
Nikdy sa nevzdávajte! 
  

Nasledujúci článok Gerharda Laucka vyšiel v poslednom čísle NS 

KAMPFRUF (č. 115 marec-apríl 1995), ktoré vyšlo krátko pred jeho druhým 

politickým väzením (1995-1999). 

  

   Počas viac ako dvadsiatich ro-

kov nepretržitej politickej činnosti 

som zažil veľa úspechov aj 

neúspechov.  Je ľahké oslavovať 

víťazstvá.  Ťažšie, ale oveľa 

dôležitejšie je pokračovať napriek 

neúspechom. 

   Tu je niekoľko myšlienok, ktoré 

mi pomáhajú prekonať zlé časy.  

Chcem sa o ne podeliť s vami, 

moji drahí kamaráti, v nádeji, že 

jedného dňa pomôžu aj vám. 

   Po prvé: Ak národnosocialis-

tická idea dokáže prežiť vojenskú 

porážku v druhej svetovej vojne, 

zničenie Tretej ríše a smrť nášho 

milovaného vodcu Adolfa Hitlera, 

potom určite dokáže prežiť aj 

akýkoľvek iný neúspech - dokon-

ca aj stratu dôležitého bojovníka, 

vodcu alebo dokonca celej 
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skupiny bojovníkov.  Pokiaľ žije čo i len JEDEN národný socialista, BOJ pokraču-

je! 

   Po druhé: kým zostane jeden biely muž a jedna biela žena, boj o prežitie bielej 

rasy pokračuje.  Aj keď je Biela rasa na tejto planéte v menšine, stále tu žijú stov-

ky miliónov Bielych ľudí. 

   Po tretie: Veľké, neuveriteľné svetové historické zmeny sú vždy možné.  Nikto 

nepozná budúcnosť. Samotné nemecké dejiny poskytujú mnoho takýchto príkla-

dov: 

   Kto by si v hrdej a silnej Nemeckej ríši v roku 1910 dokázal predstaviť 

poníženie v roku 1919?  V chaose 20. rokov znovuzrodenie v 30. rokoch?  Po 

víťazstvách v roku 1940 katastrofu v roku 1945?  Po roku 1945 hospodársky záz-

rak 50. a 60. rokov?  V roku 1985 blížiaci sa pád Berlínskeho múru, komunistickej 

"DDR" a dokonca Sovietskeho zväzu?  (Nikdy som nečakal, že sa týchto vecí 

dožijem počas svojho života. Vy áno?) 

   Po štvrté: Dejiny vždy tvoria menšiny: menšiny, ktoré bojujú! 

   Adolf Hitler začal so siedmimi menami....Americkú revolúciu proti globálnemu 

Britskému impériu podporilo len 10 % amerického obyvateľstva - porovnateľný 

počet sympatizoval s Britmi a väčšina nerobila nič a len sa prizerala... Malé Prus-

ko s počtom obyvateľov sotva 4,5 milióna zadržalo počas sedemročnej vojny 

(1756-1763) nepriateľskú koalíciu s 200 miliónmi obyvateľov (!). 

   Po piate: Nezáleží na tom, koľko si človek myslí, že urobil pre hnutie.  Iný sú-

druh, mnohí iní súdruhovia urobili oveľa, oveľa viac!  Nikto by si nemal hovoriť:  

"Ja som urobil viac ako ostatní!"  (Ani vtedy, keď je to pravda.) Namiesto toho sa 

musí vždy snažiť urobiť ešte viac.  Nesťažujte sa na nedostatky iných súdruhov, 

namiesto toho sa pozrite do zrkadla a spýtajte sa sami seba: "Čo som doteraz uro-

bil?  Čo môžem urobiť dnes?"  

   Nemecký vlastenec Fichte raz povedal, že každý človek by mal konať tak, akoby 

osud jeho národa závisel len od jeho vlastných činov. 

   Po šieste: Každý malý kúsok pomáha.  Nikto nevie, ktorá slamka zlomí ťavu... 

ktorá nálepka alebo noviny naverbujú nového aktivistu... ktorý čin zvráti priebeh 

boja.  

   Ak celý život politického aktivizmu môže prispieť k prežitiu bielej rasy tak, ako 

jedno zrnko piesku prispieva k celej pláži alebo jedna kvapka vody k obrovskému 

oceánu, potom to stále stojí za to.  A je to morálna nevyhnutnosť. 

   Po siedme: Skutočný národný socialista je bojovník.  Nebojuje len preto, že je to 

jeho povinnosť, skôr preto, že by nemohol žiť sám so sebou, keby sa vzdal.  

   Život je boj.  V hrobe budeme mať dosť času na pokoj.  Napoleonova stará garda 

povedala: "Garda môže zomrieť, ale nemôže sa vzdať!" 

   Ôsma: Naši mučeníci sú našou povinnosťou.  



   Ja sám cítim svätú a OSOBNÚ povinnosť voči každému jednému súdruhovi, 

ktorý bojoval, pracoval, trpel, krvácal alebo dokonca zomrel za národno-

socialistickú ideu.  A nemyslím to len v nejakom abstraktnom, filozofickom 

zmysle pochopiteľnom len v mysli, skôr vo veľmi duchovnom zmysle hlboko v 

srdci.  

   Myslím napríklad na nášho súdruha Gottfrieda Küssela, ktorý bol v Rakúsku 

jedenásť rokov väznený len za nenásilnú politickú činnosť.  Obrázok, keby sa ma 

po tom, ako sa dostal z väzenia, spýtal, čo robím pre hnutie, a ja by som musel od-

povedať: "Ach, politika nás už pred časom omrzela, a tak sme organizáciu 

rozpustili.  Dnes vediem pohodlný život podnikateľa a ako koníček zbieram 

známky." 

   Mal som tú česť a šťastie spolupracovať s mnohými naozajstnými národnými 

socialistami - nielen so zdravými mladými mužmi, ale aj so ženami, mladíkmi a 

dokonca aj so starými ľuďmi -, ktorých neúnavné úsilie pre našu vec ich robí po-

rovnateľnými s najvyššie vyznamenanými vojnovými hrdinami!  

   Vždy, keď sa cítim skľúčený, spomeniem si na týchto veľkých národných so-

cialistov.  Vtedy ma premôže hanba za to, že som sa aspoň na sekundu ľutoval.  

Dám si kopanec do nohavíc a poviem si: "Nie, nemôžem ich sklamať!  Keď oni 

dokázali vydržať a bojovať ďalej, potom to dokážem aj ja!" 

   Deviaty: Nešťastie je tu na to, aby sa prekonalo, problémy sú tu na to, aby sa 

vyriešili, nepriatelia sú tu na to, aby sa porazili, Židia sú tu na to, aby sa... 



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! 

  

   "Podzemná činnosť NSDAP/AO zameraná na znovuvytvorenie fašistického sys-

tému v Nemecku a západnej Európe čerpá svoju účinnosť v boji proti západoeuró-

pskym štátnym bezpečnostným policajným zložkám zo svojej prísne konšpiračnej 

činnosti.  Ako hovorí samotný názov, mladí národní socialisti bojujú za zrušenie 

zákazu NSDAP a za legalizáciu svojej metodológie, ideológie a politiky, ktorá je 

zápalistá, proti menšinám a ktorá podporuje rasovú nenávisť. 

   "Ďalšie prísne dôverné materiály o tejto organizácii, ktorá agituje na širokom 

fronte prostredníctvom svojho bunkového systému, dávajú istotu, že prevažne 

mladí členovia bojujú proti teroristom, ktorí sú zodpovední za podpaľovanie do-

mov utečencov, útoky na kancelárie 

ľavicových strán/organizácií, cudzin-

cov a iné nezákonné akcie, ako sú 

vlámania. 

   "Škody spôsobené NSDAP/AO sa 

dajú len ťažko odhadnúť.  O tom, že 

musí byť značná, svedčia pomerne 

vysoké tresty odňatia slobody 

mladým aktivistom, ak ich polícia 

dokáže - čo sa stáva len zriedka - 

chytiť, ako aj obrovská distribúcia 

propagandistických materiálov a 

regálií NS, ktorá zaplavuje západnú 

Európu a je riadená z USA. 

   "Dlhý zoznam aktivistov NSDAP/

AO, ktorí zomreli alebo spáchali sam-

ovraždu, je najistejším meradlom 

toho, že títo bojovníci za národnoso-

cialistickú vec sú najzatvrdnutejšími a 

najfanatickejšími Hitlerovými stúpen-

cami." - Die Reihen fest geschlossen 

Georg Christians (strana 249)   



 


