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Experiențele mele în 
Național-Socialismul clandestin din 

Germania în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
    
    

Partea I: 
Pregătirea pentru o vizită frontală 

  
În primul rând, nu spuneți nimănui că ați planificat o călătorie. 
  
În al doilea rând, memorați fiecare nume și adresă.  Este prea periculos să le 
scrieți.  O listă ar putea cădea în mâinile inamicului.  (Numerele de telefon sunt 
inutile. Telefoanele ar putea fi ascultate). 
  
În al treilea rând, împachetați ușor.  O valiză pentru haine.  O servietă pentru 
restul.  Bagajele ar putea fi pierdute în timpul călătoriei.  (Acest lucru mi s-a 
întâmplat de fapt de mai multe ori.) Sau să fie abandonate intenționat pentru a fugi 
mai repede!  (Acest lucru aproape că mi s-a întâmplat de mai multe ori). 
  
Palton pentru buzunare suplimentare.  Distribuiți banii în mai multe buzunare.  
Costum și pantaloni.  Și centura pentru bani. 
  
  

Partea a II-a: 
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Primul contact 
  
Zburați spre o altă țară europeană.  Treceți rapid granița în Germania.  Vizitați ne-
anunțat persoanele de contact.  Pur și simplu bateți la ușă seara sau în weekend.  
(Sunt șanse mari ca aceștia să fie acasă). 
  
Ușa se deschide.  Pe fața persoanei din fața mea se citește o privire surprinsă.   
  
"Gerhard, nu știam că ești în Germania!"  
  
"Da, asta este ideea." 
  
Soția tovarășului pregătește mâncarea.      
  
Devenim prieteni buni.  Asta include și familia lui. Și animalele de companie. 
  
Elaborăm un cod simplu.  Doar pentru noi doi.  Nimeni altcineva.  Și, prin urmare, 
limitat la doar câteva concepte cheie.  Cum ar fi numele de cod și potențialele lo-
curi de întâlnire.  Pentru că va trebui să-mi amintesc mai multe coduri diferite.  
(Glumele private sunt foarte utile în acest scop.) 
  
Vorbim până în dimineața următoare.   Dormi doar câteva ore.  Apoi tovarășul 
pleacă la serviciu.  Iar eu plec la următoarea întâlnire. 
  
Primele câteva zile sunt deosebit de intense.  Vreau să fac cât mai multe lucruri.  
Înainte ca poliția politică să-și dea seama că sunt în țară.   
  
Săptămânile sau chiar lunile trec.  Apoi părăsesc Germania.   
  
Cu excepția cazului în care primesc o invitație pe care pur și simplu nu o pot refu-
za.  Și să mă cazez într-un hotel de lux.  Ca oaspete al statului. 
  
  

Partea a III-a: 
Prima vizită în patrie  

  
   Septembrie 1972.  
   Mă aflu la aeroportul din New York. Dintr-o dată, un anunț de știri: Echipa 
olimpică israeliană a fost ucisă!  (Bineînțeles, îmi pare rău pentru palestinieni.) 
   A doua zi ajung pentru prima dată în Europa.  În gară aud cum cineva mă strigă 
pe nume.  Mă întorc și văd o tânără studentă atrăgătoare pe care o cunoscusem în 
facultate.  (Nu în sensul biblic al cuvântului). 
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   Primul tovarăș pe care îl întâlnesc în Germania, în prima mea călătorie, este un 
bătrân SA.  Fugise din zona comunistă, când a auzit că comuniștii vor veni să-l 
aresteze pentru a treia oară. 
   În această primă seară facem o plimbare pe un drum de țară.  Mă aplec.  Ridic 
un pumn de pământ din pământul strămoșesc.  Și o sărut.   
   Recunosc, nu are un gust bun.  Nu contează.  Acesta este un gest simbolic.   Din 
inimă.     
   Pe drumul de întoarcere spre casă, arată spre o râpă.  Trebuie să evităm acea 
zonă.  Mistreți sălbatici! 
   Vechea sa fermă este modestă.  Casa de afară.  Soba din bucătărie asigură sin-
gura încălzire.   
   Când ne așezăm la prima masă, arată cu mândrie svasticile de pe farfurii și 
tacâmurile de argint.  Originale din Al Treilea Reich! 
   Mai târziu, îmi dăruiește o brățară SA originală, cusută manual.  Acesta devine 
unul dintre cele mai prețioase obiecte ale mele.  Împreună cu Biblia familiei noas-
tre.   Și originalul MEIN KAMPF german, dăruit de un camarad american.  (O 
cumpărase dintr-o librărie de ocazie din New York cu 10 dolari).  
   În următoarele câteva săptămâni vizitez camarazii împrăștiați în toată Germania.  
   Când aflăm că un tovarăș a fost arestat, mai fac o călătorie amplă pentru a-i in-
forma pe tovarăși.  (Nu avem încredere în telefoane.) În timpul acestei călătorii 
sunt îngrijorat că aș putea fi arestat.  Dar acest lucru nu se întâmplă.  Îmi 
îndeplinesc această sarcină și mă întorc în siguranță în SUA. 
  
  

Partea a IV-a: 
Propriile mele experiențe 

  
 Bat la ușa apartamentului.  Mi-o deschide un bărbat brunet.  Acesta zâmbește.  Își 
pune mâinile pe umerii mei.  Și îmi sărută cecul. 
   Exclam: "Bine că știu că ești francez.   Altfel ți-aș fi tras un pumn în nas!". 
   Amândoi râdem. 
   Apoi am cunoscut-o pe soția lui.  Și pisica. (Pisica îmi fură mai târziu o pereche 
de șosete din valiză.  Este returnată în timpul următoarei mele vizite). 
    Acest veteran al diviziei franceze Waffen-SS Charlemagne a luptat în bătălia de 
la Berlin.  El are multe povești interesante! 
    După război, s-a înrolat în Legiunea străină franceză.  A luptat în Algeria.  S-a 
alăturat revoltei OAS.   A fugit în Germania.   
   Sună telefonul.  El răspunde.  Conversație scurtă.   
   El explică:  "A fost un camarad.  Vine poliția.  Avem timp să terminăm acest pa-
har de vin.  Dar apoi trebuie să plecăm".       
   Noi facem asta.  Apoi mergem la o tavernă din apropiere.  Este deținută de un alt 
tovarăș. Petrecem câteva ore acolo.  Conversația noastră îl șochează pe un alt cli-
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ent.  Dar nimeni nu cheamă poliția. 
   Altă dată îmi întinde o foaie mică de hârtie.  Pe ea sunt câteva simboluri ne-
obișnuite.  Îmi spune să o păstrez.  Dar nu-mi explică semnificația lor.  Iar eu nu-l 
întreb.   
  
   O mare onoare! Sunt invitat în casa legendarului as Stuka, colonelul Hans-Ulrich 
Rudel. (După o jumătate de secol, încă îmi amintesc adresa.) 
   Rudel a zburat în peste 2.000 de misiuni de luptă.  A distrus 500-600 de tancuri.  
A scufundat un cuirasat și un crucișător.  A fost cel mai decorat soldat german în 
cel de-al Doilea Război Mondial.  (Hitler a făcut să fie creată o medalie specială 
doar pentru el). 
   Rudel a rămas un național-socialist loial chiar și după război. 
   Când intru în casa lui, îi văd medaliile într-o vitrină pe perete. 
   Fiul său mai mic vrea o plimbare cu porcușorul.  Sunt fericit să i-o ofer.   
   Acest fan al lui Tarzan îmi fură stiloul și îl ascunde într-o cușcă de hamster.  Dar 
mama lui îl găsește și mi-l returnează. 
   În timp ce ne plimbam împreună cu Rudel pe o potecă de munte, el mă întreabă 
dacă mi-e frică de înălțime.  Sunt nedumerit de această întrebare.  Apoi mă uit în 
lateral.  Și văd o stâncă abruptă chiar după tufișuri! 
   Spune că uneori își dorește să aibă ochii oblici.  Pentru că japonezii au mai mult 
respect pentru soldații lor. 
   Rudel și cu mine suntem de acord că Hitler a fost prea uman.  El comentează: 
"Altfel, am fi câștigat războiul." 
   La el acasă, luăm un ceai cu soția și soacra lui.  Toți naționali socialiști loiali! 
  
   Otto Riehs îmi înmânează un exemplar al revistei DER LANDSER.  Acest 
număr descrie modul în care a devenit unul dintre puținii soldați care au primit 
Crucea Cavalerilor la Crucea de Fier.   
   Singur.  Rănit.  Manevrează un tun antitanc avariat.  A distrus zece tancuri 
rusești.   
   Acum este șofer de taxi.  Are un boa constrictor de companie.  Și este activ în 
mișcarea național-socialistă.  
  
   Țin un scurt discurs la o reuniune la care participă naționaliști din mai multe țări 
europene. 
   Din întâmplare, mă întâlnesc cu alți participanți după aceea într-o sală mare de 
bere.  Unul dintre ei face parte din Luftwaffe-ul german postbelic.  (În următorii 
câțiva ani, ne trimite o donație de fiecare dată când unitatea sa se antrenează în 
SUA). 
  Mai mulți dintre noi, printre care și câțiva spanioli, mergem pe jos până la Feld-
herrnhalle.  Ne aflăm exact în locul în care se afla cândva placa comemorativă 
pentru martirii din 9 noiembrie 1923.  Ridicăm brațele în semn de salut hitlerist.   
Și cântăm Horst Wessel Lied. 
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   Oamenii care trec pe lângă mine zâmbesc. 
  
   Trei tovarăși vor să cânte un cântec.  Dar fiecare dintre ei cunoaște un text difer-
it.  Bătrânul Stormtrooper cunoaște textul național-socialist.  Tovarășul care a fu-
git din zona comunistă cunoaște textul Volksarmee.  Eu cunosc textul Bundeswehr
-ului.  (Memorizasem textul de pe spatele unei jachete de disc).  
  
   Un tovarăș și cu mine stăm în jurul mesei din bucătăria lui.  Sună soneria de la 
ușă.  El se duce la ușă și se întoarce cu un prieten.  Ne așezăm toți trei în jurul 
mesei.  Tovarășul meu ne face cunoștință. 
   "Gerhard, acesta este prietenul meu X. Este șeful poliției." 
   "X, aici Gerhard Lauck.  El este șeful NSDAP/AO." 
    Sunt surprins și șocat.  "X" este la fel de surprins.   
   "X" sare în sus.   
   Și îmi strânge mâna! 
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Distracție sub svastică 
  

Activismul național-socialist are și el momentele sale mai ușoare! Iată un 

fragment din broșura lui Gerhard Lauck "Fun Under Swastika". 
  

   Eram în St. Louis, în vizită la tovarășii locali. Mergând pe stradă, însoțitorul meu 

mi-a indicat un chioșc de ziare condus "de un evreu comunist bătrân". 

   Desigur, apropiindu-mă, am văzut ziarul partidului comunist afișat în mod 

deschis. L-am întrebat: "Ești comunist?". El a răspuns: "Sunt antifascist". 

   "Ei bine, văd că vindeți ziarul comunist. Vindeți și ziarul național-

socialist?" (Bineînțeles că nu a vândut.) 

   L-am privit în ochi, am zâmbit și i-am spus: "Ne vedem la cuptoare!". 

   În timp ce eu și prietenul meu ne întorceam și plecam râzând, țipetele lui 

"antifasciste" se auzeau de ceva vreme. 

  

* * * * * 

  

   S-a auzit o bătaie în ușă. Când am deschis-o, am găsit doi bărbați în trenciuri. S-

au prezentat ca agenți FBI și și-au prezentat insignele. Ei bine, mă așteptam de ce-

va vreme la o vizită a FBI-ului... dar nu în această dimineață. 

   Când au început să mă întrebe despre un tovarăș, am afirmat pur și simplu: "I 

kann kein Englisch". ("Nu vorbesc engleza.") 

   Dar nu a funcționat. Unul a răspuns: "Das macht nichts aus. Ich kann 

Deutsch." ("Nu contează, pot vorbi în germană.") 

   În următoarea conversație, am lăsat impresia că mă numesc "Otto Schmierkäse" 

și am crezut că bărbatul în cauză lucra pentru "Franz Eher Verlag" [editorul ger-

man al Mein Kampf]. Firește, nu știam adresa omului pe care îl căutau. 

   De îndată ce au plecat, mi-am pus o haină pe mine și am plecat spre cel mai 

apropiat telefon public. S-a întâmplat ca ei să dea ocol blocului și m-au văzut 

plecând. Nimeni nu mi-a făcut cu mâna. 

   Acum, partea cea mai rea. Două fete tinere și frumoase care mergeau pe același 

trotuar mi-au zâmbit. Pulsul mi s-a accelerat la gândul de a le face cunoștință. Din 

nefericire, m-am simțit dator să ajung cât mai repede la acel telefon public (aflat la 

câteva străzi distanță). Așa că fetele au scăpat. La naiba! 

   Când m-am întors, băiatul vecinului a zâmbit, a ridicat brațul în semn de salut și 

m-a salutat cu un Heil Hitler zgomotos! 

   Mă întreb cum a aflat? 
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