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Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
  

Časť V: 
Skúsenosti iných súdruhov 

  
   Vojenská polícia vypočúva súdruha, o ktorom je známe, že je nacionalista.  In-
formujú ho, že na stene vojenských kasární sa objavil plagát NSDAP/AO.  On im 
pravdivo povie, že netuší, kto ho tam dal.  Na druhý týždeň na to isté miesto na-
lepí nálepku s hákovým krížom NSDAP/AO.  Neznámy súdruh sa dozvie, že na 
základni je ďalší národný socialista. 
   Nezriedka sa stáva, že súdruhovia vidia nálepky s hákovým krížom, ktoré tam 
nelepili.  Vedia to: Nie sme sami! 
  
   Jeden z civilných zamestnancov Bundeswehru má na stole fotografiu groβad-
mirála Karla Dönitza. Žiadny problém! 
  
   Národný socialista si vezme komunistku.  V roku 1933 ju dostane z väzenia.  V 
roku 1945 ho ona dostane z väzenia.  Praktická dohoda!   
  
   Národný socialista vyvesí na vrchol vysokého priemyselného komína obrovskú 
vlajku s hákovým krížom.  Cestou dole odstráni niekoľko stupienkov.  Na druhý 
deň ráno je táto vlajka viditeľná v celom meste.  Hasičom trvá niekoľko hodín, 
kým ju odstránia. 



2 

 



3 

  
   Môj vodič ukazuje na trávnatý kopec vedľa diaľnice.  "Pred rokmi tam sú-
druhovia vypálili do trávy päťdesiatmetrový hákový kríž.  Bolo ju vidieť na kilo-
metre ďaleko." 
  
  Súdruh hovorí, že sa zúčastnil na oslave Hitlerových narodenín 
(Führersgeburtstagfeier).  Bola tam celá dedina.  Vrátane starostu.      
  
   Súdruh je pozvaný do školy pre verejných rečníkov nacionalistickej strany.   
Nemôže však povedať "národnodemokratický".  Môže povedať len "národný so-
cialista". 
  
   Ďalší súdruh sa stáva verejným hovorcom nacionalistickej politickej strany.  Na 
vnútornej strane klopy kabáta vždy nosí odznak s hákovým krížom.  Počas tele-
vízneho rozhovoru sa klopa otočí.   Hákový kríž je viditeľný.   V televízii. 
  
   Poslanec nemeckého parlamentu (Bundestagu) to prehnal s pitím.  Kráča po 
ulici.  Spieva si národnosocialistickú pieseň.  A zatknú ho. 
  
   Súdruh vylepuje na štadióne v Norimbergu nálepky s hákovým krížom NSDAP/
AO.  Vidí, že sa k nemu blížia traja policajti.  Na útek je už neskoro.  Stojí 
chrbtom k stene.  Dúfa, že nálepky skryje.  Policajti ho požiadajú, aby ustúpil.  
Urobí to.  A očakáva, že ho okamžite zatknú.    
   Traja policajti stoja v pozore.  Klapkajú im päty.  Zasalutujú Hitlerovi.   Otočia 
sa.  A odchádzajú.  
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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! 

   

   "Vydavateľ z Nebrasky bol odsúdený na štyri roky, pretože praktizoval prvý 

dodatok. 

   "Tento rozsudok vyvolal v Amerike vážne ústavné otázky. Napríklad, kde je 

vláda USA, keď sú americké práva nahradené zahraničným právom?  A prečo bo-

lo Dánom dovolené uniesť občana USA?  Prečo ho mohli zadržiavať Nemci? 

   "Sieg tvrdil, že súdny proces bol nezákonný, pretože Nemecko nemá právo 

prikazovať občanovi USA, čo má robiť v Spojených štátoch, ani za činy vykona-

né v USA, ktoré sú v Nemecku trestnými činmi.  Americké ministerstvo zah-

raničných vecí sa však odmietlo Laucka zastať." - The Spotlight, 23. septembra 

1996  

  

   "Po viac ako štyroch rokoch strávených v šiestich rôznych európskych väzni-

ciach je Gary Lauck odhodlaný viac ako kedykoľvek predtým dostať národno-

socialistickú stranu do popredia svetovej politiky... 

   "Ak niečo, tak som ešte odhodlanejší a fanatickejší ako predtým," povedal 

Lauck... 

   "Počas rozhovoru v Lincolne vo štvrtok ráno Lauck povedal, že nemecká 

vláda porušila americké aj medzinárodné právo a porušila suverenitu a ústavu 

Spojených štátov. 

   "Toto nie je o mne alebo mojich politických názoroch," povedal.  "Ide o právo 

každého amerického občana na slobodu prejavu bez toho, aby si cudzia krajina 

nárokovala jurisdikciu a bez toho, aby im to tí bastardi vo Washingtone dovolili.  

My (NSDAP/AO) pripravujeme rozsiahle právne kroky proti mojim únoscom tu 

aj v zahraničí. 

   "Lauck povedal, že nikdy neprestane vyzývať svojich nepriateľov. 

   "Ak zomriem a svätý Peter sa ma spýta, či chcem ísť do neba alebo sa vrátiť a 

bojovať, chcem sa vrátiť a bojovať." - Lincoln Journal Star, 2. apríla 1999 

   Žart? Nikdy nebol žartom," povedal Bob Wolfson, bývalý riaditeľ Ligy proti 

hanobeniu pre oblasť Plains States, keď som sa pýtal na Lauckov význam.  "Ak 

hovoríte o amerických nacistoch, ktorí mali za posledných 50 rokov medzinárod-

ný vplyv, Gerhard je pravdepodobne číslo jeden." - The Guardian (Spojené krá-
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ľovstvo), 6. júla 2017 
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