
Справжній героїзм 
  

   Націонал-соціалізм не страждає від нестачі героїв і героїнь.  Їхні вчинки, 

їхні досягнення і, перш за все, їхні жертви служать нам прикладом, 

обов'язком і джерелом сили. 

   Моє покоління, перше "повоєнне покоління", ще мало можливість 

особисто познайомитися з багатьма з цих героїв.  Пам'ятаю, як у 1970-х 

роках відвідував знаменитого полковника Ганса-Ульріха Руделя в його 

будинку в Куфштайні, Тіроль.  Велика честь! 

   Але є багато інших товаришів, які справили на мене ще більший вплив.  

По-перше, з ними я проводив більше часу, ніж з полковником, а по-друге, 

вони були "просто нормальні люди", хоча робили набагато більше, ніж 

"нормальні". 

   Серед них були старі товариші по СА Вальтер Люттерманн і Карл-

Фердинанд Шварц, подружжя Мюллерів і "Армін" з покоління 

Гітлерюгенду, Тіс Крістоферсен, бійці післявоєнного покоління Міхаель 

Кюнен, Готфрід Кюссель та інші, чиї імена не називаються з міркувань 

безпеки. 

   Деякі з цих товаришів та їх життя справили на мене особливо сильне 

враження. 

  

   ...1945.  Війна закінчилася.  Все втрачено.  Життя втратило сенс.  

"Гретхен" йде в ліс до залізничних колій.  Вона сідає на рейки і чекає потяг, 

який покладе край цьому сумному життю.  Вона роздумує.  Потім приймає 

інше рішення.  Якщо вона виживе, то, можливо, колись вдасться зробити 

щось в дусі фюрера.  Вона встає і йде додому.  Минають роки.  Навесні 1972 

року вигнанці з Бреслау повідомляють, що існує НСДАП/АО.   Вона стає 
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одним з перших членів, одним з найпрацьовитіших волонтерів і щедрим 

фінансовим спонсором, хоча й небагатим і дуже скромним у способі життя.  

Вона займається волонтерською роботою рік за роком, десятиліття за 

десятиліттям.  У похилому віці до неї приходить сліпота.  Але вона 

продовжує працювати - ще може складати і набивати поштові відправлення. 

   ...Смертельно хворий на рак.  Майже не може ні їсти, ні спати.  Ходити 

важко і виснажливо.  Але дещо "ФВ" ще може: тягнеться до письмового 

столу і виконує комп'ютерну роботу.  Годинами.  Тому що важко встати і 

повернутися у м'яке крісло.  День за днем.  Рік за роком.  Вранці останнього 

дня життя - це все ще буденність.  А вдень приходить смерть.  

   ...1945.  Молодий солдат "Армін" продовжує воювати і після перемир'я.  

Згодом він потрапляє в полон, але його не впізнають як бійця "Перевертня".  

Чотири роки в спеціальному таборі для нерозкаяних нацистів.  Нарешті 

свобода.  Одразу ж відновлює політичну діяльність.  В'язниця.  Дружина 

йде.  Знову свобода, політична активність і головна роль в експансії 

НСДАП/АО в 1970-х роках.  Але зрадник означає в'язницю.  Друга дружина 

йде. 

   ...Чотири роки політичного ув'язнення - без права дострокового звільнення 

до останнього дня.  Потім день свободи.  Повернення до політичної роботи.  

Рік інтенсивної діяльності.  Потім ще чотири роки ув'язнення. Знову на волі, 

знову активна діяльність, аж до самої смерті.  Його ім'я: Міхаель Кюнен.  

Він був найважливішим націонал-соціалістичним лідером свого покоління в 

Німеччині. 

   ... "Б." хоче одружитися, але партії потрібні працівники і гроші.  Сім'ї 

доведеться почекати кілька років.  Але хвороба приходить, незважаючи на 

молодість.  Сім'я вже не приходить, скоріше смерть. 

   ... "Р." став калікою на в'єтнамській війні.  Без обох ніг.  Однієї руки немає.  

Друга рука поранена.  Але не безпорадний.  Телефонний зв'язок можливий.  

Завдяки цій телефонній роботі НСДАП/АО протягом одного року розширює 

свою телевізійну програму з одного до шістнадцяти міст. 

  ...Криза.  "М." втручається і бере на себе завдання без підготовки.  Вільний 

час і професію обмінює на політичну роботу, загострення, хвилювання і 

стрес.  Він тримається роками, поки криза не закінчиться і його велика 

родина знову зможе мати пріоритет. 

  

   Товариші! 

   Це реальні історії! 

   З цими товаришами я тісно співпрацював, іноді десятиліттями.  Саме їм 

ми зобов'язані досягненнями НСДАП/АО за останні три десятиліття. 



   Нехай вони служать вам прикладом і обов'язком, розрадою і натхненням, 

як служили мені. 

   Нехай дехто з вас стане прикладом для тих, хто згодом поповнить наші 

ряди і підніме святий прапор свастики, коли нас теж покличуть до того 

великого штурмового загону в небі. 

   ...Бо прапор означає більше, ніж смерть! 

  

- Герхард Лаук 












