transparent s hákovým krížom, ktorý mi poslal 
súdruh z Argentíny. 
   Počas pobytu som napísal krátku brožúrku v nemčine o NSDAP/AO. 
   Po niekoľkých mesiacoch ma preložili do iného luxusného hotela.  Personál je 
tu menej sympatický.  Dokonca mi skonfiškovali môj argentínsky transparent s 
hákovým krížom.  (Pri odchode mi ho vrátia.) 
   Tento hotel ponúka spoločnú hodinu.  Všetci hostia sú pozvaní do veľkej miest-
nosti s televízorom.   
   Keď sa pošta rozdá, iný hosť sa spýta personálu, prečo som dostal všetku poštu.  
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Personál odpovedá, že som nedostal všetku poštu.  Dostal som len MOJU poštu.  
(Dostal som viac pošty ako všetci ostatní spolu.)  
  Jedného dňa sa na mňa pozrel jeden z hráčov pri inom stole a spýtal sa ma: 
"Mord?" ("Vražda?") 
   Usmejem sa a pokrútim hlavou.    
   Po 4 a pol mesiacoch sa moja dovolenka končí.   
   Najskôr však prebehne politický proces.   
   V jednom momente zostávam sám v miestnosti na druhom poschodí budovy sú-
du.  Som v pokušení vyliezť otvoreným oknom, ale neurobím to.  
   Počas súdneho procesu ma môj advokát označil za "civilizovaného Stredoeuró-
pana, hoci sa narodil v Amerike". 
   Keď sudca spieva hymnu Hitlerjugend, myslím, že trest bude mierny.   
   O niekoľko dní neskôr sa prechádzam po hotelovom nádvorí.  Známy hlas 
zavolá moje meno.  Je to súdruh!  Robí na stavbe.  Ďakujem mu za možnosť 
úteku.  Ale vysvetľuje, že čoskoro aj tak odídem. 
   Keď sa vrátim do Nebrasky, po prvý raz dostanem sennú nádchu. 
   Liečba: whisky! 
  
   Keď navštevujem podzemné cely, niekedy sa ma pýtajú, či poznám konkrétnu 
osobu.  Robím hlúpeho.   
   Ak sa títo ľudia už poznajú a dôverujú si, môžu sa sami rozhodnúť, či chcú spo-
lupracovať alebo nie.   
   V každom prípade nebudem porušovať bezpečnostné opatrenia nášho bunko-
vého systému.  
   Niekedy som "varovaný" pred druhou osobou. 
   Niekedy ma pred tým druhým varujú OBA ľudia! 
   Myslím, že je to len konflikt osobností. 
   Niekedy žartujem: Keby sa všetci stretli, asi by sa navzájom zabili! 
  
   Niektorí súdruhovia nedôverujú nikomu, kým sa spolu neopijú.   
   Ostatní súdruhovia nedôverujú nikomu, kto veľa pije.   
   V začiatkoch som to musel brať do úvahy pri prvom stretnutí so súdruhom.   
   Neskôr sa to stane zbytočným. 
   V každom prípade si vychutnávam veľa dobrého nemeckého piva a vína! 
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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! 
   

   "Čo si treba myslieť - či má nemecká jurisdikcia právomoc nad trestným 

činom, ktorý nie je trestným činom tam, kde sa stal." - Frankfurter Allgemeiner 

Zeitung, 24. augusta 1996 

  

   "Politici všetkých strán verdikt privítali.  Minister vnútra Manfred Kanther 

povedal, že odsúdenie "jedného z vodcov medzinárodného neonacizmu a 

najväčšieho šíriteľa zlomyseľných rasistických publikácií" je "primeranou 

reakciou" nemeckej justície. - Židovská kronika, 30. augusta 1996 

  

   "Trest sa musí považovať za vysoký, pretože je založený len na šiestich z 38 

bodov obžaloby... 

   "Svedkovia boli považovaní za zbytočných.  Prokurátor nemal v úmysle 

odhaliť štruktúru NSDAP/AO vo vnútri Nemecka. Namiesto toho bol Lauck 

vystavaný ako osamelý páchateľ a najnebezpečnejší neonacista, aby ho potom 

odsúdili s maximálnym mediálnym efektom. 

   "Štátny výpočet úplne zafungoval.  Lauck bol odsúdený ako jediný ne-

bezpečný a organizovaný neonacista na svete.  To je dobré pre imidž tu i v zah-

raničí a umožňuje, aby sa opatrenia proti NSDAP/AO zdali zbytočné, akoby 

uväznenie jej údajne jediného manažéra všetko vyriešilo.  Počas súdneho procesu 

si zrejme nikto nevšimol, že sa nejako... rozšíril NS Kampfruf". - Anti-

faschistische Nachrichten, 5. septembra 1996 

  

   "V Spolkovej republike je najväčším dodávateľom NS-materiálu a jeho sta-

bilný prísun materiálu počas viac ako dvoch desaťročí vytvoril kontinuitu pre bo-

jovnú mladú NS-generáciu, ktorá sa objavuje od 70. rokov... 

   "NSDAP/AO nemá pevnú organizačnú štruktúru, preto je pre úrady ťažké ju 

uchopiť... 

   "Jeho spoločníci v Lincolne zatiaľ vybavujú prácu za neho.  Vďaka viac ako 

dvadsaťročnej tolerancii zo strany Spolkovej republiky je nemecká neonacistická 

scéna dostatočne silná na to, aby mohla rozvíjať nové zásobovacie linky. 

   "To, čo by tu poškodilo scénu, by boli ďalšie obvinenia z vytvorenia 

zločineckej organizácie." - Antifaschistisches INFO-Blatt, september - október 

1996 
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