
Predná správa 

Rozhovor s Molly 
  

Tretia časť 
  

NSK: Vaše súčasné projekty sa zjavne týkajú filozofie a umenia. 

  

Opíšte, prosím, svoj názor na vplyv 

týchto tém v politike. 

  

Molly: Snažím sa stále aktualizovať fo-

togalériu, ale väčšinou sa sústreďujem 

na Adolfa Hitlera a Armádu ľudstva 

(www.mourningtheancient.com/

truth.htm). Teraz som na 21 stranách a 

mám toho ešte veľa na práci. Štúdium 

druhej svetovej vojny je absolútne mí-

nové pole informácií. Hľadáte in-

formácie o jednej veci a nájdete ďalšie 

dve, ktoré treba preskúmať. Trochu si 

pripadáte ako archeológ, ktorý odkrýva 

pochovanú minulosť. Minulosť, ktorú 

by radšej nechceli vyniesť na svetlo. Za 

záplavu informácií a obrázkov môžeme 

opäť poďakovať internetu. V priebehu 

rokov sa objavili mimoriadne vzácne 
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veci z miest po celej Zemi. Často to pripomína skladanie puzzle, ktorého kúsky sú 

roztrúsené po celom svete. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, ako môžu 

filozofické a umelecké veci ovplyvniť politiku, nuž, myslím si, že umenie je moc-

ný nástroj, keď sa používa v politickej propagande. Umenie nás môže inšpirovať 

k veľkým veciam. Môže nás poháňať, keď sa cítime prázdni, a môže byť smr-

tiacou zbraňou v našej vojne. To je dôvod, prečo som kolegom národným socialis-

tom dovolil použiť akúkoľvek našu fotografiu na akýkoľvek projekt. Je to pre 

mňa česť pomáhať, naozaj. Mojou najväčšou nádejou je, že niečo, čo som v 

živote urobil, pomôže našej veci. Čo iné by mohlo byť dôležitejšie ako toto? 

  

NSK: Niektoré vaše fotografické práce sú dosť kontroverzné. Aký bol váš zá-

mer usporiadať ich týmto spôsobom? 

  

Molly: No, nikdy nebolo naším zámerom byť kontroverzní, ale niektorí z nich 

určite sú. Pred niekoľkými rokmi vyšla nepriateľská kniha, ktorá "skúmala" 

niektoré z našich fotení. Bolo veľmi zábavné čítať nepriateľské hodnotenie našich 

fotografií. Pre Nich malo všetko skryté posolstvo proti Nim. Všetko malo skrytý 

rasistický alebo "nacistický" podtón. Pripomínam, že to bolo ešte predtým, ako 

sme uverejnili nejaké otvorené fotografie v štýle národného socializmu. Ale na 

tom nezáležalo, fotografie mali znamenať to, čo chceli Oni. Ale odhliadnuc od 

toho, v priebehu rokov sme skúmali širokú škálu tém a používali sme množstvo 

symboliky, niektoré skryté a niektoré priamo do očí. Keď už sme pri tom, veľmi 

sa mi páčilo natáčanie Vengeance Divine II z roku 2010, kde som bodol a vytrhol 

krvavú lebku zo zemegule z "Izraela". Nie veľmi jemné, viem, ale účinné, haha. 

Po viac ako 100 záberoch a mnohých rokoch sa občas nudíme a robíme 

"bizarnejšie" zábery. Rád čítam a premýšľam o fantazijných témach a myslím, že 

do našich fotení sa vlieva veľa fantázie. Veľmi malú menšinu trochu pohoršuje 

nahota, ale títo ľudia sa musia rozjasniť, Tretia ríša vo svojich fotografických 

knihách ukazovala nahotu spredu. Neverím, že ľudské telo je niečo urážlivé alebo 

špinavé, keď sa používa v umeleckom zmysle. 

  

NSK: Opíš nám, prosím, svoje umelecké vplyvy a veci, ktoré ťa inšpirujú. 

  

Molly: Zbožňujem Brekera a mnohých ďalších umelcov Tretej ríše vrátane Adolfa 

Hitlera. Veľa z toho, čo robila Tretia ríša, bolo umelecké. Keď sa pozriete na vod-

cov, mnohí z nich boli umelcami predtým, ako sa dostali do politiky. Keď vidíte 

fotografie ich ulíc, vyzerajú čarovne. Vlajky, stĺpy a sochy. Krása bez zábran. Rád 

sa pozerám na všetko, čo vytvorili. Ich vojnové medaily, dýky a dokonca aj civil-

né vyznamenania sú svojou krásou v histórii neporovnateľné. Niekedy ma až 



 



mrazí, keď sa na ne pozerám. Adolf Hitler a tých dvanásť magických rokov pre 

mňa nikdy nezostarne. Je to jediná vec v živote, o ktorej môžem úprimne 

povedať, že pre mňa nikdy nezostarla a nenudila ma. Som nadšený, keď vidím fo-

tografiu Adolfa Hitlera, ktorú som nikdy predtým nevidel. Nestáva sa to často, ale 

môže to byť nejaká malá, pixelová fotografia a ja sa usmievam ako dieťa... Milu-

jem toľko vodcov Tretej ríše, zbožňujem sa o nich učiť a rád odhaľujem veci, 

ktoré som nikdy predtým nečítal ani nevidel. Milujem ľudí ako Darré, ktorý bol 

taký záhadný a mystický, alebo ťažko skúšaný Ley, ktorý tragicky stratil svoju 

životnú lásku a riadil najväčšiu organizáciu v Tretej ríši, DAF (Nemecký pracov-

ný front). Alebo jeden z mojich obľúbencov, ktorému som práve venoval neu-

veriteľne náročné fotografovanie, hrdina Oskar Dirlewanger, ktorý viedol brigádu 

Dirlewanger. Tento muž je opradený lžami, niekedy si myslím, že ho nepriateľ 

môže nenávidieť viac ako samotného Adolfa Hitlera! Píšu o ňom a jeho 

statočných mužoch tie najhoršie lži. Je to naozaj neuveriteľné. Ale pravda je, že to 

bol vojnový hrdina, ktorý dokázal úžasné činy. Viedol tú najotrasnejšiu skupinu 

mužov v celej druhej svetovej vojne a odviedol pri tom pozoruhodnú prácu. Dir-

lewangerova brigáda bola pre mnohých mužov druhou šancou. Vojaci, ktorí ne-

dokázali rešpektovať autority, sa naučili rešpektovať mocného Oskara Dirlewang-

era. Vojaci, ktorí boli zatknutí za to, že sa dopustili činov nevhodných pre vojaka, 

alebo pytliaci, či zločinci rôzneho stupňa. Všetci dostali v Dirlewangerovej 

brigáde druhú šancu. Spoločne dokázali úžasné veci, napriek všetkým prekážkam. 

Nepriatelia všade okolo nich. Za nepriateľskými líniami. Zblížilo ich to. Zistili, že 

brigáda Dirlewanger bola ich záchranou. Ich záchranou na bojisku a Oskar Dir-

lewanger bol ich anjelom sprievodcom.  

  

NSK: Časť tvojich diel súvisí s hudbou, dokonca si už vydal aj hudobný al-

bum. Plánujete v budúcnosti vydať nový album? 

  

Popíšte, prosím, vplyvy a inšpirácie vašej hudby. 

  

Molly: V minulosti sme vydali dve CD s fotografiami a ku každému foteniu sme 

vytvorili galérie. Na vytvorenie hudby, ktorá hrala na pozadí, sme použili rôzne 

kapely. No niekedy nám chýbala jedna alebo dve hudobné skladby, takže sme mu-

seli sami vytvoriť ambientnú skladbu. Urobili sme ich asi päť alebo šesť a nášmu 

kamarátovi, ktorý robil pre vydavateľstvo Elegy Records, sa to páčilo a povedal 

nám, aby sme nahrali CD a on ho vydá. Nazvali sme ho Primitive Supremacy. 

Niektoré z nich mali veľmi nacionalistickú tematiku, napríklad skladba "He 

Lives!" o Adolfovi Hitlerovi. Je to ako v tom prísloví: "Kde žije Adolf Hitler? V 

mojom srdci!" Bol to zábavný projekt. V tom čase sme tiež natočili 45-minútový 



umelecký film. Tak to bol projekt! Robiť film Smútok za prastarým bolo neu-

veriteľne náročné. Vždy som chcel natočiť čisto národno-socialistický film, ale 

neviem, či na to niekedy nájdem čas alebo chuť. Obloha vyzerá akosi pochmúrne. 

Možno v ďalšom živote. Ale inšpirácie? No, pre tento film som sa pozeral všade 

okolo seba. Zobrala som všetko zlé, všetku temnotu, všetok osamelý smútok tohto 

zničeného sveta a všetko som to vložila do postavy dievčaťa, ktoré hľadá pravdu 

a nájde ju - na cintoríne! Ale ona sa s tým nechce zmieriť a hľadá ďalej. Cez 

krvavé nočné mory a majestátne hory hľadá ďalej a ďalej. Ak máte záujem, film 

je na našej webovej stránke na stiahnutie zadarmo, rovnako ako všetko, čo sa na-

chádza v knihe Smútok prastarých. Žiadne reklamy. Žiadne cookies. Žiadne 

sledovanie. 

  

NSK: Študovali ste niektoré zo svojich umení, alebo ste sa ich naučili sami? 

  

Molly: Na vysokej škole som chodila niekoľko rokov, ale prestala som, keď mi 

povedali, že musím povinne absolvovať kurz "citlivosti voči menšinám". Ne-

dokázala som to. Upozorňujem, že to bolo práve v čase, keď som zistila pravdu o 

všetkom. Chcete vedieť, ako presne som začal svoju cestu za pravdou? Bol som v 

malom obchode s použitými knihami, ktorý vlastnila Ázijčanka. Prezeral som si 

knihy o skutočných zločinoch. Rád som študoval psychológiu zločincov a vrahov. 

No bola tam kniha v papierovej väzbe s názvom Bratstvo vrahov. Bola to naj-

dôležitejšia kniha, akú som kedy našiel. Zmenila celý môj život a nasmerovala ma 

na cestu, na ktorej pokračujem dodnes. Bola to kniha o hrdinovi a mučeníkovi 

Robertovi Mathewsovi a Brüder Schweigen. Napísal ju, samozrejme, nepriateľ, 

ale rezonovala so mnou. Nemohli zakryť pravdu o veľkolepej a tragickej ságe 

mužov a žien z Tichého bratstva. Ich úsilie ma nadchlo. Položil som si otázku: Čo 

ak je to, čo hovoria, pravda? Nemohli ste si pomôcť, ale počas veľkej lúpeže obr-

nených vozidiel Brink's ste im fandili! Milovala som Mathewsovu hĺbku ducha, 

jeho občasný chlapčenský idealizmus bol úplne očarujúci, alebo absolútnu odva-

hu jeho najlepšieho kamaráta Garyho Yarbrougha, keď ho obkľúčila FBI. Všetci 

boli ako hrdinovia, ktorí práve vystúpili z historickej knihy. Rytieri, ktorí sa 

odvážili pozdvihnúť svoj čarovný meč proti zlému a skazenému drakovi federá-

lnej vlády Spojených štátov. A presne ako v nejakom tragickom príbehu z fantasy 

knihy sa rytierom nepodarilo zastaviť zlú beštiu. Ale žiaľ, príbeh sa neskončil, 

práve sa píše ďalšia kniha! Bratstvo vrahov spomína ďalšiu dôležitú knihu 

Turnerove denníky. Túto knihu som si niekoľko mesiacov nechával v hlave, po-

tom som ako mávnutím čarovného prútika jedného dňa sedel u priateľa a prezeral 

si katalóg vydavateľstva Delta Press. Bol to dosť bláznivý katalóg, plný kníh o 

tom, ako vyrábať výbušniny a tlmiče a iné čudné veci. No a keď som si ho preze-



 



ral, hádajte, čo som uvidel? Medzi vojenskými príručkami o prežití a videami s 

návodmi na použitie zbraní bola kniha, ktorej názov som spoznal: Turnerove 

denníky. Bola tam. Na predaj. Legendárna kniha, ktorú systém tak hlboko nenávi-

del. Turnerove denníky a Piercova ďalšia kniha Lovec, ktorá sa mi páči viac, sú 

viac ako čokoľvek iné učebnými pomôckami. Isteže majú skvelý príbeh, o ktorom 

môžem povedať, že sa každým dňom stáva pravdivejším, ale jednoznačne majú 

učiť. A učili. Škoda, že som nemal príležitosť poďakovať sa doktorke Pierceovej. 

Ale aspoň som mal možnosť urobiť rozhovor s takými veľkými mužmi, ako je 

David Lane, na Štedrý večer/veľkonočný večer 2002 a spriateliť sa s Garym Yar-

broughom. 

  

NSK: Medzi vaše práce patria aj rôzne reportáže. V jednej z týchto reportáží 

ste urobili rozhovor s lídrom našej strany Gerhardom Lauckom. 

  

Čo vás k tomu viedlo? Aký je váš názor na NSDAP/AO? 

  

Molly: O Gerhardovi Lauckovi som sa prvýkrát dozvedela, keď ho v Európe zat-

kli a poslali do nemeckého žalára na základe úplne mylného obvinenia. Veľmi 

som s ním súcitil a jeho meno som si uchoval v pamäti, ale o jeho úžasnom 

príbehu som nevedel takmer nič. V priebehu rokov som medzi rôznymi under-

groundovými CD dostal leták od jeho organizácie. Bola na ňom veľká stranícka 

vlajka s hákovým krížom a jeho adresa v Lincolne v Nebraske. Pomyslel som si: 

"Páni, tento chlapík býva asi pol hodiny odo mňa!". Počas nasledujúcich rokov 

som sa dozvedel o skutočne úžasných veciach, ktoré on a NSDAP/AO robili. 

Lauck rozposlal TUNY letákov a literatúry do okupovaného Nemecka a celej 

Európy. Viac než ktorýkoľvek žijúci človek, ako som sa dočítal. Jeho brožúrky sa 

pretlačujú všade. Neustále ich vidím na rôznych stránkach, na predaj alebo inak. 

Gerhard je možno jeden z najdôslednejších mužov v celom boji. Je tiež mimoriad-

ne nenápadný. Samotný človek je dosť relatívne neznámy, hádam to tak vo všeo-

becnosti chce. Bolo mi veľkou cťou, že som sa s ním mohol porozprávať a urobiť 

rozhovor s takou legendou hnutia. 

  

NSK: Plánujete v budúcnosti nejaké ďalšie projekty? 

  

Molly: Plánujem webovú stránku ešte viac rozšíriť. Ako som povedala, mám ko-

pec ďalšieho materiálu pre sekciu Adolf Hitler a armáda ľudstva. Nedávno som 

mala tú česť urobiť telefonický rozhovor s Fredom Leuchterom. Takže čoskoro 

zverejním svoj vôbec prvý zvukový rozhovor. Aká je Leuchter legenda. Pokúšali 

sa ho zničiť, len ho posilnili a urobili odhodlanejším. Mám niekoľko ďalších 



nápadov, ako urobiť nejaké video. Možno nejaké umelecké kúsky, ale možno aj 

nejaké politickejšie videá. Hádam to ukáže čas. Ale bez ohľadu na to, čo urobím, 

nikdy neprestanem bojovať. Ako nás naučil Gerhard Lauck, dôslednosť je mocná 

zbraň. Za tie roky som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí z boja jednoducho úplne 

vypadli. Sám si neviem predstaviť, že by som to niekedy urobil. Je to nemožné. 

Ako povedal Adolf Hitler: Hitler povedal: "My nekapitulujeme - nie, nikdy! 

Môžeme byť zničení, ale ak sa tak stane, potiahneme so sebou svet - svet v 

plameňoch." A Sávitrí Déví povedala: "Nebudeme sa brániť: "Ak mojim sú-

druhom nie je súdené vládnuť svetu, tak preč s ním! Spŕška atómových bômb naň 

a namiesto jeho nezmyselného žvanenia o 'láske' a 'mieri' hlas vyjúceho vetra nad 

jeho troskami." 

  

NSK: Na mnohých vašich fotografiách sú zobrazené aj police s knihami. 

  

Ktoré knihy by ste odporučili a prečo? 

  

Molly: Najprv by som mala povedať, keďže sa ma ľudia stále pýtajú, ktorú verziu 

Mein Kampfu si mám kúpiť? A odpoveďou je zvyčajne "Stalag Edition". Bola to 

jediná anglická verzia Mein Kampfu, ktorú schválila nemecká vláda a Adolf Hit-

ler. Nie je však dokonalá. Sama o sebe má pohnutú históriu. Vo všeobecnosti si 

však zaobstarajte "Stalag Edition". A áno, na internete pravdepodobne nájdete 

jej .pdf verziu. A nie, ak si ju objednáte, nezaradia vás na zoznam (aspoň nie v 

USA). Ďalšia zaujímavá kniha sa volá "Mein Kampf: A Translation Controversy". 

Jednou z mojich obľúbených autoriek je Sávitrí Déví. Mojou najobľúbenejšou 

knihou od nej je asi "Blesk a slnko", ale všetky mám rada rôznym spôsobom. 

Osobne ma však "Blesk a slnko" dobíjala v období môjho života, keď bolo všetko 

na dne. Zbožňujem všetky zvukové nahrávky a spisy Williama Piercea. 'Prekliati, 

oklamaní a vzdorovití' Davida Lanea, 'Tentoraz svet' Georgea Lincolna Rockwel-

la, bezpochyby povinným čítaním je Pierceov 'Lovec' a 'Turnerove denníky' a rád 

čítam o dobrodružstvách Otta Skorzenyho z druhej svetovej vojny. Nikdy som pri 

čítaní o druhej svetovej vojne nemal strašidelné zimomriavky okrem Skorzenyho 

príbehu o stratenej divízii na východnom fronte... cr-e-e-e-py veci. Knihy Leona 

Degrelleho sú naozaj veľkolepé, prečítajte si autobiografie dvoch najzau-

jímavejších pilotov druhej svetovej vojny: Ak si chcete prečítať strašnú pravdu, 

prečítajte si knihu Thomasa Goodricha "Pekelná búrka", ak chcete získať 

skutočne zaujímavý pohľad na výpoveď japonského vojaka o jeho službe v druhej 

svetovej vojne, prečítajte si knihu Dona Jonesa "Oba Posledný samuraj", sú tu aj 

dve knihy hrdinu Matta Halea 'Ending White Slavery' a 'The Racial Loyalist Man-



ifesto', 'Twilight over England' od mučeníka Williama Joycea, všetky knihy, ktoré 

nájdete od veterána Waffen-SS Hansa Schmidta, bože, to ide ďalej a ďalej. 

  

NSK: Ďakujeme za rozhovor. Pokračujte v dobrej práci. Víťazstvo je naše! 

  

Neváhajte a pridajte k adresátom niekoľko záverečných slov. 

  

Molly: Ďakujem, súdruh! Bolo mi potešením urobiť pre vás tento rozhovor. 

Pošlite mi, prosím, webovú adresu, keď bude uverejnený, a ja dám odkaz na vašu 

webovú stránku s rozhovorom. Dovoľte mi, aby som našim súdruhom na celom 

svete odkázal: nenechajte sa odradiť. Niekedy je ľahké nechať sa premôcť v 

našom boji. Ale nestrácajte vieru! S vašou pomocou naše počty každým dňom 

rastú. Pomôžte nám šíriť pravdu, každé slovo je ako šíp do Temnoty a seknutie 

mečom do ich lží. Náš nepriateľ si príliš verí a táto prílišná sebadôvera bude jeho 

koncom. Každá nechutná, odporná a zlá vec, ktorú náš nepriateľ robí, približuje 

normálneho človeka k nám. Nikdy nezabúdajte: sme v historickom boji dobra 

proti zlu. A presne ako sa píše vo všetkých náboženstvách sveta - pohanskom, 

kresťanskom, hinduistickom, moslimskom - zlo túto vojnu prehrá a tieto strašné, 

šialené dni budú len vyblednutou históriou, ktorú budeme rozprávať našim 

vnúčatám. Zlatý vek, do ktorého vstúpime s menom Adolfa Hitlera na perách... 
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