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Experiențele mele în 

Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
    

Continuare din numărul anterior 
  

   Când trec pe lângă Ambasada Uniunii Sovietice din Berlinul de Est, văd imediat 

că este prea bine păzită.  Dar reușesc să pun autocolante la câteva străzi distanță.   

   La întoarcere, am lipit un autocolant cu svastică pe partea laterală a trenului în 

mișcare.  La doar 25 de centimetri de capul unui polițist din zona comunistă!  

(Acesta se uita în direcția opusă.) Am făcut o fotografie cu autocolantul în prim-

plan și cu șapca lui de uniformă în fundal. 

   Din păcate, niciuna dintre fotografiile pe care le fac în zona comunistă nu iese.  

(Folosisem un aparat foto foarte ieftin). 

   Alte fotografii din zona de vest ies bine.  Una dintre ele arată autocolantul nos-

tru cu svastica de la intrarea într-un consulat din zona comunistă (DDR).    

   Un alt autocolant cu svastică decorează intrarea într-o secție de poliție.   

   Autocolante cu svastici sunt adesea lipite pe posterele comuniste. 

   După ce am lipit un autocolant cu svastică la intrarea în gara principală din 

Hamburg, am traversat strada.  Mă așez pe o bancă din stația de autobuz.  Și mă 

uit.  În curând, un bărbat oprește.  Se uită la autocolantul cu svastica.  Scoate un 

carnețel de notițe.  Și notează adresa de contact.  Câteva săptămâni mai târziu, o 
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anchetă sosește în Lincoln.  Autorul scrie că a văzut unul dintre autocolantele no-

astre cu svastică în această locație! 

  

   Particip la petrecerea de Crăciun a filialei provinciale a unui partid politic 

naționalist.   

   Unul dintre invitați mă întreabă: "Sunteți Gerhard Lauck?".  

   Răspund eu: "Am auzit că a fost deportat."   

   Tovarășii care stau lângă mine rânjesc. 

   Unul dintre ei iese afară să fumeze.  Când se întoarce, are o poveste amuzantă.   

   Un alt camarad sosise la ușa sălii.  Și a spus că îl vizitase poliția.  Îl căutau pe 

Gerhard.   

   Acest tovarăș nou sosit l-a întrebat pe celălalt: "Știi unde este Gerhard?" 

   Răspunsul: "Da, este înăuntru.  Își bea cafeaua." 

   De altfel, pe fiul tânăr al acestui tovarăș îl cheamă "Adolf". 

  

   Este miezul nopții.  Eu dorm adânc.  Dintr-o dată, sunt trezit de o bătaie puter-

nică în ușă.  Și un strigăt: "Polizei!" ("Poliția!") 

   Am auzit o conversație.   

   Poliția se află în camera alăturată celei de lângă mine.   

   Probabil că mă caută poliția.  Pur și simplu au greșit camera. 

   Mă gândesc că am câteva minute să mă îmbrac și să ies pe fereastră.  Fără 

bagaje.   

   Din fericire, conversația slabă durează mai mult.  Îmi dau seama că poliția a in-

trat în camera potrivită.  Voiau pe altcineva.  De data asta. 

    

   Într-o gară aud pe cineva strigându-mi numele.  Și bănuiesc că este poliția.  Așa 

că am continuat să merg. Un bărbat vine în fugă spre mine.  Zâmbește.  Un tova-

răș! 

  

   Urmărim o altă mașină.  Care merge cu viteză.  Și, prin urmare, riscă să atragă 

atenția poliției. 

   Comentariile șoferului meu:  "Câteodată cred că ar trebui să-i împușc pe toți 

pentru incompetență.  Și apoi să mă împușc pe mine însumi pentru că i-am 

împușcat pe toți camarazii noștri." 

  

   Particip la reuniunea unui partid politic naționalist.  Și observ o tânără foarte 

frumoasă.   

   Tovarășul care stătea lângă mine îmi sugerează să mă prezint.  Dar eu trebuie să 

plec a doua zi.  Așa că îi sugerez să o facă.   Mulți ani mai târziu, îl întâlnesc din 
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întâmplare.   Și aflu că s-a căsătorit cu ea! 
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Extras din presă 
  

Laudele din partea prietenilor noștri ne încurajează.  Cu toate acestea, recu-

noașterea din partea dușmanilor noștri oferă o verificare și mai convingătoare 

a eficienței noastre.  Este cu siguranță la fel de sinceră, dar mai puțin păr-

tinitoare în favoarea noastră.  Și, prin urmare, cu atât mai convingătoare! 

  

   "Scuipând sfidare la adresa justiției germane, liderul neonazist american Gary 

Lauck a ieșit ieri dintr-o sală de judecată din Hamburg pentru a începe o pedeapsă 

de patru ani de închisoare pentru export de propagandă rasistă...``Lupta con-

tinuă``, a strigat el în germană în timp ce era condus.  ´Nici național-socialiștii, 

nici comuniștii nu au îndrăznit vreodată să răpească un cetățean american." - In-

dependent (Londra), 23 august 1996    

  

   "Verdictul se bazează pe un temei juridic foarte discutabil.  Acuzatul nu a fost 

condamnat pentru ceea ce a făcut, ci doar pentru ceea ce a spus prin intermediul 

NS Kampfruf.  Dacă Lauck ar fi fost pedepsit pentru că a importat secera și cio-

canul în loc de svastică, atunci criticii săi actuali s-ar fi plâns de cenzură." - Die 

Tageszeitung, 23 august 1996. 

  

   "Extrădarea, procesul și condamnarea sa sunt considerate ca fiind precedente 

juridice internaționale.  Arestarea sa în Danemarca, care are legi liberale în ceea 

ce privește materialele politice și pornografia, a avut loc doar în urma unor presi-

uni puternice din partea Germaniei și a unei plângeri potrivit căreia acesta ar fi 

încălcat legislația daneză privind incitarea rasială.  În timp ce Lauck a păstrat 

tăcerea în cea mai mare parte a procesului, avocatul său, Hans-Otto Sieg, a 

susținut că nu poate fi judecat în Germania pentru că a publicat materiale în 

America." - The Times (Regatul Unit), 23 august 1996. 

  

   "A fost pentru prima dată când Danemarca, care are legi liberale în acest do-

meniu, a extrădat un neonazist." - Berliner Zeitung, 23 august 1996 

  

   "În Omaha, Neb, directorul regional al Ligii Anti-Defăimare s-a declarat 

mulțumit de verdict, dar îngrijorat de viitor.  

   "´Acest lucru i-ar putea da un impuls în statutul său de martir, mai ales în Eu-

ropa, unde influența sa este cea mai puternică´, a declarat Bob Wolfson.  ´Ii dă 

cicatrici de luptă și în anumite cercuri are nevoie de asta.  Nu anticipez că o vizită 

în sistemul penitenciar german îl va descuraja.`" - Associated Press, Hamburg, 23 
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august 1996. 



7 

 


